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ช่างภาพ

บทบรรณาธิการ
สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน ช่่วัง 2-3 เดีือ่นท่ี�ผู้่านมา พวักเรัา
ช่าวัเภสัช่กรั รัวัมถึึงแพท่ย์์ พย์าบาล และบุคลากรัสาธารัณสุขทุ่กท่่าน
คงท่ำางานกันอ่ย์่างหนักเพือ่� ดี้แลผู้้ป่� วั่ ย์ท่ีติ� ดีิ เช่ือ่� โควัิดี-19 ท่างท่ีมบรัรัณาธิการั
นิติย์สารัวังการัย์าขอ่เป่็นกำาลังใจให�กบั ทุ่กท่่าน ให�มแี รัง มีกำาลังในการัท่ำางาน
และอ่ย์่าลืม... จัดีสรัรัเวัลาพักผู้่อ่นเพื�อ่จะไดี�เติิมพลังให�ติัวัเอ่งกันดี�วัย์
สำาหรัับเนือ่� หาในฉบับนีม� หี ลากหลาย์เรัือ่� งรัาวัมาฝากผู้้อ่� า่ นทุ่กท่่าน
เช่่นเคย์ เรัิ�มติ�นดี�วัย์เรัื�อ่งท่ี�ใกล�ติัวัช่าวัเภสัช่กรั โดีย์เฉพาะเภสัช่กรัชุ่มช่น
ท่ีอ่� าจจะติ�อ่งเติรัีย์มควัามพรั�อ่มในการัเป่็นจุดีกรัะจาย์ชุ่ดีติรัวัจโควัิดี-19 หรัือ่
Antigen Test Kit (ATK) ให�กับป่รัะช่าช่นกลุ่มเสี�ย์ง รัวัมถึึงคอ่ย์ให�คำาแนะนำา
การัติรัวัจและการัป่ฏิิบติั ติิ วัั หากมีผู้ลติรัวัจเป่็นบวักดี�วัย์ ซึ่ึง� ท่างสภาเภสัช่กรัรัม
กำาลังป่รัะสานงานกับสำานักงานหลักป่รัะกันสุขภาพแห่งช่าติิอ่ย์้่ เรัาคงติ�อ่ง
รัอ่ฟัังแนวัท่างการัดีำาเนินการัในรัาย์ละเอ่ีย์ดีกันติ่อ่ไป่อ่ีกสักรัะย์ะนะครัับ
รัวัมถึึงย์ังมีมุมมอ่งขอ่งโรัคโควัิดี-19 ในมุมมอ่งขอ่งแพท่ย์์แผู้นจีน และ
ควัามรั้�เกี�ย์วักับโรัคสะเก็ดีเงินท่ี�เล็บ คุณค่าขอ่งนำ�านมแม่กับภ้มิติ�านท่านโรัค
มาฝากกันดี�วัย์
นอ่กจากนี�ย์ังมีคำาแนะนำาหรัือ่แนวัท่างการัรัับมือ่กับการัส้ญเสีย์
หรัือ่เผู้ช่ิญกับสถึานการัณ์ท่�ีเลวัรั�าย์ โดีย์เฉพาะการัส้ญเสีย์บุคคลใกล�ช่ิดี
จากการัติิดีเช่ื�อ่โควัิดี-19 ท่ี�อ่าจไม่ไดี�มีโอ่กาสอ่ย์้่ดี�วัย์กันในรัะย์ะสุดีท่�าย์
มาให�ทุ่กท่่านเข�าใจ รัวัมถึึงเรัาจะพาทุ่กท่่านไป่ดี้ “ศู้นย์์พักคอ่ย์กันภัย์มหิดีล”
ท่ี�โครังการัจัดีติั�งวัิท่ย์าเขตินครัสวัรัรัค์ มหาวัิท่ย์าลัย์มหิดีล ซึ่ึ�งไดี�ป่รัับเป่็น
ศู้นย์์ติรัวัจคัดีกรัอ่งและดี้แลผู้้ติ� ดีิ เช่ือ่� โควัิดี-19 หรัือ่ Community Isolation Unit
เพือ่� ให�บรัิการัป่รัะช่าช่นในพืน� ท่ี� อ่ันเป่็นแนวัคิดีท่ีน� า่ สนใจอ่ย์่างมากเลย์นะครัับ
และย์ังมีแอ่ป่พลิเคช่ันท่ี�ใช่�ในการัติรัวัจสอ่บหา “ศู้นย์์พักคอ่ย์” สำาหรัับ
ผู้้�ป่่วัย์โควัิดี-19 ในกรัุงเท่พมหานครั มาแนะนำาผู้้�อ่่านทุ่กท่่านดี�วัย์
ในส่วันขอ่งการัศูึกษาติ่อ่เนื�อ่งท่างเภสัช่ศูาสติรั์ ติอ่นนี�งานป่รัะชุ่ม
วัิ ช่ าการัส่ วั นใหญ่ ค งติ� อ่ งเลื� อ่ นอ่อ่กไป่ หรัื อ่ เป่ลี� ย์ นรั้ ป่ แบบการัจั ดี เป่็ น
แบบอ่อ่นไลน์แท่น ท่างท่ีมบรัรัณาธิการัจึงขอ่นำาบท่ควัามการัศูึกษาติ่อ่เนือ่� ง
ท่างเภสัช่ศูาสติรั์มาฝากผู้้�อ่่านทุ่กท่่านแท่น ซึ่ึ�งเป่็นบท่ควัามจากสถึาบัน
การัศูึกษาหรัือ่สมาคมวัิช่าช่ีพหลาย์แห่งเลย์ ท่่านสนใจเรัือ่� งใดีก็สามารัถึเข�าไป่
ศูึกษารัาย์ละเอ่ีย์ดีไดี� ท่�าย์สุดีนี�ท่ีมบรัรัณาธิการัขอ่เป่็นกำาลังใจให�ทุ่กท่่าน
ป่ลอ่ดีภัย์ ห่างไกลจากโควัิดี-19 มีสุขภาพท่ี�แข็งแรังกันนะครัับ
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Hot News

อย.ไฟเขีียวไฟเซอร์์มาขี้�นทะเบีียนวัคซีนเต็็มร์ูปแบีบี
นพ.ไพศาล ดั่่น� คุ้้ม� เลขาธิิการคุ้ณะกรรมการอาหารและยา
เปิิดเผยว่่า ตามที่่อ� งค์์การอาหารและยาปิระเที่ศสหรัฐอเมริกาได้อนุุมตั ิ
ว่ัค์ซี่นุโค์เมอร์เนุต่ของ บริษัที่ั ไฟเซีอร์ จำำากัด เต็มรูปิแบบนุันุ� สำานุักงานุ
ค์ณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิิญชิว่นุให้ บริษััที่ ไฟเซีอร์
(ปิระเที่ศไที่ย) จำำากัด นุำาข้อมูลมาย่�นุเพื่่�อพื่ิจำารณาอนุุมัติข้�นุที่ะเบ่ยนุ
เต็มรูปิแบบ (Full Approval) หลังจำากที่่� อย. ได้อนุุมัติว่ัค์ซี่นุชินุิดนุ่�
โดยเปิ็ นุ การข้� นุ ที่ะเบ่ ย นุแบบใชิ้ ใ นุสถานุการณ์ ฉุุ ก เฉุิ นุ เม่� อ ว่ั นุ ที่่�
24 มิถุนุายนุ พื่.ศ. 2564 ที่่ผ� ่านุมา
ที่ั�งนุ่�เม่�อบริษััที่ ไฟเซีอร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จำำากัด นุำาข้อมูลมา
ย่�นุแล้ว่ อย. จำะเร่งพื่ิจำารณาที่ั�งในุด้านุค์ุณภาพื่ ค์ว่ามปิลอดภัย และ
ปิระสิที่ธิิผล เนุ่�องจำากม่ข้อมูลเพื่ิ�มข้�นุจำากเดิมที่่�ได้เค์ยอนุุมัติไว่้ โดย
ใชิ้เว่ลาไม่เกินุ 30 ว่ันุ สำาหรับการขายนุันุ� จำะเหม่อนุกับว่ัค์ซี่นุปิกติที่ว่ั� ไปิ

กร์มควบีคุมโร์คแนะ “ผูู้�ป่วยเบีาหวาน” คุมนำ�าต็าลให�ดีี
ร์ับีปร์ะทานยาให�คร์บี และร์ีบีฉีีดีวัคซีนป้องกันโควิดี-19
นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิิบดั่ีกรมคุ้วบคุ้้มโรคุ้ กล่าว่ว่่า ในุชิ่ว่ง
สถานุการณ์การแพื่ร่ระบาดของไว่รัสโค์ว่ิด-19 ซี้�งขณะนุ่�ส่ว่นุใหญ่เปิ็นุเชิ่�อ
สายพื่ันุธิุ์เดลต้า (Delta) ปิระชิาชินุทีุ่กค์นุจำ้งต้องเพื่ิ�มค์ว่ามระมัดระว่ังและ
ปิ้องกันุอย่างเข้มงว่ด เนุ่�องจำากเชิ่�อชินุิดนุ่�ติดต่อกันุง่ายและม่ค์ว่ามรุนุแรง
กว่่าชินุิดอ่�นุ ที่่�นุ่าห่ว่งค์่อ กลุ่มของผู้ปิ่ว่ยเบาหว่านุซี้�งขณะนุ่�ที่ั�ว่ปิระเที่ศ
ม่จำาำ นุว่นุกว่่า 3 ล้านุค์นุ นุับเปิ็นุกลุม่ เส่ย� งสำาค์ัญหากติดเชิ่อ� โค์ว่ิด-19 จำะเกิด
อาการปิ่ว่ยรุนุแรงหร่อเส่ยชิ่ว่ิตได้ เนุ่�องจำากม่ภูมิค์ุ้มกันุตำ�ากว่่าค์นุที่ั�ว่ไปิ
และยิ�งเฉุพื่าะผู้ปิ่ว่ยโรค์เบาหว่านุที่่�ค์ุมระดับนุำ�าตาลไม่ได้ ซี้�งม่ปิระมาณ
2.1 ล้านุค์นุ หร่อร้อยละ 70 ของผู้ปิ่ว่ยเบาหว่านุที่ั�งหมดจำะม่โอกาสติดเชิ่�อ
ง่ายข้�นุไปิอ่ก เนุ่�องจำากม่ผลการศ้กษัาพื่บว่่าระดับนุำ�าตาลที่่�สูงจำะที่ำาให้
ภูมิค์ุ้มกันุในุร่างกายตำ�าลง และเชิ่�อไว่รัสโค์ว่ิด-19 จำะเจำริญเติบโตได้ด่ และ
เพื่ิ�มจำำานุว่นุมากข้�นุ จำ้งขอให้ผู้ปิ่ว่ยโรค์เบาหว่านุทีุ่กค์นุเค์ร่งค์รัดปิฏิิบัติตัว่
ตามค์ำาแนุะนุำาของแพื่ที่ย์ รับปิระที่านุยาให้ค์รบอย่างสมำา� เสมอ อย่าขาดยา
อย่างเด็ดขาด ดูแลสุขภาพื่ให้แข็งแรง ไม่เค์ร่ยด และให้รบ่ เข้ารับการฉุ่ดว่ัค์ซี่นุ
ปิ้องกันุโรค์โค์ว่ิด-19 ฟร่ ที่่�สถานุบริการสาธิารณสุขใกล้บ้านุโดยเร็ว่ และ
ไปิรับการฉุ่ดให้ค์รบ 2 เข็มตามนุัดของเจำ้าหนุ้าที่่ส� าธิารณสุข ซี้�งว่ัค์ซี่นุจำะลด
ค์ว่ามรุนุแรงและลดอัตราการเส่ยชิ่ว่ิตได้
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เช็็กตำำแหน่่ง “ศููน่ย์์พัักคอย์”
รองรับผูู้�ป่่วย์โควิด-19 ทั่ั�วกรุงเทั่พัฯ
ผู้่าน่แอป่ NOSTRA Map

บริิษััท โกลบเทค จำำ�กัด ผู้้�ให้�บริิก�ริข้�อมู้ลแผู้นท่�ดิจำิทัลผู้่�นแอปพลิเคชััน NOSTRA และ
โซล้ชัันด��น IoT ล่�สุุดอัพเดทข้�อมู้ลตำำ�แห้น่ง “ศู้นย์์พักคอย์” เพ่�อสุ่งตำ่อ ห้ริ่อ Community Isolation
เพ่�อริองริับผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำริับริองว่�ตำิดเชั่�อโควิด-19 คริอบคลุมูพ่�นท่�ทั�วกริุงเทพมูห้�นคริ
ริ่วมูอำ�นวย์คว�มูสุะดวกปริะชั�ชันให้�สุ�มู�ริถตำริวจำสุอบตำำ�แห้น่ง ห้ริ่อค�นห้�ตำำ�แห้น่งศู้นย์์พักคอย์
ท่เ� ห้มู�ะสุมูห้ริ่อใกล�ทสุ่� ดุ ในแอปพลิเคชัันแผู้นท่� NOSTRA ห้วังเป็นอ่กห้น่ง� แริงนำ�เทคโนโลย์่แผู้นท่�
ชั่วย์เห้ล่อปริะชั�ชันให้�เข้��ถ่งข้�อมู้ลได�อก่ 1 ชั่องท�ง เพ่�อเข้��ริะบบริับก�ริริักษั�ได�อย์่�งทันท่วงท่
ข้ณะน่�สุถ�นก�ริณ์ก�ริริะบ�ดข้องไวริัสุโคโริน� 2019 (โควิด-19) ย์ังอย์้่ในสุภ�วะวิกฤตำ
ท่�ทุกฝ่่�ย์ตำ�องเริ่งให้�คว�มูชั่วย์เห้ล่อ จำ�กสุถิตำิก�ริตำิดเชั่�อริ�ย์วันท่�เพิ�มูสุ้งข้่�นอย์่�งตำ่อเน่�องสุ่งผู้ลให้�
มู่ผู้ป้� ่วย์โควิด-19 ท่�ย์ังริอคว�มูชั่วย์เห้ล่อและก�ริริักษั�ท่�เห้มู�ะสุมูในห้ล�ย์พ่�นท่� นอกจำ�กน่�ย์ังพบ
ผู้้�ป่วย์ห้ล�ย์ริ�ย์ท่�ไมู่สุ�มู�ริถทำ�ก�ริกักตำัวในท่�พักอ�ศูัย์ห้ริ่อริักษั�ตำัวท่�บ��นแบบ Home Isolation
ได�อย์่�งปลอดภัย์ เน่�องจำ�กอ�ศูัย์ริ่วมูกับคริอบคริัวข้น�ดให้ญ่่ท่�มู่สุมู�ชัิกจำำ�นวนมู�ก ทำ�ให้�
ก�ริกักตำัวเป็นไปได�ย์�ก และมู่คว�มูเสุ่�ย์งแพริ่เชั่�อให้�คริอบคริัวในท่�สุุด
ล่�สุุด กริุงเทพมูห้�นคริ (กทมู.) ได�จำดั ตำัง� ศู้นย์์พกั คอย์เพ่อ� สุ่งตำ่อ ห้ริ่อ Community Isolation
เพ่�อริองริับผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำริับริองว่�ตำิดเชั่�อโควิด-19 เพิ�มูศูักย์ภ�พก�ริด้แลริักษั�ผู้้�ป่วย์ตำกค��ง
ริวมูทั�งป้องกันและควบคุมูสุถ�นก�ริณ์ก�ริแพริ่ริะบ�ดข้องโริคในพ่�นท่�กริุงเทพมูห้�นคริ และเป็น
ก�ริอำ�นวย์คว�มูสุะดวกแก่ปริะชั�ชันให้�เข้��ถ่งก�ริริักษั�ได�อย์่�งเห้มู�ะสุมู จำ�กสุถ�นก�ริณ์ข้�� งตำ�นน่�
NOSTRA เล็งเห้็นคว�มูสุำ�คัญ่ข้องก�ริสุ่งตำ่อข้�อมู้ลดังกล่�วสุ้ป่ ริะชั�ชันท่ก� �ำ ลังตำ�องก�ริคว�มูชั่วย์เห้ล่อ
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ให้�กว��งข้ว�งมู�กท่�สุุด จำ่งได�นำ�ข้�อมู้ลมู�จำัดทำ�ในริ้ปแบบก�ริให้�
บริิก�ริบนแผู้นท่�ดิจำิทัล NOSTRA Map ให้�ปริะชั�ชันเข้��ถ่งข้�อมู้ล
ตำำ�แห้น่งได�ง่�ย์ สุะดวกตำลอด 24 ชัั�วโมูง ทั�งผู้่�นบริิก�ริออนไลน์
ในชั่องท�ง Web Application และ Mobile Application ท่� https://
map.nostramap.com/NostraMap/?layer/bkkisolation,feed

รายงานพิเศษ

ทั�งน่� กทมู. ได�จำัดตำั�งศู้นย์์พักคอย์เพ่�อสุ่งตำ่อ เพ่�อริองริับ
ผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำริับริองว่�ตำิดเชั่�อโควิด-19 ซ่�งคริอบคลุมู 6 กลุ่มู
เข้ตำพ่�นท่� สุำ�ห้ริับก�ริแย์กผู้้�ป่วย์ออกมู�จำ�กบ��น มู่ก�ริคัดกริอง
อ�ก�ริและด้แลเบ่อ� งตำ�น ริอก�ริสุ่งตำ่อไปริักษั�ท่โ� ริงพย์�บ�ล โดย์มู่
ท่มูแพทย์์จำ�กโริงพย์�บ�ลและศู้นย์์บริิก�ริสุ�ธ�ริณสุุข้บริิห้�ริ
จำัดก�ริผู้้ป� ว่ ย์ ริวมูทัง� เจำ��ห้น��ท่เ� ทศูกิจำและฝ่่�ย์คว�มูมูัน� คงริ่วมูด้แล
คว�มูปลอดภัย์และคว�มูเป็นริะเบ่ย์บเริ่ย์บริ�อย์
“นอสุตำริ� � ข้อริ่ ว มูเป็ น อ่ ก ห้น่� ง กำ� ลั ง สุนั บ สุนุ น สุำ� คั ญ่
ในก�ริอำ�นวย์คว�มูสุะดวกให้�ปริะชั�ชันเข้��ถ่งข้�อมู้ลปริะเด็นตำ่�ง ๆ
เก่ย์� วกับสุถ�นก�ริณ์โควิด-19 ให้�ได�มู�กท่สุ� ดุ โดย์นำ�ข้�อมู้ลมู�แสุดง
ผู้่�นแอปนอสุตำริ�� ไมู่ว่�จำะเป็นก�ริเผู้ย์แพริ่ปริะชั�สุัมูพันธ์จำุดฉี่ด
วัคซ่นในกริุงเทพฯ และปริิมูณฑล โดย์กริุงเทพมูห้�นคริ ก�ริแสุดง
ข้�อมู้ลพิกัดห้�องปฏิิบัตำิก�ริเคริ่อข้่�ย์ตำริวจำโควิด-19 (SARS-CoV),
แผู้นท่�จำุดตำริวจำโควิดเชัิงริุก ด�วย์ Rapid Antigen Test โดย์ สุปสุชั.
สุปคมู. และคณะเทคนิคก�ริแพทย์์ มู.มูห้ิดล เป็นตำ�น ท��ย์ท่�สุุดน่�
นอสุตำริ��ข้อสุ่งกำ�ลังใจำถ่งผู้้�ปฏิิบัตำิง�นและห้น่วย์ง�นท่�เก่�ย์วข้�อง
ทุกภ�คสุ่วน ด�วย์คว�มูริ่วมูมู่อริ่วมูใจำท่เ� กิดข้่น� น่ย์� อ่ มูสุ�มู�ริถเดินห้น��
ปริะเทศูไทย์ผู้่�นวิกฤตำน่�ไปด�วย์กัน”
สุ�มู�ริถสุอบถ�มูข้�อมู้ลเพิมู� เตำิมูได�ท�่ www.nostramap.com
ห้ริ่อโทริศูัพท์ 0-2266-9940
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สภาเภสัชฯ จััดระบบร้านยาเป็็นจัุดแจัก ATK
ให้้ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง

จากการประชุุมของคณะกรรมการหลัักประกันสุุขภาพแห่งชุาติิ
เม่อ� วัันที่่� 6 สุิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่่ป� ระชุุมได้้มม่ ติิให้สุำานักงานหลัักประกัน
สุุขภาพแห่งชุาติิ (สุปสุชุ.) ด้ำาเนินการจัด้หาชุุด้ติรวัจโควัิด้-19 Antigen Test
Kit (ATK) จำานวัน 8.5 ลั้านชุุด้ แจกให้ประชุาชุนกลัุ่มเสุ่�ยงสุามารถติรวัจหา
เชุ่อ� โควัิด้-19 ได้้ด้วั้ ยเองในชุ่วังเด้่อนสุิงหาคม-กันยายนน่� โด้ยวัางแนวัที่าง
การกระจายชุุด้ติรวัจโควัิด้-19 ATK แจกให้แก่กลัุ่มเสุ่�ยงผ่่านหน่วัยบริการ
ติัง� แติ่โรงพยาบาลั ศูนย์บริการสุาธารณสุุข โรงพยาบาลัสุ่งเสุริมสุุขภาพติำาบลั
คลัินกิ ชุุมชุนอบอุน่ รวัมติลัอด้ถึงร้านขายยา เน่อ� งจากร้านขายยาที่ัวั� ประเที่ศ
ที่่�ขึ�นที่ะเบ่ยนอนุญาติขายยาแผ่นปัจจุบัน (ขย.1) นั�นม่จำานวันมาก แลัะ
น่ า จะม่ บุ ค ลัากรที่่� ค อยแนะนำา การติรวัจให้ กั บ ประชุาชุนได้้ ในกรณ่
ติรวัจแลั้วัพบวั่าติิด้เชุ่อ� หร่อผ่ลัเป็นบวักก็จะขอควัามร่วัมม่อให้รา้ นขายยา
เป็นกลัไกในการให้คำาแนะนำาในการดู้แลั หร่อสุ่งติ่อเข้าสุูก่ ระบวันการรักษา
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ฟรี

ด้้วัยวัิธ่ Home Isolation (HI) หร่อ Community
Isolation
ควัามค่บหน้าลั่าสุุด้ นายกสุภาเภสุัชุกรรม
แจงเง่�อนไข “ร้านขายยา” ชุ่วัยกระจายชุุด้ติรวัจ
โควัิ ด้ -19 ATK ฟร่ ใ ห้ ป ระชุาชุนกลัุ่ ม เสุ่� ย ง
ที่ั�วัประเที่ศติามมติิบอร์ด้ สุปสุชุ. แจกชุุด้ติรวัจ
ATK ฟร่ 8.5 ลั้านชุิ�นให้ประชุาชุนกลัุ่มเสุ่�ยง
พร้อมเด้ินหน้าประสุาน อย. ให้ร้านขายยาชุ่วัย
จ่ายยาฟาวัิพริ าเวั่ยร์ให้แก่ผ่ปู้ วั่ ยโควัิด้-19 ในระบบ
ดู้แลัที่่บ� ้านหร่อ Home Isolation ในอนาคติ
รศ.ดร.ภญ.จิิ ร าพร ลิ้ิ� ม ปานานนท์์
นายกสภาเภสั ช กรรม แลิ้ะกรรมการ
หลิ้ักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (บอร์ด สปสช.)
กลั่าวัถึงแนวัที่างการให้รา้ นขายยาเป็นจุด้กระจาย
ชุุด้ติรวัจ Antigen Test Kit (ATK) ฟร่ 8.5 ลั้านชุิ�น
ให้ แ ก่ ป ระชุาชุนกลัุ่ ม เสุ่� ย งที่ั� วั ประเที่ศติามมติิ
บอร์ด้ สุปสุชุ. วั่า ร้านขายยาที่่จ� ะเป็นจุด้กระจาย
ชุุด้ติรวัจ ATK นั�นจะติ้องเป็นร้านขายยาแผ่น
ปัจจุบัน (ขย.1) ที่่�ม่เภสุัชุกรประจำาติลัอด้เวัลัา
ที่ำาการ แลัะติ้องเปิด้ที่ำาการอย่างน้อย 8 ชุั�วัโมง
ติ่อวััน รวัมไปถึงติ้องขึน� ที่ะเบ่ยนกับที่างสุำานักงาน
หลัักประกันสุุขภาพแห่งชุาติิ (สุปสุชุ.) ด้้วัย
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สุำา หรั บ ประชุาชุนที่่� จ ะได้้ รั บ ชุุ ด้ ติรวัจ
ATK จะติ้ อ งเป็ น ประชุาชุนกลัุ่ ม เสุ่� ย ง เชุ่ น
ครอบครัวัม่ผู่้ติิด้เชุ่�อ หร่อเด้ินที่างไปในที่่�ที่่� ม่
ผู่ติ้ ด้ิ เชุ่อ� รวัมไปถึงผู่ที่้ ม่� อ่ าการคลั้ายโรคโควัิด้-19
เชุ่น ไอ ม่ไข้ เป็นติ้น โด้ยเม่อ� ก่อนถ้าในครอบครัวั
ม่ผู่้ติิด้เชุ่� อ ทีุ่กคนจะวัุ่นวัายในการหาที่่�ติรวัจ
RT-PCR แลัะติ้ อ งใชุ้ เ วัลัานานกวั่ า จะรู้ ผ่ ลั
ซึ่ึง� การใชุ้ชุดุ้ ติรวัจ ATK จะที่ำาให้รผู่้ ลัไวัขึน� รวัมไปถึง
สุามารถค้นหาผู่้ติด้ิ เชุ่�อได้้รวัด้เร็วัขึ�น
“เม่�อเป็นกลัุ่มเสุ่�ยง เราไม่ได้้อยากให้
ออกมาเด้ินกับผู่้อ่�น เน่�องจากเม่�อเป็นกลัุม่ เสุ่�ยง
ก็ควัรจะติ้องกักติัวัเองอยู่ที่่�บ้าน ฉะนั�น สุปสุชุ.
จึงม่ระบบสุำาหรับกลัุม่ เสุ่ย� งเพ่อ� ขึน� ที่ะเบ่ยนก่อน”
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ระบุ
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร กลั่าวัติ่อวั่า เม่�อ
ขึ�นที่ะเบ่ยนเสุร็จสุิ�น สุปสุชุ. จะแจกจ่ายรายชุ่�อ
ไปติามร้านยาใกลั้บา้ น หร่อติามควัามจำานงของ
ผู่้ที่่�ได้้ลังที่ะเบ่ยนไวั้ โด้ยร้านขายยาจะติิด้ติ่อไป
ยังกลัุ่มเสุ่�ยงเพ่�อซึ่ักถามอาการ หร่อข้อมูลัเพ่�อ
ย่นยันวั่าเป็นกลัุม่ เสุ่ย� งจริงผ่่านที่างโที่รศัพที่์ หร่อ
ไลัน์ แ อปพลัิ เ คชุั น จากนั� น จะด้ำา เนิ น การสุ่ ง
ชุุด้ติรวัจ ATK ไปให้ที่่�บ้าน พร้อมคำาแนะนำาแลัะ
อธิบายให้เข้าใจถึงวัิธ่การติรวัจโควัิด้-19 ด้้วัย
ตินเอง
อย่างไรก็ติาม เม่อ� ที่ำาการติรวัจแลั้วั ไม่วัา่
ผ่ลัจะเป็ น อย่ า งไรจะติ้ อ งถ่ า ยรู ป สุ่ ง กลัั บ มาที่่�
ร้านขายยา เม่�อร้านขายยาพบวั่าม่ผ่ลัเป็นลับ
(ไม่ ติิ ด้ เชุ่� อ ) ก็ จ ะแนะนำา ให้ กั ก ติั วั ที่่� บ้ า น แลัะ
อ่ก 3-5 วัันก็จะด้ำาเนินการสุ่งชุุด้ติรวัจ ATK ไปให้
อ่ ก ครั� ง เพ่� อ ย่ น ยั น ผ่ลัติรวัจอ่ ก ที่่ ห นึ� ง ในกรณ่
เม่อ� ติรวัจแลั้วัพบวั่าผ่ลัเป็นบวัก (ติิด้เชุ่อ� ) เภสุัชุกร
จะสุอบถามอาการเพ่� อ ประเมิ น กลัุ่ ม อาการ
เข่ยวั-เหลั่อง-แด้ง ในกรณ่ที่่�ผู่้ป่วัยอยู่ในกลัุ่ม
อาการสุ่เข่ยวัสุามารถรักษาติัวัที่่�บ้าน (Home
Isolation) ได้้ ซึ่ึ�งเภสุัชุกรจะจัด้ชุุด้ยาที่่�ใชุ้รักษา
ติามอาการสุ่ ง ให้ ที่่� บ้ า นพร้ อ มติิ ด้ ติามอาการ
ทีุ่กวััน
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ที่ัง� น่ร� ะบบที่่วั� างไวั้นนั� จะม่การเผ่ยแพร่รายชุ่อ� ร้านยาแลัะหมายเลัข
โที่รศัพที่์สุำาหรับติิด้ติ่อ ซึ่ึ�งผู่้ที่่�อยู่ในกลัุ่มที่่�จะได้้รับชุุด้ติรวัจ ATK สุามารถ
เลั่อกได้้เลัยวั่าจะรับชุุด้ติรวัจจากร้านยาร้านไหน แลั้วัให้โที่รศัพที่์ติด้ิ ติ่อไป
ที่่�ร้านยานั�นโด้ยติรง แลัะเม่�อได้้รับการติิด้ติ่อที่างโที่รศัพที่์เข้ามาแลั้วั
เภสุัชุกรร้านยาจะที่ำาการซึ่ักถามเพ่�อประเมินวั่าอยู่ในกลัุ่มเสุ่�ยงหร่อไม่
ถ้าอยู่ในกลัุ่มเสุ่�ยงก็จะแนะนำาให้อยู่ที่่�บ้านแลั้วัร้านยาจะสุ่งชุุด้ติรวัจไปให้
พร้อมแนะนำาวัิธ่การใชุ้งาน
ขณะเด้่ยวักันถ้าไม่สุามารถรักษาติัวัที่่�บ้านได้้ก็จะแนะนำาให้ไป
รักษาในชุุมชุน (Community Isolation) เน่�องจากกลัุ่มเสุ่�ยงเหลั่าน่�ผ่่าน
การลังที่ะเบ่ยนกับที่าง สุปสุชุ. แลั้วั ในกรณ่ถา้ เป็นกลัุม่ อาการสุ่เหลั่อง-แด้ง
สุปสุชุ. ก็จะที่ราบวั่าติ้องสุ่งติัวัไปที่่�โรงพยาบาลัใด้ ซึ่ึ�งก็จะที่ำาให้ระบบ
เด้ินไปได้้อย่างรวัด้เร็วั
“นั�นแปลัวั่าก็จะที่ำาให้หาผู่้ติิด้เชุ่�อได้้เพ่�อแยกออกมาจากสุังคม
ขณะเด้่ยวักันก็ลัด้โอกาสุในการพัฒนาเป็นกลัุ่มสุ่เหลั่อง-แด้งของผู่้ป่วัย
จากการรอเติ่ยง ซึ่ึ�งเราก็สุ่งยาไปให้ได้้เลัย” รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ระบุ
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร กลั่าวัอ่กวั่า สุำาหรับการจ่ายยาฟาวัิพิราเวั่ยร์
โด้ยร้านขายยาก็จะด้ำาเนินการควับคูก่ นั ไปด้้วัย โด้ยร้านขายยาจะเป็นหน่วัย
บริการที่่จ� ะที่ำา Home Isolation สุำาหรับกลัุม่ เสุ่ย� งที่่ติ� รวัจแลั้วัพบผ่ลัเป็นบวัก
แลัะม่อาการ ซึ่ึ�งม่การประสุานกับสุำานักงานคณะกรรมการอาหารแลัะยา
(อย.) ในการที่่�จะให้ร้านขายยาสุามารถกระจายยาเหลั่าน่�ไปที่่�ผู่้ป่วัยได้้
ซึ่ึ�งก็จะพยายามเริ�มระบบไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ติาม ร้านขายยาประเภที่ ขย.1 ที่ัวั� ประเที่ศม่อยูป่ ระมาณ
หลัักหม่�นร้าน โด้ยขณะน่�ม่ร้านขายยาที่่�เข้าร่วัมโครงการแลั้วัประมาณ
1,000 ร้าน แลัะกำาลัังที่ยอยเข้ามาเร่�อย ๆ ซึ่ึ�งก็จะพยายามประชุาสุัมพันธ์
ให้ร้านขายยาเข้ามาร่วัมโครงการ
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564
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“เราจะได้้ใชุ้วัิชุาชุ่พเภสุัชุกรรมในการให้บริการเพ่�อชุ่วัยประเที่ศ
ในการแก้ ปั ญ หาโรคระบาด้ เพราะเราม่ ค วัามรู้ เร่� อ งยาเราก็ สุ ามารถ
ให้คำาแนะนำาการใชุ้ยา-ชุุด้ติรวัจที่่�ถูกติ้องเหมาะสุม ที่ำาให้ระบบเด้ินติ่อไป
ได้้ เพราะติรวัจได้้ เร็ วั ก็ สุ ามารถที่่� จ ะควับคุ ม การกระจายของโรคได้้ ”
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ระบุ
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร กลั่าวัวั่า ระหวั่างรอชุุด้ติรวัจ ATK ที่่ย� งั ไม่มานัน�
สุปสุชุ. พยายามที่่�จะประสุานกับสุภาเภสุัชุกรรม แลัะ อย. เพ่�อที่ำาให้
ระบบสุามารถเด้ินได้้ ในขณะน่�ทีุ่กฝ่่ายกำาลัังเติร่ยมติัวั-บริหารจัด้การ
สุ่วันติัวัเชุ่อ� วั่าเม่อ� ม่ชุดุ้ ติรวัจมาถึง ร้านขายยารวัมถึงระบบติ่าง ๆ ก็จะพร้อม
แลัะจะสุามารถแยกคนที่่ติ� ิด้เชุ่อ� ออกจากคนที่่ไ� ม่ติด้ิ เชุ่อ� ที่ำาให้การแพร่เชุ่อ�
ลัด้ลัง
“ติอนน่ร� ะหวั่างรอชุุด้ติรวัจก็มก่ ารเติร่ยมงานหลัังบ้านให้เร่ยบร้อย
เม่�อไหร่ที่่�ชุุด้ติรวัจมาก็จะสุามารถบริหารจัด้การได้้ด้้วัยระบบที่่�โปร่งใสุ
ฉะนั�นก็จะม่ระบบการขึ�นที่ะเบ่ยน แลัะระบบการป้อนข้อมูลัก็จะที่ำาให้
ที่ราบวั่าชุุด้ติรวัจใชุ้ไปเที่่าไหร่ เรามองวั่าติ้องที่ำาทีุ่กอย่างให้โปร่งใสุแลัะ
ไม่ม่ข้อกังขากับประชุาชุน”
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T h e Me d i ci n e J our n a l
สุำา หรั บ การจั ด้ ระบบรองรั บ การแจก
ชุุด้ติรวัจโควัิด้-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้
ประชุาชุนติรวัจโควัิด้-19 ด้้วัยติัวัเองที่่�กระที่รวัง
สุาธารณสุุข (สุธ.) แลัะสุำานักงานหลัักประกัน
สุุขภาพแห่งชุาติิ (สุปสุชุ.) วัางแนวัที่างร่วัมกันนัน�
นพ.ธงชัย กีรติิหัติถยากร รองปลิ้ัดกระท์รวง
สาธารณสุข ได้้กลั่าวัในการเสุวันาออนไลัน์
ผ่่าน Facebook เร่�อง “กางแผ่น สุธ. สุปสุชุ.
แจกชุุ ด้ ติรวัจ ATK ให้ ป ระชุาชุนติรวัจโควัิ ด้
ด้้วัยติัวัเอง ที่่ไ� หน เม่อ� ไหร่ ใครบ้างม่สุที่ิ ธิได้้รบั ?”
เม่�อวัันที่่� 13 สุิงหาคม พ.ศ. 2564 โด้ยระบุวั่า
ก่อนหน้าน่�ไที่ยใชุ้การติรวัจแบบ RT-PCR ซึ่ึ�งม่
ควัามเที่่ย� งติรงสุูงเพราะขณะนัน� จำานวันผู่ติ้ ด้ิ เชุ่อ�
ยั ง ไม่ ม ากแลัะห้ อ งแลั็ บ ยั ง สุามารถรองรั บ
การติรวัจได้้ แติ่ปัจจุบันสุถานการณ์เปลั่�ยนไป
จำานวันผู่ติ้ ด้ิ เชุ่อ� รายใหม่สุงู ถึงหลััก 1-2 หม่น� ราย/วััน
การที่ำา RT-PCR จึงม่ขอ้ จำากัด้ ผู่ป้ วั่ ยติ้องรอนาน
แลัะที่ำา ให้ ก ารป้ อ งกั น ควับคุ ม โรคที่ำา ได้้ ลั่ า ชุ้ า
เป็นที่่�มาของการนำา Antigen Test Kit (ATK)
แบบที่ั� ง แบบ Professional use หร่ อ ใชุ้ โด้ย
บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะสุาธารณสุุข แลัะ
แบบ Self-use หร่อประชุาชุนติรวัจด้้วัยตินเอง
มาใชุ้
อย่างไรก็ด้่ การติรวัจด้้วัย ATK จะม่ผ่ลั
บวักปลัอม (false positive) ประมาณ 3-5% ด้ังนัน�
เพ่�อไม่ให้คนที่่�ติรวัจได้้ผ่ลับวักปลัอมแลั้วัติ้องไป
อยู่รวัมกับผู่้ป่วัยจริงจนที่ำาให้กลัายเป็นติิด้เชุ่�อ
ไปด้้วัย ด้ังนั�น แนวัปฏิิบัติิก่อนที่่�จะสุ่งเข้าไปอยู่
ในโรงพยาบาลั รวัมถึง Community Isolation
หร่อการดู้แลัผู่ติ้ ด้ิ เชุ่อ� โควัิด้-19 ในระบบชุุมชุนค่อ
ติ้องม่การติรวัจย่นยันด้้วัย RT-PCR ซึ่ำ�าอ่กครั�ง
แติ่ในสุ่วันของผู่ที่้ ด้่� แู ลัแบบ Home Isolation หร่อ
การดู้แลัผู่้ติด้ิ เชุ่�อโควัิด้-19 ที่่�บ้าน ไม่จำาเป็นติ้อง
ติรวัจย่นยันเพราะกักติัวัที่่�บ้านไม่ได้้สุัมผ่ัสุกับ
คนอ่�นอยู่แลั้วั
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ขณะเด้่ยวักันกระที่รวังสุาธารณสุุขกำาลัังจะที่ำา Fast Track RT-PCR
หร่อชุ่องที่างด้่วันการติรวัจโควัิด้-19 แบบ RT-PCR สุำาหรับคนที่่อ� ยู่ Home
Isolation แลั้วัม่อาการมากขึ�นจำาเป็นติ้องเข้าโรงพยาบาลั เพราะหาก
ติ้องที่ำา RT-PCR แลั้วัไม่ม่ Fast Track ให้ ผู่้ป่วัยก็จะม่อาการรุนแรง
อยู่ที่่�บ้าน
“การที่ำา Home Isolation ที่่�จะประสุบควัามสุำาเร็จค่อ ถ้าผู่้ป่วัย
อาการรุนแรงขึ�น ติ้องม่ Fast Track พาเขาเข้าโรงพยาบาลัได้้ ไม่อย่างนั�น
ควัามน่าเชุ่�อถ่อของ Home Isolation จะไม่ม”่ นพ.ธงชัย กลั่าวั
นพ.ธงชัย กลั่าวัติ่อไปวั่า สุำาหรับแนวัที่างการติรวัจด้้วัย ATK
ด้้วัยติัวัเองแลั้วัพบวั่าม่ผ่ลัเป็นบวัก ใน กที่ม. สุามารถโที่รศัพที่์เข้าสุายด้่วัน
1330 เพ่�อให้ชุ่วัยจับคู่ผู่้ป่วัยกับหน่วัยบริการที่ำา Home Isolation แลัะ
ถ้าม่อาการ หร่ออยูใ่ นกลัุม่ เสุ่ย� ง เชุ่น ม่โรคเร่อ� รังหร่อผู่สุ้ งู อายุกจ็ ะให้ยาเลัย
นอกจากน่อ� าจให้ญาติิพน่� อ้ งนำาผ่ลัติรวัจไปที่่โ� รงพยาบาลัหร่อหน่วัยบริการ
ที่่แ� จกชุุด้ติรวัจให้ หร่อโรงพยาบาลัจัด้ชุ่องที่างสุ่อ� สุารให้สุง่ ภาพถ่ายไปให้ดู้
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โด้ยที่่� ผู่้ ติิ ด้ เชุ่� อ ไม่ ติ้ อ งเด้ิ น ที่างออกจากบ้ า น
ถ้าอาการสุามารถดู้แลัแบบ Home Isolation
ก็ไม่ติ้องติรวัจซึ่ำ�า แติ่ถ้าอาการรุนแรงขึ�นก็จะม่
Fast Track พาเข้ า โรงพยาบาลั ซึ่ึ� ง ปั จ จุ บั น
กระที่รวังสุาธารณสุุขก็ใชุ้โรงพยาบาลับุษราคัม
เป็น Fast Track ให้
“แติ่ ถ้ า ผ่ลัเป็ น ลับแติ่ อ ยู่ ใ นกลัุ่ ม เสุ่� ย ง
ม่การสุัมผ่ัสุใกลั้ชุด้ิ กับผู่ติ้ ด้ิ เชุ่อ� ให้ติรวัจซึ่ำ�าอ่กครัง�
ใน 3-5 วัั นหลัั งจากติรวัจครั� งแรก หร่ อ ถ้ าม่
อาการไอ เป็นไข้ ก็ติรวัจซึ่ำ�าได้้เลัยโด้ยไม่ติ้องรอ
3-5 วััน”
ด้้าน นพ.จิเด็จิ ธรรมธัชอารี เลิ้ขาธิการ
สำานักงานหลิ้ักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.)
กลั่าวัวั่า เม่�อถึงจุด้หนึ�งติ้องรบกวันให้ประชุาชุน
ติรวัจด้้วัยติัวัเอง ซึ่ึ�งติัวัเลัขผู่้ติิด้เชุ่�อประมาณ
วัันลัะ 1 หม่น� ราย 1 เด้่อนก็ประมาณ 3 แสุนราย
ผู่้ ติิ ด้ เชุ่� อ 1 รายม่ ผู่้ สุั ม ผ่ั สุ ใกลั้ ชุิ ด้ ที่่� ติ้ อ งรั บ
การติรวัจประมาณ 10 ราย หร่อ 3-4 ลั้านราย
ที่าง สุปสุชุ. ได้้จด้ั งบประมาณจัด้หาชุุด้ติรวัจ ATK
โด้ยเผ่่�อกรณ่ที่่�ผ่ลัเป็นลับ ติ้องติรวัจซึ่ำ�า แลัะสุรุป
ติัวัเลัขที่่� 8.5 ลั้านชุุด้
แนวัที่างการกระจายจะแจกให้ แ ก่
กลัุ่มเสุ่�ยงผ่่านหน่วัยบริการ ติั�งแติ่โรงพยาบาลั
ศูนย์บริการสุาธารณสุุข โรงพยาบาลัสุ่งเสุริม
สุุขภาพติำาบลั คลัินกิ ชุุมชุนอบอุน่ แลัะร้านยา เพ่อ�
ที่่�วั่าเม่�อพบผ่ลัติรวัจเป็นบวัก ผู่้ติิด้เชุ่�อสุามารถ
ติิด้ติ่อกลัับมาที่่ห� น่วัยบริการนัน� ๆ เพ่อ� ประสุาน
เข้าระบบ Home Isolation หร่อ Community
Isolation
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การผ่่าตััดส่่องกล้้องกับโรคมะเร็งปอด
โดยเฉพาะกล้่่มคนสู่งอาย่ในช่่วงโควิด-19
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การผ่่าตััดในเฉพาะกลุ่่ม่ ผ่้ส� ง้ อายุ่
ถือว่ามีความยุากลุ่ำาบากพอสมควร จากขัน� ตัอนการเตัรียุมตััวผ่่าตััดที่ีตั� อ� งมีการตัรวจหา
เช่ือ� โควิด-19 ก่อนการผ่่าตััดแลุ่�ว เรือ� งของการผ่่าตััดส่องกลุ่�องด�วยุการรักษาโรคร�ายุแรง
จำาเป็็นจะตั�องเกิดข้�นอยุ้่เสมอ
นพ.ศิิระ เลาหทััย แพทัย์ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญศิัลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�าน
ผู้่าตัด้ส่องกล�อง โรงพยาบาลวชี่ิรพยาบาล กลุ่่าวว่า โรคมะเร็งป็อดเป็็นอีกโรคที่ีค� ร่าช่ีวตัิ
ผ่้�คนในโลุ่กมากที่ี�ส่ดเป็็นอันดับ 1 ในกลุ่่่มมะเร็งที่ั�งหมดมาตัั�งแตั่อดีตั เนื�องจากเวลุ่าที่ี�
ค�นพบโรค ส่วนหน้�งของผ่้�ป็่วยุจะอยุ้่ในระยุะที่ี� 4 หรือระยุะกระจายุแลุ่�ว ถ้งแม�ว่า
โรคมะเร็งป็อดยุังคงเป็็นสาเหตั่ในการเสียุช่ีวิตัที่ี�ส้งที่ี�ส่ดของมะเร็งโดยุรวม แตั่ป็ัจจ่บัน
ด� วยุเที่คโนโลุ่ยุี ที่ี�พั ฒนาข้� นแลุ่ะผ่้� คนเริ� มด้ แลุ่เอาใจใส่ ตัั วเองมากข้� น รวมที่ั� งระบบ
การวินิจฉัยุที่ี�ดีข้�น (Low dose CT chest screening) ที่ำาให�เราสามารถตัรวจพบแลุ่ะ
วินิจฉัยุมะเร็งป็อดได�เร็วข้�นโดยุเฉพาะในระยุะที่ี� 1 หรือ 2 ซึ่้�งผ่้�ป็่วยุในกลุ่่่มนี�สามารถ
ได�รับการรักษาให�หายุขาดได�ด�วยุการผ่่าตััดส่องกลุ่�องตััดป็อดกลุ่ีบที่ี�มีมะเร็งออกไป็
ที่ั�งกลุ่ีบ (VATS Lobectomy)
สำาหรับผ่้ป็� ว่ ยุส้งอายุ่โดยุส่วนใหญ่่นน�ั มักจะมีความกังวลุ่เมือ� ตั�องได�รบั การผ่่าตััด
ป็อด ที่ั�งนี�อาจเป็็นเพราะว่าโรคมะเร็งป็อดมักพบในผ่้�ป็่วยุที่ี�มีอายุ่มากโดยุเกณ์ฑ์์เฉลุ่ี�ยุ
คือ ผ่้�ป็่วยุที่ี�มีอายุ่มากกว่า 70 ป็ี ในบางรายุอาจเกิดในผ่้�ป็่วยุอายุ่มากกว่า 80 ป็ี
ซึ่้�งความพิเศษในคนส้งอายุ่คือ มักจะมีโรคป็ระจำาตััวร่วมด�วยุ ไม่ว่าจะเป็็นเบาหวาน
ความดันโลุ่หิตัส้ง ไขมันในเลุ่ือดส้ง หรือโรคหัวใจ แลุ่ะหลุ่อดเลุ่ือดที่างสมอง นอกจากนี�
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อวัยุวะภายุในจะเริ�มมีการเสื�อม ไม่เหมือนคนวัยุหน่่มสาว ซึ่้�งเป็ลุ่ี�ยุนแป็ลุ่งไป็ตัามกาลุ่เวลุ่า
เหมือนสิ�งของที่ี�มีการเสื�อมลุ่ง
หลักการทั่�สำาคััญของการผู้่าตัด้ในผู้้�ป่่วยส้งอายุ การผ่่าตััดในกลุ่่่มนี�นอกจาก
การผ่่าตััดที่ี�ตั�องใช่�ความแม่นยุำาแลุ่ะยุังตั�องการด้แลุ่ที่ี�ดีตัั�งแตั่ก่อนผ่่าตััด ระหว่างการผ่่าตััด
แลุ่ะหลุ่ังการผ่่าตััด โดยุหัวใจการรักษาคือ การที่ำาให�ผ่้�ป็่วยุกลุ่่่มนี�ฟื้้�นตััวให�เร็วที่ี�ส่ด ไม่นอน
โรงพยุาบาลุ่นาน เนื�องจากการที่ี�ผ่้�ป็่วยุส้งอายุ่ตั�องนอนอยุ้่ในโรงพยุาบาลุ่นานจะมีโอกาส
เกิดโรคแที่รกซึ่�อนได� เช่่น ป็อดตัิดเช่ื�อ การตัิดเช่ื�อในที่่อที่างเดินป็ัสสาวะ นอกจากนี�จะตั�อง
ที่ำาให�ผ่้�ป็่วยุเจ็บน�อยุที่ี�ส่ด โดยุใช่�ยุาแก�ป็วดน�อยุที่ี�ส่ดเพื�อลุ่ดผ่ลุ่ข�างเคียุงของยุาแก�ป็วด เช่่น
การกดการหายุใจ ดังนั�น การผ่่าตััดส่องกลุ่�องจ้งเป็็นวิธีีที่ี�เหมาะสม โดยุเราสามารถผ่่าตััด
ป็อดออกที่ั�งกลุ่ีบ (Lobectomy) หรือผ่่าตััดน�อยุกว่าที่ั�งกลุ่ีบ (Sublobar Resection) ด�วยุ
การส่องกลุ่�อง หรือ Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) โดยุวิธีกี ารผ่่าตััดนีส� ามารถที่ำาได�
โดยุการผ่่าตััดแผ่ลุ่เดียุว หรือเรียุกว่า Uniportal VATS surgery โดยุตัำาแหน่งของแผ่ลุ่
อยุ้่ข�างลุ่ำาตััว ส่วนการผ่่าตััดเป็ิดช่่องอกแบบเดิม (Thoracotomy) เป็็นการผ่่าตััดขนาดใหญ่่
โดยุใช่�เครือ� งขยุายุซึ่ีโ� ครง ขนาดแผ่ลุ่ 15-20 เซึ่นตัิเมตัร การผ่่าตััดส่องกลุ่�องป็อดนัน� จะสามารถ
ช่่วยุลุ่ดความเจ็บป็วดหลุ่ังผ่่าตััด กลุ่ับไป็ที่ำางานได�เร็วข้�น ลุ่ดอาการป็วดร�าวหรือช่าตัาม
เส�นป็ระสาที่ แลุ่ะลุ่ดระยุะเวลุ่าที่ีน� อนโรงพยุาบาลุ่ ส่วนการที่ีจ� ะเลุ่ือกที่ำาการผ่่าตััดเป็็นที่ัง� กลุ่ีบ
หรือน�อยุกว่าที่ั�งกลุ่ีบนั�นข้�นอยุ้่กับขนาดแลุ่ะลุ่ักษณ์ะของมะเร็ง การที่ำางานที่างป็อดของ
ผ่้�ป็่วยุแลุ่ะอายุ่ โดยุจะตั�องพิจารณ์าเป็็นกรณ์ีไป็
สรุป่การรักษาตามระยะของมะเร็งป่อด้ มี 3 วิธีกี ารหลุ่ัก ๆ กลุ่่าวคือ 1. การผ่่าตััด
2. รักษาด�วยุเคมีบำาบัด แลุ่ะ 3. การฉายุแสง โดยุข้�นอยุ้่กับระยุะของโรคเมื�อตัรวจพบ
ซึ่้�งแบ่งเป็็นระยุะได�ดังนี�
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ระยะทั่� 1 ในผ่้ป็� ว่ ยุกลุ่่ม่ นีเ� ราสามารถรักษาโดยุการผ่่าตััดได�เพียุงอยุ่างเดียุวโดยุไม่ตัอ� ง
รับเคมีบำาบัดแลุ่ะฉายุแสง ยุิง� ถ�าหากพบ เช่่น ก�อนขนาด 1 เซึ่นตัิเมตัร โอกาสรอดช่ีวตัิ ในผ่้ป็� ว่ ยุ
รายุนี�เกิน 5 ป็ี หรือหายุขาดได�ส้งมากกว่า 90%
ระยะทั่� 2 (เริ�มมีการแพร่ไป็ที่ี�ตั่อมนำ�าเหลุ่ือง) ในผ่้�ป็่วยุกลุ่่่มนี�เป็็นกลุ่่่มที่ี�รักษาโดยุ
การผ่่าตััดเป็็นหลุ่ัก แลุ่ะมักตั�องได�รับเคมีบำาบัดร่วมด�วยุ
ระยะทั่� 3 (มะเร็งลุ่่กลุ่ามไป็อวัยุวะอื�นในช่่องอกหรือแพร่ผ่่านตั่อมนำ�าเหลุ่ืองขั�วป็อด)
ในผ่้�ป็่วยุกลุ่่่มนี�การรักษาจะม่่งเน�นไป็ที่ี�เคมีบำาบัดหรือภ้มิค่�มกันบำาบัดเป็็นหลุ่ัก อาจมีข�อบ่งช่ี�
ในการผ่่าตััดร่วมเป็็นกรณ์ีไป็
ระยะทั่� 4 (มะเร็งกระจายุไป็อวัยุวะอื�นหรือมีนำ�าในช่่องอกจากเช่ื�อมะเร็ง) ในผ่้�ป็่วยุ
กลุ่่่มนี�จะได�รับการรักษาโดยุเคมีบำาบัดหรือภ้มิค่�มกันบำาบัดเพื�อบรรเที่าอาการ การผ่่าตััด
อาจมีส่วนร่วมเป็็นกรณ์ี แตั่ค่อนข�างน�อยุลุ่ง
ดังนัน� การผ่่าตััดโดยุการส่องกลุ่�องจ้งมักจะเป็็นที่างเลุ่ือกที่ีด� ที่ี สี� ด่ สำาหรับผ่้ป็� ว่ ยุส้งอายุ่
เพราะเป็็นการที่ำาให�ผ่้�ป็่วยุฟื้้�นตััวเร็วที่ี�ส่ดแลุ่ะเจ็บป็วดน�อยุที่ี�ส่ด
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Healthcare x Application

Siriraj Connect

เชื่อมต่อบริการรวดเร็วทันใจจากศิริราช

ตามที่่�คณะแพที่ยศาสตร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล กัับธนาคาร์ไที่ยพาณิชย์ จำำากััด (มหาชน) ได้ที่ำาบันที่ึกัข้้อตกัลงความร์่วมมือ
โคร์งกัาร์พัฒนาร์ะบบ “Siriraj Smart Hospital” โดยม่ความปร์ะสงค์จำะร์่วมกัันพัฒนาสิ�งอำานวยความสะดวกัต่าง ๆ ข้อง
คณะแพที่ยศาสตร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล ให้ม่ความที่ันสมัย สะดวกั ร์วดเร์็วและเป็นไปในร์ูปแบบอิเล็กัที่ร์อนิกัส์มากัยิ�งข้ึ�น เพื�อนำา
ไปสูกั่ าร์เป็นโร์งพยาบาลที่่�ดที่่ ส่� ดุ (Best-In-Class Hospital) ที่ัง� สองฝ่่ายตกัลงให้ความร์่วมมือและสนับสนุนกัาร์ดำาเนินโคร์งกัาร์
ภายใต้กัร์อบความร์่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน่�
1. Line Business Connect โดยกัาร์พัฒนาช่องที่างกัาร์สื�อสาร์ผ่่าน Line Business Connect และ Chat Bot
บน Line Business Connect ให้แกั่โร์งพยาบาล เพื�อให้ร์องร์ับสำาหร์ับกัาร์แจำ้งข้่าวข้องโร์งพยาบาล ข้้อมูลที่ั�วไป
กัาร์แจำ้งเตือนนัดหมาย กัาร์แจำ้งคิวแบบออนไลน์ กัาร์ส่งเอกัสาร์ตร์วจำสอบสิที่ธิ� และกัาร์สำาร์วจำความพึงพอใจำ
ข้องลูกัค้า แกั่ลูกัค้าที่่�มาใช้บร์ิกัาร์กัับโร์งพยาบาลผ่่านช่องที่างดังกัล่าว
2. Hospital Application โดยพัฒนา Application ให้อำานวยความสะดวกัต่าง ๆ เพื�อร์องร์ับธุร์กัร์ร์มด้าน
อิเล็กัที่ร์อนิกัส์ และข้้อมูลสำาหร์ับกัาร์ร์ับบร์ิกัาร์อื�น ๆ ข้องโร์งพยาบาล
ฟัังก์์ชัันของ Line Official – Siriraj Connect
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Healthcare x Application

Siriraj Connect ให้บร์ิกัาร์เร์ิ�มตั�งแต่กัาร์ยืนยันคิวตร์วจำในผู่้ป่วยที่่�ม่นัดจำากับ้านได้ เหมือนกัาร์เช็กัอินออนไลน์
ข้องสนามบิน ผู่้ป่วยไม่จำำาเป็นต้องมาร์อโร์งพยาบาลตั�งแต่เช้าตร์ู่ แต่สามาร์ถยืนยันคิวผ่่านแอปพลิเคชันได้จำากัที่่�บ้าน
ร์ะบบจำะแจำ้งลำาดับคิวตร์วจำและเวลาที่่�จำะได้พบแพที่ย์ และสามาร์ถอัพเดที่คิวแบบเร์่ยลไที่ม์ แล้วจำึงเดินที่างมาที่่�ห้องตร์วจำ
เมื�อถึงคิวตร์วจำ เมื�อร์ับกัาร์ร์ักัษาพยาบาลเสร์็จำแล้วกั็สามาร์ถร์ับใบนัดออนไลน์และชำาร์ะค่าใช้จำ่ายผ่่าน QR CODE ได้ง่าย ๆ
เหมือนกัับกัาร์ซื้ือ� สินค้าออนไลน์ ม่ร์ะบบสแกันคิวอาร์์โค้ดใบสัง� ยา ข้้อมูลร์ายกัาร์ยาที่่แ� พที่ย์สง�ั กั็จำะเข้้าไปเกั็บในโที่ร์ศัพที่์มอื ถือ
ข้องที่่าน นอกัจำากัน่ย� งั ม่ร์ะบบกัาร์แสดงแผ่นที่่ใ� นอาคาร์ด้วยกัาร์ใช้เที่คโนโลย่สนามแม่เหล็กัโลกักัับบ่คอน ด้วยร์ะบบข้อง Siriraj
Connect ที่่�คิดค้นมาให้สอดร์ับกัับกัาร์ให้บร์ิกัาร์ข้องศิร์ิร์าชที่่�ม่ลักัษณะเฉพาะตัวและตร์งใจำผู่้ใช้บร์ิกัาร์ศิร์ิร์าช เพื�อให้ผู่้ป่วย
ไม่เพ่ยงได้ร์กัั ษาสุข้ภาพกัายให้แข้็งแร์ง แต่กัา้ วออกัจำากัโร์งพยาบาลพร์้อมกัับความปร์ะที่ับใจำจำากักัาร์ใช้บร์ิกัาร์คลินกัิ อายุร์ศาสตร์์

ขั�นตอนก์ารเตรียมตัวพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ผ่่านแอป Siriraj Connect
(1) ลงทะเบียนออนไลน์
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ผ่่าน App Store/Play Store

2. ตรวจสอบและแก์้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น Line ID, เบอร์์โที่ร์ศัพที่์ และที่่�อยู่ปัจำจำุบันเพื�อร์ับยาที่างไปร์ษณ่ย์
3. ลงที่ะเบ่ยนข้้อมูล
4. ก์รณีีผู่้ป่วยมีนัดหมาย (ในและนอกัเวลาร์าชกัาร์)
4.1 กัร์ณ่ผู่้ป่วยที่่�ร์ักัษาต่อเนื�องที่่�ม่อากัาร์คงที่่� ม่ยาร์ักัษาเพ่ยงพอให้ที่ำากัาร์เลื�อนนัดที่างออนไลน์ผ่่าน Siriraj
Connect
***เม่�อเล่�อนนัดสำาเร็จจะส่งวันนัดใหม่ผ่่าน Siriraj Connect***
4.2 ผู่้ป่วยที่่�ร์ักัษาต่อเนื�องที่่�ม่อากัาร์คงที่่� แต่ม่ยาไม่พอเพ่ยงให้ลงที่ะเบ่ยนเพื�อพบแพที่ย์ออนไลน์ผ่่าน Siriraj
Connect
(2) เตรียมตัวก์่อนพบแพทย์
5. เจำ้าหน้าที่่จำ� ากัโร์งพยาบาลจำะโที่ร์ศัพที่์ไปเพือ� ตร์วจำสอบความถูกัต้องข้องข้้อมูลและยืนยันกัาร์พบแพที่ย์ออนไลน์
6. ผู่้ป่วยใช้สิที่ธิ 30 บาที่, ปร์ะกัันสังคม, เบิกัจำ่ายตร์ง ให้ส่งเอก์สารรับรองสิทธิิผ่่าน Siriraj Connect หลังจำากันั�น
จำะม่กัาร์แจำ้งเตือนผ่่านแอปพลิเคชันว่า “อนุมัติกัาร์ส่งเอกัสาร์ร์ับร์องสิที่ธิ” เป็นอันเสร์็จำสิ�นกัาร์ลงที่ะเบ่ยน
พบแพที่ย์ออนไลน์
7. ผู่้ร์ับบร์ิกัาร์สามาร์ถตรวจสอบสถานะสิทธิิออนไลน์ได้ที่่�เมนู “ตร์วจำสอบสิที่ธิ” บนแอปพลิเคชัน Siriraj Connect
***สถานะสิที่ธิข้องที่่านจำะอัพเดตเมื�อถึงวันนัดหมายเที่่านั�น***
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564
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(3) พบแพทย์ออนไลน์
8. ร์อกัาร์ Add Line จำากัโร์งพยาบาลศิร์ิร์าช เพื�อพบแพที่ย์ออนไลน์ ผู่้ร์ับบร์ิกัาร์ควร์เตร์่ยมตัวกั่อนเวลานัดหมาย
อย่างน้อย 10-15 นาที่่ เพื�อร์อร์ับสายจำากัที่างโร์งพยาบาลผ่่านวิด่โอคอลบนแอปพลิเคชัน Line
9. ผู่้ร์ับบร์ิกัาร์จำะได้ร์ับกัาร์ติดต่อผ่่านวิด่โอคอลบนแอปพลิเคชัน Line จำากัแพที่ย์ที่่�ห้องตร์วจำ 1 คร์ั�ง และในกัร์ณ่ที่่�
แพที่ย์สั�งยา ที่่านจำะได้ร์ับกัาร์ติดต่อจำากัเภสัชกัร์อ่กั 1 คร์ั�ง
(4) ชัำาระเงินและรอรับยาทางไปรษณีีย์
10. ผู่้ร์ับบร์ิกัาร์สามาร์ถชำาร์ะเงินผ่่าน Siriraj Connect ได้ภายในเวลา 15.00 น. ข้องวันตร์วจำเที่่านั�น
11. ผู่้ร์ับบร์ิกัาร์สามาร์ถตร์วจำสอบสถานะกัาร์ส่งยาและร์อร์ับยาที่างไปร์ษณ่ย์
12. วิธิีชัำาระเงินผ่่าน Siriraj Connect

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชััน Siriraj Connect สำาหรับสมาร์ทโฟันทุก์ระบบได้แล้ววันนี�
App Store คลิกั >> https://itunes.apple.com/.../siriraj-connect/id1443999586
Google Play คลิกั >> https://play.google.com/store/apps/details
หร์ือพิมพ์ @sirirajconnect กัดเพิ�มเป็นเพื�อนบนแอปพลิเคชัน LINE หร์ือคลิกั >> https://line.me/R/ti/p/
ข้อมูลอ้างอิง
• ฝ่่ายสาร์สนเที่ศ คณะแพที่ยศาสตร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล Siriraj Connect https://www.si.mahidol.ac.th/siit/service_detail.asp?id=14
• คู่มือกัาร์ใช้งานแอปพลิเคชัน Siriraj Connect https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/admin/download_files/178_1_1.pdf
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พญ.วรินทิพย์ สว่างศรี
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Mind & Care

รัับมืืออย่่างไรัในวัันที่่�ต้้องสููญเสู่ย่
ในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค Coronavirus 2019 ในประเทศไทยท่มี� ย่ อดผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� รายใหมี่เพิมี� ข้น�
เป็นจำำานวนหลัักหมี้�นรายติ่อวัน แลัะยอดผู้้�เส่ยชื้่วิติข้�นถ้งหลัักร�อยคนติ่อวัน จำ้งเป็นสิ�งท่�หลั่กเลั่�ยงไมี่ได�ท่�หลัายคน
จำะติ�องเผู้ชื้ิญกับสถานการณ์์ท่�เลัวร�ายแลัะความีส้ญเส่ย ซึ่้�งอาจำนำามีาส้่ความีเศร�าโศกเส่ยใจำ ความีร้�ส้กผู้ิด หร้อ
ความีร้�ส้กท�อแท�หมีดหวัง
ในคนปกติิทวั� ไปเมี้อ� เผู้ชื้ิญหน�าติ่อความีส้ญเส่ยย่อมีเกิดอารมีณ์์ดังติ่อไปน่� ติามีหลัักทฤษฎี่ทางจำิติวิทยา
เร่ยกว่า 5 stage of grief ของ Elisabeth Kübler-Ross
1. ระยะปฏิิเสธ (denial) ระยะน่เ� ป็นระยะแรกท่เ� กิดข้น� ผู้้ท� ร�่ บั ร้ข� า่ วร�ายส่วนมีากจำะร้ส� ก้ ชื้็อกหากข่าวร�ายนัน�
ไมี่ใชื้่ส�งิ ท่�เติร่ยมีติัวเติร่ยมีใจำไว�ก่อน แลัะอาจำปฏิิเสธสิ�งท่�เกิดข้�นว่าไมี่ได�เป็นความีจำริง
2. ระยะโกรธ (anger) เมี้�อผู้้�รับร้�ข่าวร�ายเริ�มีติระหนักได�ว่าสิ�งท่�เกิดข้�นเป็นความีจำริง อารมีณ์์โกรธก็เป็น
อ่กกลัไกหน้�งท่�เป็นการปกป้องทางจำิติใจำ โดยอารมีณ์์โกรธน่�อาจำเกิดข้�นกับตินเอง หร้อการโกรธผู้้�อ�น้
หร้อบริบทรอบข�าง เชื้่น โกรธบุคลัากรทางการแพทย์ โกรธสถานการณ์์ภายนอก เป็นติ�น ซึ่้�งผู้้�ท่�อย้่
ในระยะน่�จำะเติ็มีไปด�วยอารมีณ์์แลัะขาดความีพร� อมีท่�จำะรับฟัังอะไรด�วยเหติุผู้ลั อาจำย้ดติิดกับ
ชืุ้ดความีคิดแบบผู้ิด ๆ ดังนั�น บุคลัากรทางการแพทย์ท่�ติ�องเผู้ชื้ิญหน�ากับญาติิท่�ยังคงอย้่ในระยะน่�
อาจำจำำาเป็นติ�องรับมี้อด�วยความีสงบ จำริงใจำ รับฟััง สะท�อนความีร้�สก้ แสดงความีเห็นใจำ แลัะทิ�งระยะ
ให�ผู้้�รับข่าวร�ายได�อย้่กับตินเอง
3. ระยะติ่อรอง (bargaining) เป็นระยะท่�เติ็มีไปด�วยความีร้�ส้กผู้ิด แลัะติ่อรองกับอด่ติท่�ผู้่านไป เชื้่น
“ถ�าติอนนัน� ได�ทำา……... วันน่ก� ค็ งไมี่เป็น……..”, “ถ�าวันนัน� ฉัันติัดสินใจำไปติรวจำ วันน่ก� ค็ ง…………..”
เป็นติ�น ซึ่้�งความีคิดดังกลั่าวไมี่สามีารถแก�ไขได� แลัะวนซึ่ำ�าสร�างความีทุกข์ให�แก่ผู้้�คิดเอง
4. ระยะซึ่้มีเศร�า (depression) เมี้�อยอมีรับแลั�วว่าการส้ญเส่ยได�เกิดข้�นจำริง แก�ไขแลัะเปลั่�ยนแปลังอะไร
ไมี่ได� ผู้้ร� บั ข่าวก็จำะเข�าส้อ่ ารมีณ์์ซึ่มี้ เศร�า เส่ยใจำ โดยระดับความีเศร�าแลัะความีเส่ยใจำข้น� อย้ก่ บั พ้น� ฐาน
ของแติ่ลัะบุคคลั การได�ระบายความีเศร�า การร�องไห� หร้อพ้ดให�ใครสักคนฟัังก็เป็นวิธ่ท่�ชื้่วยให�คน
ผู้่านระยะน่ไ� ปได� แติ่ในกรณ์่ทบ�่ างรายไมี่สามีารถก�าวข�ามีผู้่านระยะน่ไ� ปได�กอ็ าจำจำะก่อให�เกิดโรคซึ่้มีเศร�า
ได�ในอนาคติ
5. ระยะยอมีรับ (acceptance) ระยะน่�อารมีณ์์เศร�าจำะค่อย ๆ ด่ข้�นติามีลัำาดับ ในระยะน่�จำะเริ�มียอมีรับ
ความีจำริงท่�เกิดข้�น แลัะพร�อมีท่�จำะเผู้ชื้ิญหน�าด�วยสติิแลัะเหติุผู้ลัติามีหลัักความีเป็นจำริง
โดย 5 stage of grief ไมี่จำำาเป็นติ�องเร่ยงติ่อกัน อาจำมี่การกลัับไป-มีาของ
ระยะติ่าง ๆ ได�
การด้แลัจำิติใจำตินเองในวันท่�ส้ญเส่ยจำ้งเริ�มีจำากการสำารวจำอารมีณ์์ของ
ตินเองแลัะเปิดโอกาสให�ติวั เองได�โศกเศร�าแลัะเส่ยใจำในแบบท่ค� วรเป็น ผู้้ร� บั ข่าวร�าย
อาจำพ้ดคุยหร้อระบายกับใครสักคนท่�ตินเองไว�วางใจำ หร้อสามีารถรับฟัังได�ด่
ในกรณ์่ ท่� นั บ ถ้ อ ศาสนา กิ จำ กรรมีทางศาสนาก็ เ ป็ น อ่ ก กิ จำ กรรมีหน้� ง ท่�
เปิดโอกาสให�ผู้ส�้ ญ
้ เส่ยสามีารถแสดงออกถ้งความีโศกเศร�าเส่ยใจำ ไว�อาลััย แสดงความีรัก
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564
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หร้อชื้ดเชื้ยความีผู้ิดบาปในใจำติ่อบุคคลัท่�เส่ยไป เชื้่น งานศพ การทำาบุญ หร้อการสวดมีนติ์ขอพรติ่อพระเจำ�า
เป็นติ�น ในกรณ์่ท่�ผู้้�ส้ญเส่ยไมี่ได�นับถ้อศาสนา การจำดบันท้ก เข่ยนจำดหมีาย พ้ดคุยกับสิ�งของแทนระบายความีในใจำ
การทำาความีสะอาดห�องผู้้�เส่ยชื้่วิติ หร้อบริจำาคสิ�งของของผู้้�เส่ยชื้่วิติก็อาจำจำะเป็นหนทางท่�ชื้่วยบรรเทาความีทุกข์
จำากการส้ญเส่ยได�เชื้่นกัน
ปรับเปลั่�ยนความีคิดจำากการเศร�าโศกเส่ยใจำ เป็นการคิดถ้งชื้่วงเวลัาความีสุขท่�เคยมี่ร่วมีกัน หร้อนำา
ความีคิดถ้ง ความีระลั้กถ้ง แลัะความีร้�ส้กผู้ิดมีาเป็นพลัังในการดำาเนินชื้่วิติติ่อไป ติั�งเป้าหมีายอนาคติท่�มี่คุณ์ค่า
เพ้�อผู้้�ท่�จำากไป
พยายามีคงกิจำวัติรประจำำาวันตินเองให�ได�มีากท่ส� ดุ แลัะหากมี่ภาวะซึ่้มีเศร�าจำนส่งผู้ลักระทบติ่อชื้่วติิ ประจำำาวัน
หน�าท่�การงาน หร้อมี่ความีคิดอยากติายหร้อทำาร�ายตินเอง สามีารถโทรศัพท์มีาได�ท่�สายด่วนสุขภาพจำิติ 1323
หร้อ Line @1323FORTHAI หร้อสแกน QR code ท่�ภาพด�านลั่าง หร้อปร้กษาจำิติแพทย์ใกลั�บ�าน
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พจ.ธีรวุฒิ ชาญศิริเจริญกุล

แพทย์แผนจีน

มุุมุมุองของแพทย์์แผนจีีนต่่อโควิิด-19

โรคโควิิด-19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) เกิิดจากิกิารติิดเชื้้�อไวิรัสโคโรนาสายพัันธุ์์�
SARS-CoV-2 ซึ่่�งได้มีกิี ารค้นพับกิารระบาดครั�งแรกิที่ี�เมี้องอ่�ฮั่ั�น ประเที่ศสาธุ์ารณรัฐประชื้าชื้นจีน ติั�งแติ�ชื้�วิง
ปลายปี พั.ศ. 2562 ซึ่่�งอากิารที่ั�วิไปของโรคโควิิด-19 พัี�พับมีากิที่ี�สด์ ค้อ ไข้ ไอ ลิ�นไมี�รับรส จมี่กิไมี�ได้กิลิ�น
และอ�อนเพัลีย อากิารที่ี�พับน้อยกิวิ�าแติ�อาจมีีผลติ�อผ่้ป่วิยบางรายค้อ ปวิดเมี้�อย ปวิดหััวิ คัดจมี่กิ นำ�ามี่กิไหัล
เจ็บคอ ที่้องเสีย ติาแดง หัร้อผ้น� ติามีผิวิหันัง หัร้อสีผวิิ เปลีย� นติามีนิวิ� มี้อ นิวิ� เที่้า อากิารเหัล�านีมี� กิั จะไมี�รน์ แรงนักิ
และค�อย ๆ เริ�มีที่ีละน้อย บางรายติิดเชื้้�อแติ�มีีอากิารไมี�ร์นแรง
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564
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กิารแพัที่ย�แผนจีนจัดโรค COVID-19 อย่�ในขอบเขติของโรคระบาด (瘟疫 เวิินอี้้�) ปัจจ์บัน
มีีข้อมี่ลงานวิิจัยมีากิมีายแสดงใหั้เหั็นวิ�าจ์ดเด�นของโรคโควิิด-19 ค้อ สามีารถติิดติ�อได้จากิคนส่�คน
กิารระบาดมีีควิามีสอดคล้องกิับภู่มีิภูาค สิ�งเหัล�านี�บ�งบอกิวิ�าโรคโควิิด-19 ในที่างกิารแพัที่ย�แผนจีน
จัดอย่�ในขอบเขติของโรค “เวิินอี� (瘟疫)” ซึ่่�งเป็นหัน่�งในประเภูที่ของโรค “เวิินป้�ง (温病)” โดยคำาวิ�า
เวิิน (瘟) และ อี� (疫) มีีควิามีหัมีายวิ�าโรคระบาดเหัมี้อนกิัน และป้�ง (病) มีีควิามีหัมีายวิ�าโรค
กลไกของโรค
• ปอด ในที่างแพัที่ย�แผนจีนที่ำาหัน้าที่ีเ� กิีย� วิกิับกิารหัายใจ และชื้�วิยในกิารหัมี์นเวิียนเล้อด อวิัยวิะติัวิแที่น
ของปอดอย่�ที่ี�จมี่กิ หัากิผ่้ปวิ่ ยที่ี�ป่วิยจากิโควิิด-19 ปอดที่ำางานได้ไมี�ดีกิ็จะที่ำาใหั้ผ่้ป่วิยมีีอากิารหัายใจ
ไมี�สะดวิกิ ไอ มีีเสมีหัะ
• มี้ามีและกิระเพัาะอาหัาร ในที่างแพัที่ย�แผนจีนที่ำาหัน้าที่ี�เกิี�ยวิกิับกิารย�อยอาหัาร ด่ดซึ่่มีสารจำาเป็น
และส�งสารสำาคัญไปเลีย� งติามีร�างกิาย ซึ่่ง� มี้ามีเป็นอวิัยวิะที่ีไ� มี�ชื้อบควิามีชื้้น� ผ่ป้ วิ่ ยที่ีป� วิ่ ยจากิโควิิด-19
มีักิจะมีีควิามีชื้้�นอย่�ในร�างกิายมีากิ ที่ำาใหั้ร�างกิายมีีปัญหัาเกิี�ยวิกิับกิารย�อยอาหัารได้ เชื้�น ที่้องอ้ด
แน�นที่้อง ที่้องเสีย
การรักษา
กิารรับประที่านยา ยาแพัที่ย�แผนจีนที่ี�ใชื้้ในกิารรักิษาโควิิด-19 นั�นมีีหัลายติำารับด้วิยกิัน

1. เหัลียนฮั่ัวิชื้ิงเวิินเจียวิหันัง ซึ่่�งปัจจ์บันคนใหั้ควิามีนิยมีกิันมีากิ เป็นยาที่ี�มีีฤที่ธุ์ิ�เย็น ในติำารับยามีี
“ดอกิสายนำ�าผ่ง� ” มีีงานวิิจยั พับวิ�าสามีารถชื้�วิยฆ่�าเชื้้อ� ไวิรัสได้ เหัมีาะสำาหัรับผ่ป้ วิ่ ยโควิิด-19 ที่ีมี� อี ากิาร
ร์นแรง มีีไข้ เจ็บคอ และมีีอากิารหัอบเหัน้�อยเล็กิน้อย โดยติำารับนี�เป็นติำารับยาที่ี�เมี้องจีนนำามีาใชื้้
ติั�งแติ�ครั�งที่ี�เกิิดโรคซึ่าร�ส และโรคเมีอร�ส ซึ่่�งเป็นโรคระบาดร์นแรงที่ี�เกิี�ยวิข้องกิับที่างเดินหัายใจ
ซึ่่�งเกิิดข่�นเมี้�อหัลายปีกิ�อน
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2. ฮั่ั�วิเซึ่ี�งเจิ�งชื้ี� จะใชื้้ในคนที่ี�ระบบย�อยไมี�ดี ไมี�มีีพัลัง ร�างกิายออกิไปที่างเย็น คนที่ี�ร�างกิายอ�อนแอ
ติิดเชื้้�อแล้วิ แติ�ไข้ไมี�ได้ร์นแรงหัร้ออาจจะไมี�มีีไข้ ไมี�มีีอากิารร์นแรง ในติำารับยามีี “เปล้อกิส้มีจีน” ที่ี�มีี
สรรพัค์ณขับควิามีชื้้�น ละลายเสมีหัะ แกิ้ที่้องอ้ด
3. ยวิีผ� งิ เฟิ้งซึ่�าน เป็นยาที่ีชื้� วิ� ยเสริมีภู่มีคิ มี้์ กิัน กิระติ์น้ ระบบย�อยและป้องกิัน ที่ำาใหั้เมี็ดเล้อดขาวิในร�างกิาย
ซึ่่�งไปจับเชื้้�อโรคที่ี�บริเวิณพั้�นผิวิสามีารถติ�อส่้กิับเชื้้�อโรคได้ บำาร์งชื้ี�ปอดและมี้ามี ในติำารับมีี “ฮั่วิงชื้ี”
ที่ีมี� งี านวิิจยั พับวิ�าสามีารถเพัิมี� ปริมีาณเมี็ดเล้อดขาวิในร�างกิายได้ และเพัิมี� กิารสร้างอิมีมี่โนโกิลบ่ลนิ
ที่ี�เป็นส�วินของระบบภู่มีิค์้มีกิันในร�างกิายได้
4. ชื้ิงเฟิ้ยไพั�ติ่�ที่ัง เป็นติำารับยาที่ี�มีีฤที่ธุ์ิ�เย็น ในติำารับยามีีสมี์นไพัรหัลายติัวิที่ี�ใชื้้รักิษาอากิารมีีไข้ ไอ เชื้�น
หัมีาฮั่วิง ซึ่่�งติำารับยาชื้ิงเฟิ้ยไพั�ติ�่ที่ังเป็นติำารับยาที่ี�คณะกิรรมีกิารสาธุ์ารณส์ขและส์ขภูาพัแหั�งชื้าติิ
สาธุ์ารณรัฐประชื้าชื้นจีน ประกิาศไวิ้ในแนวิที่างกิารติรวิจรักิษาโรคติิดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ี� 6 วิันที่ี� 2 กิ์มีภูาพัันธุ์� ค.ศ. 2020 เพั้�อรักิษาผ่้ป่วิยที่ี�ยน้ ยันวิ�าติิดเชื้้�อแล้วิ โดยปรับ
ติามีควิามีเหัมีาะสมีในระยะกิารรักิษาและสภูาวิะร�างกิายของแติ�ละบ์คคล และสัง� จ�ายโดยแพัที่ย�แผนจีน
เที่�านั�น
ซึ่่ง� โดยหัลักิกิารแล้วิ กิารรักิษาโควิิด-19 โดยศาสติร�แพัที่ย�แผนจีนนัน� จะเน้นในกิารสร้างภู่มีคิ มี์้ กิัน
ของร�างกิายใหั้แข็งแรง และมี์�งรักิษาแบบองค�รวิมีค้อ ที่ั�งสร้างภู่มีิค์้มีกิัน รักิษา และฟิ้�นฟิ่ ซึ่่�งจะติ�างจากิ
แพัที่ย�แผนปัจจ์บันที่ี�มี์�งไปที่ี�กิารฆ่�าเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 เพัียงอย�างเดียวิโดยกิารใหั้ยาฟิาวิิพัิราเวิียร�
ในกิารฆ่�าเชื้้อ� แติ�ไมี�พัด่ เร้อ� งกิารเสริมีภู่มีคิ มี์้ กิัน หัร้อแพัที่ย�แผนไที่ยที่ีใ� ชื้้ฟิา้ ที่ะลายโจรในกิารรักิษาผ่ป้ วิ่ ย
โควิิด-19 ระยะสีเขียวิและสีเหัล้องกิ็เป็นกิารใชื้้สมี์นไพัรเชื้ิงเดี�ยวิฆ่�าเชื้้�อโควิิด-19 เชื้�นกิัน
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โรคสะเก็็ดเงิินที่่�เล็็บ

โรคสะเก็็ดเงิินที่่เ� ล็็บ (Nail psoriasis) เป็็นความผิิดป็ก็ติิของิเล็็บที่่พ� บในโรคสะเก็็ดเงิิน
อาจม่อาก็ารเป็็นเฉพาะที่่�เล็็บหรือพบร่วมก็ับอาก็ารอื�นของิโรคสะเก็็ดเงิิน เช่่น รอยโรค
สะเก็็ดเงิินที่่�ผิิวหนังิ ขุยที่่�หนังิศี่รษะ หรืออาจม่ข้ออัก็เสบร่วมด้วยได้ สาเหติุเก็ิดจาก็
ก็ารแบ่งิติัวของิเซล็ล็์ผิิวหนังิที่่�ผิิดป็ก็ติิบริเวณใติ้โคนเล็็บ แล็ะบริเวณใติ้แผิ่นเล็็บ ที่ำาให้เก็ิด
ก็ารอัก็เสบแล็ะม่รอยโรคเก็ิดข้�นที่่�แผิ่นเล็็บ
อ.พญ.ชนิิตว์์ว์ัณณ์ ว์ิชญช าคร แพทย์์ผู้้�เช่�ย์ว์ชาญสาขาว์ิชาโรคผู้ิว์หนิัง
ภาคว์ิชาอาย์ุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลรามาธิิบดี่ และแพทย์์ผู้เ้� ช่ย์� ว์ชาญ
สมาคมแพทย์์ผู้ิว์หนิังแห่งประเทศไทย์ ก็ล็่าวว่า อาก็ารแสดงิของิโรคสะเก็็ดเงิินที่่�เล็็บ
เก็ิดได้จาก็ 2 ติำาแหน่งิ ติำาแหน่งิแรก็อาจเก็ิดข้�นที่่�ใติ้โคนเล็็บที่่�มเ่ นื�อเยื�อติัวสร้างิเล็็บ (Nail
matrix disease) หาก็รอยโรคเก็ิดที่่�ติัวสร้างิเล็็บแล็้ว เล็็บที่่�งิอก็ออก็มาอาจพบรอยหล็ุม
ร่องิขวางิ เล็็บแยก็ช่ั�น เล็็บขรุขระไม่เร่ยบ หรืออาจพบจุดขาวที่่�เล็็บได้ ติำาแหน่งิที่่� 2 หาก็
รอยโรคสะเก็็ดเงิินเก็ิดข้�นที่่�ฐานเล็็บ (Nail bed) เล็็บที่่�งิอก็ออก็มาอาจม่ล็ัก็ษณะหนาแล็ะ
แข็งิ ม่แผิ่นเล็็บไม่ติิดก็ับฐานเล็็บ ม่จุดเล็ือดออก็ใติ้เล็็บ หรืออาจพบวงิคราบส่เหล็ืองิหรือ
ส่ส้มที่่�เล็็บ ก็ารวินิจฉัยโรคสามารถให้ก็ารวินิจฉัยจาก็ล็ัก็ษณะของิเล็็บที่่�ผิิดป็ก็ติิดังิก็ล็่าว
ข้างิติ้น ร่วมก็ับก็ารม่รอยโรคสะเก็็ดเงิินที่่�อนื� ๆ ของิร่างิก็าย หาก็รอยโรคไม่ช่ดั เจนสามารถ
ยืนยันก็ารวินิจฉัยด้วยก็ารติัดช่ิ�นเนื�อส่งิติรวจที่างิพยาธิิสภาพเพิ�มเติิม ก็ารวินิจฉัยแยก็โรค
ควรแยก็ออก็จาก็โรคอืน� ๆ ที่่เ� ล็็บ เช่่น เช่ือ� ราที่่เ� ล็็บ แล็ะภาวะก็ารอัก็เสบของิเล็็บช่นิดอืน� ๆ
เช่่น trachyonychia แล็ะ lichen planus
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สะเก็็ดเงิินที่่เ� ล็็บเป็็นโรคที่่�รก็ั ษาค่อนข้างิยาก็ อาจติ้องิใช่้ก็ารรัก็ษาร่วมก็ันหล็ายวิธิ่ ได้แก็่ 1. หล็่ก็เล็่ย� งิ
ก็ารช่นหรือก็ารก็ระแที่ก็ซำ�า ๆ ที่่�ป็ล็ายเล็็บ 2. ใช่้ยาที่า ซ้�งิม่อย่่ 2 ก็ล็ุ่ม คือ สเติ่ยรอยด์ แล็ะ Vitamin D
analogue 3. ฉ่ดยาสเติ่ยรอยด์เข้าใติ้เล็็บ 4. ยาก็ินมัก็ใช่้ในรายที่่�เป็็นมาก็ หรือม่อาก็ารที่างิระบบอื�น ๆ
ร่วมด้วย ยาที่่�นำามาใช่้ ได้แก็่ acitretin, methotrexate, cyclosporine หรือยาก็ล็ุ่ม biologics แล็ะ 5. เล็เซอร์
ช่นิด pulsed dye laser จาก็ก็ารศี้ก็ษาพบว่าได้ผิล็ค่อนข้างิด่ ติ้องิที่ำาเดือนล็ะครั�งิติิดติ่อก็ัน 3-5 ครั�งิ
โรคสะเก็็ดเงิินที่่�เล็็บเป็็นโรคที่่�รัก็ษาค่อนข้างิยาก็ ม่โอก็าสก็ล็ับเป็็นซำ�าได้ ดังินั�น คำาแนะนำาสำาหรับ
ก็ารด่แล็เบื�องิติ้นด้วยตินเองิ คือ
1. ควรหล็่ก็เล็่�ยงิก็ารช่นหรือก็ารก็ระแที่ก็ซำ�า ๆ ที่่�เล็็บ เนื�องิจาก็อาจก็ระติุ้นให้ติัวโรคเป็็นมาก็ข้�น
2. ควรที่าคร่มให้ความชุ่่มช่ื�นที่่ม� ือแล็ะเล็็บบ่อย ๆ แล็ะสมำ�าเสมอ
3. ควรหล็่ก็เล็่�ยงิก็ารที่ำาเล็็บ แติ่งิเล็็บ
4. ควรติัดเล็็บให้สั�น
5. ควรใส่ถุงิมือเมื�อติ้องิใช่้มือที่ำางิานบ้าน
6. หล็่ก็เล็่�ยงิก็ารใช่้มือสัมผิัสสารเคม่แล็ะติัวที่ำาล็ะล็ายโดยติรงิ
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นานาสาระ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
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น้ำำ�� น้ำมของแม่คือื วััคืซีีน้ำเข็มแรกของลููก

กรมการแพทย์์ โดย์สถาบัั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่่ ง ชาติิ
มห่าราชินี เปิิดเผย์ว่่า สำาห่รับัทารกแรกเกิด นมแม่เปิรีย์บัเสมือน
ว่ัคซีีนห่ย์ดแรกที�ช่ว่ย์ปิกปิ้องจากการติิดเชื�อ
นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์
เปิิดเผย์ว่่า ทารกแรกเกิดคว่รได้รบัั นมแม่อย์่างเดีย์ว่อย์่างน้อย์
6 เดือน และห่ลัง 6 เดือนคว่รได้รับันมแม่คว่บัค่่อาห่าร
ติามว่ัย์จนถึง 2 ปิีห่รือมากกว่่า ในช่ว่งสถานการณ์์การแพร่
ระบัาดของไว่รัสโคว่ิด-19 จำาเปิ็นติ้องให่้นมบัุติรเพื�อเปิ็น
เกราะปิ้องกันที�แข็งแรงให่้กับัล่กน้อย์ แติ่ด้ว่ย์การแพร่ระบัาด
ของโคว่ิด-19 ทีเ� พิม� ขึน� จากกลุม่ คนในครอบัครัว่ สร้างคว่ามว่ิติก
กังว่ลให่้คุณ์แม่เปิ็นอย์่างมาก ห่ากคุณ์แม่ติิดเชื�อโคว่ิด-19
คุณ์แม่สามารถให่้นมแม่จากเติ้าห่รือปิ๊�มนมได้ติามปิกติิ
นพ.อดิ์์ศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อำานวย์การสถาบันสุขภัาพ
เดิ์็กแห่่งชาต์มห่าราช์นี กรมการแพทย์์ กล่าว่เพิ�มเติิมว่่า
ปิ๊จจุบัันมีการศึึกษาพบัว่่าไม่พบัเชื�อโคว่ิด-19 ในนำ�านมแม่
ในขณ์ะรอเข้ ารั บัการรั กษาติัว่ แม่ย์ังสามารถให่้ นมแม่ได้
ติามปิกติิ แติ่จะติ้องมีการปิ้องกันติัว่เองอย์่างเคร่งครัด โดย์
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1. สว่มห่น้ากากอนามัย์ติลอดเว่ลา 2. ล้างมืออย์่างเคร่งครัด
ทุกครั�งก่อนและห่ลังสัมผัสบัุติร 3. ห่ากติ้องปิ๊�มนมคว่ร
ทำาคว่ามสะอาดอุปิกรณ์์ ล้างอุปิกรณ์์ปิม๊� นม ภาชนะบัรรจุ และ
อุปิกรณ์์การปิ้อนนมทุก ๆ ครั�งห่ลังใช้งาน และนึ�งทุกครั�ง
สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินไี ด้มกี ารสือ� สาร
คว่ามร่้ให่้กับักลุ่มคุณ์แม่ให่้นมบัุติรและปิระชาชนทั�ว่ไปิได้
ทราบัข้อม่ล และคลาย์คว่ามกังว่ล โดย์มีศึน่ ย์์เชีย์� ว่ชาญพิเศึษ
การพย์าบัาลนมแม่ในเด็กปิ่ว่ย์ เพื�อเปิิดโอกาสให่้สอบัถาม
เรื�องการให่้นมบัุติรในช่ว่งสถานการณ์์การแพร่ระบัาดของ
ไว่รัสโคว่ิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี� Official Line: คลินกิ
นมแม่โรงพย์าบัาลเด็ก @nnn7233b และ Call Center:
081-627-8008 ปิรึกษาปิ๊ญห่านมแม่ฟรี
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

ม.มหิิดล คิิดคิ้นสููตรยาสูมุนไพรแพทย์แผนจีีน
บำำรุงและรักษาอาการผู้ติดเชื้้�อ COVID-19
“ศููนย์พักคิอยกันภััยมหิิดล” วิิทยาเขตนคิรสูวิรรคิ์
ด้้วยทรััพยากรัท่มี� อ่ ย่อ� ย�างจำำากัด้ในโลกยุคปััจำจำุบันั หน่ง� ในปััจำจำัยสำำาคัญ
ตามีเปั้าหมีายการัพัฒนาอย�างยั�งยืน (SDGs) ข้้อ 12 ท่�ว�าด้้วยการับัรัิโภค
ด้้วยความีรัับัผิิด้ชอบั (Responsible Consumption) คือ การัใช้ทรััพยากรัท่�มี่
อย่�แล้วให้เกิด้ปัรัะโยชน์สำง่ สำุด้รั�วมีกัน
ด้้วยสำำาน่กในความีเปั็นสำ�วนหน่�งข้องชุมีชนในช�วงวิกฤติ COVID-19
จำ่งไมี�อาจำนิง� เฉยต�อความีทุกข้์ยากข้องคนในชุมีชน เมีือ� เรั็ว ๆ น่� โครังการัจำัด้ตัง�
วิทยาเข้ตนครัสำวรัรัค์ มีหาวิทยาลัยมีหิด้ล ซึ่่�งมี่ท่�ตั�ง ณ ต.เข้าทอง อ.พยุหะค่รั่
จำ.นครัสำวรัรัค์ ได้้จำัด้สำรัรัปัรัับัปัรัุงอาคารั “ห้องเรั่ยนปัลายเนิน” ซึ่่�งเด้ิมีใช้เพื�อ
การัเรั่ยนการัสำอนข้องอาจำารัย์ชาวต�างปัรัะเทศ และอาคารั “บั้านกลางนำา� ”
ซึ่่ง� ใช้ทาำ กิจำกรัรัมีข้องนักศ่กษา เปั็น “ศ่นย์พกั คอยกันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University
Community Isolation; MUCI) ตรัวจำคัด้กรัองและด้่แลอาการัข้องผิ่้ติด้เชื�อ
COVID-19 ในเบัื�องต้น ข้นาด้ 20 เต่ยง เพื�อรัองรัับัผิ่้ติด้เชื�อท่�เปั็นชาวชุมีชน
ตำา บัลเข้าทองซึ่่�งเด้ิ นทางมีาจำากพื�น ท่�ค วบัคุ มีสำ่ งสำุ ด้และเข้้ มีงวด้สำ่ แ ด้งเข้้ มี
29 จำังหวัด้ข้องปัรัะเทศ และปัรัะสำบัปััญหาโรังพยาบัาลชุมีชนปัรัะจำำาท้องถิ่ิ�น
เต่ยงเต็มีจำนไมี�สำามีารัถิ่รัับัผิ่ปั้ ว่ ยเพิมี� พรั้อมีจำัด้ 2 สำ่ตรัยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่น
เพื�อการับัำารัุงและรัักษาอาการัข้องโรัค COVID-19
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อ.พญ.มนทกานติ์์� โอประเสร์ฐสวััสดิ์์� รองอธิ์การบดิ์ีฝ่่ายโครงการจััดิ์ติ์ั�งวั์ทยาเขติ์
นครสวัรรค์ มหาวั์ทยาลััยมห์ดิ์ลั เปัิด้เผิยว�า วิทยาเข้ตนครัสำวรัรัค์มี่ความีพรั้อมีทั�งในด้้านอาคารั
สำถิ่านท่� บัุคลากรัทางการัแพทย์ องค์ความีรั่้ด้้านสำ�งเสำรัิมีสำุข้ภาวะ และอุปักรัณ์ต�าง ๆ ท่�จำำาเปั็น
โด้ยได้้มี่การัจำัด้ตั�ง “ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์” เพื�อเปั็นท่�พ่�งทางสำุข้ภาวะข้อง
ปัรัะชาชนในชุมีชนมีาเปั็นเวลากว�า 2 ปัี เมีื�อเรั็ว ๆ น่�ได้้รัว� มีกับัองค์การับัรัิหารัสำ�วนตำาบัลเข้าทอง
โรังพยาบัาลพยุหะค่รั่ โรังพยาบัาลสำ�งเสำรัิมีสำุข้ภาพสำ�วนตำาบัลเข้าทอง และวัด้เข้าทอง เปัิด้ “ศ่นย์พักคอย
กันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University Community Isolation; MUCI) ข้่�นภายในวิทยาเข้ตฯ โด้ยรัับั
ผิ่ต้ ด้ิ เชือ� ท่ไ� มี�แสำด้งอาการัไปัจำนถิ่่งมี่อาการัเล็กน้อยมีาพักคอยด้่แลอย�างใกล้ชด้ิ ในอาคารัซึ่่ง� ปัรัับัปัรัุง
จำากอาคารัเรั่ยนและอาคารัทำากิจำกรัรัมีท่�อย่�แยกจำากพื�นท่�หลักข้องวิทยาเข้ตฯ โด้ยมี่นักศ่กษา
และบัุคลากรัข้องวิทยาเข้ตฯ พรั้อมีต้อนรัับัช�วยเหลือ
“ปััญหาโรัครัะบัาด้ถิ่ือเปั็นปััญหาท่�สำ�งผิลกรัะทบัอย�างยิ�งต�อคุณภาพช่วิตข้องคนในชุมีชน
โด้ยเฉพาะอย�างยิง� ในสำถิ่านการัณ์ COVID-19 ท่�เกิด้ปัรัากฏการัณ์พบัจำำานวนผิ่ต้ ด้ิ เชื�อเพิ�มีข้่น� เรัือ� ย ๆ
ทัว� ปัรัะเทศ จำนโรังพยาบัาลต�าง ๆ ไมี�สำามีารัถิ่รัองรัับัได้้ และมี่จำำานวนไมี�น้อยท่�ถิ่ก่ ปัฏิเสำธจำากบัางชุมีชน
ท่�ตนอย่�ในข้ณะน่� ซึ่่�งการัท่�ชาวชุมีชนตำาบัลเข้าทองได้้รั�วมีแรังรั�วมีใจำทำา Community Isolation
ให้เกิด้ข้่�นน่� คาด้ว�าจำะสำามีารัถิ่ช�วยจำุด้ปัรัะกายให้ชุมีชนอื�น ๆ ได้้ต�อไปั โด้ยจำะไมี�มีองว�าเปั็นปััญหา
ข้องใครัคนใด้คนหน่�ง แต�เปั็นปััญหาท่�ทุกคนต้องช�วยกันด้่แล และเปั็นกำาลังใจำซึ่่�งกันและกัน เพื�อให้
ผิ�านพ้นวิกฤติน่�ต�อไปัได้้”
นอกจำากการัใช้ทรััพยากรัท่มี� อ่ ย่แ� ล้วให้เกิด้ปัรัะโยชน์สำง่ สำุด้จำากการัปัรัับัปัรัุงอาคารั “ห้องเรั่ยน
ปัลายเนิน” และอาคารั “บั้านกลางนำ�า” ให้เปั็น “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล” แล้ว ศ่นย์การัแพทย์
มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ซึ่่�งมี่ความีโด้ด้เด้�นด้้านแพทย์แผินจำ่นยังได้้คิด้ค้นสำ่ตรัยาสำมีุนไพรั
แพทย์แผินจำ่นสำำาหรัับัผิ่ต้ ด้ิ เชือ� COVID-19 ท่มี� าพำานักท่� “ศ่นย์พกั คอยกันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University
Community Isolation; MUCI) จำากยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นท่�มี่อย่�แล้วข้องแผินกแพทย์แผินจำ่น
ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ถิ่่ง 2 สำ่ตรัด้้วยกัน
พจั.ธินัติ์เทพ เติ์ระทวัีดิ์ลัุ ย์ หัวัหน้าฝ่่ายแพทย์ทางเลัือก ศููนย์การแพทย์มห์ดิ์ลับำารุงรักษ์์
จั.นครสวัรรค์ ได้้เปัิด้เผิยถิ่่ง 2 สำ่ตรัยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นท่�ทางศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์
จำัด้ไว้ในลักษณะบัรัรัจำุเสำรั็จำสำำาหรัับัผิ่้ติด้เชื�อ COVID-19 ท่�มีาพำานักท่� “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล”
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ตลอด้ 14 วัน ว�าได้้มีาจำากการัศ่กษาวิจำัยข้องจำ่นซึ่่�งใช้กันอย�างแพรั�หลาย แล้วนำามีาปัรัับัเปั็น
สำ่ตรัเฉพาะข้องศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ซึ่่�งยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นสำ่ตรั 1
ท่�จำัด้สำำาหรัับัผิ่้ติด้เชื�อท่�ไมี�มี่อาการัจำะเปั็นยาบัำารัุง สำ�วนยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นสำ่ตรั 2 จำัด้สำำาหรัับั
ผิ่้ติด้เชื�อท่�มี่อาการัเล็กน้อย ให้ด้�มีื ได้้ตามีความีสำมีัครัใจำ 1 ซึ่อง/1 มีื�อ เช้า-เย็น
พจั.ธินัติ์เทพ ได้้กล�าวถิ่่งตัวยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นหลักท่�ใช้เปั็นยาบัำารัุงว�ามี่ 3 ชนิด้
ด้้วยกัน ได้้แก� “ปัักค่�” ท่�มี่รัสำหวาน สำรัรัพคุณบัำารัุงปัอด้ และลด้อาการับัวมี “ไปั๋จำ�่” ท่�มี่รัสำข้มี
และหวาน บัำารัุงมี้ามี ข้ับัปััสำสำาวะ และรัะงับัเหงือ� และ “ฝางเฝิง” ท่มี� รั่ สำเผิ็ด้และหวาน บัำารัุงตับั รัะงับัปัวด้
และปั้องกันไข้้หวัด้
โด้ยยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นทัง� 3 ชนิด้น่รั� วมีกันเปั็นตำารัับั “ยว่ผิ� งิ เฟิิงซึ่�าน” ซึ่่ง� เปั็นตำารัับัยา
ท่�มี่ใช้มีาอย�างยาวนาน โด้ยเปั็นยาท่�ช�วยเสำรัิมีสำรั้างภ่มีิคุ้มีกัน กรัะตุ้นรัะบับัย�อยอาหารั บัำารัุงปัอด้
และมี้ามี มี่ฤทธิ�ข้ับัพิษอ�อน ๆ สำ�วนยาเพือ� การัรัักษาควรัจำัด้โด้ยแพทย์แผินจำ่นเท�านัน� ไมี�ควรัหามีา
รัับัปัรัะทานเอง
พจั.ธินัติ์เทพ ได้้ให้รัายละเอ่ยด้เพิ�มีเติมีถิ่่งการัใช้ยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่นควบัค่�กับั
ยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินไทยว�าสำามีารัถิ่ทำาได้้ โด้ยยาสำมีุนไพรับัางชนิด้ท่�ใช้ทั�งในแพทย์แผินจำ่นและ
แพทย์แผินไทย เช�น ด้อกคำาฝอย (หงฮวา), ชะเอมีเทศ (กำาเช�า), โกฐเช่ยง (ตังกุยเหว�ย) ฯลฯ สำ�วนยา
ท่�ไมี�ควรัรัับัปัรัะทานรั�วมีกัน เช�น ยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจำ่น “เหล่ยนฮัวชิงเวินเจำ่ยวหนัง” ซึ่่ง� ท่มี� ฤ่ ทธิเ� ย็น
ใช้รักั ษาโรัค COVID-19 หากรัับัปัรัะทานรั�วมีกับัยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินไทย “ฟิ้าทะลายโจำรั” ซึ่่�งใช้รัักษา
โรัค COVID-19 และมี่ฤทธิ�เย็นเช�นเด้่ยวกัน ในผิ่้ปั่วยบัางรัายท่�มี่อาการัไข้้ไมี�สำ่งมีากจำะทำาให้รั�างกาย
เกิด้ความีเย็นท่มี� ากจำนเกินไปั เปั็นต้น ทัง� น่ค� วรัปัรั่กษาเภสำัชกรั หรัือแพทย์แผินจำ่นก�อนการัรัับัปัรัะทานยา
ทุกครัั�ง
เพื�อปัรัะโยชน์ต�อปัรัะชาชนในวงกว้าง ในเรั็ววันน่�จำะได้้มี่การัเผิยแพรั�สำ่ตรัสำมีุนไพรัยา
แพทย์แผินจำ่นทั�ง 2 สำ่ตรัข้องศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ทาง Facebook:
“ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์” และ “แผินกแพทย์แผินจำ่น ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารัุงรัักษ์
จำ. นครัสำวรัรัค์” ต�อไปั โด้ยปัรัะชาชนผิ่้สำนใจำสำามีารัถิ่ติด้ตามีและสำอบัถิ่ามีรัายละเอ่ยด้ได้้ทาง inbox
ข้องทั�ง 2 เพจำด้ังกล�าว
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ไบโอเทค สวทช.ต่่อยอดความสำเร็็จ

จากสาร็ต่้�งต่้นผลิิต่ยาฟาวิพิิร็าเวียร็์
เต่ร็ียมคิดค้นยาใหม่
เพิ่�อร็้กษาการ็ต่ิดเช่�อโควิด-19 ที�อาจจะด่�อยาได้
นัักวิิจััยไบโอเทค สวิทช. เล่่าควิามสำาเร็็จัการ็สังเคร็าะห์์สาร็ตั้ั�งตั้้นัผล่ิตั้ยา
ฟาวิิพิร็ิ าเวิียร็์ (Favipiravir) ในัร็ะดัับห์้องปฏิิบตั้ั กิ าร็ เร็ิม� ตั้้นัจัากทำางานัเพิียง 2 คนัตั้ัง� แตั้่
โควิิดั-19 ยังไม่ร็ะบาดัห์นัักในัไทย ยานัำาเข้้ายากเป็นัแร็งผล่ักดัันังานัวิิจัยั ภายใตั้้แนัวิคิดั
ไทยตั้้องผล่ิตั้เองไดั้ ล่่าสุดัไดั้จัดัสิทธิิบัตั้ร็แล่ะถ่่ายทอดัวิิธิีให์้องค์การ็เภสัชกร็ร็มนัำาไป
ผล่ิตั้ในัร็ะดัับก่ง� อุตั้สาห์กร็ร็มแล่ะอุตั้สาห์กร็ร็มตั้่อไปแล่้วิ พิร็้อมเดัินัห์นั้าวิิจัยั ยาตั้ัวิให์ม่
เพิ่�อจััดัการ็ปัญห์าเช่�อไวิร็ัสก่อโร็คโควิิดั-19 ที�อาจัจัะดั่�อยาไดั้
สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) มีีก�ร์จััดเสำวินั�พัิเศษ
โควิิดไลฟ์์ทอล์คในัห่ัวิข้้อ “ยาตั้้านัไวิร็ัสโคโร็นัา ภาร็กิจัพิิชิตั้โร็คร็้าย” ถ่่�ยทอดผ่่�นั
Facebook Live ข้อง สำวิทช. โดยมีี ดัร็.ภก.นัิตั้ิพิล่ ศร็ีมงคล่พิิทักษ์์ นัักวิิจััย ทีมวิิจััย
การ็ออกแบบแล่ะวิิศวิกร็ร็มชีวิโมเล่กุล่ข้ันั� แนัวิห์นั้า ไบโอเทค สวิทช. เล่�ถ่ึงควิ�มีสำำ�เร์็จัข้อง
การ็สังเคร็าะห์์สาร็ออกฤทธิิ�ทางเภสัชกร็ร็ม (Active Pharmaceutical Ingredient; API)
ซึ่ึ�งเป็็นัสำ�ร์สำำ�คัญที�จัะใช้ในัก�ร์ผ่ลิตย�ฟ์�วิิพัิร์�เวิียร์์ (Favipiravir) วิ่� ในัก�ร์ผ่ลิตย�ตัวิห่นัึ�ง
นัั�นัมีีห่ล�ยข้ั�นัตอนั เร์ิ�มีจั�กกร์ะบวินัก�ร์ต้นันัำ��คือ ตั�งแต่ก�ร์ผ่ลิตโมีเลกุลย�ให่มี่ข้�ึนัมี�
สำ่วินักล�งนัำ��เป็็นัก�ร์สำังเคร์�ะห่์สำ�ร์ออกฤทธิ์ิ�ท�งเภสำัชกร์ร์มี ห่ร์ือ API และป็ล�ยนัำ��คือ
ก�ร์ป็ร์ุงเป็็นัย�ให่้เป็็นัย�เมี็ด ย�นัำ�� ห่ร์ือย�ฉีีด
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ทีมีวิิจัยั ได้ทำ�ในัสำ่วินัทีเ� ป็็นักล�งนัำ��คือ ก�ร์สำังเคร์�ะห่์สำ�ร์ออกฤทธิ์ิท� �งเภสำัชกร์ร์มี ห่ร์ือ API
ซึ่ึง� นัับเป็็นัสำ่วินัสำำ�คัญข้องก�ร์ผ่ลิตย� โดยเร์ิมี� ต้นัวิิจัยั มี�ตัง� แต่ตนั้ ป็ี พั.ศ. 2563 ในัช่วิงทีไ� วิร์ัสำโคโร์นั�
กำ�ลังร์ะบ�ดห่นัักในัจัีนัและต่�งป็ร์ะเทศ ในัช่วิงนัั�นัห่ลังมีีก�ร์ศึกษ�พับวิ่�ย�ฟ์�วิิพัิร์�เวิียร์์ที�เคยใช้
ร์ักษ�ไข้้ห่วิัดให่ญ่อย่่เดิมีมีีฤทธิ์ิ�ต้�นัไวิร์ัสำโคโร์นั�ได้จัึงเร์ิ�มีมีีก�ร์นัำ�มี�ใช้ร์ักษ�อย่�งกวิ้�งข้วิ�ง
จันัเมีือ� ไวิร์ัสำโคโร์นั�เร์ิมี� เข้้�มี�ร์ะบ�ดในัไทย ก�ร์นัำ�เข้้�ย�ฟ์�วิิพัร์ิ �เวิียร์์เป็็นัเร์ือ� งย�กมี�ก เนัือ� งจั�ก
ในัต่�งป็ร์ะเทศทีมี� กี �ร์ร์ะบ�ดก็ตอ้ งก�ร์เก็บย�ไวิ้ใช้ในัป็ร์ะเทศข้องตัวิเอง ทำ�ให่้ไทยข้�ดแคลนัตัวิย�
แมี้วิ�่ เร์�จัะสำ�มี�ร์ถ่ป็ร์ุงห่ร์ือผ่ลิตย�ฟ์�วิิพัร์ิ �เวิียร์์เองได้ แต่เมีือ� ไมี่มีสำี �ร์ตัง� ต้นัห่ร์ือ API ก็ไมี่สำ�มี�ร์ถ่
ผ่ลิตได้ โดยในัข้ณะนัันั� มีีเพัียง 2 ป็ร์ะเทศทีผ่� ลิตสำ�ร์ API คือ จัีนั และญีป็� นั�ุ โดยป็ร์ะเทศนัันั� ๆ จัำ�กัด
ก�ร์สำ่งออก จัึงเป็็นัจัุดเร์ิ�มีในัก�ร์ทำ�วิิจััย
“งานวิิจััยเราเริ�มทำำาตั้ั�งแตั้่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2563 ในกุารเริ�มตั้้นนั�นมีแค่่ผมกุับ
นักุเค่มีอกุี 1 ค่น เริม� ตั้้นมีกุนั 2 ค่น พัยายามศึกุษาทำดืลองกุัน โดืยทำีย� งั ไม่รวิ้ า่ อนาค่ตั้โรค่จัะมา
ระบาดืในไทำยมากุน้อยแค่่ไหน”
ดัร็.ภก.นัิตั้ิพิล่ เล่�วิ่� ก�ร์สำังเคร์�ะห่์สำ�ร์ API นัั�นัมีีห่ล�ยข้ั�นัตอนัและห่ล�ยวิิธิ์ี ซึ่ึ�งทีมีวิิจััย
เลือกวิิธิ์ที ค�ี �ำ นัึงถ่ึงข้้อดีและข้้อเสำียอย่�งร์อบคอบ ป็ร์ะกอบกับเร์ือ� งต้นัทุนั เมีือ� ลองวิิจัยั ไป็ได้ร์ะยะห่นัึง�
ก็ได้ร์ับก�ร์สำนัับสำนัุนัทุนัก�ร์วิิจััยจั�กองค์ก�ร์เภสำัชกร์ร์มี เพัร์�ะในัข้ณะนัั�นัย�และสำ�ร์ออกฤทธิ์ิ�
ท�งเภสำัชกร์ร์มีไมี่สำ�มี�ร์ถ่นัำ�เข้้�ได้ ซึ่ึ�งสำอดคล้องกับสำิ�งที�ทีมีวิิจััยเชี�ยวิช�ญในัก�ร์สำังเคร์�ะห่์ย�
“ห่ลังจั�กได้ทุนัก็เร์ิ�มีร์ับคนัเข้้�มี�ช่วิยเป็็นัทีมีมี�กข้ึ�นั มีีผ่่้เชี�ยวิช�ญและอ�จั�ร์ย์จั�ก
มีห่�วิิทย�ลัยต่�ง ๆ เข้้�มี�ช่วิยเห่ลือให่้คำ�แนัะนัำ� พัันัธิ์มีิตร์ต่�งป็ร์ะเทศ มีีบร์ิษัทเอกชนั ร์วิมีถ่ึง
ห่ล�ย ๆ ห่นั่วิยง�นัเข้้�มี�เป็็นัพัันัธิ์มีิตร์คอยช่วิยเห่ลือสำนัับสำนัุนัในัด้�นัอุป็กร์ณ์ เคร์ือ� งมีือ ทัง� องค์ก�ร์
เภสำัชกร์ร์มีเอง และสำถ่�บันันัวิัตกร์ร์มี ป็ตท.”
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ป็ัจัจัุบนัั ทีมีวิิจัยั ได้ถ่�่ ยทอดวิิธิ์สำี งั เคร์�ะห่์ให่้กบั องค์ก�ร์เภสำัชกร์ร์มี (อภ.) นัำ�ไป็ผ่ลิตในัร์ะดับ
กึง� อุตสำ�ห่กร์ร์มีแล้วิ โดยทีมีวิิจัยั เองเข้้�ไป็ป็ร์ับกร์ะบวินัก�ร์วิิธิ์สำี งั เคร์�ะห่์ เนัือ� งจั�กเป็็นัก�ร์ยกร์ะดับ
จั�กง�นัวิิจััยในัห่้องป็ฏิิบัติก�ร์ (Lab scale) ไป็สำ่่ก�ร์ผ่ลิตในัร์ะดับกึ�งอุตสำ�ห่กร์ร์มี (Pilot scale) คือ
จั�กทีเ� คยทำ�ในัห่้องป็ฏิิบตั กิ �ร์ป็ร์ิมี�ตร์นั้อยกวิ่� 10 ลิตร์ แต่ก�ร์ทำ�ในัร์ะดับกึง� อุตสำ�ห่กร์ร์มีต้องทำ�
มี�กกวิ่� 10 ลิตร์ ไป็จันัถ่ึง 200 ลิตร์ ซึ่ึ�งต้องมีีก�ร์ป็ร์ับป็ร์ุงกร์ะบวินัก�ร์สำังเคร์�ะห่์ให่้เข้้�กับข้นั�ด
ก�ร์สำังเคร์�ะห่์ เช่นั ก�ร์คล�ยควิ�มีร์้อนั เป็็นัต้นั
เมีื�อถ่�มีวิ่�กร์ะบวินัก�ร์สำังเคร์�ะห่์สำ�ร์ตั�งต้นัย�ฟ์�วิิพัิร์�เวิียร์์ข้องทีมีวิิจััยแตกต่�งห่ร์ือ
เห่มีือนักับที�เคยมีีมี�ห่ร์ือไมี่ ดัร็.ภก.นัิตั้ิพิล่ กล่�วิวิ่� เร์�ต่อยอดและพััฒนั�วิิธิ์ีสำังเคร์�ะห่์ เพัร์�ะ
เร์�คิดเสำมีอวิ่�ถ่้�เร์�เลียนัแบบวิิธิ์ีก�ร์มี�ห่มีด เร์�จัะอย่่ได้ไมี่นั�นั เร์�อ�จัสำ่้ร์�ค�ไมี่ได้ เร์�ศึกษ�
ถ่ึงข้นั�ดที�วิ่�จัะสำังเคร์�ะห่์จั�กสำ�ร์ตัวิไห่นัที�ต้นัทุนัถ่่ก
“ล่าสุุดืเราไดื้จัดืสุิทำธ์ิบัตั้รวิิธ์ีกุารสุังเค่ราะห์ API เรียบร้อยแล้วิเมื�อตั้้นปีีทำ�ีผ่านมา
ซึ่ึ�งในกุารวิิจััยเราปีรับปีรุงกุระบวินกุารและเทำค่นิค่กุารสุังเค่ราะห์”
ดัร็.ภก.นัิตั้พิ
ิ ล่ เป็ิดเผ่ยด้วิยวิ่� นัอกจั�กย�ฟ์�วิิพัร์ิ �เวิียร์์แล้วิ ทีมีวิิจัยั ยังเดินัห่นั้�ศึกษ�วิิจัยั
ย�อื�นั ๆ ร์วิมีถ่ึงเพัื�อทำ�ย�ตัวิให่มี่ ข้ึ�นัมี�เพัื�อป็้องกั นัป็ัญห่�เชื�อไวิร์ัสำก่อโร์คโควิิด-19 ดื�อย�
ในัอนั�คตด้วิย
“เนื่่�องจากยาที่่�ใช้้สำำาหรัับโรัคติิดเช้่�อเมื่่�อใช้้ไปสำักพัักอาจที่ำาให้เช้่�อเกิดการักลายพัันื่ธุ์์� หรั่อ
เป็นื่เช้่�อที่่�ด่�อยาขึ้้�นื่มื่าได้ ดังนื่ั�นื่ เรัาติ้องคิดถึ้งเรั่�องการัด่�อยาเผื่่�อไว้้ด้ว้ย ซึ่้�งเรัากำาลังเรั่งศึ้กษาว้ิจัย
ที่ำายาติัว้ใหมื่่ติั�งแติ่ติ้นื่นื่ำ�า และติ้องใช้้เว้ลาอ่กรัะยะหนื่้�ง”
ทัง� นัีก� �ร์พััฒนั�วิัตถุ่ดบิ สำ�ร์ออกฤทธิ์ิท� �งย� ห่ร์ือ API (Active Pharmaceutical Ingredients)
สำำ�ห่ร์ับใช้เป็็นัสำ่วินัป็ร์ะกอบสำำ�คัญในัก�ร์ผ่ลิตย�ฟ์�วิิพัิร์�เวิียร์์ (Favipiravir) และ API ข้องย�ต้�นั
ไวิร์ัสำอื�นั ๆ เป็็นัง�นัที�สำนัับสำนัุนัจั�กองค์ก�ร์เภสำัชกร์ร์มี และเป็็นัสำ่วินัห่นัึ�งภ�ยใต้แผ่นัยุทธิ์ศ�สำตร์์
ก�ร์ข้ับเคลื�อนัป็ร์ะเทศไทยด้วิยโมีเดลเศร์ษฐกิจั BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG
Economy Model) พั.ศ. 2564-2569 ที�ร์ัฐบ�ลป็ร์ะก�ศให่้เป็็นัวิ�ร์ะแห่่งช�ติ และเป็็นัต้นัแบบ
ก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกิจัข้องป็ร์ะเทศ
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อย.ร่่วม ปคบ.ทลายโร่งงานผลิตยาฟ้้าทะลายโจร่ปลอม
มูลค่าของกลางกว่า 1.1 ล้านบาท
สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ร่วมกับกองบังคับก�รปร�บปร�มก�รกระทำำ�ผิิด
เก่�ยวกับก�รค้�มครองผิ้�บริโภค (ปคบ.) ทำล�ยโรงง�นัผิลิตย�ฟ้้�ทำะล�ยโจรปลอม ม้ลค่�ของกล�งกว่�
1.1 ล��นับ�ทำ จ�กก�รเฝ้้�ระวังและตรวจสำอบร�องเร่ยนัพบผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรผิิดกฎหม�ย
แบ่งเป็นั 3 กล้ม่ คือ 1. กล้ม่ ผิลิตภัณฑ์์ทำย�่ งั ไม่ได�รบั อนั้ญ�ตจ�ก อย. หรือใช้�วตั ถุ้ดบิ อืนั� แทำนัฟ้้�ทำะล�ยโจร
เช้่นั ผิงบอระเพ็ด 2. ผิลิตภัณฑ์์ปลอมโดยสำวมเลข อย. ของผิลิตภัณฑ์์เสำริมอ�ห�รและอ��งว่�
ม่ฟ้�้ ทำะล�ยโจรเป็นัสำ่วนัประกอบ ซึ่่ง� อย. ไม่อนั้ญ�ตให�ใช้�ฟ้�้ ทำะล�ยโจรในัผิลิตภัณฑ์์อ�ห�ร เนัือ� งจ�ก
ม่ฤทำธิ์ิ�ทำ�งย� และ 3. ผิลิตภัณฑ์์ปลอมโดยสำวมเลขทำะเบ่ยนัตำ�รับย�ของผิลิตภัณฑ์์อื�นั ดังนัั�นั
ก่อนัตัดสำินัใจซึ่ื�อขอให�ตรวจสำอบร�ยช้ื�อผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรผิิดกฎหม�ยทำ่�หนั��เว็บไซึ่ต์ อย. และ
ตรวจสำอบก�รข่�นัทำะเบ่ยนัโดยละเอ่ยด ผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรทำ่�ถุ้กกฎหม�ยจัดเป็นัผิลิตภัณฑ์์
สำม้ นั ไพร ฉล�กต� อ งม่ เ ลขทำะเบ่ ย นัตำ� รั บ ข่� นั ต� นั ด� ว ยอั ก ษร “G” โดยสำ�ม�รถุตรวจสำอบได� ทำ่�
www.fda.moph.go.th หัวข�อตรวจสำอบผิลิตภัณฑ์์ หรือ Oryor Smart Application

อย.เตือนอย่าซื้ื�อผลิตภััณฑ์์นำ�าดื่ื�มตร่า OK พบสวมเลข อย.ผลิตภััณฑ์์อื�น
พบผิลิตภัณฑ์์นั��ำ ดืม� ตร� OK เลขสำ�รบบอ�ห�ร 10-1-10246-1-0001 ผิลิตโดย
นัำ��ดื�ม โอ.เค. 39/5 ซึ่.ร่วมพลัง ถุ.พระร�มทำ่� 2 แขวงจอมทำอง เขตจอมทำอง กทำม.
ข�อม้ลก�รอนั้ญ�ตผิลิตภัณฑ์์ในัระบบ และฉล�กผิลิตภัณฑ์์ไม่ตรงกันั อย. ได�ดำ�เนัินั
ก�รตรวจสำอบข�อเทำ็จจริงพบว่�เป็นัผิลิตภัณฑ์์ปลอม เนัื�องจ�กเลขสำ�รบบอ�ห�ร
ดังกล่�วได�รับอนั้ญ�ตในัช้ื�อผิลิตภัณฑ์์ผิงพะโล� (ตร�เป็ดค้่) ช้ื�อผิ้�รับอนั้ญ�ตคือ
บริษัทำเป็ดค้่ (2002) จำ�กัด บ��นัเลขทำ่� 1320, 1322 ซึ่อยเทำ่ยนัทำะเล 26 แยก 6-1
ถุ.บ�งข้นัเทำ่ยนั-ช้�ยทำะเล แขวงทำ่�ข��ม เขตบ�งข้นัเทำ่ยนั กทำม. ไม่ใช้่ผิลิตภัณฑ์์
นัำ��ดื�มตร� OK แต่อย่�งใด จ่งเป็นัก�รสำวมเลขสำ�รบบอ�ห�รของผิลิตภัณฑ์์อื�นั
เข��ข่�ยเป็นัผิลิตภัณฑ์์อ�ห�รปลอม

กร่มควบคุมโร่คออกคู่มือ “บับเบิลแอนดื่์ซื้ีล”
ให้้สถานปร่ะกอบกิจการ่ทุกปร่ะเภัทใช้้ป้องกันควบคุมโควิดื่-19
กรมควบค้มโรคได�ข�นัรับมติของคณะกรรมก�รโรคติดต่อแห่งช้�ติล่�สำ้ด เมื�อวันัทำ่� 23 สำิงห�คม พ.ศ. 2564 ทำ่�ผิ่�นัม� ทำ่�ให�
คว�มเห็นัช้อบม�ตรก�รป้องกันัและควบค้มโรคในัพื�นัทำ่�เฉพ�ะหรือทำ่�เร่ยกว่� Bubble and seal สำำ�หรับสำถุ�นัประกอบกิจก�รทำ่�มักพบ
ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 เป็นักล้ม่ ก�อนั เนัือ� งจ�กม่พนัักง�นัทำำ�ง�นัจำ�นัวนัม�ก โดยกองโรคจ�กก�รประกอบอ�ช้่พฯ กรมควบค้มโรค
ได�จดั ทำำ�ค้ม่ อื ม�ตรก�รฯ เพือ� ให�สำถุ�นัประกอบกิจก�รซึ่่ง� สำ่วนัใหญ่จะเป็นักล้ม่ โรงง�นั
ทำ่�ม่ทำ่�ตั�งอย้่ภ�ยในัและภ�ยนัอกก�รนัิคมอ้ตสำ�หกรรม ซึ่่�งม่ทำ้กประเภทำทำ้กขนั�ด
ทำั�วประเทำศนัำ�ไปปรับใช้�อย่�งเป็นัร้ปธิ์รรมเพื�อให�เป็นัม�ตรฐ�นัเด่ยวกันัทำั�วประเทำศ
สำอดคล�องกับสำภ�พปัญห�และบริบทำของสำถุ�นัประกอบกิจก�ร โดยไม่ตอ� งปิดกิจก�ร
แม�ว่�จะม่พนัักง�นัติดเช้ื�อโควิด-19 ก็ต�ม ซึ่่�งจะช้่วยสำถุ�นัประกอบกิจก�รและ
พนัักง�นัสำ�ม�รถุดำ�เนัินัก�รต่อได� สำร��งร�ยได� ช้่วยให�เศรษฐกิจไทำยก��วไปอย่�ง
ต่อเนัือ� ง ค้ม่ อื นั่ป� ระกอบด�วยม�ตรก�ร 2 สำ่วนั สำ่วนัแรกคือ ม�ตรก�รบับเบิลแอนัด์ซึ่ล่
เพื�อก�รป้องกันัโรค และสำ่วนัทำ่� 2 คือ ม�ตรก�รบับเบิลแอนัด์ซึ่่ลเพื�อก�รควบค้มโรค
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บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ Drosperinoneonly pill: a new estrogen-free oral contraceptive เขีียนื่บทความโดย
รศ.ภญ.วรรณคล เช้ือ� มุงคล คณะเภสัช้ศาสตร์ มุหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหััสักิจกรรม 1008-1-000-002-08-2564 จำานื่วนื่ 2.5หันื่่วยกิต่ วันื่หัมดอายุ
2 สัิงหัาคม 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ การพัฒนา
แบบสอบถามุให้มุีความุตรงเช้ิงเนื�อหา เขีียนื่บทความโดย ภก.ดร.สุวภาพ
เตช้ะมุหามุณี รั ต น์ คณะเภสั ช้ ศาสตร์ มุหาวิ ท ยาลั ย สยามุ รหัั สั กิ จ กรรม
1014-1-000-004-08-2564 จำานื่วนื่ 2 หันื่่วยกิต่ วันื่หัมดอายุ 22 สัิงหัาคม 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ Biosimilars:
Regulatory, Scientific, and Practical Considerations เขีียนื่บทความโดย
รศ.ภญ.ดร.มุณีวรรณ สุขสมุทิพย์ คณะเภสัช้ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มุหาวิทยาลัย,
เภสัช้กรรมุสมุาคมุแห่งประเทศไทย ในพระบรมุราชู้ปถัมุภ์ รหััสักิจกรรม
2001-1-000-005-04-2564 จำานื่วนื่ 2 หันื่่วยกิต่ วันื่หัมดอายุ 8 สัิงหัาคม 2565

บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ การใช้้สมุุนไพร
ฟ้้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19 เขีียนื่บทความโดย นศภ.ช้ญาน์ภัทร
ประจำาเมุือง, นศภ.หทัยภัทร ไวว่อง และ ภก.อนวัช้ มุิตรประทาน สถานเสาวภา
สภากาช้าดไทย รหััสักิจกรรม 5003-1-000-001-08-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หันื่่วยกิต่
วันื่หัมดอายุ 21 สัิงหัาคม 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ Favipiravir
เขีียนื่บทความโดย ภญ.ยุคล จันทเลิศ คณะเภสัช้ศาสตร์ มุหาวิทยาลัยมุหิดล,
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รหััสักิจกรรม 1002-1-000-012-07-2564
จำานื่วนื่ 1.5 หันื่่วยกิต่ วันื่หัมดอายุ 22 กรกฎาคม 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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