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บทบรรณาธิการ
สถานการณ์์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ยัั ง เป็็ น ป็ั ญ หา
ที่่�สำาคัญของทีุ่กป็ระเที่ศที่ั�วิโลก รวิมถึงป็ระเที่ศไที่ยัซึ่ึ�งม่การป็ระกาศ
ล็อกดาวิน์ยักระดับ 13 จัังหวิัดเป็็นพ้�นที่่�ส่แดงเข้มที่่�ต้้องควิบคุมสูงสุด
อยั่างเข้มงวิด แต้่ก็ยัังพบม่ผูู้้ต้ิดเชื้้�อรายัใหม่ที่่�เพิ�มสูงขึ�นอยั่างต้่อเน้�อง
ม่การพบคลัสเต้อร์การต้ิดเชื้้�อในครอบครัวิ ต้ลาด และสถานป็ระกอบการ
เพิม� มากขึน� ซึ่ึง� สาเหตุ้หลักค้อ การสัมผู้ัสผูู้ต้้ ดิ เชื้้อ� โดยัไม่รตู้้ วิั โดยักวิ่าร้อยัละ 80
ของผูู้้ต้ิดเชื้้�อมักไม่ม่อาการ อาจัที่ำาให้เกิดการแพร่เชื้้�อระหวิ่างกันได้ง่ายั
ดังนั�น การป็้องกันต้ัวิเอง ป็ฏิิบต้ั ต้ิ ามมาต้รการ D-M-H-T-T เวิ้นระยัะห่าง
สวิมหน้ากากอนามัยั ล้างม้อบ่อยั ๆ ไม่ไป็ในสถานที่่�แออัดเที่่าที่่จั� ำาเป็็น
รวิมถึงสังเกต้อาการต้นเอง หากเริม� ป็่วิยัไม่ควิรออกนอกบ้าน ต้รวิจัหาเชื้้อ�
ด้วิยัชืุ้ดต้รวิจั ATK หร้อไป็โรงพยัาบาลเพ้�อป็้องกันการแพร่เชื้้�อ ที่ั�งน่�
มาต้รการที่่�จัะสกัดกั�นการแพร่ระบาดให้ยัุต้ิโดยัเร็วิที่่�สุดเพ้�อลดจัำานวิน
ผูู้้ต้ิดเชื้้�อรายัใหม่ ลดการเส่ยัชื้่วิต้ิ และผู้ลกระที่บอ้�น ๆ นอกจัากการได้รับ
วิัคซึ่่นที่่�ด่ม่คุณ์ภาพแล้วิ การป็้องกันการต้ิดเชื้้�อและควิบคุมไม่ให้เชื้้�อ
แพร่กระจัายัไป็มากกวิ่าน่�ก็เป็็นสิ�งสำาคัญ และจัะต้้องดำาเนินการร่วิมกัน
ทีุ่กฝ่่ายัไป็ในแนวิที่างเด่ยัวิกันอยั่างเข้มข้น ซึ่ึ�งวิงการยัาฉบับน่�มค่ ำาแนะนำา
วิิธี่ “กักต้ัวิในบ้าน” ให้ป็ลอดภัยั หยัุดเชื้้�อโควิิดแพร่คนในบ้าน รวิมถึง
นวิัต้กรรมที่างการแพที่ยั์ที่ร่� จัู้ กั กันในนามของ “ดิจัที่ิ ลั เฮลที่์” (Digital Health)
ที่่ผู้� นวิกเอาเที่คโนโลยั่ที่ที่่� นั สมัยัและศาสต้ร์ควิามเชื้่ยั� วิชื้าญที่างการแพที่ยั์
มาไวิ้ด้วิยักัน เพ้�อให้สามารถต้รวิจัวิินิจัฉัยั ดูแล รวิมถึงรักษาผูู้้ป็่วิยัได้
รวิดเร็วิ แม่นยัำา และม่ป็ระสิที่ธีิภาพมากยัิ�งขึ�น ต้ลอดจันสาระอ้�น ๆ
ที่่�น่าสนใจั
ที่ั�งน่�ที่างที่่มงานนิต้ยัสารวิงการยัายัังหวิังเชื้่นเดิมวิ่าสถานการณ์์
ที่่�เกิดขึ�นในต้อนน่�ทีุ่กอยั่างจัะต้้องด่ข�ึน และพวิกเราทีุ่กคนจัะสามารถ
ก้าวิข้ามฝ่่าวิิกฤต้ิน�ไ่ ป็ด้วิยักันได้
ทีีมงานนิตยสารวงการยา

คชพล ไชยทุ่งฉิน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สิริพร แสงเทียนฉำย
โทรศัพท์ติดต่อ หรือสมัครสมาชิกได้ที่
โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2423-2286
เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด
71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700
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กองบรรณาธิการ

Hot News

กรมวิิทย์์ฯ เผย์คนไทย์มีภาวิะเกล็็ดเล็ือดต่ำำ�าร่วิมกับหล็อดเล็ือดอุดต่ำัน
หล็ังได้รับวิัคซีีนเพีีย์ง 1 ราย์ใน 5 ล็้านคน พีบน้อย์กวิ่าชาต่ำิต่ำะวิันต่ำกถึึง 5-40 เท่า
นพ.ศุุภกิิจ ศุิริิลักิั ษณ์์ อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ กล่่าวว่า
จากการที่่�มี่รายงานพบผู้้�เกิดภาวะเกล่็ดเล่ือดต่ำำา� ร่วมีกับหล่อดเล่ือดอุดต่ำัน
หรือภาวะ VITT หล่ังการได�รับวัคซี่นโควิด-19 ชนิด Viral vector vaccine เช่น
AstraZeneca แล่ะ Johnson & Johnson/Janssen ในต่ำ่างประเที่ศ อาจที่ำาให�
ประชาชนเป็นกังวล่ไมี่กล่�าฉี่ดวัคซี่นชนิดน่� กรมีวิที่ยาศาสต่ำร์การแพที่ย์ขอให�
ข�อมี้ล่ว่าต่ำั�งแต่ำ่เริ�มีฉี่ดวัคซี่นจนถึึงวันที่่� 11 กรกฎาคมี พ.ศ. 2564 มี่การฉี่ดวัคซี่น
AstraZeneca ในคนไที่ยไปแล่�ว 5,360,745 โดส แล่ะมี่ผู้้�ป่วยยืนยันอาการ VITT
โดยคณะผู้้�เช่�ยวชาญเหต่ำุการณ์ไมี่พึงประสงค์ภายหล่ังการได�รับวัคซี่นจำานวน
1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 26 ปี มี่โรคประจำาต่ำัวคือ ไมีเกรน มีาด�วยอาการ
ปวดศ่รษะมีากขึน� กว่าเดิมี ผู้ล่การต่ำรวจที่างห�องปฏิิบต่ำั กิ ารพบว่ามี่คา่ เกล่็ดเล่ือดต่ำำา�
ค่า D-dimer ส้ง แล่ะ Anti PF4/heparin antibody เป็นบวก อย่างไรก็ต่ำามี
เมีื�อได�รับการรักษาด�วยยา intravenous immunoglobulin (IVIG) แล่� วก็มี่
อาการด่ขน�ึ ภาวะ VITT ในประเที่ศไที่ยมี่อบุ ต่ำั กิ ารณ์นอ� ยกว่าต่ำ่างประเที่ศมีากคือ
1 : 5,000,000 ในขณะที่่ต่ำ� า่ งประเที่ศมี่อบุ ต่ำั กิ ารณ์ประมีาณ 1 : 125,000-1 : 1,000,000

ซีึ�งถึือว่ามีากกว่าประเที่ศไที่ยถึึง 5-40 เที่่า แมี�จะ
เป็ น ภาวะที่่� อ าจเกิ ด อาการรุ น แรง แต่ำ่ ห ากได� รั บ
การต่ำรวจวินจิ ฉีัยที่่ร� วดเร็วก็จะสามีารถึรักษาได�อย่าง
ที่ันที่่วงที่่

สปสช.เปิดเวิ็บไซีต่ำ์ให้ผ้ป่วิย์โควิิด-19 กทม.-ปริมณฑล็
ล็งทะเบีย์นกล็ับไปรักษาที�ภ้มิล็ำเนาได้ทันที

นพ.จเดี็ จ ธิริริมธิั ช อาริี เลัขาธิิ กิ าริ
สำานักิงานหลัักิปริะกิันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เปิดเผู้ยว่า กระที่รวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. แล่ะ
สถึาบันการแพที่ย์ฉีกุ เฉีินแห่งชาต่ำิ (สพฉี.) วางระบบ
การนำาส่งผู้้ต่ำ� ดิ เชือ� โควิด-19 กล่ับไปรักษาที่่ภ� มี้ ล่ิ ำาเนา
เพื� อ ให� ก ารขนส่ ง ผู้้� ป่ ว ยเป็ น ไปต่ำามีมีาต่ำรฐาน

การป้องกันแล่ะควบคุมีโรค ล่ดการแพร่กระจายเชื�อระหว่างที่าง โดยยังได�
ประสานกับกระที่รวงกล่าโหมี กรมีการขนส่งที่หารบก กระที่รวงคมีนาคมี
การรถึไฟแห่งประเที่ศไที่ย (รฟที่.) เพื�อร่วมีวางแผู้นการเดินที่างแล่ะอำานวย
ความีสะดวกแก่ประชาชน สำาหรับเงื�อนไขของผู้้�ป่วยที่่�จะเดินที่างกล่ับไปรักษา
ต่ำามีภ้มีิล่ำาเนาของต่ำนได�จะต่ำ�องเป็นผู้้�ต่ำิดเชื�อที่่�ไมี่มี่อาการหรือมี่อาการเล่็กน�อย
(ส่เข่ยว) โดยผู้้ป� ว่ ยจะต่ำ�องมี่อาการคงที่่� สามีารถึเดินที่างได� แล่ะจังหวัดปล่ายที่าง
ยินยอมีรับกล่ับต่ำามีมีต่ำิของคณะกรรมีการโรคต่ำิดต่ำ่อระดับจังหวัด โดยในส่วน
ของ สปสช. จะรับผู้ิดชอบประสานงานกับกระที่รวงสาธารณสุข สพฉี. กองที่ัพบก
กระที่รวงคมีนาคมี แล่ะหน่วยงานอื�น ๆ ที่่�เก่�ยวข�อง เพื�อจัดที่ำาแผู้นส่งกล่ับที่่�มี่
ความีปล่อดภัยแก่ผู้้�ป่วย พร�อมีมี่เจ�าหน�าที่่�วิด่โอคอล่ให�คำาปรึกษาระหว่าง
การเดินที่างด�วย ซีึง� ผู้้ป� ว่ ยโควิด-19 ในพืน� ที่่� กที่มี. แล่ะปริมีณฑล่ที่่มี� ค่ วามีประสงค์
ต่ำ� อ งการเดิ น ที่างกล่ั บ ไปรั ก ษาต่ำามีภ้ มีิ ล่ำา เนาสามีารถึแจ� ง ความีจำา นง
โดยล่งที่ะเบ่ยนได�ที่างเว็บไซีต่ำ์ https://crmdci.nhso.go.th/ เพือ� แก�ปญ
ั หาปริมีาณ
สายด่วน 1330 ที่่�มี่การใช�งานจำานวนมีาก
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วิิธีี “กัักัตััวิในบ้้าน” ให้้ปลอดภััย
หยุุดเชื้้อ� โควิิดแพร่่คนในบ้้าน
กรมควบคุมโรคเผย ขณะนี้้พ� บผ้สั� มั ผัสัใกล้�ชิดิ กับผ้ป่� ว่ ยโควิด-19 ม้อัตั ราติดเชิ้อั� ร�อัยล้ะ 11.83 แนี้ะผ้ที่� ม้� ป่้ ระวัติ
อัาจสััมผัสักับผ้�ติดเชิ้�อัควรกักตัวเอังที่้�บ�านี้หร้อัที่้�พักอัาศััย 14 วันี้ เพ้�อัร่วมกันี้หยุดยั�งการแพร่ระบาดขอังเชิ้�อั
โดยเร็วที่้�สัุด สัร�างความป่ล้อัดภััยให�ตนี้เอังแล้ะสัมาชิิกในี้บ�านี้ โดยเนี้�นี้ให�แยกห�อังหร้อัพ้�นี้ที่้� แยกรับป่ระที่านี้อัาหาร
แยกอัุป่กรณ์เคร้อั� งใชิ�สัว่ นี้ตัว เนี้�นี้อันี้ามัยสั่วนี้บุคคล้ ล้�างม้อั ใสั่หนี้�ากากอันี้ามัยตล้อัดเวล้า หากม้ไข�เกินี้ 37.5 อังศัาเซล้เซ้ยสั
แล้ะม้อัาการไอั ม้นี้ำ�าม้ก เหนี้้�อัยง่าย อั่อันี้เพล้้ย ที่�อังเสั้ย ร้บแจ�งเจ�าหนี้�าที่้�สัาธารณสัุข หร้อั อัสัม. ใกล้�บ�านี้ที่ันี้ที่้

นพ.โอภาส การย์์กวิินพงศ์์ อธิิบดีีกรมควิบคุมโรค กล้่าวว่า ในี้ชิ่วงนี้้ป่� ระเที่ศัไที่ยยังคงพบผ้ต� ดิ เชิ้อั� โควิด-19
ในี้หล้ายพ้�นี้ที่้�อัย่างต่อัเนี้้�อัง ที่ั�งที่้�แสัดงอัาการป่่วยแล้ะไม่แสัดงอัาการป่่วยแต่สัามารถแพร่เชิ้�อัติดต่อัไป่ยังคนี้อั้�นี้ได�
ที่ำาให�จำานี้วนี้ผ้�สััมผัสักับผ้�ติดเชิ้�อัม้มากข้�นี้ตามไป่ด�วย ผล้จากการดำาเนี้ินี้การสัอับสัวนี้เพ้�อัควบคุมโรคในี้พ้�นี้ที่้�หล้ังจาก
ม้รายงานี้ผ้�ป่่วยรายใหม่จากที่ั�วป่ระเที่ศัจนี้ถ้งขณะนี้้� พบว่าผ้�ที่้�สััมผัสัใกล้�ชิิดกับผ้�ป่่วยโควิด-19 ม้อััตราการติดเชิ้�อั
ร�อัยล้ะ 11.83 ซ้ง� ยังอัย้ใ่ นี้อััตราที่้สั� ง้ โดยเชิ้อั� ที่้เ� ป่็นี้ป่ัญหาหล้ักขอังไที่ยขณะนี้้� ค้อั สัายพันี้ธุเ์ ดล้ตาแล้ะอััล้ฟาที่้ต� ดิ ต่อักันี้ได�งา่ ย
ผ้�ติดเชิ้�อัสัายพันี้ธุ์เดล้ตา 1 คนี้ สัามารถแพร่เชิ้�อัให�คนี้อั้�นี้ได� 5-8 คนี้ สั่วนี้เชิ้�อัสัายพันี้ธุ์อัล้ั ฟาแพร่ได� 4-5 คนี้
นพ.โอภาส กล้่าวต่อัว่า มาตรการที่้�จะสักัดกั�นี้การแพร่ระบาดให�ยุติโดยเร็วที่้�สัุด เพ้�อัล้ดจำานี้วนี้ผ้�ติดเชิ้�อั
รายใหม่ ล้ดการเสั้ยชิ้วติ แล้ะผล้กระที่บอั้นี้� ๆ ค้อั การป่้อังกันี้การติดเชิ้อั� แล้ะควบคุมไม่ให�เชิ้อั� แพร่กระจายไป่มากกว่านี้้�
จะต�อังดำาเนี้ินี้การร่วมกันี้ทีุ่กฝ่่ายไป่ในี้แนี้วที่างเด้ยวกันี้อัย่างเข�มข�นี้ กรมควบคุมโรคจ้งขอัความร่วมม้อัป่ระชิาชินี้ที่้�ม้
ป่ระวัติสััมผัสักับผ้�ติดเชิ้�อัโควิด-19 ระหว่างที่้�ใชิ�ชิ้วิตป่ระจำาวันี้ ขอัให�กักตัวเอังที่้�บ�านี้เป่็นี้เวล้า 14 วันี้ เป่็นี้ชิ่วงที่้�
เชิ้�อัฟักตัวเพ้�อัสัังเกตอัาการว่าติดเชิ้�อัหร้อัไม่ สัามารถดำาเนี้ินี้การได�ที่ั�งในี้บ�านี้ ที่าวนี้์เฮาสั์ อัาคารชิุด เชิ่นี้ หอัพัก
คอันี้โดมิ เ นี้้ ย ม อัพาร์ ต เมนี้ต์ ต่ า ง ๆ ที่ั� ง ป่ระเภัที่อัย้่ ค นี้เด้ ย ว หร้ อั อัย้่ ร่ ว มกั บ ครอับครั ว หร้ อั พั ก ร่ ว มกั บ ผ้� อั้� นี้
สัร�างความป่ล้อัดภััยที่ั�งตนี้เอังแล้ะคนี้ในี้ครอับครัว ม้ข�อัแนี้ะนี้ำาให�ป่ฏิิบัติดังนี้้�
1. ให�จดั สัถานี้ที่้พ� กั แล้ะอัุป่กรณ์เคร้อั� งใชิ�ให�พร�อัม เนี้�นี้แยกที่้พ� กั ให�เป่็นี้สััดสั่วนี้ เชิ่นี้ ห�อังนี้อันี้ ที่้นี้� อันี้ หากแยก
ไม่ได�อัาจใชิ�แผ่นี้กระดาษหร้อัพล้าสัติกกั�นี้ห�อังเพ้�อัแบ่งสััดสั่วนี้ชิั�วคราว เป่ิดหนี้�าต่างให�อัากาศัถ่ายเที่
สัะดวก แยกขอังใชิ�สั่วนี้ตัว แยกห�อังนี้ำ�า หากแยกไม่ได�ให�ใชิ�เป่็นี้คนี้สัุดที่�ายแล้ะที่ำาความสัะอัาดด�วยนี้ำ�ายา
ฆ่่าเชิ้�อัที่ันี้ที่้ ที่ำาความสัะอัาดฆ่่าเชิ้�อัอัุป่กรณ์ภัายในี้บ�านี้ด�วยนี้ำ�าผสัมผงซักฟอัก นี้ำ�าผสัมนี้ำ�ายาฟอักขาว
หร้อัแอัล้กอัฮอัล้์ 70%
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2. เนี้�นี้การด้แล้อันี้ามัยสั่วนี้บุคคล้ โดยล้�างม้อัฟอักด�วยสับ้่หร้อัแอัล้กอัฮอัล้์เจล้ 70% ทีุ่กครั�ง
ก่อันี้แล้ะหล้ังสััมผัสัสัิ�งขอังที่้�ต�อังใชิ�ร่วมกับคนี้อั้�นี้ ใสั่หนี้�ากากอันี้ามัยตล้อัดเวล้า ไม่คลุ้กคล้้
กับคนี้อั้�นี้ แยกซักเสั้�อัผ�าเอัง แล้ะให�งดการสััมผัสัหร้อัเล้่นี้กับสััตว์เล้้�ยงชิั�วคราว เนี้้�อังจาก
เชิ้อั� ไวรัสัสัามารถติดไป่กับขนี้สััตว์ได� เชิ่นี้ แยกรับป่ระที่านี้อัาหาร หากให�ผอั�้ นี้้� จัดหาอัาหารให�
ควรกำาหนี้ดจุดรับอัาหารเพ้�อัป่้อังกันี้การสััมผัสัโดยตรง กรณ้ใชิ�ชิักโครกให�ป่ิดฝ่าทีุ่กครั�งก่อันี้
กดชิักโครกเพ้�อัป่้อังกันี้การแพร่กระจายเชิ้�อั ที่ิ�งขยะในี้ถุงแล้ะมัดป่ากถุงให�แนี้่นี้ก่อันี้นี้ำาไป่ที่ิ�ง
รวมกับขยะที่ั�วไป่
3. เฝ่้าระวังอัาการป่่วยตนี้เอังระหว่างกักตัว โดยใชิ�ป่รอัที่ตรวจวัดไข�ทีุ่กวันี้แล้ะสัังเกตอัาการ
ผิดป่กติ หากพบว่าม้ไข�เกินี้ 37.5 อังศัาเซล้เซ้ยสั แล้ะม้อัาการไอั ม้นี้าำ� ม้ก เจ็บคอั หายใจล้ำาบาก
หอับเหนี้้�อัย ตาแดง จม้กไม่ได�กล้ิ�นี้หร้อัล้ิ�นี้ไม่รับรสั ม้ผ้�นี้ข้�นี้ ป่วดหัว ป่วดเม้�อัยกล้�ามเนี้้�อั
ที่�อังเสั้ย อัาเจ้ยนี้ ขอัให�แจ�งเจ�าหนี้�าที่้สั� าธารณสัุขใกล้�บา� นี้หร้อัอัาสัาสัมัครสัาธารณสัุข (อัสัม.)
ที่ันี้ที่้ เพ้�อัเข�าสั้่ระบบการด้แล้ตามขั�นี้ตอันี้ต่อัไป่ หากม้ข�อัสังสััยสัามารถขอัรับคำาป่ร้กษาได�ที่้�
สัายด่วนี้กรมควบคุมโรค โที่รศััพที่์ 1422
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“ดิิจิิทััลเฮลทั์ฝีีมืือคนไทัย”

ต้้นแบบนวััต้กรรมื สู่่�แพทัย์ทัางเลือกยุคใหมื�

“เครื�องต้รวัจิโควัิดิแบบเรืองแสู่ง–เอไอต้รวัจิโควัิดิกลายพันธุ์ุ์–คลาวัดิ์ ดิีไซน์
วััดิสู่ัญญาณชีีพ” ทัี�ทัั�งรวัดิเร็วั แมื�นยำ ลดิต้้นทัุน
ปััจจุบัันเทคโนโลยีีได้้เข้้ามามีบัทบัาทสำำาคัญในชีีวิิตเรามากข้้�นเร่�อยี ๆ สำ่วินหน้�งเกิด้จาก
ควิามก้าวิหน้าข้องเทคโนโลยีีที�ทำาให้โลกกำาลังพััฒนาไปัในทางที�ด้ีข้้�น ไม่วิ่าจะเปั็นในด้้านข้อง
การโทรคมนาคม การข้นสำ่ง การติด้ต่อสำ่อ� สำาร การเงินการธนาคาร ตลอด้จน ‘การแพัทยี์’ ทีเ� ทคโนโลยีี
เข้้ามาพััฒนาควิามสำะด้วิกสำบัายีและควิามลำ�าสำมัยีให้กับัมิติต่าง ๆ ข้องโลก ในอด้ีตเม่�อพัูด้ถึ้ง
การแพัทยี์ หลายีคนคงน้กถึ้งโรงพัยีาบัาลทีเ� ต็มไปัด้้วิยีแพัทยี์และพัยีาบัาลทีค� อยีชี่วิยีเหล่อดู้แลผูู้ปั้ วิ่ ยี
แต่ในอนาคตด้้วิยีหลากหลายีนวิัตกรรมลำ�าสำมัยีที�ถึูกคิด้ค้นข้้�น ผูู้้ปั่วิยีอาจจะไม่จำาเปั็นต้องเด้ินทางไปั
พับัหมอในทุกกรณีีแล้วิ หร่อไม่จำาเปั็นต้องรอผู้ลการรักษาเปั็นเวิลานาน ด้้วิยีนวิัตกรรมทางการแพัทยี์
ที�รู้จักกันในนามข้อง “ด้ิจิทัลเฮลท์” (Digital Health)
“ดิิจิิทััลเฮลทั์” (Digital Health) เปั็นนวิัตกรรมสำมัยีใหม่ที�ผู้นวิกเอาเทคโนโลยีีที�ทันสำมัยี
และศาสำตร์ควิามเชีียี� วิชีาญทางการแพัทยี์มาไวิ้ด้วิ้ ยีกัน ชี่วิยีให้แพัทยี์สำามารถึตรวิจวิินจิ ฉััยี ดู้แล รวิมถึ้ง
รักษาผูู้้ปั่วิยีได้้รวิด้เร็วิแม่นยีำาและมีปัระสำิทธิภาพัมากยีิ�งข้้�น อีกทั�งบัางนวิัตกรรมยีังชี่วิยีให้แพัทยี์
สำามารถึสำ่อ� สำารและเฝ้้าระวิังอาการข้องคนได้้จากระยีะไกลแบับั “ไร้สำมั ผู้ัสำ” ได้้อกี ด้้วิยี ซึ่้ง� ในชี่วิงวิิกฤติ
โควิิด้-19 เหล่านวิัตกรรมด้ิจิทัลเฮลท์ต่าง ๆ ก็ได้้ถึูกนำามาใชี้ในการดู้แลชี่วิยีเหล่อผูู้้ปั่วิยีโควิิด้-19
และในข้ณีะเด้ียีวิกันชี่วิยีลด้ควิามเสำี�ยีง พัร้อมเพัิ�มปัระสำิทธิภาพัให้กับัเหล่าแพัทยี์และพัยีาบัาล
ในการปัฏิิบัตั หิ น้าที� โด้ยีบัทควิามในวิันนีจ� ะพัาทุกท่านไปัติด้ตามควิามก้าวิหน้าข้องนวิัตกรรมด้ิจทิ ลั เฮลท์
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ในไทยี ผู้่าน 3 ต้นแบับันวิัตกรรมฝ้ีม่อนักวิิจัยีไทยีที�ครอบัคลุม “เคร่�องตรวิจโควิิด้แบับัเร่องแสำง
เอไอตรวิจโควิิด้กลายีพัันธุ์ คลาวิด้์ ด้ีไซึ่น์ (Cloud Design) วิัด้สำัญญาณีชีีพั” ที�พัร้อมเปั็นต้นแบับั
แก่หน่วิยีงานต่าง ๆ ในการต่อยีอด้หร่อยีกระด้ับัปัระสำิทธิภาพั สำู่การรักษาทางการแพัทยี์ยีุคใหม่
ในอนาคตด้ังรายีละเอียีด้ต่อไปันี�

• เครื่่�องมื่อตรื่วจิเชื้่�อโควิดิแบบเรื่่องแสง
อีกหน้�งนวิัตกรรมแนวิด้ิจิทัลเฮลท์ที�ก้าวิข้้ามอุปัสำรรคในการใชี้เคร่�องม่อแพัทยี์ข้นาด้ใหญ่
ทีไ� ม่สำะด้วิกต่อการพักพัาหร่อเคล่อ� นยี้ายี แต่เชี่อ� หร่อไม่วิา่ ปััจจุบันั มีเพัียีงสำมาร์ทโฟน พัร้อมเคร่อ� งม่อ
ตัวิชี่วิยีเพัียีงเล็กน้อยีก็สำามารถึชี่วิยีให้คุณีหมอตรวิจวิินิจฉััยีเชี่�อไวิรัสำได้้แล้วิ! ด้้วิยี “เครื่่�องมื่อตรื่วจิ
เชื้่อ� โควิดิแบบเรื่่องแสง” ทีม� าพัร้อมเทคโนโลยีีการตรวิจหาเชี่อ� โควิิด้-19 ผู้่านการอ่าน ‘ค่าเร่องแสำง’
ข้องชีุด้ตรวิจทางชีีวิโมเลกุลด้้วิยีกล้องข้องสำมาร์ทโฟน!! ชี่วิยีแพัทยี์รผูู้้ ลผูู้ต้ ด้ิ เชี่อ� ใน 45-60 นาที เร็วิกวิ่า
การตรวิจในระบับัปักติที�ต้องเข้้าห้องแล็บัถึ้ง 3 เท่า ซึ่้�งทีมแพัทยี์ยีังสำามารถึนำาไปัใชี้ในการลงพั่�นที�
หร่อตรวิจคัด้กรองตามชีุมชีนได้้ อีกทั�งยีังมีต้นทุนในการพััฒนาที�ตำ�ากวิ่าระบับัปักติหลายีเท่า
ทั�งนี�นวิัตกรรมด้ังกล่าวิอยีู่ระหวิ่างการยี่�นจด้สำิทธิบััตรและรับัรองมาตรฐาน อยี. ซึ่้�งเปั็น
ผู้ลการวิิจยีั และพััฒนาร่วิมกันระหวิ่าง ด้ร.พัิมพั์ข้วิัญ หาญนันทอนันต์ อาจารยี์ปัระจำาภาควิิชีาวิิศวิกรรม
ชีีวิการแพัทยี์ คณีะวิิศวิกรรมศาสำตร์ สำจล. (พััฒนาเคร่อ� งม่อการอ่านผู้ล) นักวิิจยีั จากคณีะแพัทยีศาสำตร์
จุฬาลงกรณี์มหาวิิทยีาลัยี (พััฒนาชีุด้นำ�ายีาตรวิจ) และบัริษัท เซึ่อร์ทิสำ จำากัด้ (SERTIS) (พััฒนา
แอปัพัลิเคชีัน) โด้ยีในอนาคตเตรียีมพััฒนาเทคโนโลยีีด้ังกล่าวิเพัิ�มเติมเพั่�อให้สำามารถึตรวิจเชี่�อไวิรัสำ
ที�หลากหลายีได้้
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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• เอไอตรื่วจิโควิดิกลายพัันธุ์์์ ครื่ั�งแรื่กของโลก!
เทคโนโลยีีใหม่อยี่าง “เอไอตรื่วจิโควิดิกลายพัันธุ์์”์ ครื่ัง� แรื่กของโลก! ทีม� าพัร้อมควิามสำามารถึ
ใน 2 สำ่วิน ค่อ บั่งชีี�เชี่�อโควิิด้-19 ได้้ถึ้ง 8 สำายีพัันธุ์ และตรวิจตำาแหน่งการกลายีพัันธุ์ข้องเชี่�อไวิรัสำ
โควิิด้-19 ด้้วิยีการค้นหาการกลายีพัันธุ์ท�นี ่ากังวิล (VOCs) ได้้ถึูกต้องถึ้ง 99% ใน 30 วิินาที! โด้ยีล่าสำุด้
สำามารถึตรวิจเจอโควิิด้สำายีพัันธุ์ลูกผู้สำมอินเด้ียี-อังกฤษได้้แล้วิ ซึ่้�งนับัเปั็นการชี่วิยีแพัทยี์ลด้ข้ั�นตอน
วิิเคราะห์ให้เหล่อเพัียีง 3 ข้ั�นตอนเท่านั�น ปัระกอบัด้้วิยี 1. นำาเข้้าข้้อมูลสำารพัันธุกรรมทั�งหมด้ หร่อ
จีโนมที�ได้้ท�ังแบับัเด้ี�ยีวิหร่อแบับัหลายี ๆ จีโนมพัร้อมกันเข้้าโปัรแกรม 2. วิิเคราะห์สำายีพัันธุ์ข้อง
เชี่�อโควิิด้-19 3. ปัระมวิลผู้ลในรูปัแบับัชี่�อข้องสำายีพัันธุ์ และหากพับัเชี่�อกลายีพัันธุ์จะแสำด้งผู้ลเปั็น
สำีแด้ง พัร้อมแสำด้งตำาแหน่งกลายีพัันธุ์ (VOCs) บันจีโนม แต่หากไม่พับัเชี่�อจะเปั็นสำีเทา ทั�งนี�งานวิิจัยี
ด้ังกล่าวิอยีู่ระหวิ่างลงนามบัันท้กข้้อตกลงควิามร่วิมม่อ (MOU) และยี่�นจด้สำิทธิบััตรร่วิมกันระหวิ่าง
หน่วิยีงาน ก่อนจะข้ยีายีผู้ลในการถึ่ายีทอด้นวิัตกรรมแก่หน่วิยีงานที�สำนใจเปั็นลำาด้ับัต่อไปั
โด้ยีผู้ลการวิิจยีั ชีิน� นีเ� ปั็นการพััฒนาร่วิมกันระหวิ่างนักวิิจยีั สำจล. โรงพัยีาบัาลรามาธิบัด้ี และ
คณีะแพัทยีศาสำตร์ มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล นำาโด้ยี รศ.ด้ร.ศิริเด้ชี บัุญแสำง คณีบัด้ีคณีะเทคโนโลยีี
สำารสำนเทศ สำจล., ด้ร.วิีรยีุทธ กิตติชียีั อาจารยี์ปัระจำาคณีะแพัทยีศาสำตร์ สำจล., ผู้ศ.ด้ร.สำันทัด้ ชีูวิงค์อนิ ทร์
หัวิหน้าศูนยี์หนุ่ ยีนต์อตุ สำาหกรรมและระบับัอัตโนมัติ (CiRA) วิิทยีาลัยีนวิัตกรรมการผู้ลิตข้ัน� สำูง สำจล.,
ด้ร.จักรพัันธุ์ รุณีเจริญ พัร้อมด้้วิยี ด้ร.อินทรี เสำนสำอน และ ศ.เกียีรติคุณี ด้ร.วิสำันต์ จันทราทิตยี์
ศูนยี์จีโนมทางการแพัทยี์ (Center for Medical Genomics) คณีะแพัทยีศาสำตร์โรงพัยีาบัาลรามาธิบัด้ี
มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล และนางสำาวิทัชีชีา ยีิ�มถึิน อาจารยี์ปัระจำาภาควิิชีาจุลชีีวิวิิทยีาและอิมมิวิโนโลยีี
คณีะเวิชีศาสำตร์เข้ตร้อน มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล ภายีใต้การสำนับัสำนุนข้องสำำานักงานคณีะกรรมการ
สำ่งเสำริมวิิทยีาศาสำตร์ วิิจัยีและนวิัตกรรม (สำกสำวิ.)
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• Cloud Design วัดิสัญญาณชื้ีพั ครื่ั�งแรื่กของไทัย
อีกหน้�งผู้ลงานการใชี้ปัระโยีชีน์ข้องเทคโนโลยีีเอไอในทางการแพัทยี์เพั่�อกู้วิิกฤติโควิิด้-19
อยี่าง “Cloud Design วัดิสัญญาณชื้ีพั” ครื่ั�งแรื่กของไทัย ตรวิจวิัด้สำัญญาณีชีีพัและติด้ตามอาการ
ผูู้้ปั่วิยีได้้แบับัใกล้ชีิด้โด้ยี ‘ไร้การสำัมผู้ัสำ’ (Touchless) ผู้่านการสำวิมอุปักรณี์ปัลอกแข้นเพั่�อทำาหน้าที�
ตรวิจสำัญญาณีชีีพัและแสำด้งผู้ล 6 ค่าสำำาคัญข้องผูู้ปั้ วิ่ ยี ปัระกอบัด้้วิยี คล่น� ไฟฟ้าหัวิใจ อัตราการหายีใจ
อัตราการเต้นข้องหัวิใจ ค่าออกซึ่ิเจนในเล่อด้ อุณีหภูมิ และค่าควิามด้ันโลหิต โด้ยีที�ระบับัเอไอจะทำา
หน้าทีแ� สำด้งผู้ลแบับัเรียีลไทม์ (Real Time) ไปัยีังมอนิเตอร์สำวิ่ นกลางเพั่อ� ให้ทมี แพัทยี์สำามารถึวิิเคราะห์ผู้ล
และแนวิทางการรั กษาได้้ทั นท่ วิงที ผู้่ านการสำวิมปัลอกแข้นให้ ผูู้้ปั่ วิยีตั� งแต่ ค รั� งแรก ทั� งนี� เอไอ
ด้ังกล่าวิได้้นำาร่องทด้สำอบัปัระสำิทธิภาพัเปั็นที�เรียีบัร้อยีแล้วิ ณี โรงพัยีาบัาลสำนาม อาคารนิมิบัุตร
โด้ยีเปั็นผู้ลงานวิิจยีั และพััฒนาโด้ยี ด้ร.วิิบัลู ยี์ ปัิยีวิัฒนเมธา อาจารยี์ปัระจำาภาควิิชีาวิิศวิกรรมชีีวิการแพัทยี์
คณีะวิิศวิกรรมศาสำตร์ สำจล.
เรียีกได้้วิา่ อนาคตข้้างหน้าวิงการแพัทยี์ไทยีจะก้าวิได้้ไกลและรุด้หน้ายีิง� ข้้น� ด้้วิยีนวิัตกรรมด้้าน
Digital Healthcare โด้ยีนักวิิจัยีไทยี อันสำะท้อนภาพัได้้ชีัด้เจนวิ่าภาครัฐหร่อหน่วิยีงานที�เกี�ยีวิข้้อง
ควิรลงทุนด้้านสำุข้ภาพัเพั่อ� ลด้การพั้ง� พัานวิัตกรรมต่างชีาติ เพัิม� โอกาสำ/ลด้ควิามเหล่อ� มลำา� การเข้้าถึ้งระบับั
การรักษาทางการแพัทยี์ข้องคนไทยี หร่อกระทั�งสำามารถึสำ่งออกนวิัตกรรมเพั่�อสำร้างรายีได้้ให้กับั
ปัระเทศได้้ ในอนาคตอี ก ด้้ วิยี เชี่ นเด้ี ยี วิกั บัหลั ก คิ ด้ในการสำร้ า ง “โรื่งพัยาบาลพัรื่ะจิอมืเกล้ า
เจิ้าค์ณทัหารื่” หรื่่อ “KMCH” ภายีใต้การกำากับัดู้แลข้องมูลนิธโิ รงพัยีาบัาลพัระจอมเกล้าเจ้าคุณีทหาร
ในพัระสำังฆราชีูปัถึัมภ์ ที�มุ่งสำร้างโรงพัยีาบัาลที�พัร้อมข้ับัเคล่�อนการแพัทยี์และคุณีภาพัชีีวิิตคนไทยี
ผู้่านการเปั็นพั่�นที�เพั่�อการรักษาพัยีาบัาลและศ้กษาวิิจัยีนวิัตกรรมทางการแพัทยี์ เพั่�อรองรับัวิิกฤติ
สำุข้ภาพัในอนาคต ซึ่้ง� คาด้วิ่าการก่อสำร้างโรงพัยีาบัาลด้ังกล่าวิจะแล้วิเสำร็จภายีในปัี พั.ศ. 2566 ในวิงเงิน
ก่อสำร้าง 1,000 ล้านบัาท
ผูู้สำ้ นใจร่วิมสำมทบัทุนจัด้สำร้างโรงพัยีาบัาลพัระจอมเกล้าเจ้าคุณีทหาร ผู้่านชี่องทางต่าง ๆ ได้้ทงั�
กดบริิจาคตามจิตศริัทธา เข้้าบััญชีีมูลนิธิฯ เลข้ที�บััญชีี 693-0-32393-4 กดบริิจาค 100 บาท
เพัียีงกด้ *948*1960*100# และโทร.ออก ซื้้�อเสื้้�อให้้เพื่้�อสื้ริ้าง ในราคาตัวิละ 299 บัาท ติด้ตาม
ควิามเคล่อ� นไหวิข้องกิจกรรมได้้ที� www.kmchf-pp.org เฟซึ่บัุก� แฟนเพัจ https://web.facebook.com/
KMCHospitalbyKMITL ไลน์ไอด้ี @KMITLHospital หร่อโทรศัพัท์ 092-454-8160 และ 092-548-2640
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กองบรรณาธิการ

“ฮีีโมฟีีเลีีย” โรคเลีือดออกง่่ายหยุดยาก
อันตรายในเด็ก

โรคฮีีโมฟีีเลีีย หรือที่ี�เรียกกันว่่า โรคเลีือดออกง่่ายที่ี�ถ่่ายที่อดที่าง่พัันธุุกรรม
มักพับในเด็กผู้้ช� ายมากกว่่าเด็กผู้้ห� ญิิง่ ส่่ง่ผู้ลีให�เด็กหลีายคนมีอาการตั้ัง่� แตั้่กาำ เนิด หากมี
อาการเลีือดออกมากเกินไป แลีะไม่ได�รับการรักษาอาจเป็นส่าเหตัุ้ให�เกิดคว่ามพัิการ
แลีะเส่ียชีว่ตั้ิ ได�ตั้ง่ั� แตั้่ในว่ัยเด็ก แตั้่หากได�รบั การด้แลีตั้ัว่เอง่เป็นอย่าง่ดีกส่็ ามารถ่ที่ำาให�
ผู้้ป� ว่่ ยส่ามารถ่ดำาเนินชีว่ตั้ิ ได�อย่าง่ปกตั้ิ แลีะมีคว่ามสุ่ขเหมือนคนที่ัว่� ไป เกีย� ว่กับเรือ� ง่นี�
รศ.พัญิ.ดารินที่ร์ ซอโส่ตั้ถ่ิกุลี หัว่หน�าส่าขาโลีหิตั้ว่ิที่ยาแลีะมะเร็ง่เด็ก ภาคว่ิชากุมาร
เว่ชศาส่ตั้ร์ คณะแพัที่ยศาส่ตั้ร์ จุฬาลีง่กรณ์มหาว่ิที่ยาลีัย แลีะโรง่พัยาบาลีจุฬาลีง่กรณ์
ส่ภากาชาดไที่ย ได�ให�คว่ามร้�ว่่า
ฮีีโมฟีีเลีีย หรืือโรืคเลีือดออกง่่ายเป็็นโรืคที่ีพ� บได้ไม่บอ่ ย แลีะเป็็นโรืคหายากชนิดหน่ง่�
ที่ีเ� กิดจากความผิิดป็กติิที่าง่พันธุุกรืรืมซึ่่ง่� มีความผิิดป็กติิบนโครืโมโซึ่มเพศหญิิง่ ส่่วนใหญิ่โรืคนี�
จะเป็็นในผิ้ป็้ ว่ ยที่ีเ� ป็็นเด็กผิ้ช้ าย แลีะส่ามารืถส่่ง่ผิ่านความผิิดป็กติิจากแม่ไป็ส่้ลี่ ก้ ชาย ส่ำาหรืับ
ป็รืะเที่ศไที่ยพบอุบติั กิ ารืณ์์ของ่โรืคนีเ� ที่่ากับ 1 ติ่อ 20,000 ของ่ป็รืะชากรื หรืือป็รืะมาณ์ 5,0006,000 คน ซึ่่�ง่ในขณ์ะนี�ป็รืะเที่ศไที่ยมีผิ้ป็่วยที่ี�ลีง่ที่ะเบียนอย้่ในรืะบบ ที่ั�ง่รืะบบป็รืะกันส่ัง่คม
ติามโรืง่พยาบาลีติ่าง่ ๆ หรืือรืะบบกับส่ำานักง่านหลีักป็รืะกันสุ่ขภาพแห่ง่ชาติิ (ส่ป็ส่ช.)
รืวมแลี้วไม่เกิน 2,000 รืาย ที่ำาให้มีผิ้ป็่วยอีกจำานวนหน่�ง่ที่ี�ยัง่ไม่ได้รืับการืวินิจฉััยที่ี�ถ้กติ้อง่
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T he Med icin e Jo ur n a l
โรืคฮีีโมฟีีเลีียเกิดจากการืขาดโป็รืติีนที่ีม� หี น้าที่ีที่� ำาให้
เลีือดแข็ง่ติัวที่ี�เรืียกว่า แฟีคเติอรื์ (Coagulation Factors)
แบ่ง่ออกเป็็น 2 ป็รืะเภที่ คือ โรคฮีีโมฟีีเลีียเอ (Hemophilia A)
เกิดจากรื่าง่กายขาดแฟีคเติอรื์แป็ด แลีะโรคฮีีโมฟีีเลีียบี
(Hemophilia B) ซึ่่�ง่เกิดจากรื่าง่กายขาดแฟีคเติอรื์เก้า โดยมี
ความรืุนแรืง่ของ่โรืคแติกติ่าง่กัน ได้แก่ ระดับรุนแรง่มาก คือ
มีรืะดับแฟีคเติอรื์ติำ�ากว่า 1% มักเรืิม� แส่ดง่อาการืให้เห็นติัง่� แติ่
เด็กเลี็ก บาง่รืายมีป็ัญิหาเลีือดออกในส่มอง่ติั�ง่แติ่แรืกเกิด
หรืือบาง่รืายเป็็นจำ�าเขียวติามรื่าง่กาย มีเลีือดออกในข้อหรืือ
กลี้ามเนื�อได้เอง่โดยไม่ได้รืับอุบัติิเหติุหรืือการืกรืะแที่กใด ๆ
ระดับรุนแรง่ปานกลีาง่ คือ มีรืะดับแฟีคเติอรื์ 1-5% จะมี
เลีือดออกในข้อแลีะกลี้ามเนือ� เมือ� ได้รืบั อุบติั เิ หติุเพียง่เลี็กน้อย
แติ่บาง่รืายก็อาจมีเลีือดออกในข้อได้เอง่โดยไม่ได้รืบั การืกรืะแที่ก
แลีะระดับรุนแรง่น�อย คือ มีรืะดับแฟีคเติอรื์ 5-40% ซึ่่ง่� อาจจะ
ไม่ แ ส่ดง่อาการืจนเมื� อ ได้ รืั บ อุ บั ติิ เ หติุ ห รืื อ ผิ่ า ติั ด จ่ ง่ แส่ดง่
อาการืเลีือดออกมากแลีะหยุดยาก
รศ.พัญิ.ดารินที่ร์ กลี่าวเส่รืิมว่า เมือ� ลี้กมีเลีือดออกง่่าย
ให้ส่ง่ส่ัยว่าลี้กอาจเป็็นโรืคฮีีโมฟีีเลีีย คุณ์พ่อ คุณ์แม่ ส่ามารืถ
ส่ัง่เกติอาการืหรืือลีักษณ์ะในรืะยะเรืิ�มแรืกของ่โรืคได้ง่่าย เช่น
ในเด็กที่ารืกเพิง่� คลีอดที่ีม� กี ารืคลีอดยากติ้อง่ใช้เครืือ� ง่ช่วยคลีอด
ก็ จ ะมี ค วามเส่ี� ย ง่ติ่ อ การืเกิ ด ภาวะเลีื อ ดออกในส่มอง่
แลีะหากเป็็นเด็กในวัยที่ี�ยัง่เดินไม่ได้หรืือหัดเดินก็จะมีอาการื
เลีือดออกในกลี้ามเนื�อที่ี�ขาหรืือก้นเมื�อถ้กกรืะแที่กซึ่่�ง่อาจ
เกิดข่น� ขณ์ะคลีาน หรืือยัง่พบรือยฟีกชำ�าจากมือขณ์ะที่ีค� ณ์
ุ พ่อ
คุณ์แม่อุ้ม นอกจากนี�หลีัง่เด็กได้รืับการืฉัีดวัคซึ่ีน บาง่คน
เลีือดไหลีซึ่่มนานออกมากผิิดป็กติิ แลีะอาจพบเป็็นก้อนแข็ง่
จากมีเลีือดออกในกลี้ามเนือ� ซึ่่ง่� ใช้เวลีาเป็็นส่ัป็ดาห์กว่าจะยุบ
หรืือมีเลีือดไหลีเป็็นจำานวนมากเมือ� มีอบุ ติั เิ หติุหรืือหลีัง่ผิ่าติัด
นอกจากนี� ห ากมี ก ารืซึ่ั ก ป็รืะวั ติิ ที่ าง่พั น ธุุ ก รืรืมจากคน
ในครือบครืัวอย่าง่ลีะเอียดรื่วมด้วยก็จะเป็็นป็รืะโยชน์มาก
ในการืวินจิ ฉััยโรืคในกลีุม่ เลีือดออกง่่ายในเด็ก ซึ่่ง่� ในป็ัจจุบนั โรืคนี�
ยัง่ไม่มยี ารืักษาให้หายขาดได้ ที่ำาได้เพียง่แติ่ส่ามารืถด้แลีแลีะ
ป็้อง่กันไม่ให้เกิดภาวะแที่รืกซึ่้อนรืุนแรืง่จากเลีือดออกได้
โดยการืให้ผิป็้ ว่ ยหลีีกเลีีย� ง่การืเกิดภาวะเลีือดออก แลีะการืให้
แฟีคเติอรื์เข้มข้นโดยเรื็วเมือ� มีภาวะเลีือดออกเกิดข่น� ในรืะดับ
ที่ี�เพียง่พออย่าง่น้อย 20% หรืือ 25% ข่�นไป็ก็ส่ามารืถที่ี�จะ

ป็้อง่กันไม่ให้มีเลีือดออกได้ง่่าย เมื�อแพที่ย์พบเด็กที่ี�ได้รืับ
การืวินิจฉััยว่าเป็็นโรืคฮีีโมฟีีเลีียแลี้วก็จะคุยกับพ่อแลีะแม่
เรืื�อง่การืฉัีดแฟีคเติอรื์แบบป็้อง่กัน ซึ่่�ง่เป็็นการืป็้อง่กันไม่ให้
เลีื อ ดออกซึ่ำ�า ๆ เพื� อ ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก มี ข้ อ พิ ก ารื ซึ่่� ง่ ในป็ั จ จุ บั น
เรืามีแฟีคเติอรื์แป็ดแลีะแฟีคเติอรื์เก้าเข้มข้นในรื้ป็แบบขวด
ส่ามารืถฉัีดเข้าที่าง่หลีอดเลีือดดำา ซึ่่�ง่จะเรืิ�มฉัีดแฟีคเติอรื์
ให้ส่ป็ั ดาห์ลีะครืัง่� แลีะหากยัง่ไม่ดขี น�่ รื้ส่้ ก่ ว่ายัง่ไม่เพียง่พอ ผิ้ป็้ ว่ ย
ยัง่มีเลีือดออกอีกก็จะฉัีดแฟีคเติอรื์เพิม� ให้เป็็นส่ัป็ดาห์ลีะ 2 ครืัง่�
ซึ่่�ง่จากป็รืะส่บการืณ์์เด็กที่ี�ฉัีดแฟีคเติอรื์ 2 ครืั�ง่ติ่อส่ัป็ดาห์
จะเป็็นเด็กที่ี�โติข่�นมาหน่อย ส่ามารืถไป็โรืง่เรืียนได้ แลีะ
ติ้อง่การืเลี่นกีฬา อายุป็รืะมาณ์ 5-7 ขวบ ซึ่่�ง่บาง่ครืั�ง่การืฉัีด
แฟีคเติอรื์พอ่ แม่กฉั็ ดี ให้ในเวลีากลีาง่คืนก่อนนอน หรืือบาง่คน
ก็ฉัีดช่วง่เช้า อย้่ที่ี�เวลีาที่ี�เหมาะส่มของ่แติ่ลีะครือบครืัว เมื�อ
ฉัีดแลี้วเด็กส่ามารืถไป็โรืง่เรืียนใช้ชีวิติได้ติามป็กติิ แลีะที่ำา
กิจวัติรืป็รืะจำาวันได้
ส่ำาหรืับนวัติกรืรืมการืด้แลีรืักษาผิ้้ป็่วยโรืคนี�ก็ได้ถ้ก
พัฒนาอย่าง่ติ่อเนื�อง่ โดยมีการืศ่กษาในเรืื�อง่ของ่การืเป็ลีี�ยน
ถ่ายยีน เช่น ผิ้้ป็่วยที่ี�มียีนไม่ดี มียีนที่ี�ผิิดป็กติิที่ี�ที่ำาให้เกิด
โรืคฮีีโมฟีีเลีียก็ส่ามารืถที่ำายีนบำาบัด (Gene Therapy) ก็อาจจะ
ที่ำาให้ผิป็้ ว่ ยหายขาดได้ ซึ่่ง่� ขณ์ะนีย� ง่ั คง่เป็็นเพียง่การืศ่กษาแลีะ
การืที่ดลีอง่ ยัง่ไม่ได้เป็็นการืรืักษาที่ี�ได้มาติรืฐานในป็ัจจุบัน
ส่ิ�ง่ที่ี�ส่ำาคัญิมากกว่าการืรืักษาคือ การืป็รืะคับป็รืะคอง่ แลีะ
การืป็้อง่กันไม่ให้มเี ลีือดออก ซึ่่ง่� ส่ามารืถที่ำาได้ติง่�ั แติ่การืส่รื้าง่
ส่ิง่� แวดลี้อมภายในบ้านให้เหมาะส่ม ที่ัง่� ในห้อง่นำา� แลีะห้อง่นอน
ควรืจัดส่ิ�ง่แวดลี้อมภายในบ้านให้มีความป็ลีอดภัยไม่ให้เด็ก
เกิดการืกรืะแที่ก ป็้อง่กันไม่ให้เด็กเลี่นของ่เลี่นที่ี�แหลีมคม
รืวมถ่ ง่ ป็้ อ ง่กั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก ติกบั น ได หรืื อ ติกจากที่ี� ส่้ ง่ ฯลีฯ
นอกจากนี�เด็กที่ี�ป็่วยด้วยโรืคฮีีโมฟีีเลีียส่ามารืถเลี่นกิจกรืรืม
แลีะออกกำาลีัง่กายได้เหมือนคนที่ัว� ไป็ แม้ยง่ั ติ้อง่มีความรืะมัด
รืะวั ง่ เป็็ น พิ เ ศษ ซึ่่� ง่ กี ฬ าที่ี� เ หมาะส่มก็ มี ห ลีายชนิ ด อาที่ิ
การืขีจ� กั รืยาน เด็กควรืส่วมอุป็กรืณ์์ความป็ลีอดภัย เช่น หมวก
ส่นับเข่า ส่นับข้อศอก เพือ� ป็้อง่กันเมือ� เด็กลี้ม แลีะเป็็นการืลีด
แรืง่กรืะแที่ก หรืือการืว่ายนำ�า เป็็นการืกรืะติุ้นให้กลี้ามเนื�อ
แข็ง่แรืง่ ข้อติ่อติามรื่าง่กายจะกรืะชับ ช่วยลีดการืบาดเจ็บ
ของ่เยื�อหุ้มข้อ ที่ั�ง่นี�ติ้อง่อย้่บนพื�นฐานของ่ความพอเหมาะ
พอดี ค่อยเป็็นค่อยไป็ ไม่หักโหม เพรืาะอาจเกิดอันติรืายได้
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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โดยผิ้้ป็กครือง่ติ้อง่อย้่ด้วยในขณ์ะที่ี�เด็กที่ำากิจกรืรืม แติ่ผิ้ป็่วย
เด็กเหลี่านี�ควรืหลีีกเลีี�ยง่การืเลี่นกีฬาที่ี�รืุนแรืง่ เช่น ฟีุติบอลี
บาส่เกติบอลี ชกมวย เป็็นติ้น ในขณ์ะเดียวกันการืจัดกิจกรืรืม
อย่าง่ส่มำ�าเส่มอในกลีุ่มผิ้ป็้ ว่ ยแลีะส่มาชิกในครือบครืัวถือเป็็น
เรืื� อ ง่ที่ี� ส่ำา คั ญิ เนื� อ ง่จากบาง่ครืั� ง่ ผิ้้ ป็่ ว ยพบเจอกั บ ป็ั ญิ หา
ในการืป็รืับติัวแลีะการืเข้าส่ัง่คม การืรืวมกลีุ่มกันของ่ผิ้้ป็่วย
จ่ง่เป็็นการืส่นับส่นุนให้กาำ ลีัง่ใจซึ่่ง่� กันแลีะกัน รืวมที่ัง่� ยัง่แบ่ง่ป็ัน
ความรื้้ แ ลีะการืด้ แ ลีติั ว เอง่อย่ า ง่ถ้ ก วิ ธุี จ่ ง่ มี ส่่ ว นส่ำา คั ญิ
เป็็นอย่าง่มาก อย่าง่เช่นกลีุ่ม Thai Hemophilia Patient Club
ซึ่่�ง่เป็็นการืรืวมติัวกันของ่ผิ้้ป็่วยในหลีายช่วง่อายุ แลีะมาจาก
หลีากหลีายภ้มิภาคเพื�อแลีกเป็ลีี�ยนความรื้้ ความคิดเห็น
อีกที่ัง่� ยัง่เป็็นเวที่ีเพือ� จัดกิจกรืรืมรืณ์รืง่ค์ติา่ ง่ ๆ ส่นับส่นุนแลีะ
ส่่ง่เส่รืิมให้คนที่ั�วไป็ได้รื้จักกับโรืคฮีีโมฟีีเลีีย รืวมถ่ง่ให้กลีุ่ม
ผิ้ป็้ ว่ ยได้ติรืะหนักรื้ติ้ อ่ ผิลีกรืะที่บ เพือ� ให้ได้รืบั การืป็้อง่กัน แลีะ
การืรืักษาอย่าง่ถ้กติ้อง่
รศ.พัญิ.ดาริ น ที่ร์ ได้ ใ ห้ คำา แนะนำา เพิ� ม เติิ ม แก่
ผิ้้ ป็ กครือง่ของ่ผิ้้ ป็่ ว ยเด็ ก ในป็ั จ จุ บั น ที่ี� มี ก ารืแพรื่ รื ะบาด
อย่าง่รืุนแรืง่ของ่ไวรืัส่โควิด-19 ว่า “ที่่ามกลีาง่ความไม่แน่นอน
ของ่ส่ถานการืณ์์การืแพรื่รืะบาดของ่โควิด-19 ที่ีเ� กิดข่น� ที่ัว� โลีก
ส่่ง่ผิลีให้ผิป็้ ว่ ยฮีีโมฟีีเลีีย รืวมถ่ง่ผิ้ด้ แ้ ลี ผิ้ป็้ กครือง่ คุณ์พ่อ คุณ์แม่
มี ค วามกั ง่ วลีในเรืื� อ ง่ความติ่ อ เนื� อ ง่ของ่การืรืั ก ษา อี ก ที่ั� ง่
ติ้อง่เผิชิญิอุป็ส่รืรืคในการืเข้าถ่ง่การืรืักษา เนื�อง่จากการืไป็
โรืง่พยาบาลีอาจเพิม� ความเส่ีย� ง่ที่ีจ� ะส่ัมผิัส่เชือ� ได้ ที่าง่หน่วยเรืา
ได้มีการืป็รืับกลียุที่ธุ์เชิง่รืุกเพื�อให้เข้าถ่ง่การืรืักษาที่ี�ติ่อเนื�อง่
ของ่ผิ้ป็้ ว่ ย ซึ่่ง่� ที่ีผิ� า่ นมาได้จดั กิจกรืรืมโครืง่การืเยีย� มบ้านผิ้ป็้ ว่ ยข่น�
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โดยมีแพที่ย์ พยาบาลี แลีะบุคลีากรืที่าง่การืแพที่ย์ลีง่พื�นที่ี�
เยีย� มบ้านผิ้ป็้ ว่ ยกว่า 20 ครือบครืัว ในกรืุง่เที่พฯ แลีะป็รืิมณ์ฑลี
แนะนำาพรื้อมส่อนผิ้้ป็่วยแลีะครือบครืัวให้ส่ามารืถด้แลีรืักษา
ผิ้้ป็่วยแลีะการืฉัีดแฟีคเติอรื์ได้เอง่ที่ี�บ้าน อีกที่ั�ง่ยัง่เน้นยำ�าให้
ความรื้ใ้ นการืด้แลีสุ่ขภาพรื่าง่กายให้แข็ง่แรืง่ให้หา่ ง่ไกลีโควิด-19
ส่ำาหรืับผิ้้ป็่วยเอง่ก็ติ้อง่ด้แลีสุ่ขภาพของ่ตินเอง่อย่าง่เครื่ง่ครืัด
ป็ฏิิบติั ติิ ามคำาแนะนำาของ่แพที่ย์ ส่ำาหรืับคุณ์พ่อ คุณ์แม่ ก็ควรื
หมัน� ติรืวจติิดติามส่ัง่เกติอาการืของ่โรืคเป็็นรืะยะ ๆ พรื้อมที่ัง่�
ส่ื� อ ส่ารืที่ำา ความเข้ า ใจกั บ ที่ี ม รืั ก ษาอย่ า ง่ติ่ อ เนื� อ ง่เพื� อ ให้
ได้ป็รืะส่ิที่ธุิภาพในการืรืักษามากที่ี�สุ่ด ส่ำาหรืับการืฉัีดวัคซึ่ีน
โควิด-19 นั�น ผิ้้ป็ว่ ยโรืคฮีีโมฟีีเลีียส่ามารืถเข้ารืับการืฉัีดวัคซึ่ีน
โควิด-19 ได้ แติ่หากเกิดความกัง่วลีว่าจะมีความเส่ี�ยง่หรืือ
ติ้อง่การืป็้อง่กันเลีือดออกในกลี้ามเนื�อ ผิ้้ป็่วยส่ามารืถฉัีด
แฟีคเติอรื์เพิ�มเข้าไป็ในขนาด 15-20% ก่อนการืเข้ารืับวัคซึ่ีน
ซึ่่�ง่ก็ถือเป็็นอีกหน่�ง่ที่าง่เลีือกที่ี�ส่ามารืถที่ำาได้
ฮีีโมฟีีเลีียเป็็นโรืคที่าง่พันธุุกรืรืมที่ี�ไม่ควรืมอง่ข้าม
ผิ้ป็้ ว่ ยจำาเป็็นติ้อง่ได้รืบั การืด้แลีเป็็นพิเศษ โดยเฉัพาะเด็กเลี็กที่ี�
ยัง่ไม่ส่ามารืถช่วยเหลีือติัวเอง่ได้ แลีะไม่รืว้ ธุิ ดี แ้ ลีติัวเอง่ที่ีด� นี กั
คุ ณ์ พ่ อ คุ ณ์ แม่ หรืื อ ผิ้้ ด้ แ ลีติ้ อ ง่มี ค วามเข้ า ใจที่ี� ถ้ ก ติ้ อ ง่
ติ่อการืป็ฏิิบัติิติัวของ่ผิ้้ป็่วย ซึ่่�ง่หากได้รืับการืด้แลีรืักษาอย่าง่
เหมาะส่มแลี้ว ผิ้้ป็่วยส่ามารืถมีชีวิติได้อย่าง่ป็กติิ นอกจากนี�
กำาลีัง่ใจแลีะการืเอาใจใส่่ที่ดี� กี จ็ ะเป็็นแรืง่บันดาลีใจให้กบั ผิ้ป็้ ว่ ย
ส่ามารืถยอมรืับแลีะอย้่กับโรืคนี�อย่าง่มีความสุ่ข มีคุณ์ภาพ
ชีวิติที่ี�ส่มบ้รืณ์์ แลีะเป็็นป็กติิสุ่ขมากที่ี�สุ่ดที่ั�ง่ในด้านรื่าง่กาย
แลีะจิติใจ” รศ.พัญิ.ดารินที่ร์ ฝากที่ิ�ง่ที่้าย

T he Med icin e Jo ur n a l

กองบรรณาธิการ

Healthcare x Application

ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองที่ อย.รับรอง
ข้้อมููลรายชื่่�อชืุ่ดตรวจและน้ำำ�ายาสำำาหรับโควิด-19 (COVID-19) ที่่�ได้รับการอน้ำุญาตผลิตและน้ำำาเข้้าจากสำำาน้ำักงาน้ำคณะกรรมูการอาหาร
และยา ประเภที่ Rapid Test Antigen หร่อ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอน้ำติเจน้ำด้วยตน้ำเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
*** ข้้อมููล ณ วัันที่่� 27 กรกฎาคมู พ.ศ. 2564 ***
ประชื่าชื่น้ำที่่�สำน้ำใจสำามูารถตรวจสำอบรายละเอ่ยดข้องผลิตภัณฑ์์ ชื่่�อผู้น้ำำาเข้้า ชื่่�อผู้ผลิต วัน้ำ/เด่อน้ำ/ปี ที่่�ได้รับอน้ำุญาต เลข้ที่่�ใบรับรอง
ประเมูิน้ำเที่คโน้ำโลย่ น้ำอกจากน้ำ่�ที่่�น้ำ่าสำน้ำใจก็ค่อ วิด่โอสำาธิิตข้ั�น้ำตอน้ำการใชื่้งาน้ำข้องชืุ่ดตรวจแต่ละประเภที่

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำกัด
โทร 02-538-0559

SD Biosensor Inc.,
Korea.

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้ำ Q-NCOV-03G

1

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้
ประเมิน
อนุญำต
ชุดตรวจ
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี

15/7/2564

T 6400120

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
รหัสสินค้ำ 9901-NCOV-06G,
Roche’s code
ที่ไ:ด้09445323077
รับกำรอนุญำตให้ผลิตบริ/น
จำกสำนักกส์งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ษัทำเข้
โรชำไดแอกโนสติ

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

2

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

(ประเทศไทย) จำกัด
โทร 02-791-2200

ชื่อผู้นำเข้ำ

SD Biosensor Inc.,
Korea.

ชื่อผู้ผลิต

ข15/7/2564
้อมูล ณ วันทTี่ 26400121
7 กรกฎาคม 2564

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง
ลิงค์วีดีโอขั้นตอน
อนุญำต
ประเมิน
กำรใช้ชุดตรวจ
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

รหัสสินค้ำ K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S

แบบตรวจสำรคัดหลั่งจำก
โพรงจมูก (Nasal swab)

3

บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โทร 02-215-2589

Shenzhen Kisshealth
Biotechnology Co., Ltd,
15/7/2564
P.R. China

สำรคัดหลั่งจำกโพรงจมูก
(Nasal swab)

T 6400122

แบบตรวจจำกน้ำลำย
(Saliva)
น้ำลำย (Saliva)

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564

วงการยา

13

่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
Healthcare xรำยชื
Application
T h e Me d i ci n e J our n a l
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal Gold Immunochromatography)

4

ชื่อผู้นำเข้ำ

บริษัท ออสท์แลนด์
แคปปิตอล จำกัด
โทร 080-5151-699

5

ชื่อผู้ผลิต

Beijing Lepu Medical
Technology Co., Ltd.
P.R. China

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้
ประเมิน
อนุญำต
ชุดตรวจ
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี

15/7/2564

T 6400123

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติ
BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE
COVID-19เจนด้
Ag วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
รหัสสินค้ำ 859256
859261ญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ที่ได้รและ
ับกำรอนุ
บริษัท ดับเบิ้ล เอส

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
โทร 02-747-7009

ชื่อผู้นำเข้ำ

BIOSYNEX SWISS SA,
SWITZERLAND.

ชื่อผู้ผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

16/7/2564

T 6400126

20/7/2564

T 6400127

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK91

บริษัท ดีซเี อช ออริกำ
(ประเทศไทย) จำกัด

6

โทร 02-257-3500

Abbott Diagnostics
Korea Inc., Korea

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติ
เจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
AnyLab COVID-19
Ag Test Kit
รับกำรอนุญำตให้ผลิบริตษ/นัท ำเข้
ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สเปเชีำ ยจำกส
ลตี้ อินโนเวชั
่น
รหัสสินทีค้่ไำด้ZB144
จำกัด

7

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

โทรชื02-313-3456
่อผู้นำเข้ำ

Z Biotech Inc., Korea

ชื่อผู้ผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

21/7/2564

T 6400131

21/7/2564

T 6400133

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

PCL COVID19 Ag Gold
รหัสสินค้ำ COV04S
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

8

โทร 02-367-1254

PCL, Inc., Korea

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
เจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
SARS-CoV-2 Antigen แบบตรวจหำแอนติ
Rapid Test (Nasal swab)
รหัสสินค้ำ ที
ISCO-ACO502
ษัทำเข้
ไอเมด
ลำบอทรำทอรี
่
่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิบริต/น
ำ จำกส
ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
จำกัด

9

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

โทร 02-692-5244

ชื่อผู้นำเข้ำ

ACRO BIOTECT, USA

ชื่อผู้ผลิต

ข22/7/2564
้อมูล ณ วันทTี่ 26400135
7 กรกฎาคม 2564

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5)
บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด

10

14
11

โทร 02-715-4614

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
(Nasal Swab) รหัสสินค้ำ CVA4080B
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564

วงการยา

บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

Zhenjiang Orient Gene
23/7/2564
Biotech Co. Ltd, China.

T 6400140

Hangzhou AllTest
23/7/2564
Biotech Co Ltd, China.

T 6400142

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชื่อผู้ผลิต

อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วั
น
/เดื
อ
น/ปี
)
เทคโนโลยี
รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits ชุดตรวจ

Healthcare x Application

T he Med
icin
Jo
urAntigen
n a l Self-Test
CLINITEST
RapideCOVID-19
แบบตรวจหำแอนติ
เจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5)

ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด

10

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชื่อผู้ผลิต

อนุญำต

ขั้นตอนกำรใช้

ประเมิน

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen (วัหรืน/เดื
อ Antigen
Test Kits ชุดตรวจ
อน/ปี) เทคโนโลยี
แบบตรวจหำแอนติ
CLINITEST
RapidSARS-CoV-2
COVID-19
Antigen
Self-Test
GSD NovaGen
Ag Rapid
Testเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
รหั(Nasal
สสินค้ำ Swab)
11556327
รหั
นรค้ับำกำรอนุ
CVA4080B
ทีส่ได้สิ(GCCOV-502a-H5)
ญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

11
10

ลำดับที่

โทร 02-715-4614

Zhenjiang Orient Gene ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
23/7/2564 T 6400140
Biotech Co. Ltd, China. วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ

ชื่อผลิตภัณฑ์
Vstrip
Antigen
Rapid Test
Home Test
Use RV2
GSDCOVID-19
NovaGen
SARS-CoV-2
Ag Rapid
รหัสสินค้(Nasal
ำ IG13002S01,
IG13004S01
และ
IG13020S02
Swab) รหัสสินค้ำ CVA4080B

12
11

โรฟินเฮลท์
ส์ ฟู๊ดแคร์
เทสติ
บริบริ
ษัทษัทซีเยูมนส์
จำกั้ง ด Hangzhou AllTest
Zhenjiang Orient Gene
(ประเทศไทย) จำกัด
Biotech Co.
Co Ltd,
Biotech
Ltd, China.
China.
โทร
โทร 02-339-0699
02-715-4614

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

23/7/2564
23/7/2564

TT 6400142
6400140

บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง Panion & BF Biotech
Hangzhou AllTest
บริษัท(ประเทศไทย)
เจ.เอ.ซี.อินดัสจตรี
ำกัด่ จำกัด Inc. Xizhi Factory, 27/7/2564
23/7/2564
BiotechTaiwan.
Co Ltd, China.
โทร 02-339-0699

6400143
T 6400142

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชื่อผู้ผลิต

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติ
เจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
FOR A/ VTRUST COVID-19
ANTIGEN SELF TEST
รุ่น TD-4531H
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
บริษัท เมดิทอป จำกัด
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ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

TaiDoc Technology ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
27/7/2564 T 6400144
Corp. Taiwan.

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์
(ไทยแลนด์) จำกัด

Humasis Co., Ltd.
Republic of Korea.

HUMASIS COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้ำ ACOVGS-7005(5T)
14
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ลำดับที่

27/7/2564

T 6400145

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
อัพโหลดข้อมูล

รำยชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
CerTestแบบตรวจหำแอนติ
SARS-CoV-2
เจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
(Ag-Nasal Sample-self Test)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/นำเข้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
รหัสสินค้ำ SC8010-NCE
บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์
จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้นำเข้ำ

CERTEST BIOTECT , ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
27/7/2564 T 6400146
Spain

ชื่อผู้ผลิต

วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง ลิงค์วีดีโอ
อนุญำต
ประเมิน
ขั้นตอนกำรใช้
(วัน/เดือน/ปี) เทคโนโลยี
ชุดตรวจ

Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette
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Zhejiang Aiminde

บริษัท โครเวอร์ โกรฟ จำกัด Biotechnology Co.,Ltd. 27/7/2564
China.

T 6400147

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564
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สำำาหรัับแนวทางการัใช้้ช้ดุ ตรัวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit ในการัตรัวจการัติดเช้้อ� ไวรััสำโควิด-19 เบ้อ� งต้น ค่อ Antigen Test
Kit กรณ่ผลการตรวจเป็น้ำลบควรแยกตัวและตรวจซ้ำำ�าอ่ก 3-5 วัน้ำ และกรณ่ผลการตรวจเป็น้ำบวกควรกักตัวและแจ้งหน้ำ่วยบริการใกล้บ้าน้ำ และ
หากเสำ่�ยงสำูงให้ย่น้ำยัน้ำด้วย rRT-PCR ที่ั�งน้ำ่�การอ่าน้ำค่าผลตรวจเบ่�องต้น้ำค่อ ข้้�น้ำ C และ T ผลเป็น้ำบวก, ข้้�น้ำ C ผลเป็น้ำลบ หร่อข้้�น้ำ T ใชื่้งาน้ำไมู่ได้

ข้้อมููลอ้างอิง
• กองควบคุมูเคร่�องมู่อแพที่ย์ สำำาน้ำักงาน้ำคณะกรรมูการอาหารและยา กระที่รวงสำาธิารณสำุข้ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx
• สำำาน้ำักงาน้ำคณะกรรมูการอาหารและยา (อย.) https://oryor.com/
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กองบรรณาธิการ

เก็บมาฝาก

โรคเหงื่่�อออกที่่�มื่อเป็็นโรคที่่�พบได้้ค่อนข้้างื่บ่อยมืากถึึงื่ 3% ข้องื่ป็ระชากรข้องื่
ป็ระเที่ศ สามืารถึพบได้้ที่้�งื่ผู้้้ชายและผู้้้หญิิงื่เที่่า ๆ ก้น และมื้กพบในคนที่่�อายุน้อย
โด้ยอาการแต่่ ล ะคนจะมื่ ผู้ ลต่่ อ กิ จ วั้ ต่ รป็ระจำา วั้ น เริ� มื ต่้� งื่ แต่่ ก ารหยิ บ จ้ บ อะไรก็ ต่ ามื
ก็จะมื่เหงื่่�อซึึมืออกมืาต่ลอด้เวัลาจนที่ำาให้เกิด้ควัามืรำาคาญิจนไป็ถึึงื่บางื่รายอาจส่งื่ผู้ลถึึงื่
คุณภาพช่วัต่ิ ไมื่มืน�้ ใจและไมื่กล้าเข้้าส้งื่คมื เช่น ในกลุมื่ ที่่ต่� อ้ งื่ใช้มือ่ ค่อนข้้างื่มืาก โด้ยเฉพาะ
กลุ่มืคนที่่�ต่้องื่ใช้มื่อในการป็ระกอบอาช่พ เช่น พ่อค้า แมื่ค้า พน้กงื่านที่่ที่� ำางื่านในโรงื่งื่าน
หร่อวัิศวักรที่่�ที่ำางื่านก้บเคร่�องื่ใช้ไฟฟ้าซึึ�งื่ต่้องื่ระมื้ด้ระวั้งื่เป็็นพิเศษ หร่อกลุ่มืน้กธุุรกิจ
ที่่�ต่้องื่ใช้มื่อในการต่ิด้ต่่อส่�อสารก้บล้กค้า
นพ.ศิิระ เลาหทััย แพทัย์ผู้เ้� ชี่่ย� วชี่าญศิัลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�านผู้่าตัด้
ส่องกล�อง โรงพยาบาลวชี่ิรพยาบาล กล่าวัวั่า อาการข้องื่โรคเหงื่่�อออกที่่�มื่อมื่ที่้�งื่หมืด้
2 สาเหตุ่ ค่อ ควัามืผู้ิด้ป็กต่ิข้องื่เส้นป็ระสาที่ระบบอ้ต่โนมื้ต่ิ ก้บมื่โรคหร่อป็ัจจ้ยภายนอก
ที่่ที่� ำาให้เกิด้อาการ ในกลุมื่ ข้องื่ผู้ป็้ วั่ ยที่่มื� ค่ วัามืผู้ิด้ป็กต่ิข้องื่เส้นป็ระสาที่ระบบอ้ต่โนมื้ต่มืิ ก้ จะ
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พบคนในคนอายุน้อย โด้ยอาการที่่�เป็็นส่วันมืากจะเกิด้ที่่�มื่อที่้�งื่ 2 ข้้างื่ บางื่รายจะมื่เหงื่่�อออกที่่�บริเวัณ
ฝ่่าเที่้าที่้�งื่ 2 ข้้างื่ด้้วัย โด้ยไมื่ส้มืพ้นธุ์กบ้ อุณหภ้มืิอากาศ การออกกำาล้งื่กายหร่อที่่าที่างื่ ส่วันอ่กสาเหตุ่
หร่อป็ัจจ้ยภายนอกที่่ที่� ำาให้มื่อาการเหงื่่�อออกที่่�มื่อคล้ายคลึงื่ก้น ซึึ�งื่ได้้แก่ โรคจากระบบต่่อมืไร้ที่่อ เช่น
โรคไที่รอยด้์เป็็นพิษ โรคเบาหวัาน หญิิงื่ต่งื่้� ครรภ์หร่อหญิิงื่วัย้ ใกล้หมืด้ป็ระจำาเด้่อน โรคจากระบบป็ระสาที่
เช่น โรคพาร์กินส้น หร่ออาการจากการใช้ยา หร่อสาเหตุ่อ่�น ๆ เช่น ป็่วัยเป็็นโรคมืะเร็งื่หร่อโรคที่างื่
ระบบป็ระสาที่ เป็็นต่้น
ผู้้้ป็่วัยโรคเหงื่่�อออกที่่�มื่อหลาย ๆ รายพยายามืหาวัิธุ่การร้กษาเพ่�อให้หายข้าด้ โด้ยหล้กการ
ร้กษาข้องื่โรคน่�ค่อ การที่ำาให้ผู้้ป็่วัยมื่คุณภาพช่วัิต่ที่่�ด้่ข้ึ�น การร้กษามื่ต่้�งื่แต่่การใช้ยาที่า โด้ยยาที่่น� ิยมืใช้
ค่อ ยาที่าระงื่้บเหงื่่อ� หร่อที่่เ� ร่ยกวั่า อล้มืเิ น่ยมืคลอไรด้์ (Aluminum Chloride) มื้กใช้ในผู้้ป็้ วั่ ยที่่มื� อ่ าการน้อย
ส่วันยาชนิด้ร้บป็ระที่านค่อ กลุ่มื Anticholinergic Drug อย่างื่ไรก็ต่ามื ยาชนิด้ร้บป็ระที่านอาจมื่
ผู้ลข้้างื่เค่ยงื่ เช่น ป็ากแห้งื่ ที่้องื่ผู้้ก คล่�นไส้ และอาเจ่ยน นอกจากน่�ย้งื่มื่การร้กษาโด้ยการฉ่ด้ยาที่่�มื่อ
โด้ยใช้กลุ่มืยา Botulinum Toxin โด้ยส่วันมืากมื้กสามืารถึคุมือาการได้้ป็ระมืาณ 6 เด้่อน หล้งื่จากน้�น
อาจต่้องื่มืาร้กษาฉ่ด้ยาซึำ�าอ่ก สุด้ที่้ายน่�ร้กษาด้้วัยวัิธุ่การผู้่าต่้ด้ (Thoracoscopic sympathectomy)
เป็็นการร้กษาโรคชนิด้น่�ได้้ผู้ลด้่ที่่�สุด้ โด้ยที่ำาการผู้่าต่้ด้เส้นป็ระสาที่บริเวัณซึ่�โครงื่ที่่� 3-5 โด้ยผู้่าต่้ด้ที่างื่
ส่องื่กล้องื่ โด้ยมื่แผู้ลเล็ก ๆ ข้นาด้ 1 ซึมื. ที่้�งื่ 2 ข้้างื่ใช้เวัลาในการผู้่าต่้ด้ป็ระมืาณ 1 ช้�วัโมืงื่ และสามืารถึ
กล้บบ้านได้้ในวั้นถึ้ด้ไป็ อย่างื่ไรก็ต่ามื การเล่อกวัิธุ่การผู้่าต่้ด้อาจมื่ผู้ลข้้างื่เค่ยงื่เกิด้ภาวัะเหงื่่�อเกิน
(Compensatory Hyperhidrosis) โด้ยพบได้้ 10-40% ข้องื่ผู้้้ป็่วัยที่่�ได้้ร้บการผู้่าต่้ด้ โด้ยจะมื่อาการ
เหงื่่�อออกมืากผู้ิด้ป็กต่ิบริเวัณช่วังื่ลำาต่้วั
โรคเหงื่่�อออกต่ามืมื่อเป็็นส้ญิญิาณผู้ิด้ป็กต่ิ แต่่จะไมื่เป็็นอ้นต่รายถึึงื่ช่วัิต่ แต่่ส่งื่ผู้ลให้คุณภาพ
ช่วัต่ิ ลด้ลงื่ ด้้งื่นน้� จึงื่ควัรป็รึกษาแพที่ย์ผู้เ้ ช่ย� วัชาญิเพ่อ� ร้บการวัินจิ ฉ้ยและร้บการร้กษาที่่ต่� รงื่จดุ้ โด้ยแพที่ย์
จะด้้จากล้กษณะการออกข้องื่เหงื่่�อ ร่วัมืก้บการต่รวัจร่างื่กายด้้านอ่�น ๆ ด้้วัย เพ่�อวัางื่แผู้นการร้กษา
ที่่�ต่้นเหตุ่ข้องื่สาเหตุ่ที่่�แที่้จริงื่ เพ่�อสร้างื่วัิถึ่ช่วัิต่ใหมื่ข้องื่ผู้้้ป็่วัยให้มื่คุณภาพช่วัิต่ที่่�ด้่ข้ึ�น
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พจ.ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

“หญ้้าลิ้้�นงูู” ต้้นหญ้้าริ้มทางู

หญ้้าลิ้้�นงูู จััดเป็็นหญ้้าสมุุนไพรชนิดหน่�งที่่�พบได้ที่ั�วไป็ตามุที่่�รกร้าง ไร่นา และตามุบ้านเรือน
ซึ่่�งจััดเป็็นสมุุนไพรเด่นในด้านการรักษาโรคมุะเร็งที่่�มุ่งานวิจััยที่่�รองรับได้ นอกจัากนั�นยังมุ่สรรพคุณเด่น
ในด้านอื�น อาที่ิ แก้อาการอักเสบ ยับยั�งเชื�อไวรัส และเชื�อจัุลินที่ร่ย์ต่าง ๆ วันน่�ผู้้จััดที่ำาจั่งได้ค้นคว้าหา
งานวิจััยและเร่ยบเร่ยงข้้อมุ้ลต่าง ๆ เพื�อเป็็นป็ระโยชน์ต่อผู้้้สนใจั ดังน่�
1. ชื่่�อเริียกหญ้้าลิ้้�นงูู
ชื่่�อวิ้ทยาศาสตร์์: Oldenlandia corymbosa L. (ชื�อพ้องวิที่ยาศาสตร์ Hedyotis corymbosa (L.)
Lam.) จััดอย้่ในวงศ์เข้็มุ (RUBIACEAE)1,2
ชื่่�อสามััญ้: Diamnel flower
ชื่่�อภาษาจีีนกลิ้างู: 百花舌草 (ไป็่ฮวาเสอเสอฉ่่าว)
ชื่่�อภาษาจีีนแต้จี�วิ้ : จัั�วจัิเช่า, แป็ะฮวยจัั�วจัิเช้า แป็ลตรงตัวเป็็นชื�อไที่ยว่า “หญ้้าลิ�นง้ดอกข้าว”
2. ลิ้ักษณะทางูพฤกษศาสต้ริ์
ลิ้ักษณะลิ้ำาต้น: เป็็นพรรณไมุ้ข้นาดเล็กคลุมุดิน มุ่อายุได้ป็ระมุาณ 1 ป็ี ลำาต้น
เลือ� ยยาวเป็็นข้้อ ๆ ป็ระมุาณ 6-10 นิว� มุ่ยอดส้งป็ระมุาณ 15-50 เซึ่นติเมุตร ลำาต้นมุ่ลกั ษณะ
เล็กยาว เร่ยบเกล่�ยงเป็็นเหล่�ยมุ ระหว่างข้้อมุ่ร่องเล็ก ๆ
พบได้ในภู้มุิอากาศเข้ตร้อนถึ่งร้อนชื�นข้องป็ระเที่ศหรือในแถึบแอฟริกา เอเช่ย
แคริบเบ่ยน อเมุริกา ออสเตรเล่ย และแป็ซึ่ิฟิก ส่วนป็ระเที่ศไที่ยพบแพร่กระจัายในทีุ่กภูาค
พบมุากตามุที่่�รกร้างที่่�มุ่วัชพืชจัำาพวกหญ้้าข้่�นน้อย รวมุที่ั�งสามุารถึพบได้ที่ั�วไป็ตามุพื�นที่่�
ในแหล่งชุมุชน1,2
ลิ้ักษณะใบ: ใบเป็็นใบเด่ย� วออกเร่ยงตรงข้้ามุกัน ใบเป็็นร้ป็หอกเร่ยวแหลมุข้นาดเล็ก
หลังใบคดงอ ข้อบใบหยาบ ไมุ่มุ่ก้านใบ มุ่ห้ใบข้นาดเล็ก1,2
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ลิ้ักษณะดอก: ออกดอกเป็็นช่อ ช่อหน่�งมุ่ดอกป็ระมุาณ 2-5 ดอก
ดอกมุ่ส่ข้าวหรือส่แดงอ่อน แตกออกเป็็นแฉ่ก 4 แฉ่ก1,2

ลิ้ักษณะผลิ้: ผู้ลมุ่ลกั ษณะเป็็นร้ป็ที่รงกลมุ ผู้ลมุ่สนั ส่มุ� มุุ เมุือ� แก่ป็ลายผู้ล
จัะแตกออก ภูายในผู้ลมุ่เมุล็ดข้นาดเล็ก ๆ อย้่เป็็นจัำานวนมุาก1,2

3. ข้้อมูลิ้ทางูเภสัชื่วิ้ทยา
สารพฤกษเคมุ่ หรือไฟโตนิวเที่ร่ยนที่์ (Phytonutrients) เป็็นสารเคมุ่ที่่�มุ่ฤที่ธิ์ิ�ที่างช่วภูาพที่่�พบเฉ่พาะ
ในพืช สารน่�เป็็นสารที่่�มุ่ลักษณะเฉ่พาะตัว จัากการศ่กษาค้นคว้างานวิจััยหลายฉ่บับพบว่าหญ้้าลิ�นง้มุ่โป็รต่น
(Protein), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), Fatty acid2, Ursolic acid ซึ่่�งสารน่�มุ่คุณสมุบัติในการป็กป็้องตับ
โดยลดความุเป็็นพิษต่อตับข้องยาพาราเซึ่ตามุอลที่่�นำามุาที่ดสอบในหน้ที่ดลองได้3, ฟีนอล (Phenol) ซึ่่�งมุ่
คุณสมุบัติเป็็นสารต้านอนุมุ้ลอิสระ (Antioxidant) อย้่มุาก เช่น ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid), แที่นนิน (Tannin)
ซึ่่�งมุ่ฤที่ธิ์ิ�ฝาดใช้เป็็นยารักษาอาการที่้องเส่ยและยับยั�งการเจัริญ้ข้องแบคที่่เร่ย, ซึ่าโป็นิน (Saponin) ช่วยให้
ระบบเลือดไหลเว่ยนด่ ป็รับความุสมุดุลข้องความุดันโลหิต เพิ�มุสมุรรถึนะในการที่ำางานข้องร่างกาย เป็็นต้น
สารป็ระกอบไดเป็ป็ไที่ด์ที่่�แยกได้โครงสร้างข้องสารใช้เที่คนิคที่างสเป็กโที่รสโกป็ี (Spectroscopy) คือ
การศ่กษาป็ฏิิกิริยาระหว่างการแผู้่รังส่กับสสารในร้ป็ข้องฟังก์ชันความุยาวคลื�น (λ) นำาสารสกัดและสารบริสุที่ธิ์ิ�
ที่่�แยกได้มุาที่ดสอบความุเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์มุะเร็งเมุ็ดเลือดข้าวพบว่าหญ้้าลิ�นง้สามุารถึลดการแพร่กระจัายข้อง
เซึ่ลล์มุะเร็งได้4
ส่วินทีน� าำ มัาใชื่้ปร์ะโยชื่น์: ลำาต้น (ที่ัง� ต้น) นำาลำาต้นสดมุาต้มุนำา� ดืมุ� หรือใช้ลาำ ต้นแห้งป็ระมุาณ 15-30 กรัมุ
นำามุาต้มุเอานำ�าดื�มุ หากใช้ภูายนอกสามุารถึนำามุาพอกบริเวณแผู้ลนำ�าร้อนลวกหรือใช้อาบนำ�าได้
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จัากการศ่กษางานวิจัยั ต่าง ๆ ถึ่งสรรพคุณข้องหญ้้าลิน� ง้พบงานวิจัยั ข้องที่างยุโรป็ และพบบ้างเล็กน้อย
ที่ั�งในป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศจั่นซึ่่�งสรุป็ได้พอสังเข้ป็ ดังน่�
• หญ้้าลิ�นง้มุ่คุณสมุบัติช่วยบรรเที่าการเกิดกรดในกระเพาะอาหารในหน้ที่ดลองที่่�ได้รับยาแอสไพริน
โดยมุ่คุณสมุบัติเช่นเด่ยวกับยาแลนโซึ่ป็ราโซึ่ล (Lansoprazole)5 ที่่�มุ่ฤที่ธิ์ิ�ยับยั�งการหลั�งกรด ชาวอินเด่ยจัะใช้
หญ้้าลิน� ง้ที่ง�ั ต้นนำามุาต้มุในนมุและนำา� ตาลเพือ� ใช้เป็็นยาบรรเที่าอาการป็วดแสบป็วดร้อนที่่ห� น้าอกอันเนือ� งมุาจัาก
กรดไหลย้อน และยังใช้เพื�อรักษาโรคตับอักเสบ5,6
• บรรเที่าอาการป็วด ต้านมุะเร็งเมุ็ดเลือดข้าว มุะเร็งในลำาไส้ และมุะเร็งเต้านมุ โดยการใช้ลำาต้นสด
ป็ระมุาณ 30 กรัมุ และต้มุเอานำ�าดื�มุ
• ลดการอักเสบและติดเชื�อ เช่น คางที่้มุ ที่อนซึ่ิลอักเสบ โรคที่างเดินป็ัสสาวะอักเสบ ตับอักเสบ
ไส้ติ�งอักเสบเฉ่่ยบพลัน ถึุงนำ�าด่อักเสบ เป็็นต้น3,5
นอกจัากน่�ยังพบว่าแพที่ย์แผู้นจั่นใช้หญ้้าลิ�นง้ค้่กับป็ัวกิน้อย (Lobelia radicans Thumb: 半枝莲)
ซึ่่�งเป็็นหญ้้าชนิดหน่�งที่่�ช่วยเรื�องระบบข้ับถึ่าย ถึอนพิษ คลายความุร้อนในร่างกาย สามุารถึช่วยในเรื�องข้อง
มุะเร็งได้ในระดับหน่ง� ซึ่่ง� ผู้ลการวิจัยั ที่างวิที่ยาศาสตร์ข้องชาวตะวันตกพบว่าช่วยที่ำาให้เมุ็ดเลือดข้าวแข้็งแรงข้่น�
และต่อต้านเซึ่ลล์มุะเร็งได้จัริง7

ป็ัวกิน้อย (Lobelia radicans Thumb: 半枝莲)

หญ้้าลิ�นง้ (Hedyotis corymbosa: 百花舌草)
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สบส.เตืือนวััยรุ่่น
� ปรุ่ับเปลี่่ย� นพฤตืิกรุ่รุ่มป้องกันโควัิด-19
กรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพ (สบส.) เร่งเตืือนัวััยรุนั่ และเยาวัชนัไทย
ปรับพฤตืิกรรมการใช้ชวัี ตืิ การปฏิิบตืั ตืิ วัั ตืามวัิถีใี หม่หลังการแพร่ระบาด
ของโควัิด-19 ซึ่่�งผลการสำารวัจพบวั่าเด็กและเยาวัชนัมีควัามเสี�ยงสูงตื่อ
การตืิดเชือ� โควัิด-19 เพราะมีการปฏิิบตืั ตืิ วัั ตืามมาตืรการป้องกันัโรคและ
พฤตืิกรรมการเสริมสร้างสุขภาพลดลง
นัพ.ธเรศ กรัษนััยรวัิวังค์ อธิบดีกรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพ (สบส.)
เปิิดเผยว่่า สถานการณ์์การระบาดของโรคโคว่ิด-19 มีีผลกระทบกับว่ัยร่น่ และ
อาจทำาให้้มีคี ว่ามีเสีย� งสูงต่่อการต่ิดเชื้้อ� โคว่ิด-19 รว่มีถึงการแพร่เชื้้อ� ไปิยังผูอ้ น้�
โดยไมี่ รู้ ต่ั ว่ ว่่ า ต่ั ว่ เองต่ิ ด เชื้้� อ นอกจากนี� ยั ง ส่ ง ผลต่่ อ สภาพจิ ต่ ใจ ทำา ให้้ มีี
คว่ามีเครียด ว่ิต่กกังว่ล และเบ้�อห้น่าย เน้�องจากมีีข้อจำากัดในการเดินทางไปิ
ในที�ต่่าง ๆ รว่มีถึงไมี่สามีารถไปิรว่มีกล่่มีทำากิจกรรมีกับเพ้�อนได้ เพราะโดย
ธรรมีชื้าต่ิพฤต่ิกรรมีของว่ัยร่่นมีักจะชื้อบอยู่รว่มีกันกับเพ้�อน มีีสังคมีและ
ชื้อบเรียนรู้ ห้ร้อบางคนอาจจะมีีคว่ามีกังว่ลด้านการเรียน การสอบ และโอกาส
ในการศึึกษาต่่อ เน้�องจากการปิิดโรงเรียนเปิ็นระยะเว่ลานาน
นัพ.ธเรศ กล่าว่ว่่า กรมี สบส. ได้ให้้คว่ามีสำาคัญกับการพัฒนา
พฤต่ิกรรมีส่ขภาพเด็กและเยาว่ชื้น มี่่งเน้นในเร้�องปิลูกฝัังพฤต่ิกรรมีการดูแล
ส่ขภาพขั�นพ้�นฐานต่ามีส่ขบัญญัต่ิแห้่งชื้าต่ิมีาอย่างต่่อเน้�อง เปิ็นที�ทราบว่่า
คว่ามีเจ็บปิ่ว่ยส่ว่นให้ญ่เปิ็นผลมีาจากพฤต่ิกรรมีส่ขภาพที�ไมี่ดี จึงจำาเปิ็นต่้อง
ส่งเสริมีให้้ปิระชื้าชื้นมีีคว่ามีรอบรูด้ า้ นส่ขภาพและมีีการปิรับเปิลีย� นพฤต่ิกรรมี
ส่ขภาพให้้ถกู ต่้อง ซึ่ึง� ต่้องอาศึัยคว่ามีร่ว่มีมี้อจากภาคีเคร้อข่ายจากท่กภาคส่ว่น
โดยเฉพาะอาสาสมีัครสาธารณ์ส่ขปิระจำาห้มีูบ่ า้ น (อสมี.) ทีเ� ข้มีแข็งอยูเ่ ดิมี และ
ย่ว่อาสาสมีัครสาธารณ์ส่ข (ย่ว่ อสมี.) ซึ่ึ�งเปิ็นกล่่มีน้อง ๆ เด็กและเยาว่ชื้น
ทีมี� อี าย่ 11 ปิีขน�ึ ไปิ ทัง� ในระบบและนอกระบบการศึึกษาทีส� มีัครใจเปิ็นจิต่อาสา
ด้านส่ขภาพ มีีคว่ามีมี่่งมีั�นเสียสละ โดยบทบาทของย่ว่ อสมี. ก็จะทำาห้น้าที�
เปิ็นนักส้�อสารส่ขภาพ ถ่ายทอดคว่ามีรู้และว่ิธีการปิฏิิบัต่ิต่ัว่ต่ามีส่ขบัญญัต่ิ
รว่มีถึงคว่ามีรู้ด้านส่ขภาพที�ถูกต่้องอ้�น ๆ ให้้กับเพ้�อน ๆ คนในครอบครัว่
คนใกล้ชื้ิด และคนในชื้่มีชื้น ถ้อได้ว่่าย่ว่ อสมี. จะเต่ิบโต่เปิ็นกำาลังสำาคัญ
ในการพัฒนาระบบส่ขภาพภาคปิระชื้าชื้น เพ้�อส่งเสริมีและสนับสน่นให้้
ปิระชื้าชื้นพึ�งต่นเองด้านส่ขภาพได้ต่่อไปิ
นัพ.ธเรศ กล่าว่ต่่อว่่า กรมี สบส. ร่ว่มีกับสำานักงานพัฒนานโยบาย
ส่ขภาพระห้ว่่างปิระเทศึ (IHPP) ได้ดาำ เนินการเฝั้าระว่ังโดยการสำารว่จคว่ามีคิดเห้็น
ผ่านระบบออนไลน์ของเด็กและเยาว่ชื้นอาย่ 15-25 ปิี ในการปิ้องกันต่ัว่
ในชื้่ว่งการแพร่ระบาดระลอกให้มี่ของโคว่ิด-19 ดำาเนินการครอบคล่มีพ้�นที�
13 เขต่ส่ขภาพ มีีการสำารว่จคว่ามีคิดเห้็น 5 ครั�งระห้ว่่างเด้อนก่มีภาพันธ์22
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เมีษายน พ.ศึ. 2564 ผลการสำารว่จพบว่่าพฤต่ิกรรมีที�เด็กและเยาว่ชื้นมีีการปิฏิิบัต่ิกันน้อย ค้อ
พฤต่ิกรรมีการเว่้นระยะห้่างทางสังคมี มีีการปิฏิิบต่ั ทิ ก่ ครัง� เฉลีย� 37% เมี้อ� เปิรียบเทียบผลการสำารว่จ
ทั�ง 5 ครั�ง พบมีีแนว่โน้มีลดลงอย่างต่่อเน้�อง ค้อ จากการสำารว่จครั�งที� 1 มีีการปิฏิิบัต่ิท่กครั�ง 51.9%
ผลการสำารว่จครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 35% พฤต่ิกรรมีการสว่มีห้น้ากากอนามีัย/ห้น้ากากผ้า
มีีการปิฏิิบต่ั ทิ ก่ ครัง� เฉลีย� 72.2% โดยผลการสำารว่จครัง� ที� 1 มีีการปิฏิิบต่ั ทิ ก่ ครัง� 83.1% ผลการสำารว่จ
ครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 71.8% และพฤต่ิกรรมีการล้างมี้อ มีีการปิฏิิบัต่ิท่กครั�งเฉลี�ย 55.64%
ผลการสำารว่จครั�งที� 1 มีีการปิฏิิบัต่ิท่กครั�ง 71% แต่่ผลการสำารว่จครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 53.4%
นอกจากนี�กรมี สบส. ยังได้ทำาการสำารว่จพฤต่ิกรรมี New Normal ของเด็กและเยาว่ชื้น
อาทิ ล้างมี้อ อาบนำ�า เปิลี�ยนเส้�อผ้าเมี้�อกลับถึงบ้าน พบว่่ามีีการปิฏิิบัต่ิท่กครั�งเฉลี�ย 45.16%
การนอนห้ลับพักผ่อนให้้เพียงพอ พบว่่ามีีการปิฏิิบต่ั ทิ ก่ ครัง� เฉลีย� 49.5% การออกกำาลังกายสัปิดาห้์ละ
3-5 ว่ัน ว่ันละอย่างน้อย 30 นาที พบว่่ามีีการปิฏิิบต่ั ทิ ก่ ครัง� เฉลีย� 49.5% และการจัดการสิง� แว่ดล้อมี
ในครัว่เร้อน พบว่่ามีีการปิฏิิบัต่ิท่กครั�งเฉลี�ย 53.78% ซึ่ึ�งถ้อว่่ามีีการปิฏิิบัต่ิกันน้อยมีาก
จากผลการสำารวัจเราจะเห็นัได้วัา่ เด็กและเยาวัชนัมีควัามเสีย� งสูงตื่อการตืิดเชือ� โควัิด-19
เพราะมีการปฏิิบตืั ตืิ วัั ตืามมาตืรการป้องกันัโรคโควัิด-19 และพฤตืิกรรมในัการเสริมสร้างสุขภาพ
ลดลง
นัางสาวัมะลิ ไพฑููรย์เนัรมิตื ผูอ้ ำานัวัยการกองสุขศ่กษา กรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพ
(สบส.) กล่าว่ว่่า ว่ัยร่่นเปิ็นว่ัยที�รักอิสระและชื้อบอยู่กับกล่่มีเพ้�อน จึงเปิ็นว่ัยที�มีีโอกาสเสี�ยงต่่อ
การแพร่กระจายของเชื้้อ� โรคได้งา่ ย ดังนัน� ท่กภาคส่ว่นจึงต่้องเร่งปิรับเปิลีย� นและปิลูกฝัังพฤต่ิกรรมี
ส่ขภาพที�ดีให้้แก่กล่่มีว่ัยนี� เพราะการพัฒนาเยาว่ชื้นเปิ็นการลงท่นในอนาคต่ของปิระเทศึที�ค่้มีค่า
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ในอนาคต่อันใกล้ สถานศึึกษาจะเริมี� เปิิดเรียน ห้ร้ออาจสลับกับการเรียนออนไลน์ เราทราบ
กันดีว่า่ ว่ัยร่น่ มีีพฤต่ิกรรมีชื้อบการรว่มีกล่มี่ สอดคล้องกับผลการสำารว่จทีมี� กี ารรักษาระยะห้่างน้อยลง
เร้�อย ๆ ที�น่าเปิ็นห้่ว่งค้อ กล่่มีเด็กอาย่น้อยกว่่า 18 ปิี ยังไมี่ได้รับว่ัคซึ่ีน กองส่ขศึึกษาจึงขอฝัาก
คำาแนะนำาการปิฏิิบัต่ิต่ัว่สำาห้รับว่ัยร่่นเพ้�อเต่รียมีคว่ามีพร้อมีในการเปิิดเรียนอย่างปิลอดโรค ดังนี�
1. นอนห้ลับให้้เพียงพอว่ันละ 8-10 ชื้ั�ว่โมีง คว่รต่้�นนอนต่ามีเว่ลา
2. อาบนำ�าทำาคว่ามีสะอาดร่างกายและของใชื้้สว่่ นต่ัว่ (โทรศึัพท์มีอ้ ถ้อ คอมีพิว่เต่อร์พกพา
เปิ็นต่้น) และพ้�นที�ส่ว่นต่ัว่ด้ว่ยนำ�ายาทำาคว่ามีสะอาด ห้มีั�นเปิิดห้น้าต่่างระบายอากาศึ
อย่างสมีำ�าเสมีอ
3. เล้อกรับปิระทาน/ซึ่้อ� อาห้ารปิร่งส่กให้มี่และให้้ครบ 5 ห้มีู่ ผักผลไมี้ 5 สี (ลดห้ว่าน มีัน เค็มี)
แยกรับปิระทานอาห้ารชื้่ดของต่ัว่เอง ไมี่ใชื้้ภาชื้นะร่ว่มีกัน
4. ล้างมี้อด้ว่ยสบูแ่ ละนำา� สะอาดบ่อย ๆ อย่างน้อยก่อนรับปิระทานอาห้าร ห้ลังการขับถ่าย
และสัมีผัสสิง� ของสาธารณ์ะเมี้อ� กลับถึงบ้านคว่รรีบล้างมี้อ อาบนำา� ทำาคว่ามีสะอาดร่างกาย
5. คว่รว่างแผนทำากิจกรรมีในชื้่ว่งทีต่� อ้ งห้ย่ดเรียนเพ้อ� ให้้มีคี ว่ามีสมีด่ลทัง� กิจกรรมีทีต่� นเอง
ถนัด และเรียนรู้เพิ�มีเต่ิมี เชื้่น พัฒนาต่นเองโดยการห้าคว่ามีรู้เพิ�มีเต่ิมีผ่านระบบ
การเรียนออนไลน์ ดูห้นัง ฟัังเพลง เล่นดนต่รี อ่านห้นังส้อ ทำาจิต่ใจให้้ร่าเริงแจ่มีใส
เปิ็นต่้น
6. ออกกำาลังกาย/เล่นกีฬาที�ถนัดอยู่ที�บ้านอย่างน้อยว่ันละ 20-60 นาที เพ้�อส่ขภาพ
ร่างกายที�ดี ทั�งนี�คว่รเปิลี�ยนอิริยาบถท่ก ๆ 1-2 ชื้ั�ว่โมีง เพ้�อลดพฤต่ิกรรมีเน้อยนิ�ง
7. กรณ์ีต่้องออกนอกบ้านคว่รห้ลีกเลี�ยงการเข้าไปิในพ้�นที�ที�มีีผู้คนห้นาแน่น คว่รสว่มี
ห้น้ากากอนามีัยห้ร้อห้น้ากากผ้า และรักษาระยะห้่างอย่างน้อย 1-2 เมีต่ร ห้ลีกเลี�ยง
การใชื้้มี้อสัมีผัสใบห้น้า ต่า ปิาก จมีูก โดยไมี่จำาเปิ็น
8. ห้ย่ดกิจกรรมีทางสังคมี เปิลีย� นการนัดพบเพ้อ� นนอกบ้านมีาค่ยผ่านว่ิดโี อคอล ทว่ิต่เต่อร์
ไลน์ เปิ็นต่้น
9. มีีจต่ิ สำานึกต่่อส่ว่นรว่มี สว่มีใส่ห้น้ากากอนามีัยห้ร้อห้น้ากากผ้าเมี้อ� ออกจากบ้าน รักษา
ระยะห้่าง ห้มีัน� ล้างมี้อบ่อย ๆ รว่มีทัง� ว่ิธกี ารปิ้องกันต่่าง ๆ ทีท� ำาให้้ต่นเองจะได้ไมี่เปิ็น
ทั�ง “ผู้รับและผู้ให้้” โรคที�สามีารถแพร่ระบาดให้้แก่คนในสังคมี
10. กรณ์ีทเี� ดินทางจากพ้น� ทีท� มีี� กี ารระบาดห้ร้อต่่างปิระเทศึคว่รมีีการแยกต่นเองเพ้อ� สังเกต่
อาการ และห้ลีกเลี�ยงการใกล้ชื้ิดกับบ่คคลในครอบครัว่ที�เปิ็นกล่่มีเสี�ยง เชื้่น ผู้สูงอาย่
ห้ร้อผู้ปิ่ว่ยโรคเร้�อรัง เปิ็นต่้น
การมีีสข่ ภาพดีเปิ็นเร้อ� งสำาคัญ ยิง� ในชื้่ว่งเว่ลานีเ� ชื้้อ� ว่่าห้ลายคนคงห้ันมีาใส่ใจส่ขภาพต่นเอง
เพิ�มีขึ�นแน่นอน ทั�งนี�ปิระชื้าชื้นสามีารถต่ิดต่่อกองส่ขศึึกษา ผ่านชื้่องทาง Facebook และเว่็บไซึ่ต่์
กองส่ขศึึกษา กรมีสนับสน่นบริการส่ขภาพ www.hed.go.th
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์

นานาสาระ

ไข้้หวััดใหญ่่ โรคที่่ค
� วัรระวัังในช่่วังหน้าฝน
น้้อยกว่่า 2 ปีี ถ้้าปี่ว่ยเปี็น้ไข้้หว่ัดใหญ่่มักั จะมัีอาการรุน้แรงกว่่าว่ัยอ่น้�
อาการแทรกซ้้อน้ที�พบบ่อยคื่อ หูชั้ั�น้กลางอักเสบ ไซ้น้ัสอักเสบ
หลอดลมัอักเสบ และปีอดอักเสบ การแพร่กระจายเชั้่�อเกิดจาก
การไอ จามั ทำาให้ละอองน้ำ�ามัูกและน้ำ�าลายที�มัีเชั้่�อโรคืกระจายไปี
ใน้อากาศบริเว่ณใกล้เคืียง ถ้้าเด็กที�ร่างกายไมั่มัีภููมัิคืุ้มักัน้ต่่อเชั้่�อ
ไข้้หว่ัดใหญ่่สูดหายใจละอองน้ำ�ามัูกและน้ำ�าลายที�มัีเชั้่�อโรคืเข้้าไปี
เชั้่�อโรคืจะเกาะที�เย่�อบุทางเดิน้หายใจแล้ว่แบ่งต่ัว่เพิ�มัจำาน้ว่น้
มัากข้้�น้จน้ก่อให้เกิดอาการเจ็บปี่ว่ยได้ การต่ิดต่่อข้องไข้้หว่ัดใหญ่่
สำาหรับเด็กยังเกิดจากการสัมัผััสเชั้่อ� จากข้องเล่น้ เพราะเด็กทีเ� ริมั� ปี่ว่ย
อาการไมั่ชั้ัดเจน้ก็มัีเชั้่�อไข้้หว่ัดใหญ่่ใน้น้ำ�ามัูกและน้ำ�าลาย ถ้้าเอา
ข้องเล่น้มัาอมั หร่อไอจามัใส่กจ็ ะมัีเชั้่อ� ต่ิดอยูท่ ำาให้เชั้่อ� ไข้้หว่ัดใหญ่่
เข้้าสู่ร่างกายได้

กรมัการแพทย์ โดยสถ้าบัน้สุข้ภูาพเด็กแห่งชั้าต่ิมัหาราชั้ิน้ี
ชั้ีโ� รคืไข้้หว่ัดใหญ่่ใน้ชั้่ว่งหน้้าฝน้ ผัูปี้ กคืรองไมั่คืว่รมัองข้้ามั แน้ะดูแล
อย่างใกล้ชั้ิด

นพ.วีี ร วีุ ฒิิ อิ่ิ� ม สำำ�ร�ญ รอิ่งอิ่ธิิ บดีี กรมก�รแพทย์์
เปีิดเผัยว่่า ใน้ชั้่ว่งฤดูฝน้ที�กระจายคืว่ามัเปีียกชั้่�น้ไปีสู่ทุกพ่�น้ที�
ข้องปีระเทศ และถ้่อเปี็น้ฤดูข้องเชั้่�อไว่รัสที�มัักเกิดใน้ชั้่ว่งน้ี� ได้แก่
โรคืไข้้หว่ัดใหญ่่ เกิดจากการต่ิดเชั้่�อไว่รัสอิน้ฟลูเอน้ซ้า ทำาให้เกิด
การอักเสบข้องระบบทางเดิน้หายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ

นพ.อิ่ดีิศัย์ั ภััตต�ตัง� ผู้้อิ่� ำ�นวีย์ก�รสำถ�บันสำุขภั�พเดี็ก
แห่่งช�ติมห่�ร�ชินี กล่าว่ว่่า ไข้้หว่ัดใหญ่่จะแสดงอาการไข้้สูง
ปีว่ดหัว่ ปีว่ดเมั่อ� ยต่ามัต่ัว่ อาจมัีกล้ามัเน้่อ� อักเสบ และอาการทาง
ระบบหายใจต่ั�งเเต่่น้ำ�ามัูก ไอมัาก หร่อหากรุน้เเรงอาจมัีอาการ
หอบเหน้่อ� ย ปีอดอักเสบ เสียชั้ีว่ต่ิ ผัูปี้ กคืรองสามัารถ้ลดคืว่ามัเสีย� ง
ใน้การต่ิดเชั้่อ� ทีร� นุ้ แรงได้โดยการให้เด็กได้รบั ว่ัคืซ้ีน้ไข้้หว่ัดใหญ่่ทกุ ปีี
ปีีละ 1 คืรั�ง สามัารถ้ฉีดได้ต่ั�งแต่่เด็กอายุ 6 เด่อน้เปี็น้ต่้น้ไปี
การปี้องกัน้อ่น้� ๆ ทีจ� ะชั้่ว่ยปี้องกัน้โรคืไข้้หว่ัดใหญ่่คือ่ ล้างมั่อบ่อย ๆ
หลีกเลี�ยงสถ้าน้ที�แออัด และการสัมัผััสหร่อคืลุกคืลีกับผัู้ปี่ว่ย
ไข้้หว่ัดใหญ่่ สว่มัหน้้ากากอน้ามััยปีิดปีาก/จมัูก ไมั่พยายามัเอามั่อ
ข้ยี�ต่า แคืะจมัูก หร่อเอามั่อเข้้าปีาก ไมั่ใชั้้สิ�งข้องร่ว่มักับผัู้อ่�น้
เชั้่น้ แก้ว่น้ำ�า ชั้้อน้ ผั้าเชั้็ดต่ัว่ ผั้าเชั้็ดหน้้า เปี็น้ต่้น้ และคืว่รแยกเด็ก
ที�เปี็น้ไข้้หว่ัดออกจากเด็กคืน้อ่�น้ ๆ เพ่�อปี้องกัน้การต่ิดไข้้หว่ัด
ระหว่่างกัน้
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แพทย์์แผนไทย์แนะ “ตรีีกฏุุก” ตำรีับย์าไทย์ปรีับธาตุลม
พรี้อมชููเมนูอาหารีรีสเผ็ดรี้อน เหมาะดูแลสุขภาพชู่วงฤดูฝน
กรมการแพทย์์ แผนไทย์และการแพทย์์ ทางเลื อกแนะนำาศาสตร์ การแพทย์์ ไทย์
ในคััมภีีร์ ชูู “ตรีกฏุุก” ทีม� สี ว่ นผสมเหง้าขิิง เมล็ดพริกไทย์ และดอกดีปลี ปรับธาตุลมในร่างกาย์
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้้อ คัลื�นไส้ อาเจีีย์น วิงเวีย์นศีรษะ ปวดเมื�อย์ตามร่างกาย์ และ
ชู่วย์ปรับสมดุลร่างกาย์อย์่างเหมาะสม พร้อมชููเมนูอาหารรสเผ็ดร้อน ต้มย์ำา ต้มโคัล้ง แกงป่า
ที�เหมาะจีะรับประทานในชู่วงฤดูฝน
นพ.ขวััญชััย วัิศิิษฐานนท์์ รองอธิิบดีีกรมการแพท์ย์แผนไท์ยและการแพท์ย์
ท์างเลือก กล่าวว่า ตั�งแต่ชู่วงเดือนพฤษภีาคัม-ตุลาคัม ประเทศไทย์จีะเขิ้าสู่ชู่วงฤดูฝน ทำาให้
หลาย์พื�นที�ขิองประเทศไทย์มีฝนตกชูุก และในชู่วงรอย์ต่อขิองฤดูกาลในชู่วงฤดูร้อนเขิ้าสู่
ฤดูฝน อากาศทั�วไปจีะคั่อนขิ้างร้อนอบอ้าว เนื�องจีากในชู่วงปลาย์ฤดูร้อนจีะกระทบอากาศ
เย์็นชูื�นในชู่วงต้นฤดูฝน ทำาให้ร่างกาย์ปรับเปลี�ย์นตามสภีาพภีูมิอากาศอย์่างกะทันหัน ซึ่่�งจีะ
ส่งผลเสีย์ต่อสุขิภีาพ ก่อให้เกิดการเจี็บป่วย์ไม่สบาย์ขิ่�นได้
ตามศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์ในคััมภีีรส์ มุฏฐานวินจีิ ฉััย์ มีการบันท่กไว้เกีย์� วกับโรคั
ทีม� กั จีะเกิดในชู่วงฤดูฝนซึ่่ง� มักเกิดจีากธาตุลมภีาย์ในร่างกาย์มีการเปลีย์� นแปลง (ระบบประสาท
และการไหลเวีย์นโลหิตทำางานได้ไม่สะดวก) มักทำาให้มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้้อ คัลื�นไส้
อาเจีีย์น วิงเวีย์นศีรษะ ปวดเมือ� ย์ตามร่างกาย์ ไม่สดชูืน� ร่างกาย์ไม่มกี ำาลัง การบรรเทาอาการ
หรือการป้องกันอาการดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขิภีาพ ทางศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์
นิย์มใชู้พิกัดย์า ตรีกฏุุก (ตรี แปลว่า สาม, กฏุุก แปลว่า เผ็ด ดังนั�น ตรีกฏุุก แปลว่า ขิองเผ็ด
3 อย์่าง ได้แก่ เหง้าขิิง เมล็ดพริกไทย์ และดอกดีปลี) ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดย์นำามาต้ม
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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

พอเดือด (15-20 นาที) ดื�มหลังอาหารเชู้า-เย์็น วันละ 2 คัรั�ง คัรั�งละ 60 มิลลิลิตร จีากขิ้อมูลทางวิทย์าศาสตร์
พบว่าเหง้าขิิงมีสาร gingerols และ shogaols สามารถบรรเทาอาการคัลื�นไส้ อาเจีีย์น ท้องอืด ท้องเฟ้้อ
ต้านการอักเสบ และสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ ส่วนเมล็ดพริกไทย์และดอกดีปลีพบสาร piperine ชู่วย์ย์ับย์ั�ง
อาการแพ้ (ย์ับย์ั�งการหลั�ง histamine) สามารถบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้้อ และชู่วย์ให้เลือดลมไหลเวีย์น
ได้สะดวก ดังนั�น พิกัดย์าตรีกฏุุกจี่งเป็นตำารับย์าที�เหมาะต่อการนำามาดูแลสุขิภีาพในชู่วงนี� อย์่างไรก็ตาม
ย์าดังกล่าวประกอบด้วย์สมุนไพรที�มีรสเผ็ดร้อน คัวรห้ามใชู้กับผู้ท�ีแพ้สมุนไพรในส่วนประกอบขิองตรีกฏุุก
ห้ามใชู้ในสตรีท�ตี ั�งคัรรภี์ และคัวรระวังการใชู้กับผู้ที�เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
นพ.ขวััญชััย กล่าวในตอนท้าย์ว่า ในชู่วงฤดูฝนคัวรเน้นการรับประทานอาหารที�มีส่วนประกอบขิอง
สมุนไพรรสเผ็ดร้อน เชู่น ขิิง ขิ่า ตะไคัร้ โหระพา แมงลัก พริกไทย์ ฯลฯ เมนูอาหารที�แนะนำา ได้แก่ ต้มย์ำา
ต้มโคัล้ง แกงป่า แกงไตปลา และผัดเผ็ดต่าง ๆ ส่วนเคัรื�องดื�มหรือชูาสมุนไพรที�แนะนำา ได้แก่ นำ�าขิิง นำ�าตะไคัร้
ก็จีะชู่วย์บำารุงร่างกาย์ให้แขิ็งแรงได้อีกด้วย์ และที�สำาคััญคัวรออกกำาลังกาย์อย์่างสมำ�าเสมอ นอนหลับพักผ่อน
ให้เพีย์งพอ เน้นการดูแลสุขิภีาพให้ถูกสุขิลักษณะ เชู่น กินร้อน ใชู้ชู้อนส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย์ งดเว้น
การเขิ้าไปอย์ู่ในที�ที�มีผู้คันแออัด และปฏิบัติตามคัำาแนะนำาขิองกระทรวงสาธารณสุขิอย์่างเคัร่งคัรัด หากมี
ขิ้อสงสัย์เกี�ย์วกับการใชู้สมุนไพรหรือการดูแลสุขิภีาพด้วย์ศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์ สามารถสอบถามได้ที�
โทรศัพท์ 0-2590-7007 กรมการแพทย์์แผนไทย์และการแพทย์์ทางเลือก
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“BearconCAM” กล้้องวััดอุณหภููมิิอัจฉริิยะ
ตััวช่่วยคััดกรองผู้้�เสี่่�ยงโคัวิด-19 ทุุกสี่ถานการณ์์

เมื่่�อหนึ่่�งในึ่อาการที่่�ต้้องเฝ้้าระวัังของโควัิด-19 ค่อ อุณหภููมื่ิร่างกายสููง 37.5 °C
จากการคัดกรองด้วัยเคร่�องต้รวัจวััดอุณหภููมื่ิ ดังนึ่ั�นึ่ ประสูิที่ธิิภูาพและควัามื่แมื่่นึ่ยำาของ
เคร่�องต้รวัจวััดอุณหภููมื่ิจ่งเป็นึ่ปัจจัยหลักที่่�ต้้องให้ควัามื่สูำาคัญในึ่การคัดกรองกลุ่มื่เสู่�ยง
ต้ิดโรคโควัิด-19
ล่าสูุดหนึ่่�งในึ่ผูู้้ประกอบการด้านึ่ IoT platform เปิดต้ัวันึ่วััต้กรรมื่ “BearconCAM”
กล้องวััดอุณหภููมื่ิอัจฉริยะแบบไร้สูัมื่ผู้ัสู ใช้้เพ่�อคัดกรองโรคโควัิด-19 ที่่�สูามื่ารถขยายกลุ่มื่
สูู่งานึ่อ่เวันึ่ที่์ระดับจังหวััด ซึ่่�งได้รับการสูนึ่ับสูนึุ่นึ่จากโครงการบ่มื่เพาะธิุรกิจเที่คโนึ่โลย่ หร่อ
SUCCESS โดยศููนึ่ย์พัฒนึ่าผูู้้ประกอบการธิุรกิจเที่คโนึ่โลย่ (BIC) ภูายใต้้ศููนึ่ย์บริหารจัดการ
เที่คโนึ่โลย่ (TMC) สูำานึ่ักงานึ่พัฒนึ่าวัิที่ยาศูาสูต้ร์และเที่คโนึ่โลย่แห่งช้าต้ิ (สูวัที่ช้.) ภูายใต้้
กระที่รวังการอุดมื่ศู่กษา วัิที่ยาศูาสูต้ร์ วัิจยั และนึ่วััต้กรรมื่ (อวั.) เพ่อ� สูร้างรากฐานึ่ให้ผู้บู้ ริหาร
กิจการ ผูู้ป้ ระกอบการธิุรกิจ เจ้าของธิุรกิจเที่คโนึ่โลย่ และกลุมื่่ สูต้าร์ที่อัพ (Startup) ให้สูามื่ารถ
เต้ิบโต้และขยายฐานึ่ลูกค้าได้อย่างมื่ันึ่� คง ด้วัยกระบวันึ่การเร่ยนึ่รู้ การบ่มื่เพาะ และหนึุ่นึ่เสูริมื่
กลไกการสูนึ่ับสูนึุ่นึ่ต้่าง ๆ
นายภลลกร พิิมพิ์สุวุ รรณ กรรมการผู้้จั� ดั การ บริษัทั แบร์คอน คอร์ปอเรชั่ัน� จัำากัด
เปิดเผู้ยวั่า จุดเริ�มื่ต้้นึ่ของการพัฒนึ่านึ่วััต้กรรมื่ “BearconCAM” กล้องวััดอุณหภููมื่ิอัจฉริยะ
แบบไร้สูมื่ั ผู้ัสู เนึ่่อ� งจากพบวั่าเคร่อ� งวััดอุณหภููมื่โิ ดยที่ัวั� ไปที่่ใ� ช้้สูำาหรับคัดกรองในึ่สูถานึ่ที่่ต้� า่ ง ๆ
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เดิมื่ที่่จะต้้องใช้้ที่รัพยากรบุคคลเพ่�อต้รวัจวััดอุณหภููมื่ิ ที่ำาให้มื่่ควัามื่ล่าช้้า รวัมื่ถ่งผูู้้คัดกรองอาจ
มื่่โอกาสูเสู่�ยงต้ิดเช้่�อจากผูู้้ป่วัยได้ง่าย และไมื่่มื่่การเก็บประวััต้ิใบหนึ่้าและอุณหภููมื่ิ ที่่�สูำาคัญค่อ
ไมื่่สูามื่ารถนึ่ำาไปใช้้งานึ่กลางแจ้งหร่อบริเวัณที่่มื่� อ่ ณ
ุ หภููมื่สูิ งู ได้ จ่งเป็นึ่ที่่มื่� าของการพัฒนึ่านึ่วััต้กรรมื่
“BearconCAM” ซึ่่� ง เป็ นึ่ กล้ อ งวัั ด อุ ณ หภูู มื่ิ อั จ ฉริ ย ะแบบไร้ สูั มื่ ผู้ั สู ที่่� สู ามื่ารถต้รวัจวัั ด อุ ณ หภูู มื่ิ
ผู้่านึ่ข้อมื่่อโดยไมื่่สูัมื่ผู้ัสูอุปกรณ์ มื่่ระบบต้รวัจจับการใสู่หนึ่้ากากอนึ่ามื่ัยพร้อมื่เสู่ยงเต้่อนึ่ รวัมื่ถ่ง
มื่่การเก็บประวััต้ิใบหนึ่้า อุณหภููมื่ิ เวัลาที่่�ต้รวัจวััด และพิกัดบริเวัณที่่�ที่ำาการต้รวัจวััดเพ่�อนึ่ำาข้อมืู่ล
ไปใช้้ภูายหลังได้
“จุดเด่นึ่ของ BearconCAM นึ่อกจากสูามื่ารถวััดอุณหภููมื่ไิ ด้แบบไมื่่ต้อ้ งสูัมื่ผู้ัสูอุปกรณ์แล้วั
ยั ง สูามื่ารถต้รวัจวัั ด ได้ อ ย่ า งแมื่่ นึ่ ยำา โดยคลาดเคล่� อ นึ่ไมื่่ เ กิ นึ่ 0.3 °C สูามื่ารถต้รวัจวัั ด ได้
20-30 คนึ่/นึ่าที่่ ต้ัวัเคร่�องประกอบด้วัยเลนึ่สู์คซึู่่ ่�งช้่วัยป้องกันึ่การปลอมื่แปลงใบหนึ่้า เช้่นึ่ การนึ่ำา
ภูาพถ่ายมื่าสูแกนึ่แที่นึ่ใบหนึ่้าจริง อ่กที่ั�งยังสูามื่ารถใช้้งานึ่ที่ั�งในึ่อาคารและกลางแจ้งได้ เนึ่่�องจาก
มื่่ระบบเซึ่็นึ่เซึ่อร์ 2 ต้ัวั ได้แก่ TOF (time of flight) Sensor สูำาหรับต้รวัจจับระยะห่างวััต้ถุ เพ่�อให้
ได้คา่ ที่่แ� มื่่นึ่ยำาในึ่ระยะที่่เ� หมื่าะสูมื่ที่่สู� ดุ ซึ่่ง� ช้่วัยให้ต้วัั เคร่อ� งสูามื่ารถแยกได้ระหวั่างอุณหภููมื่ริ า่ งกายกับ
อุณหภููมื่ิอากาศู และ Temperature Sensor สูำาหรับต้รวัจวััดอุณหภููมื่ิที่่�ข้อมื่่อและสู่งผู้ลไปยังระบบ
ประมื่วัลผู้ล
โดยข้อมืู่ลที่ั�งหมื่ดจะถูกเก็บบนึ่ระบบ Cloud Server ซึ่่�งหนึ่่วัยงานึ่สูามื่ารถมื่อนึ่ิเต้อร์แบบ
เร่ยลไที่มื่์ได้ที่ห่� นึ่้า dashboard รวัมื่ถ่งการเร่ยกดูขอ้ มืู่ลย้อนึ่หลังได้ ซึ่่ง� ที่่ผู้� า่ นึ่มื่าได้มื่ก่ ารนึ่ำาไปใช้้งานึ่จริง
แล้วัที่่�งานึ่ต้รุษจ่นึ่ประจำาจังหวััดนึ่ครสูวัรรค์ที่่�ผู้่านึ่มื่า รวัมื่ถ่งงานึ่ใหญ่ประจำาปีอย่างงานึ่ “ยอสูวัย
ไหวั้สูา พระญามื่ังราย ครบรอบ 725 ปีจังหวััดเช้่ยงใหมื่่” ซึ่่�งขณะนึ่่�ที่างเที่ศูบาลนึ่ครเช้่ยงใหมื่่
ได้ที่าำ การขอซึ่่อ� เพ่อ� นึ่ำามื่าต้ิดต้ัง� ที่่สู� นึ่ามื่ก่ฬาของเที่ศูบาล และได้ที่าำ การสู่งมื่อบเร่ยบร้อยแล้วั รวัมื่ถ่ง
เที่ศูบาลจังหวััดนึ่ครสูวัรรค์ด้วัยเช้่นึ่กันึ่” นายภลลกร กล่าวั
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นายภลลกร กล่าวัด้วัยวั่า ควัามื่สูำาเร็จที่่เ� กิดข่นึ่� นึ่่เ� กิดจากการได้รบั การบ่มื่เพาะและการให้
คำาปร่กษาด้านึ่ธิุรกิจจากโครงการ SUCCESS ซึ่่ง� เดิมื่ที่่ที่างบริษที่ั ต้ัง� เป้าหมื่ายไวั้เป็นึ่กลุมื่่ ของโรงเร่ยนึ่
ในึ่สูังกัดของภูาครัฐ อย่าง อบต้. หร่อเที่ศูบาล ซึ่่�งก่อนึ่เข้าร่วัมื่โครงการยังไมื่่สูามื่ารถเจาะกลุ่มื่
เป้าหมื่ายที่่�ต้ั�งได้เพราะการที่ำางานึ่กับภูาครัฐจะต้้องมื่่กระบวันึ่การและขั�นึ่ต้อนึ่ที่่�ค่อนึ่ข้างซึ่ับซึ่้อนึ่
พอสูมื่ควัร แต้่หลังจากที่่�ได้เข้าร่วัมื่โครงการ SUCCESS จ่งได้รับคำาแนึ่ะนึ่ำาที่ำาให้สูามื่ารถแก้ปัญหา
ต้รงจุดนึ่่ไ� ด้ และเกิดการต้่อยอดควัามื่คิดสููก่ ารขยายกลุมื่่ เป้าหมื่ายจากโรงเร่ยนึ่สููห่ นึ่่วัยงานึ่ที่้องถินึ่�
อ่�นึ่ ๆ ที่่�อยูใ่ นึ่การดูแลกำากับของ อบต้. และเที่ศูบาล นึ่อกจากนึ่่�โครงการ SUCCESS ยังสูนึ่ับสูนึุ่นึ่
ในึ่เร่�องของการออกบูธิและการประช้าสูัมื่พันึ่ธิ์ ซึ่่�งช้่วัยที่ำาให้นึ่วััต้กรรมื่เป็นึ่ที่่�รู้จักและมื่่พ�่นึ่ที่่�สู่�อ
มื่ากข่�นึ่อ่กด้วัย
นางศัันสุนีย์ ฮวบสุมบ้รณ์ ผู้้�อำานวยการศั้นย์พิัฒนาผู้้�ประกอบการธุุรกิจัเทคโนโลยี
(BIC) สุวทชั่. กล่าวัวั่า โครงการ SUCCESS เป็นึ่โครงการที่่�จะช้่วัยสูร้างรากฐานึ่ให้ผูู้้ประกอบการ
ด้านึ่ธิุรกิจดิจิต้ัล ซึ่อฟต้์แวัร์ และไอซึ่่ที่่ทีุ่กประเภูที่ รวัมื่ถ่งผูู้้ประกอบการธิุรกิจนึ่าโนึ่เที่คโนึ่โลย่
เที่คโนึ่โลย่ช้วั่ ภูาพ และอ่นึ่� ๆ ให้สูามื่ารถเต้ิบโต้และขยายฐานึ่ลูกค้าได้อย่างมื่ันึ่� คง ด้วัยกระบวันึ่การ
เร่ยนึ่รู้ การบ่มื่เพาะ และกลไกการสูนึ่ับสูนึุ่นึ่ต้่าง ๆ เช้่นึ่ การวัินึ่ิจฉัยธิุรกิจเพ่�อประเมื่ินึ่ถ่งควัามื่เป็นึ่
ไปได้และการเต้ิบโต้ของธิุรกิจ การอบรมื่ที่่�มืุ่่งเนึ่้นึ่ให้ผูู้้ประกอบการและ Startup ได้มื่่ที่ักษะที่ั�ง
ในึ่ด้านึ่ธิุรกิจและการบริหารองค์กร การพบที่่�ปร่กษาด้านึ่ต้่าง ๆ ที่่จ� ำาเป็นึ่ต้่อการดำาเนึ่ินึ่ธิุรกิจแบบ
1 ต้่อ 1 ที่่ช้� วั่ ยเต้ร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่ในึ่การพบนึ่ักลงทีุ่นึ่ ไมื่่วัา่ จะเป็นึ่ในึ่ด้านึ่การต้ลาด การคิดวัิเคราะห์
ต้้นึ่ทีุ่นึ่ราคาขายหร่อการจัดโปรโมื่ช้ันึ่ รวัมื่ถ่งการสูนึ่ับสูนึุ่นึ่และสู่งเสูริมื่การสูร้างรายได้ สูร้างพ่�นึ่ที่่�
ประช้าสูัมื่พันึ่ธิ์ ขยายฐานึ่ลูกค้า สูร้างพันึ่ธิมื่ิต้รภูาครัฐและภูาคธิุรกิจเอกช้นึ่ต้่าง ๆ และพาออกสูู่
ต้ลาดที่ั�งในึ่และต้่างประเที่ศู ซึ่่�งปีนึ่่�ผูู้้ประกอบการสูร้างรายได้รวัมื่กวั่า 750 ล้านึ่บาที่ มื่่มืู่ลค่า
การลงทีุ่นึ่เพิ�มื่กวั่า 147 ล้านึ่บาที่ และมื่่การจ้างงานึ่เพิ�มื่กวั่า 190 ราย หร่อนึ่ับเป็นึ่มืู่ลค่ากวั่า
49 ล้านึ่บาที่
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ซอกแซก

อย.เตืือนระวััง พบผลิิตืภััณฑ์์ฟ้้าทะลิายโจรปลิอม

อย. ตรวจพบผลิิตภััณฑ์์ปลิอม ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ ฟ้้า fA Andrographis
Paniculata Cordata 600 mg ส่่วนประกอบระบุวา่ ประกอบด้้วย andrographis
paniculata 400 mg ฟ้้าทะลิายโจร 60% ฉลิากแส่ด้งเลิขส่ารบบอาหาร
13-1-27660-5-0029 จัด้จำาหน่ายโด้ย บริษััท เร่อนแก้วอินเตอร์ ด้รักส่์ จำากัด้
อ.ส่ามโคก จ.ปทุมธานี อย. ได้้ตรวจส่อบผลิิตภััณฑ์์ด้ังกลิ่าวแลิ้วขอย่นยันว่า
เป็นผลิิตภััณฑ์์ปลิอม เน่�องจากผลิิตภััณฑ์์ที�มีเลิขส่ารบบอาหารด้ังกลิ่าวได้้รับ
อนุญาตเป็นผลิิตภััณฑ์์เส่ริมอาหารในชื่่�อ ฟ้้า (ผลิิตภััณฑ์์เส่ริมอาหาร)/FA
(Dietary Supplement Product) ส่่วนประกอบค่อ พลิูคาว ไม่ใชื่่ฟ้้าทะลิายโจร
แต่อย่างใด้ เต่อนประชื่าชื่นระวังมิจฉาชื่ีพอาศััยชื่่วงการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ซ้ำำา� เติม เอาผลิิตภััณฑ์์ปลิอมหลิอกขาย แนะก่อนซ้ำ่อ�
ดู้ฉลิากผลิิตภััณฑ์์ต้องมีเลิขทะเบียนตำารับส่มุนไพรข้�นต้นด้้วยอักษัร “G” ไม่แน่ใจตรวจส่อบได้้ที� www.fda.moph.go.th หร่อ Oryor
Smart Application

อย.เผย ผ้าอนามัยทุกชนิดจัดเป็นเครื�องสำำอาง เพื�อคุ้มครองผ้้บริโภัค
อย. ขอชื่ี� แจงว่ า ผ้ า อนามั ย ทั� ง แบบใชื่้ ภั ายนอกแลิะชื่นิ ด้ ส่อด้ถูู ก จั ด้ เป็ น
เคร่อ� งส่ำาอางตามพระราชื่บัญญัตเิ คร่อ� งส่ำาอางมาโด้ยตลิอด้ ซ้ำ้ง� เป็นไปตามคำานิยาม
ของเคร่อ� งส่ำาอางทีเ� ป็นวัตถูุทม�ี งุ่ หมายส่ำาหรับใชื่้ทา ถูู นวด้ โรย พ่น หยอด้ ใส่่ อบ หร่อ
กระทำาด้้วยวิธีอ่�นใด้ต่อส่่วนหน้�งส่่วนใด้ของร่างกายเพ่�อความส่ะอาด้ ฯลิฯ แต่เม่�อ
พระราชื่บัญญัติเคร่�องส่ำาอาง พ.ศั. 2558 มีผลิบังคับใชื่้ ได้้กำาหนด้นิยามของ
เคร่�องส่ำาอางให้ใชื่้เฉพาะภัายนอกร่างกาย จ้งทำาให้ผ้าอนามัยชื่นิด้ส่อด้ไม่เข้าข่าย
เป็นเคร่�องส่ำาอาง เน่�องจากมีการส่อด้เข้าไปในร่างกาย ไม่ส่อด้คลิ้องกับคำานิยาม
ด้ังกลิ่าว แต่เพ่�อความปลิอด้ภััยของผูบ้ ริโภัค กระทรวงส่าธารณสุ่ข โด้ย อย. จ้งเห็นส่มควรออกกฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยชื่นิด้ส่อด้
เป็นเคร่�องส่ำาอางด้ังเด้ิม เพราะจะได้้มีการกำากับดู้แลิให้ผลิิตภััณฑ์์ได้้มาตรฐานความปลิอด้ภััย ควบคุมการปนเป้�อนของเชื่่�อจุลิินทรีย์
รวมทั�งมีการแส่ด้งคำาเต่อนที�ฉลิากเพ่�อให้ผู้บริโภัคได้้ศัก้ ษัาทำาความเข้าใจก่อนใชื่้ผลิิตภััณฑ์์ด้้วย

อย่าสำั�งซื้ื�อ! ชุดตืรวัจ COVID-19 Home Test จากเกาหลิี
เสำี�ยงแปลิผลิผิดพลิาด

อย. ได้้ด้ำาเนินการตรวจส่อบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลิลิวง
เน่�องจากชืุ่ด้ตรวจ COVID-19 Home Test ด้ังกลิ่าวยังไม่ได้้ข้�นทะเบียน
เพ่�อประเมินประส่ิทธิภัาพกับ อย. จ้งขอเต่อนประชื่าชื่นอย่าหลิงเชื่่�อ
ซ้ำ่อ� ชืุ่ด้ตรวจด้ังกลิ่าวมาใชื่้ เพราะมีความเส่ีย� งทีจ� ะแปลิผลิผิด้พลิาด้ ซ้ำ้ง� ขณะนี�
อย. ได้้อนุญาตชืุ่ด้ตรวจโควิด้-19 มากกว่า 240 รายการ ครอบคลิุม
ทั�งการตรวจหาส่ารพันธุกรรม ตรวจหาแอนติเจน แลิะตรวจหาภัูมิคุ้มกัน
การใชื่้ชืุ่ด้ตรวจหาเชื่่�อไวรัส่โควิด้-19 ส่ำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ตรวจเองจะต้อง
เป็นชื่นิด้ตรวจแอนติเจนทีไ� ด้้รบั อนุญาตจาก อย. โด้ยส่ามารถูตรวจส่อบได้้
จากเว็บไซ้ำต์กองควบคุมเคร่อ� งม่อแพทย์ แลิะควรใชื่้ภัายใต้คำาแนะนำาของบุคลิากรทางการแพทย์ เพราะต้องมีเทคนิคในการเก็บตัวอย่าง
ไม่ให้เกิด้การบาด้เจ็บแลิะปนเป้�อนเชื่่�อโรค การหยด้นำ�ายา แลิะการอ่านผลิ เพ่�อความปลิอด้ภััยของผูใ้ ชื่้แลิะการแปลิผลิที�ถููกต้อง
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บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ การูใช้้ยา
เบดาควัิลีนสำาหรูับรูักษาวััณโรูคด้�อยาหลายขนาน (The use of bedaquiline
for treatment of MDR-TB) เขีียนื่บทความโดย ภก.นื่ันื่ทวัฒนื่์ ต่ันื่ธินื่าสั่วัฒนื่์
แลัะ รศึ.ภก.ดร.ชาญกิจ พื่่ฒิเลัอพื่งศึ์ คณะเภสััชศึาสัต่ร์ จ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย
รหัสักิจกรรม 1001-000-004-07-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย่
5 กรกฎาคม พื่.ศึ. 2565
บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ การูเลิกสุรูา
(Alcohol Cessation) เขีี ย นื่บทความโดย รศึ.ภญ.สั่ ณี เลัิ ศึ สัิ นื่ อ่ ด ม
คณะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลััยขีอนื่แก่นื่, ภก.ชินื่วัต่ร บัวมี มูลันื่ิธิเิ ภสััชกรรมช่มชนื่
รหัสักิจกรรม 5004-1-000-001-07-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย่
30 มิถุ่นื่ายนื่ พื่.ศึ. 2565
บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ การูใช้้ยา
พารูาเซีตามอลอย่างสมเหตุผลและการูรูักษาภาวัะพิษจากยา เขีียนื่บทความโดย
พื่ญ.เมษญา ชาต่ิก่ลั คณะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลััยหัวเฉีียวเฉีลัิมพื่ระเกียรต่ิ
รหัสักิจกรรม 1013-1-000-005-07-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย่
11 กรกฎาคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ รููปแบบของ
วััคซีีนโควัิด-19 ตอนที่ี� 1 (COVID-19 vaccine platforms part 1) เขีียนื่บทความ
โดย ผศึ.ภก.ดร.สัมจริ ง ร่่ ง แจ้ ง คณะเภสัั ช ศึาสัต่ร์ มหาวิ ท ยาลัั ย เชี ย งใหม่
รหัสักิจกรรม 1003-1-000-006-07-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย่
12 กรกฎาคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ รููปแบบของ
วััคซีีนโควัิด-19 ตอนที่ี� 2 (COVID-19 vaccine platforms part 2) เขีียนื่บทความ
โดย ผศึ.ภก.ดร.สัมจริ ง ร่่ ง แจ้ ง คณะเภสัั ช ศึาสัต่ร์ มหาวิ ท ยาลัั ย เชี ย งใหม่
รหัสักิจกรรม 1003-1-000-007-07-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย่
12 กรกฎาคม 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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