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บทบรรณาธิการ

จากการที่่ศู� นู ย์์บริหารสถานการณ์์แพร่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรัส
โคโรนา 2019 (ศูบค.) ได้ปรับมาติรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่
เพ้�อฟื้้�นฟืู้เศูรษฐกิจอย์่างปลอดภััย์ ติั�งแติ่วันที่่� 1 กันย์าย์น พ.ศู. 2564
เป็นติ้นมา และม่การที่ย์อย์เปิดกิจการและกิจกรรมติ่าง ๆ เพ้อ� ให้ประชื้าชื้น
ใชื้้ชื้่วิติได้ใกล้เค่ย์งปกติิ โดย์เน้นย์ำ�าการใชื้้มาติรการป้องกันโรคส่วนบุคคล
สูงสุดติลอดเวลา (Universal Prevention) และมาติรการองค์กรปลอดโควิด
(COVID Free Setting) 3 ด้าน ได้แก่ การจัดสถานที่่�และสิ�งแวดล้อม
ให้มก่ ารเว้นระย์ะห่าง ม่ระบบระบาย์อากาศูอย์่างเหมาะสม, ม่การรับวัคซี่น
โควิด-19 ครบ 2 เข็ม และม่ผลการติรวจหาเชื้้�อด้วย์ชืุ้ดติรวจ ATK เป็นลบ
โดย์ขณ์ะน่ย์� งั ไม่ได้บงั คับใชื้้ แติ่ให้เป็นไปติามความพร้อมของแติ่ละกิจการ
เพ้�อลดความเส่�ย์งของการติิดเชื้้�อ และโอกาสการแพร่ระบาดในสังคม
ซี่ง� นอกจากมาติรการป้องกันโควิด-19 แล้ว ในชื้่วงน่ม� ฝ่ นติกอย์่างติ่อเน้อ� ง
ในหลาย์พ้�นที่่� บางแห่งฝนติกหนักที่ำาให้เกิดนำ�าที่่วมขัง ก็ขอให้ทีุ่กคนดูแล
ระมั ด ระวั ง สุ ข ภัาพ และเชื้่ น เคย์นิ ติ ย์สารวงการย์าฉบั บ น่� ม าพร้ อ ม
เน้� อ หาสาระที่่� น่ า สนใจติ่ า ง ๆ ให้ ติิ ด ติามเหม้ อ นเดิ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
‘ซีูเปอร์คอมพิวเติอร์’ ที่่�ชื้่วย์คาดการณ์์ฝุ�น PM 2.5 ให้รู้ล่วงหน้า 3 วัน
โรคผ้�นภัูมิแพ้ผิวหนัง สมุนไพรจ่นบำารุงปอด รวมถ่งแอปพลิเคชื้ัน ‘ที่างรัฐ’
ที่่ร� วบรวมงานบริการภัาครัฐติ่าง ๆ เพ้�ออำานวย์ความสะดวกแก่ประชื้าชื้น
ในการติิดติ่อขอรับบริการผ่านชื้่องที่างออนไลน์ ประชื้าชื้นสามารถเข้าถ่ง
บริการภัาครัฐจากทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลา ผ่านสมาร์ที่โฟื้น โดย์ดาวน์โหลดได้จาก
ที่ั�งระบบ iOS และ Android
สุ ด ที่้ า ย์น่� ที่ างที่่ ม งานนิ ติ ย์สารวงการย์าย์ั ง หวั ง เชื้่ น เดิ ม ว่ า
สถานการณ์์ที่่�เกิดข่�นในติอนน่�ทีุ่กอย์่างจะติ้องด่ข่�น และพวกเราทีุ่กคน
จะสามารถก้าวข้ามฝ�าวิกฤติิน่�ไปด้วย์กันได้
ทีีมงานนิตยสารวงการยา

ช่างภาพ

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
ประจำำ�เดืือนกันยายน 2564
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- มะเร็งตับพบมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทย
- สธ.เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำาร่อง
เพิ่มความคล่องตัว แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่
รายงานพิเศษ
ม.มหิดล แนะวิธใี ช้ชดุ ตรวจ COVID-19 เบือ้ งต้นด้วยตัวเอง
ด้วยจิตสำานึกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เกาะติดสถานการณ์
กรมควบคุมมลพิษ ผนึก สวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’
คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 รู้ล่วงหน้า 3 วัน
รู้ทันโรค
สูตินรีแพทย์ห่วงผู้หญิงไทยเสี่ยงโรค ‘ช็อกโกแลตซีสต์’
ย้ำาไม่หายขาด อาจเป็นซ้ำา แนะรักษาและใช้ยาต่อเนื่อง
Healthcare X Application
แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’
ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา
รายงานพิเศษ
แพทย์ชี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังรุนแรงกว่าที่คิด
แนะภาครัฐให้สิทธิผู้ป่วยเท่าเทียมกัน
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Hot News

มะเร็็งตัับพบมากเป็็นอัันดัับ 1 ขอังคนไทย
นพ.ณััฐพงศ์์ วงศ์์ววิ ฒ
ั น์ รองอธิิบดีีกรมการแพทย์์ กล่่าวว่า ปััจจุบันั
ปัระเทศไทยมีีผู้้�ปั่วยมีะเร็งทั�งหมีดปัระมีาณ 139,000 ราย จากข้�อมี้ล่ทะเบัียน
มีะเร็งปัระเทศไทยรายงานผู้้�ปั่วยมีะเร็งตัับัแล่ะท่อนำ�าดีรายใหมี่ 22,213 ราย
ในจำานวนนี�มีีผู้้�เสีียชีีวิตั 16,288 ราย ซึ่่�งมีะเร็งตัับัที�พบัมีากในปัระเทศไทยมีี
2 ชีนิด คืือ มีะเร็งข้องเซึ่ล่ล่์ตัับัแล่ะมีะเร็งท่อนำ�าดีตัับั สีาเหตัุข้องมีะเร็งเซึ่ล่ล่์ตัับั
อาจเปั็นผู้ล่มีาจากการมีีภาวะตัับัแข้็ง การตัิดเชีื�อไวรัสีตัับัอักเสีบัชีนิดบัี แล่ะ
การดืมี� สีุรา สี่วนสีาเหตัุข้องมีะเร็งท่อนำ�าดีอาจเกิดจากการตัิดเชีือ� พยาธิิใบัไมี�ตับัั
จากการรับัปัระทานปัล่านำ�าจืดดิบั รวมีถึ่งการมีีภาวะท่อนำ�าดีอักเสีบัเรื�อรัง
เปั็นตั�น การปั้องกันโรคืทำาได�โดยการให�วัคืซึ่ีนไวรัสีตัับัอักเสีบัชีนิดบัีในเด็ก
แรกเกิดทุกคืน ปัรับัเปัล่ีย� นวิถึกี ารดำาเนินชีีวตัิ แล่ะพฤตัิกรรมีสีุข้ภาพ รับัปัระทาน
อาหารทีถึ� ก้ ตั�องตัามีหล่ักโภชีนาการ แล่ะหากสีงสีัยว่ามีีคืวามีเสีีย� งตั่อมีะเร็งตัับั
คืวรรีบัปัร่กษาแพทย์เพื�อรับัการตัรวจวินิจฉััย โดยเฉัพาะผู้้�ปั่วยโรคืตัับัเรื�อรัง
หรือมีีปัระวัตัิเปั็นโรคืตัับัอักเสีบัคืวรรับัการตัรวจสีุข้ภาพอย่างสีมีำ�าเสีมีอ เพื�อ
สีามีารถึพบัรอยโรคืได�เร็ว ทำาให�การรักษามีีปัระสีิทธิิภาพแล่ะล่ดอัตัราการเสีียชีีวตัิ
จากโรคืมีะเร็งตัับัล่งได�

สธ.เตัร็ียมคิกอัอัฟป็ฏิิร็ูป็เขตัสุขภาพนำร็่อัง
เพิ�มความคล่่อังตััว แก้ป็ัญหาสาธาร็ณสุขพ้�นที�

นาย์อนุทนิ ชาญวีรกูล รองนาย์กรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธิารณัสุข กล่่าวว่า
กระทรวงสีาธิารณสีุ ข้ ดำา เนิ น การตัามีนโยบัาย
การปัฏิิร้ปัปัระเทศด�านสีาธิารณสีุข้ จ่งกำาหนดให�มีี
การปัฏิิรปั้ เข้ตัสีุข้ภาพ มีีเปั้าหมีายดำาเนินการ 4 ด�าน
คืือ 1. การจัดการภาวะฉัุกเฉัินด� านสีาธิารณสีุข้
โรคืระบัาดระดับัชีาตัิ แล่ะโรคือุบัตัั ใิ หมี่ 2. การปัฏิิรปั้
เพื�อเพิ�มีคืวามีรอบัร้�ด�านสีุข้ภาพ การปั้องกันแล่ะ

ด้แล่รักษาโรคืไมี่ตัดิ ตั่อสีำาหรับัปัระชีาชีนแล่ะผู้้�ปัว่ ย 3. ระบับับัริการสีุข้ภาพข้อง
ผู้้�สี้งอายุ แล่ะ 4. ระบับัหล่ักปัระกันสีุข้ภาพแล่ะกองทุนที�เกี�ยวข้�อง การปัฏิิร้ปั
เน�นการบัริหารจัดการแบับับั้รณาการระหว่างสี่วนกล่างแล่ะท�องถึิ�น โดยมีี
การตัั�งคืณะกรรมีการกำากับัทิศทางแล่ะนโยบัายด�านเข้ตัสีุข้ภาพ คืณะกรรมีการ
อำานวยการเข้ตัสีุข้ภาพ แล่ะคืณะกรรมีการบัริหารเข้ตัสีุข้ภาพ พร�อมีสี่งเสีริมี
ภาคืปัระชีาชีนเข้�ามีามีีสีว่ นร่วมี โดยอย้ร่ ะหว่างการเสีนอให�สีำานักงานเข้ตัสีุข้ภาพ
เปั็นหน่วยบัริการ เพือ� ให�มีงี บัปัระมีาณดำาเนินการ ทัง� งบัปัระมีาณจากกรมีบััญชีีกล่าง
งบับัริ ก ารจากกองทุ น หล่ั ก ปัระกั น สีุ ข้ ภาพ แล่ะเงิ น บัำา รุ ง เพื� อ ทำา ให� เ กิ ด
คืวามีคืล่่องตััว ตัอบัสีนองตั่อการให�บัริการสีาธิารณสีุข้ได�อย่างทั�วถึ่ง แก�ปััญหา
สีาธิารณสีุข้ในพืน� ทีซึ่� ง�่ มีีคืวามีแตักตั่างกัน ล่ดคืวามีเหล่ือ� มีล่ำา� แล่ะสีร�างคืวามีเข้�มีแข้็ง
ให�รากฐานระบับัสีาธิารณสีุข้ ทั�งนี�ได�กำาหนดให�มีีเข้ตัสีุข้ภาพนำาร่อง 4 เข้ตั
คืรอบัคืลุ่มีทั�วทุกภาคืข้องปัระเทศไทย ได�แก่ ภาคืเหนือ เข้ตัสีุข้ภาพที� 1,
ภาคืกล่าง เข้ตัสีุข้ภาพที� 4, ภาคืตัะวันออกเฉัียงเหนือ เข้ตัสีุข้ภาพที� 9 แล่ะ
ภาคืใตั� เข้ตัสีุข้ภาพที� 12 กำาหนดระยะเวล่าดำาเนินการ 12 เดือน โดยตันจะเปั็น
ปัระธิานคืิกออฟการปัฏิิร้ปัเข้ตัสีุข้ภาพ นำาร่องแห่งแรกที�เข้ตัสีุข้ภาพที� 9 ในวันที�
1 ตัุล่าคืมีนี�
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ม.มหิิดล แนะวิิธีีใช้้ชุ้ดตรวิจ COVID-19 เบื้้�องต้นด้วิยตัวิเอง
ด้วิยจิตสำำนึกที่ี�รับื้ผิิดช้อบื้ต่อสำังคมและสำิ�งแวิดล้อม

ตามที่่�ได้้ม่ประกาศจากกระที่รวงสาธารณสุข ซึ่่�งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้้ประชาชน
สามารถใช้ชดุ้ ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้้วยตัวเองเพ่อ� ให้้สามารถวินจิ ฉััย รักษาและป้องกันที่่เ� ห้มาะสม
โด้ยเร็ว ที่ำาให้้เกิด้ความต้องการอุปกรณ์ด้งั กล่าวมาใช้ที่ด้สอบด้้วยตัวเองอย่างแพร่ห้ลายนัน� เม่อ� เร็ว ๆ น่�
คณะเภสัชศาสตร์ มห้าวิที่ยาลัยมห้ิด้ล ได้้จัด้เสวนาออนไลน์แนะวิธ่ใช้ชุด้ตรวจ COVID-19 เบ่�องต้น
ด้้วยตัวเอง โด้ยเฉัพาะกลุม่ ผ้ม้ ค่ วามเส่ย� งส้งในการสัมผัสต่อโรค ยำ�าให้้กำาจัด้ชุด้ตรวจที่่ใ� ช้แล้วด้้วยจิตสำาน่ก
ที่่�รับผิด้ชอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม
อ.ดร.ทนพ.เมธีี ศรีประพันธี์ อาจารย์์นักเทคนิคการแพทย์์ประจำาภาควิิชาจุลชีวิวิิทย์า
คณะเภสััชศาสัตร์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล ได้้กล่าวถ่งวิธก่ ารตรวจย่นยันการติด้โรค COVID-19 ในปัจจุบนั ว่า
ยังคงเป็นวิธ่ RT-PCR ซึ่่�งข้อด้่ของการใช้ชุด้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจคัด้กรอง COVID-19
ที่่ป� ระชาชนที่ัว� ไปสามารถห้าซึ่่อ� มาตรวจได้้ด้ว้ ยตัวเองนัน� ค่อจะช่วยในการแยกห้ร่อคัด้กรองผ้ที่้ ม่� ผ่ ลบวก
เบ่�องต้น ห้ร่อกลุ่มเส่�ยงให้้เข้ารับการรักษา ห้ร่อด้้แลในระบบสาธารณสุขให้้เร็วข่�น ที่ั�งน่�ห้ากผ้้ตรวจ
ม่ ค วามจำา เป็ น ต้ อ งใช้ ห้ ลั ก ฐานการตรวจที่่� รั บ รองโด้ยแพที่ย์ จ ะต้ อ งไปตรวจในโรงพยาบาลห้ร่ อ
สถานพยาบาลเที่่านัน� ซึ่่ง� สำาห้รับผ้ที่้ ย่� งั ไม่มค่ วามเส่ย� งก็ไม่จำาเป็นที่่จ� ะต้องตรวจ และห้ากจำาเป็นต้องตรวจ
เม่อ� เป็นกลุม่ เส่ย� งควรเล่อกผลิตภัณฑ์์ที่ผ่� า่ นการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาห้ารและยา (อย.)
และซึ่่�อจากสถานพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเที่คนิคการแพที่ย์ และร้านยาที่่�ม่เภสัชกรคอยให้้
คำาปร่กษาเที่่านั�น ไม่ควรห้าซึ่่�อเองผ่านที่างออนไลน์ ตลาด้นัด้ ห้ร่อผ้้ที่่�ไม่ใช่บุคลากรที่างการแพที่ย์
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ซึ่่�งตามเป้าห้มายการพัฒนาอย่างยั�งย่น (SDGs) แห้่งสห้ประชาชาติ ข้อที่่� 6 ที่่�ว่าด้้วยนำ�า
และระบบสุขาภิบาลสะอาด้ (Clean Water and Sanitation) ควรใช้ชดุ้ ตรวจ COVID-19 ด้้วยจิตสำาน่ก
ที่่�รับผิด้ชอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อมเพ่�อลด้การแพร่กระจายของเช่�อไวรัสก่อโรค COVID-19
โด้ยผ้ต้ รวจจะต้องใช้ความระมัด้ระวังเป็นอย่างยิง� ตัง� แต่การเล่อกชุด้ตรวจที่่ผ� า่ นการรับรองคุณภาพ
การเก็บและเตร่ยมตัวอย่างตรวจ การใช้งานชุด้ตรวจ การอ่านและแปลผล รวมถ่งการกำาจัด้ชุด้ตรวจ
ที่่�ใช้งานแล้ว ซึ่่�งการเก็บตัวอย่างตรวจไม่ว่าจะเป็นการแห้ย่จม้ก (swab) โด้ยใช้ก้านสำาล่ที่่�ให้้มากับ
ชุด้ตรวจสอด้เข้าไปในร้จม้กเพ่�อเก็บตัวอย่าง ห้ร่อการเก็บตัวอย่างตรวจโด้ยใช้นำ�าลาย รวมถ่ง
การด้ำาเนินการตรวจนั�นควรที่ำาด้้วยตัวเองในพ่�นที่่�ที่่�แยกจากบริเวณอ่�น และควรที่ำาตามขั�นตอน
ห้ร่อคำาแนะนำาในเอกสารประกอบชุด้ตรวจของชุด้ตรวจแต่ละย่ห้� อ้ ซึ่่ง� สามารถสแกนได้้จาก QR Code
ที่่แ� นบมากับผลิตภัณฑ์์อย่างเคร่งครัด้ ซึ่่ง� การเพิม� ห้ร่อลด้ขัน� ตอนเองอาจที่ำาให้้ผลการตรวจผิด้พลาด้ได้้
ภายห้ลังการตรวจและอ่านผลแล้วให้้ที่ิ�งชุด้ตรวจรวมถ่งอุปกรณ์ที่�ังห้มด้ในถุงพลาสติกที่่�ม่นำ�ายา
ฆ่่าเช่�อโด้ยควรซึ่้อนถุง 2 ชั�น และรัด้ปากถุงให้้แน่นก่อนที่ิ�ง รวมถ่งเข่ยนข้อความติด้ไว้ด้้วยว่า
“ชุด้ตรวจ COVID-19 ใส่นำ�ายาแล้ว” จากนั�นจ่งนำาไปที่ิ�งในถังขยะติด้เช่�อ (ถังส่แด้ง) เพ่�อไม่ให้้เป็น
อันตรายต่อผ้้อ่�น แต่ถ้าไม่ม่สามารถอนุโลมให้้ใส่ถังขยะที่ั�วไปได้้
ส่วนวิธ่การแปลผลตรวจนั�นก็สามารถศ่กษาจาก VDO clip ได้้เช่นเด้่ยวกัน ซึ่่�งผลการตรวจ
ที่่�เป็นบวกจะม่แถบส่ข�น่ ที่ั�งที่่� C และ T ในขณะที่่�ผลการตรวจที่่�เป็นลบจะม่แถบส่ข่�นที่่� C ด้้านเด้่ยว
นอกจากน่ใ� นกลุม่ ผ้ม้ ค่ วามเส่ย� งส้งห้ากตรวจแล้วได้้ผลลบให้้เว้นช่วงและรักษาระยะห้่าง รวมถ่งกักตัว
เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่่�ม่ความเส่�ยงห้ร่อสัมผัสผ้้ติด้เช่�อ นอกจากน่�จะต้องตรวจซึ่ำ�า
เป็นระยะ ๆ เช่น ทีุ่ก 3-5 วันจนครบเวลากักตัว อย่างไรก็ตาม ห้ากผลตรวจข่�นแถบส่ที่่� T ด้้านเด้่ยว
ห้ร่อไม่ม่แถบส่ใด้ข่�นเลยจะไม่สามารถอ่านและแปลผลได้้ ต้องตรวจซึ่ำ�าห้ร่อเปล่�ยนชุด้ตรวจให้ม่

ชุด้ตรวจ ATK สำาห้รับตรวจคัด้กรองด้้วยตัวเองม่จำาห้น่ายที่่�สถานปฏิิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มห้าวิที่ยาลัยมห้ิด้ล ถนนศร่อยุธยา กรุงเที่พฯ เปิด้ที่ำาการทีุ่กวันจันที่ร์ พุธ และ
ศุกร์ ตั�งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอ่ยด้ได้้ที่่�โที่รศัพที่์ 0-2644-4609
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กรมควบคุมมลพิิษ ผนึึก สวทช.
ใช้ ‘ซููเปอร์คอมพิิวเตอร์’
คาดการณ์์ฝุุ่�นึ PM 2.5 รู้ล่วงหนึ้า 3 วันึ
กรมควบคุ ม มลพิิ ษ ผนึึ ก กำ� ลั ง บุ ค ล�กรและเคร่� อ งม่ อ สวทช.
ใช้ระบบคอมพิิวเตอร์สมรรถนึะสูง หร่อซููเปอร์คอมพิิวเตอร์ (Supercomputer)
จ�กศูู นึ ย์์ ท รั พิ ย์�กรคอมพิิ ว เตอร์ เ พิ่� อ ก�รคำ� นึวณขั้ั� นึ สู ง หร่ อ ThaiSC
พิัฒนึ�ก�รใช้แบบจำ�ลองท�งคณิตศู�สตร์เฉพิ�ะท�งด้้�นึมลพิิษท�งอ�ก�ศู
(WRF-chem) เพิ่�อค�ด้ก�รณ์แนึวโนึ้มขั้องสถ�นึก�รณ์ฝุุ่�นึละอองขั้นึ�ด้เล็ก
PM 2.5 ได้้เร็วขั้ึ�นึถึง 15 เท่� ช่วย์รองรับก�รค�ด้ก�รณ์สถ�นึก�รณ์ฝุุ่�นึละออง
PM 2.5 ล่วงหนึ้� 3 วันึ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (อุว.)
สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ (สวทช.) นำาโดย
ดร.ณรงค์ ศึิริเลิศึวรกุล ผู้้�อุำานวยการ สวทช., ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้้�อุำานวยการศึ้นย์เทคโนโลยีอุิเล็กทรอุนิกส์และคอุมพัิวเตอุร์แห่่งชาติ
(เนคเทค), ดร.ปิิยวุฒิ ศึรีชัยกุล ผู้้�อุำานวยการศึ้นย์ทรัพัยากรคอุมพัิวเตอุร์
เพั่�อุการคำานวณขั้ั�นส้ง (ThaiSC) และ ดร.มนัสชัย คุณาเศึรษฐ ห่ัวห่น�าทีม
วิจััยโครงสร�างพั่�นฐานซู้เปิอุร์คอุมพัิวเตอุร์ ศึ้นย์ทรัพัยากรคอุมพัิวเตอุร์
เพั่�อุการคำานวณขั้ั�นส้ง พร้้อมด้้วยผู้้�บริห่ารกรมควบคุมมลพัิษ กระทรวง
ทรัพัยากรธรรมชาติและสิง� แวดล�อุม (ทส.) นำำ�โด้ย นายอุรรถพัล เจัริญชันษา
อุธิบดีกรมควบคุมมลพัิษ พร้้อมด้้วย นายเถลิงศึักดิ� เพั็ชรสุวรรณ รอุงอุธิบดี
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กรมควบคุมมลพัิษ, นายพัันศึักดิ� ถิรมงคล ผู้้อุ� ำานวยการกอุงจััดการคุณภาพัอุากาศึและ
เสียง และ ดร.ศึักดา ตรีเดช ผู้้อุ� ำานวยการศึ้นย์แบบจัำาลอุงคุณภาพัอุากาศึและภ้มศึิ าสตร์
สารสนเทศึ ร้่วมแถลงข่่�วผ่่�นำร้ะบบออนำไลนำ์ ในำพัิธีลงนามบันทึกขั้�อุตกลงความร่วมม่อุ
ด� านการคาดการณ์คุณภาพัอุากาศึ และระบบคอุมพัิวเตอุร์สมรรถนะส้ง ระห่ว่าง
กรมควบคุมมลพัิษ กับสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ
นายอุรรถพัล เจัริญชันษา อุธิบดีกรมควบคุมมลพัิษ กล่�วว่� กร้มควบคุมมลพิษ
ได้้พฒ
ั นำ�ร้ะบบก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์คณ์
ุ ภ�พอ�ก�ศสำำ�หร้ับใช้้ปร้ะเมินำสำถ�นำก�ร้ณ์์ปญ
ั ห�ฝุุ่นำ� ละออง
PM 2.5 ในำพ้นำ� ที่่�ภ�คเหนำ้อ และพ้นำ� ที่่�กรุ้งเที่พฯ และปร้ิมณ์ฑล โด้ยร้ับก�ร้สำนำับสำนำุนำก�ร้ใช้้ง�นำ
ร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูงจ�กสำำ�นำักง�นำพัฒนำ�วิที่ย�ศ�สำตร้์และเที่คโนำโลย่แห่งช้�ติ
ที่ำ�ให้ก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ปัญห� PM 2.5 ข่องปร้ะเที่ศม่บที่บ�ที่สำำ�คัญต่อก�ร้ตัด้สำินำใจ
และว�งแผ่นำบร้ิห�ร้จัด้ก�ร้เพ้อ� ตอบโต้สำถ�นำก�ร้ณ์์ปญ
ั ห�มลพิษที่�งอ�ก�ศที่่ค� �ด้ว่�จะเกิด้ข่้นำ�
โด้ยร้ัฐบ�ลและทีุ่กภ�คสำ่วนำได้้ใช้้ปร้ะโยช้นำ์จ�กข่้อมูลด้ังกล่�วเพ้�อก�ร้ด้ำ�เนำินำก�ร้ภ�ยใต้
แผ่นำปฏิิบตั กิ �ร้ข่ับเคล้อ� นำว�ร้ะแห่งช้�ติ ก�ร้แก้ไข่ปัญห�มลพิษด้้�นำฝุุ่นำ� ละออง และแผ่นำเฉพ�ะกิจ
เพ้อ� แก้ไข่ปัญห�มลพิษด้้�นำฝุุ่นำ� ละออง 12 ข่้อ ที่ำ�ให้สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุ่นำุ� ละออง PM 2.5 ม่แนำวโนำ้ม
ที่่�ด้่ข่้�นำเป็นำลำ�ด้ับ ปร้ะสำบคว�มสำำ�เร้็จอย่�งด้่ยิ�ง

ดร.ณรงค์ ศึิริเลิศึวรกุล ผู้้�อุำานวยการ สวทช. กล่�วว่� คว�มร้่วมม้อในำคร้ั�งนำ่�
เป็นำก�ร้ร้่วมกันำพัฒนำ�ข่่ด้คว�มสำ�ม�ร้ถในำก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุ่นำ�ุ ละอองข่นำ�ด้เล็ก โด้ยใช้้
แบบจำ�ลองคณ์ิตศ�สำตร้์บนำร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูง ซึ่้�ง สำวที่ช้. ม่บุคล�กร้ที่่�ม่
คว�มเช้่ย� วช้�ญเฉพ�ะด้้�นำและโคร้งสำร้้�งพ้นำ� ฐ�นำอยูภ่ �ยใต้ก�ร้ด้ำ�เนำินำง�นำข่องศูนำย์ที่ร้ัพย�กร้
คอมพิวเตอร้์เพ้�อก�ร้คำ�นำวณ์ข่ั�นำสำูง (NSTDA Supercomputer Center) หร้้ อ ThaiSC
ซึ่้�งเป็นำหนำ่วยง�นำข่อง สำวที่ช้. ที่่�ม่ภ�ร้กิจหลักต�มพันำธกิจด้้�นำก�ร้พัฒนำ�โคร้งสำร้้�งพ้�นำฐ�นำ
ด้้�นำวิที่ย�ศ�สำตร้์และเที่คโนำโลย่ข่องปร้ะเที่ศ ซึ่้�งเป็นำกำ�ลังสำำ�คัญที่่�จะช้่วยที่ำ�ให้คณ์ะที่ำ�ง�นำ
ด้้�นำก�ร้ปร้ะมวลผ่ลก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็กข่องกร้มควบคุมมลพิษ
สำ�ม�ร้ถปร้ะมวลผ่ลร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษที่�งอ�ก�ศในำพ้นำ� ที่่� 9 จังหวัด้ภ�คเหนำ้อ
ได้้เร้็วข่้�นำถ้ง 15 เที่่� จ�กเด้ิมใช้้เวล�คำ�นำวณ์ 11.5 ช้ั�วโมง ลด้ลงเหล้อเพ่ยง 45 นำ�ที่่ ที่ำ�ให้
กร้มควบคุมมลพิษค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็ก PM 2.5 ได้้ล่วงหนำ้�ถ้ง 3 วันำ
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ข่ั� นำ ตอนำก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์ สำ ถ�นำก�ร้ณ์์ ฝุุ่� นำ ละอองข่นำ�ด้เล็ ก เร้ิ� ม จ�กก�ร้นำำ� ข่้ อ มู ล
แหล่งกำ�เนำิด้ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็กและข่้อมูลที่�งอุตุนำิยมวิที่ย�ม�ใช้้ในำก�ร้เตร้่ยมข่้อมูลบนำ
Computer Workstation ที่่�กร้มควบคุมมลพิษ จ�กนำั�นำจ้งถ่�ยโอนำข่้อมูลด้ังกล่�วไปยังร้ะบบ
High-Performance Computing หร้้อ HPC ข่องศูนำย์ที่ร้ัพย�กร้คอมพิวเตอร้์เพ้�อก�ร้คำ�นำวณ์
ข่ันำ� สำูง สำวที่ช้. เพ้อ� ปร้ะมวลผ่ลโด้ยใช้้แบบจำ�ลองคณ์ิตศ�สำตร้์เฉพ�ะที่�งด้้�นำมลพิษที่�งอ�ก�ศ
ด้้วยปร้ะสำิที่ธิภ�พร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูงข่อง สำวที่ช้. ที่ำ�ให้สำ�ม�ร้ถปร้ะมวลผ่ลข่้อมูล
ข่นำ�ด้ใหญ่ได้้อย่�งแม่นำยำ�และร้วด้เร้็ว โด้ยข่้อมูลผ่ลก�ร้คำ�นำวณ์ที่่�ได้้จะถูกถ่�ยโอนำกลับม�ยัง
Computer Workstation ที่่�กร้มควบคุมมลพิษ เพ้�อวิเคร้�ะห์และจัด้รู้ปแบบก�ร้แสำด้งข่้อมูล
เผ่ยแพร้่ผ่่�นำที่�งเว็บไซึ่ต์ Air4Thai.com และสำ้�อออนำไลนำ์ข่องที่�งกร้มควบคุมมลพิษ และ
แอปพลิเคช้ันำ ‘รู้้ที่ันำ’ ข่องเนำคเที่ค สำวที่ช้. เพ้�อร้�ยง�นำและแจ้งเต้อนำสำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษ
ที่�งอ�ก�ศให้กับปร้ะช้�ช้นำ
ที่ัง� นำ่ภ� �ยใต้คว�มร้่วมม้อในำร้ะยะเวล� 3 ปีแร้กนำับจ�กนำ่� สำวที่ช้. มุง่ หวังว่�จะสำ�ม�ร้ถ
สำนำับสำนำุนำก�ร้ใช้้ง�นำและก�ร้ให้คำ�แนำะนำำ�ปร้้กษ�เช้ิงเที่คนำิคสำำ�หร้ับก�ร้ปร้ะมวลผ่ลบนำร้ะบบ
คอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูง เพ้�อสำนำับสำนำุนำให้ที่�งกร้มควบคุมมลพิษสำ�ม�ร้ถพัฒนำ�ร้ะบบ
ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุ่�นำุ ละอองข่นำ�ด้เล็ก หร้้อ PM 2.5 ได้้อย่�งแม่นำยำ�และคร้อบคลุมพ้นำ� ที่่�
ได้้ที่�วั ปร้ะเที่ศ ร้วมถ้งสำ�ม�ร้ถค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษที่�งอ�ก�ศอ้�นำ ๆ ซึ่้�งจะนำำ�ไปสำู่
ก�ร้บร้ิห�ร้และจัด้ก�ร้คุณ์ภ�พอ�ก�ศข่องปร้ะเที่ศไที่ยได้้อย่�งม่ปร้ะสำิที่ธิภ�พ และปร้ะช้�ช้นำ
ม่คณ์
ุ ภ�พช้่วติ ที่่ด้� ่ต่อไป
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นำับแต่ได้้เร้ิ�มเปิด้ให้บร้ิก�ร้ ThaiSC ได้้สำนำับสำนำุนำง�นำวิจัยที่่�ม่คว�มสำำ�คัญเร้่งด้่วนำ และ
สำร้้�งผ่ลกร้ะที่บในำร้ะด้ับปร้ะเที่ศ อ�ที่ิ โคร้งก�ร้ก�ร้คัด้สำร้ร้สำ�ร้ออกฤที่ธิ�ต้�นำไวร้ัสำโคโร้นำ�
สำ�ยพันำธุ์ใหม่ 2019 ด้้วยเที่คนำิคที่�งเคม่คำ�นำวณ์ข่ั�นำสำูง, โคร้งก�ร้ถอด้ร้หัสำจ่โนำมสำ�ยพันำธุ์
SAR-CoV-2 ที่่ร้� ะบ�ด้ในำปร้ะเที่ศไที่ย ร้วมไปถ้งโคร้งก�ร้ร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษ
ที่�งอ�ก�ศ ซึ่้�งเป็นำที่่�ม�ข่องคว�มร้่วมม้อร้ะหว่�ง สำวที่ช้. และกร้มควบคุมมลพิษ โด้ย สำวที่ช้.
จะสำนำับสำนำุนำก�ร้ใช้้ง�นำบนำร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูงข่อง ThaiSC ร้วมถ้งให้คำ�แนำะนำำ�
ในำก�ร้บร้ิห�ร้จัด้ก�ร้และก�ร้จัด้ห�ร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูงข่องกร้มควบคุมมลพิษ
และให้คำ�ปร้้กษ�เช้ิงเที่คนำิคสำำ�หร้ับก�ร้ปร้ะมวลผ่ลร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละออง
ข่นำ�ด้เล็ก เพ้�อสำนำับสำนำุนำก�ร้พัฒนำ�ร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์คุณ์ภ�พอ�ก�ศร้่วมกันำ เพ้�อนำำ�ไปสำู่
ก�ร้บร้ิห�ร้และจัด้ก�ร้คุณ์ภ�พอ�ก�ศข่องปร้ะเที่ศไที่ยอย่�งยั�งย้นำ
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สููติินรีีแพทย์์ห่่วงผูู้�ห่ญิิงไทย์เสูี�ย์งโรีค
‘ช็็อกโกแลติซีีสูติ์’

ย์ำ��ไม่่ห่�ย์ข�ด อ�จเป็็นซีำ�� แนะรีักษ�และใช็�ย์�ติ่อเน่�อง
สููติินรีีแพทย์์เจ้้าของเพจ้ดััง รี่วมวงเสูวนา ‘Expert Treat Expert Talk’ ออกโรีงเติือน
ผูู้้หญิิงไทย์จ้ำานวนมากมีโอกาสูเป็็นโรีคเย์ื�อบุุโพรีงมดัลููกเจ้รีิญิผู้ิดัที� หรีือช็็อกโกแลูติซีีสูติ์
ถ้้ามีสูัญิญิาณอันติรีาย์ เช็่น อาการีป็วดัท้องน้อย์อย์่างติ่อเนื�อง รีีบุพบุแพทย์์เพื�อวินิจ้ฉััย์
รีะบุุเป็็นภาวะเรีื�อรีังเสูี�ย์งเกิดัซีำ�าไดั้อีกแม้ผู้่าติัดัแลู้ว พรี้อมเป็ิดัติัว Endo Diary แอป็พลูิเคช็ัน
บุันทึกช็่วย์จ้ำาสูำาหรีับุผูู้้ป็่วย์ เพื�อผู้ลูลูัพธ์์การีรีักษาที�ดัีย์ิ�งขึ�น
‘โรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริญผิิดที่่’� เป็็นโรคที่่ผิ� หู� ญิงไที่ยื่เป็็นกันไม่นอ� ยื่แลูะวิิตกกังวิลูเก่ยื่� วิกับุ
การรักษา ‘Expert Treat Expert Talk’ งานเสวินาที่าง Facebook Live ได�รบุั เก่ยื่รติจากสูตนิ ร่แพที่ยื่์
ชื่่�อดัง 3 ที่่าน มาร่วิมพูดคุยื่ ป็ระกอบุด�วิยื่ นพ.โอฬารีิก มุสูิกวงศ์์ สูตินร่แพที่ยื่์ โรงพยื่าบุาลู
เจ�าพระยื่าอภััยื่ภัูเบุศร เพจ ‘Olarik Musigavong’ (https://www.facebook.com/olarik.musigavong)
นพ.อรีัณ ไติรีติานนท์ สูตินร่แพที่ยื่์ผิ�ูเชื่่�ยื่วิชื่าญป็ระจำาโรงพยื่าบุาลูตำารวิจ เจ�าของเพจ ‘อรัณ
ไตรตานนที่์ โต๊ะที่ำางาน’ (https://www.facebook.com/tritanonarun/) แลูะ พญิ.กรีพินธ์ุ์ รีัตินสูัจ้ธ์รีรีม
สูตนิ ร่แพที่ยื่์ โรงพยื่าบุาลูสมิตเิ วิชื่ชื่ลูบุุร่ เพจ Doctor ออ, Woman expert (https://m.facebook.com/
Dr.Korapin/) โดยื่ม่คุณ “บุุ�ม ป็นัดดา วิงศ์ผิ�ดู ่” เป็็นผิู�ดำาเนินรายื่การ
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นพ.อรีัณ ไติรีติานนท์ สููติินรีีแพทย์์ผูู้้เช็ี�ย์วช็าญิป็รีะจ้ำาโรีงพย์าบุาลูติำารีวจ้ กลู่าวิวิ่า
ผิู�หญิงทีุ่กคนต�องหมั�นสังเกตตัวิเองเสมอ เพราะผิู�ป็่วิยื่ส่วินใหญ่ที่่�พบุมักม่ควิามเข�าใจผิิดคิดวิ่า
การที่่ป็� ระจำาเด่อนไม่มาเป็็นเร่�องไม่ด่ หร่อเม่�อไม่ม่อาการป็วิดแลู�วิก็มักจะไม่มาพบุแพที่ยื่์ตามนัด
แต่จริง ๆ การไม่ม่ป็ระจำาเด่อนที่่�เกิดจากการรับุป็ระที่านยื่าเป็็นเร่�องป็กติที่่�สามารถพบุได� แลูะ
แม�วิ่าจะไม่ม่อาการป็วิดแลู�วิก็ควิรจะมาพบุแพที่ยื่์ตามนัด เน่�องจากอาจม่โรคแที่รกซ้�อนอยืู่่
ขอยื่ำา� วิ่าโรคน่ป็� อ้ งกันอาการรุนแรงได�ดวิ� ยื่การรับุป็ระที่านยื่า ให�รบุ่ มารักษาแต่เนิน� ๆ หากป็ลู่อยื่ไป็
อาจเกิดโรคอ่�นตามมา เชื่่น มะเร็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก ฯลูฯ
สำาหรับุยื่าหลูัก ๆ ที่่�แพที่ยื่์ใชื่�รักษาโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดที่่ก� ็ค่อ กลูุ่มเอสโตรเจน
(Estrogen) แลูะโป็รเจสติน (Progestin) โดยื่ที่ั�วิไป็อยืู่่ในรูป็ของยื่าเม็ดคุมกำาเนิดหร่อยื่าฮอร์โมน
บุางชื่นิด ซ้่�งที่่�ผิ่านมาเกิดควิามเข�าใจผิิดวิ่าเม่�อรับุป็ระที่านยื่าฮอร์โมนแลู�วิจะม่บุุตรยื่ากหร่อ
ยื่าไป็กระตุ�นเซ้ลูลู์จนเกิดเป็็นเน่�องอก แต่จากรายื่งานผิลูการศ่กษาที่ั�งในแลูะต่างป็ระเที่ศพบุวิ่า
ไม่ม่ควิามเก่�ยื่วิข�องกัน

“กรณ่ผิู�ป็่วิยื่เข�ารับุการผิ่าตัดถุงนำ�าในรังไข่แลู�วิ 90% ด่ข่�น แต่หลูายื่ครั�งรอยื่โรคยื่ังอยืู่่
แต่ผิป็�ู วิ่ ยื่กลูับุเลูิกรับุป็ระที่านยื่า ที่ำาให�ถงุ นำา� รังไข่ ชื่็อกโกแลูตซ้่สต์ ยื่ังม่โอกาสโตได�อก่ ข�อแนะนำาค่อ
ไม่ควิรที่่�จะหยืุ่ดรับุป็ระที่านยื่า หร่อมาพบุแพที่ยื่์อยื่่างสมำ�าเสมอ”
นพ.โอฬารีิก มุสูิกวงศ์์ สููติินรีีแพทย์์ โรีงพย์าบุาลูเจ้้าพรีะย์าอภัย์ภูเบุศ์รี กลู่าวิวิ่า สถิติ
จากผิูป็� วิ่ ยื่ที่่เ� ป็็นโรคน่แ� ลู�วิสามารถกลูับุมาเป็็นซ้ำ�ากวิ่า 10% ดังนัน� ผิูห� ญิงสังเกตตัวิเองได�จากอาการ
ป็วิดที่�องน�อยื่ รูส� ก่ เจ็บุลู่ก ๆ เวิลูาม่เพศสัมพันธ์์ หร่อม่บุตุ รยื่าก ควิรรับุการตรวิจภัายื่ในป็ระจำาทีุ่กป็ี
เพ่�อดูป็ากมดลููกแลูะรังไข่ เพราะการไม่ม่อาการมิได�หมายื่ถ่งไม่ได�เป็็นโรค บุางคนม่อาการตั�งแต่
วิัยื่รุ่นแต่กวิ่าจะมาหาหมอ 7-10 ป็ี จะม่ผิลูเส่ยื่แลูะอาการที่่�รุนแรงตามมา
“หากตรวิจพบุชื่็อกโกแลูตซ้่สต์ระยื่ะแรก ม่ขนาดเลู็ก เชื่่น 1 เซ้นติเมตร อาจรักษาด�วิยื่
การรับุป็ระที่านยื่าได� ไม่ตอ� งผิ่าตัด ไม่ตอ� งเจ็บุตัวิ แต่ผิป็�ู วิ่ ยื่จำานวินไม่นอ� ยื่พอม่อาการด่ขน�่ รับุป็ระที่าน
ยื่าแลู�วิหร่อผิ่าตัดแลู�วิก็จะหายื่ไป็ จริง ๆ ควิรมาพบุแพที่ยื่์อยื่่างสมำ�าเสมอตามนัดเพราะสามารถ
กลูับุมาเป็็นใหม่ได�”
ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564
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พญิ.กรีพินธ์ุ์ รีัตินสูัจ้ธ์รีรีม สููติินรีีแพทย์์ โรีงพย์าบุาลูสูมิติิเวช็ช็ลูบุุรีี อธ์ิบุายื่วิ่า
ชื่็อกโกแลูตซ้่สต์เป็็นพิษต่อรังไข่ สามารถซ้่อนอยืู่่ได�หลูายื่จุด บุางกรณ่อัลูตราซ้าวินด์หร่อ
เอกซ้เรยื่์ก็อาจไม่พบุ เชื่่น ไป็ฝัังด�านหลูังมดลููก การพบุแพที่ยื่์เพ่�อตรวิจวิินิจฉััยื่โดยื่เร็วิเป็็น
เร่อ� งสำาคัญ แลูะสามารถรักษาด�วิยื่ยื่าซ้่ง� ป็ัจจุบุนั พัฒนาไป็มาก ที่ัง� ยื่าคุมกำาเนิด ยื่าโป็รเจสติน เชื่่น
ไดอิโนเจส (dienogest) ยื่ังไม่ม่การวิิจัยื่ที่่�สรุป็ได�วิ่าการรับุป็ระที่านยื่ารักษาโรคน่�จะที่ำาให�เกิด
มะเร็ง เชื่่น มะเร็งเต�านม มะเร็งโพรงมดลููก ถ�าใชื่�ในควิามดูแลูของแพที่ยื่์
“โรคน่เ� ป็็นโรคเร่อ� รัง แม�จะที่�องหร่อคลูอดบุุตรแลู�วิก็ตอ� งรักษาอยื่่างต่อเน่อ� ง ตราบุใด
ที่่�ไม่เข�าสู่วิัยื่ที่องหร่อหมดป็ระจำาเด่อนก็จะยื่ังไม่หายื่ โรคน่�รักษาด�วิยื่ยื่าเป็็นหลูัก บุางกรณ่
อาจต�องรักษาโดยื่การส่องกลู�องผิ่าตัด”
ที่ั�งน่�โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดที่่�เชื่่�อวิ่าเกิดจากเลู่อดป็ระจำาเด่อนไหลูยื่�อนกลูับุ
เข�าไป็ในชื่่องที่�อง ซ้่ง� เลู่อดป็ระจำาเด่อนเหลู่าน่ม� ่ ‘เซีลูลู์เย์ือ� บุุโพรีงมดัลููก’ อยืู่ด่ วิ� ยื่ แลู�วิม่ป็จั จัยื่
บุางอยื่่างกระตุ�นให�เยื่่�อบุุโพรงมดลููกไป็ฝัังผิิดที่่�ที่่�อวิัยื่วิะต่าง ๆ ที่ำาให�เกิดโรคข่�น เชื่่น ฝัังที่่�รังไข่
จนเกิดเป็็นซ้่สต์สด่ าำ คลูำา� คลู�ายื่ชื่็อกโกแลูต มักเร่ยื่กกันวิ่า ‘ถุ้งนำา� ช็็อกโกแลูติ’ หร่อ ‘ช็็อกโกแลูติซีีสูติ์’
ซ้่�งที่ำาให�ผิ�ป็ู ่วิยื่ป็วิดบุริเวิณที่�องน�อยื่แลูะม่อาการป็วิดรุนแรงมากข่�น
ที่ั�งน่�ผิ�ูป็่วิยื่โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดที่่�สามารถดาวิน์โหลูดแอป็พลูิเคช็ัน Endo
Diary TH ได�ที่งั� App Store แลูะ Google Play ซ้่ง� สามารถชื่่วิยื่เต่อนการรับุป็ระที่านยื่า ให�ขอ� มูลู
เบุ่�องต�นเก่�ยื่วิกับุโรค ตลูอดจนชื่่วิยื่บุันที่่กอาการสำาคัญต่าง ๆ อาที่ิ อาการป็วิด อารมณ์
เป็็นอยื่่างไร เลู่อดป็ระจำาเด่อนเป็็นอยื่่างไร ม่ลู�มิ เลู่อดป็นในป็ระจำาเด่อนหร่อไม่ เพ่�อนำาข�อมูลู
ดังกลู่าวิไป็ส่อ� สารกับุแพที่ยื่์ได�อยื่่างถูกต�องครบุถ�วิน ที่ำาให�การรักษาเป็็นไป็อยื่่างม่ป็ระสิที่ธ์ิภัาพ
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Healthcare x Application

แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’

ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา

สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั) หรัือ สำพัรั. และหนั่วยง�นัรััฐ อ�ทัิ สำำ�นัักง�นัค์ณะกรัรัมก�รัพััฒนั�
รัะบบรั�ชก�รั (ก.พั.รั.) กรัมก�รัปกค์รัอง สำำ�นัักง�นัปลัดิกรัะทัรัวงก�รัพััฒนั�สำังค์มและค์ว�มมั�นัค์งของมนัุษย์ สำถ�บันัทัดิสำอบ
ทั�งก�รัศึึกษ�แห่งช�ติิ (องค์์ก�รัมห�ชนั) บรัิษัทั ข้อมูลเค์รัดิิติแห่งช�ติิ จิำ�กัดิ และสำำ�นัักง�นัปรัะกันัสำังค์ม ไดิ้รั่วมกันัพััฒนั�
แพัลติฟอรั์มกล�งภ�ยใติ้ชื�อ ‘ทั�งรััฐ’ ซึ่ึ�งเป็นัแอปพัลิเค์ชันัทั่�รัวบรัวมง�นับรัิก�รัภ�ค์รััฐติ่�ง ๆ เพัื�ออำ�นัวยค์ว�มสำะดิวกแก่
ปรัะช�ชนัในัก�รัติิดิติ่อขอรัับบรัิก�รัผ่่�นัช่องทั�งออนัไลนั์ ปรัะช�ชนัสำ�ม�รัถเข้�ถึงบรัิก�รัภ�ค์รััฐจิ�กทัุกทั่ทั� กุ เวล� ผ่่�นัสำม�รั์ทัโฟนั
โดิยดิ�วนั์โหลดิไดิ้จิ�กทัั�งรัะบบ iOS และ Android
แอปพลิิเคชััน ‘ทางรััฐ’ เป็นัแพัลติฟอรั์มทั่อ� อกแบบม�เพัือ� ติอบไลฟ์สำไติล์ของปรัะช�ชนัยุค์ดิิจิทัิ ลั สำ�ม�รัถติรัวจิสำอบ
สำิทัธิิ จิ่�ยบิล หรัือติิดิติ�มสำถ�นัะก�รัขอใช้บรัิก�รัจิ�กภ�ค์รััฐไดิ้อย่�งง่�ยดิ�ย และหนั่วยง�นัภ�ค์รััฐทั่�ติ้องก�รัยกรัะดิับ
ก�รัให้บรัิก�รัปรัะช�ชนัให้มป่ รัะสำิทัธิิภ�พัม�กขึนั� ช่วยลดิทััง� เวล�และค์่�ใช้จิ�่ ยในัก�รัเดิินัทั�งไปติิดิติ่อหนั่วยง�นัภ�ค์รััฐเพัือ� ขอรัับ
ก�รับรัิก�รัติ่�ง ๆ สำ�ม�รัถนัำ�ข้อมูล และบรัิก�รัติ่�ง ๆ ม�ให้บรัิก�รัผ่่�นัแอปพัลิเค์ชันั ‘ทั�งรััฐ’
ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564
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แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ คืออะไร

แอปพลิิเคชััน ‘ทางรััฐ’ ค์ือ แอปพัลิเค์ชันัทั่รั� วบรัวมบรัิก�รัของภ�ค์รััฐทั่สำ� ำ�ค์ัญม�ไว้อยูใ่ นัแอปพัลิเค์ชันัเดิ่ยว
ซึ่ึ�งในัปัจิจิุบันัม่บรัิก�รัเดิ่นัทั่�พัรั้อมให้บรัิก�รัปรัะช�ชนักว่� 10 บรัิก�รั เช่นั สำิทัธิิปรัะกันัสำังค์ม เงินัอุดิหนัุนัเพัื�อ
ก�รัเล่�ยงดิูเดิ็กแรักเกิดิ ก�รัติรัวจิสำอบข้อมูลเค์รัดิิติบูโรั สำิทัธิิหลักปรัะกันัสำุขภ�พั รัวมถึงบรัิก�รัค์่�นัำ�� ค์่�ไฟ ทั่�สำ�ม�รัถ
ชำ�รัะค์่�บรัิก�รัผ่่�นั QR Code เป็นัติ้นั
โดิยอนั�ค์ติจิะม่บรัิก�รัทั่�ค์รัอบค์ลุมกว่� 100 บรัิก�รัทั่�จิะให้บรัิก�รัปรัะช�ชนัไดิ้อย่�งสำะดิวกรัวดิเรั็ว ซึ่ึ�งจิะ
เป็นัศึูนัย์รัวมบรัิก�รัภ�ค์รััฐให้บรัิก�รัปรัะช�ชนัไดิ้แบบเบ็ดิเสำรั็จิ ณ จิุดิเดิ่ยว ทัั�งนั่�แอปพัลิเค์ชันัทั�งรััฐไดิ้ดิำ�เนัินัง�นั
ภ�ยใติ้แผ่นัแม่บทัพัอรั์ทัลั กล�งเพัือ� ปรัะช�ชนัรัะยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ซึ่ึง� รััฐบ�ลม่เจิตินั�รัมณ์มงุ่ ผ่ลักดิันั
ให้แผ่นันั่�เป็นัรัะบบกล�งของปรัะเทัศึ (Citizen Portal) ทั่�รัวบรัวมง�นับรัิก�รัภ�ค์รััฐไว้ในัแหล่งเดิ่ยว เพัื�อให้ปรัะช�ชนั
ไดิ้รัับปรัะสำบก�รัณ์ทั่�ดิ่ในัก�รัติิดิติ่อรั�ชก�รัผ่่�นัทั�งออนัไลนั์
โดิยปรัะโยชนั์ทั่�ปรัะช�ชนัจิะไดิ้รัับจิ�กแอปพัลิเค์ชันั ‘ทั�งรััฐ’ สำรัุปง่�ย ๆ ค์ือ ปรัะหยััดค่าใชั้จ่่ายั สะดวก
แลิะรัวดเรั็ว สามารัถติิดติามสถานะการัขอใชั้บรัิการัภาครััฐได้สะดวก ค้นหาข้อมูลิการัติิดติ่อรัาชัการัได้ อีกทัง�
ได้รัับบรัิการัติามสิทธิิท�พ
ี ึงได้อยั่างเท่าเทียัมแลิะเป็นธิรัรัม
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มาดูขั้ั้นตอนวิธีีการ LOGIN เขั้้าใช้งานแบบง่าย ๆ กัน
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ขอขอบคุณข้อมูลิจ่าก สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล (องค์์ก�รัมห�ชนั) (สำพัรั.)
https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal
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รายงานพิเศษ

แพทย์์ชี้้�โรคผื่่�นภููมิิแพ้ผื่ิวหนังรุนแรงกว่าท้�คิด
แนะภูาครัฐให้สิิทธิิผืู่้ป่่วย์เท่าเท้ย์มิกัน
ทราบหรือไม่่ว่า่ ปััจจุบนั ม่ีผู้ปั้� ว่่ ยโรคผู้ืน� ภู้ม่แิ พ้�ผู้ว่ิ หนัง หรือทีเ� รียกว่่า Atopic Dermatitis
ม่ากกว่่า 230 ล้�านคนทัว่� โล้ก ซึ่่ง� พ้บได้�ในทุกช่่ว่งอายุ ในปัระเทศไทยพ้บบ่อยทีสุ� ดุ้ ในเด้็กทารก
จนถึ่ง 3 ขว่บปัีแรก แล้ะพ้บว่่าม่ีเด้็กไทยอายุ 6-12 ปัี ปั่ว่ยเปั็นโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังร�อยล้ะ
16.51 แล้ะพ้บน�อยล้งในอายุ 13-17 ปัี อย้่ที�ร�อยล้ะ 12.79 ซึ่่�งหากไม่่รีบทำาการรักษาแล้ะ
ด้้แล้ให�ถึ้กว่ิธีีตั้ั�งแตั้่เนิ�น ๆ อาจม่ีอาการรุนแรงม่ากข่�นหรือเปั็นเรื�อรังจนถึ่งตั้อนโตั้ได้� ฉะนั�น
การพ้บแพ้ทย์โด้ยเร็ว่ที�สุุด้เพ้ื�อรับการรักษาอย่างตั้่อเนื�องจ่งเปั็นว่ิธีีท�ีด้ีที�สุุด้ ช่่ว่ยให�ผู้้�ปั่ว่ย
ม่ีอาการบรรเทาล้ง กล้ับม่าม่ีคว่าม่ม่ั�นใจในการใช่�ช่ีว่ิตั้ แล้ะม่ีคุณภูาพ้ช่ีว่ิตั้ที�ด้ีข่�นได้�
นพ.กัันย์์ พงษ์์สามารถ แพทย์์ผู้้�เชี่่�ย์วชี่าญด้�านกัุมารเวชี่ศาสตร์ โรคภู้มิแพ�
อิิมม้โนวิทย์า สถาบัันสุขภูาพเด้็กัแห่่งชี่าติมห่าราชี่ิน่ เปัิด้เผู้ยว่่า “ทุกว่ันที� 14 กันยายน
ของทุกปัี ได้�ถึก้ กำาหนด้ให�เปั็น ‘ว่ันผู้ืน� ภู้ม่แิ พ้�ผู้ว่ิ หนังโล้ก’ หรือ ‘World Atopic Dermatitis Day’
ซึ่่�งนับเปั็นโอกาสุที�ด้ใี นการสุร�างคว่าม่ตั้ระหนักร้�เกี�ยว่กับโรคผู้ืน� ภู้ม่แิ พ้�ผู้ว่ิ หนัง เพ้ราะถึือเปั็น
หน่ง� ในโรคผู้ิว่หนังทีแ� พ้ร่หล้ายม่ากทีสุ� ดุ้ ในโล้ก โด้ยองค์การอนาม่ัยโล้ก (WHO) ได้�ปัระม่าณการว่่า
ม่ีผู้้�ปั่ว่ยโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังม่ากกว่่า 230 ล้�านคนทั�ว่โล้ก แตั้่สุิ�งที�น่ากังว่ล้คือ โรคนี�
กล้ับถึ้กม่องข�าม่ โด้ยทัว่� ไปัม่ักม่องว่่าเปั็นแค่คว่าม่ผู้ิด้ปักตั้ิของผู้ิว่หนังภูายนอก แสุด้งให�เห็นว่่า
คนสุ่ว่นใหญ่่ยังขาด้คว่าม่ร้�คว่าม่เข�าใจที�ถึ้กตั้�องเกี�ยว่กับโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนัง การรณรงค์
สุร�างการรับร้ใ� นว่งกว่�างอย่างตั้่อเนือ� งจ่งเสุม่ือนพ้ล้ังขับเคล้ือ� นเพ้ือ� ให�ว่งการแพ้ทย์ หน่ว่ยงาน
ภูาครัฐที�เกี�ยว่ข�อง รว่ม่ถึ่งภูาคปัระช่าช่นได้�เริ�ม่หันม่าใสุ่ใจแล้ะด้้แล้ผู้้ปั� ่ว่ยโรคนี�ม่ากยิ�งข่�น”
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โด้ยในคว่าม่เปั็นจริงแล้�ว่ โรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังเปั็นม่ากกว่่าอาการคันที�ผู้ิว่หนัง โรคนี�
ม่ีกระบว่นการของการด้ำาเนินโรคอย่างเปั็นระบบ ซึ่่�งได้�แบ่งช่ั�นของคว่าม่รุนแรงของโรคเปั็น 3 สุ่ว่น
ด้�ว่ยกัน คือ รุนแรงน�อย รุนแรงปัานกล้าง แล้ะรุนแรงม่าก ซึ่่�งม่ีปััจจัยหรือตั้ัว่แปัรที�เข�าม่ากระตัุ้�น
คว่าม่รุ น แรงของโรคได้� ในหล้ายม่ิ ตั้ิ ที� สุำาคั ญ่โรคนี� ยังสุ่ ง ผู้ล้กระทบตั้่ อตั้ั ว่ผู้้� ปั่ว่ยเองทั� งในด้� า น
สุภูาพ้ร่างกาย สุภูาพ้จิตั้ใจ นับรว่ม่ถึ่งคว่าม่ม่ั�นใจในการใช่�ช่ีว่ิตั้แล้ะคุณภูาพ้ช่ีว่ิตั้ ไม่่เพ้ียงเท่านั�น
โรคนี�ยังสุ่งผู้ล้กระทบทั�งทางตั้รงแล้ะทางอ�อม่แก่ครอบครัว่ผู้้ปั� ่ว่ยอีกด้�ว่ย

นพ.กัันย์์ กล้่าว่แนะนำาให�ผู้้�ปักครองคว่รสุังเกตั้ล้้กว่่าม่ีอาการของผู้ิว่หนังอักเสุบ ได้�แก่
แห�ง แด้ง คัน โด้ยอาการคันจะเด้่น ผู้้�ปั่ว่ยโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังจะม่ีอาการคันยุบ ๆ ยิบ ๆ จน
ไม่่สุาม่ารถึนั�งอย้่นิ�ง ๆ ได้� ซึ่่�งสุาม่ารถึเกิด้ข่�นได้�บริเว่ณผู้ิว่หน�า แขน ขา ข�อพ้ับ ซึ่อกคอ ม่ือ เท�า
รอบใบห้ หรือศีรษะ ในรายที�ม่ีอาการรุนแรงก็จะม่ีผู้�นื ข่�นได้�ท�งั ตั้ัว่ ม่ีนำ�าเหล้ืองเยิ�ม่ตั้าม่ผู้ิว่หนัง แล้ะ
ผู้้�ปั่ว่ยบางรายอาจม่ีโรคภู้ม่ิแพ้�ทางเด้ินหายใจร่ว่ม่ด้�ว่ย โด้ยผู้้�ปักครองคว่รพ้าบุตั้รหล้านม่าปัร่กษา
แพ้ทย์ตั้งั� แตั้่เนิน� ๆ เพ้ือ� จะได้�ว่างแผู้นการรักษาได้�อย่างถึ้กตั้�อง เพ้ราะหากปัล้่อยทิง� ไว่�อาจสุ่งผู้ล้ให�
ม่ีอาการรุนแรงข่�นในระยะยาว่
ปััจจุบนั ยังไม่่สุาม่ารถึระบุถึง่ สุาเหตัุ้ของการเกิด้โรคผู้ืน� ภู้ม่แิ พ้�ผู้ว่ิ หนังได้�อย่างช่ัด้เจน แตั้่เช่ือ� ว่่า
อาจเกิด้จากหล้ายปััจจัยร่ว่ม่กัน อาทิ
• ปััจจัยทางพ้ันธีุกรรม่ ซึ่่�งเปั็นปััจจัยภูายในของผู้้�ปั่ว่ยที�เกิด้คว่าม่ผู้ิด้ปักตั้ิของผู้ิว่หนัง
ร่ว่ม่กับการม่ีคว่าม่ผู้ิด้ปักตั้ิของระบบภู้ม่ิค�มุ่ กันของร่างกาย ในกรณีท�บี ิด้าหรือม่ารด้าคนใด้คนหน่�ง
ม่ีปัระว่ัตั้ิเปั็นโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนัง บุตั้รก็ม่ีโอกาสุเปั็นโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังสุ้งกว่่าคนปักตั้ิ 2-3 เท่า
แตั้่หากบิด้าแล้ะม่ารด้าเปั็นผู้้�ปั่ว่ยโรคนี�ทั�งค้่ บุตั้รก็ม่ีโอกาสุเปั็นสุ้งกว่่าคนปักตั้ิถึ่ง 3-5 เท่า
• ปััจจัยจากสุิ�งแว่ด้ล้�อม่ ซึ่่�งเปั็นปััจจัยกระตัุ้�นให�อาการกำาเริบ โด้ยผู้้�ปั่ว่ยแตั้่ล้ะรายจะม่ี
ปััจจัยกระตัุ้�นที�แตั้กตั้่างกันไปั ปััจจัยกระตัุ้�นที�พ้บได้�บ่อย เช่่น ภูาว่ะอากาศร�อนจัด้หรือหนาว่จัด้
การตั้ิด้เช่ือ� ทีผู้� ว่ิ หนัง การแพ้�สุารเคม่ีบางช่นิด้ การใสุ่เสุือ� ผู้�าทีร� ะคายเคือง หรือสุัม่ผู้ัสุสุารทีก� อ่ ให�เกิด้
การระคายเคือง เปั็นตั้�น
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นอกจากนี�ยังไม่่ม่ีว่ิธีีการรักษาโรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังให�หายขาด้ได้� โด้ยแนว่ทางการรักษา
ที�ผู้า่ นม่าจ่งเปั็นเพ้ียงการรักษาผู้ิว่หนังที�อกั เสุบให�กล้ับม่าเปั็นผู้ิว่หนังที�ปักตั้ิ แล้ะปั้องกันการกำาเริบ
ซึ่ำ�าของผู้ื�น โด้ยแพ้ทย์จะใช่�ว่ิธีีบรรเทาโรคตั้าม่อาการที�เกิด้ข่�น อาทิ ใช่�ครีม่ทาเพ้ื�อเพ้ิ�ม่คว่าม่ชุ่่ม่ช่ื�น
แล้ะล้ด้อาการคัน หรือในกลุ้่ม่ที�ม่ีอาการม่ากข่�นก็ตั้�องใช่�ยาทาสุเตั้ียรอยด้์เพ้ื�อล้ด้การอักเสุบของ
ผู้ิว่หนัง หรือบางรายทีม่� บี ริเว่ณผู้ืน� คันหล้ายตั้ำาแหน่งเปั็นว่งกว่�างก็อาจตั้�องใช่�ยากด้ภู้ม่คิ มุ่� กันร่ว่ม่ด้�ว่ย
ซึ่่�งในกลุ้่ม่ยาทาสุเตั้ียรอยด้์แล้ะยากด้ภู้ม่ิคุ�ม่กันก็จะม่ีข�อจำากัด้ เพ้ราะหากม่ีการใช่�ตั้ิด้ตั้่อกันเปั็น
เว่ล้านานย่อม่สุ่งผู้ล้ข�างเคียง อาจกระทบตั้่อภูาว่ะการเจริญ่เตั้ิบโตั้ของเด้็ก
นพ.กัันย์์ ให�ขอ� ม่้ล้เพ้ิ�ม่เตั้ิม่ว่่า “ด้�ว่ยเทคโนโล้ยีคว่าม่ก�าว่หน�าทางการแพ้ทย์ทำาให�ปััจจุบัน
ม่ีนว่ัตั้กรรม่การรักษาแบบใหม่่ อาทิ การใช่�ยากลุ้ม่่ ช่ีว่ภูาพ้ ซึ่่ง� เปั็นทางเล้ือกหน่ง� ของการรักษาผู้้ปั� ว่่ ย
โรคผู้ื�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังที�นับว่่าม่ีปัระสุิทธีิภูาพ้ม่าก โด้ยนว่ัตั้กรรม่ร้ปัแบบใหม่่นี�ได้�ถึ้กพ้ัฒนาข่�นม่า
เพ้ือ� ใช่�รกั ษาโรคในกลุ้ม่่ ภู้ม่แิ พ้�ช่นิด้เด้ียว่กับโรคผู้ืน� ภู้ม่แิ พ้�ผู้ว่ิ หนังอักเสุบนีโ� ด้ยเฉพ้าะ ซึ่่ง� สุิง� สุำาคัญ่คือ
ว่ิธีนี สุ�ี าม่ารถึช่่ว่ยล้ด้การใช่�สุเตั้ียรอยด้์รว่ม่ถึ่งล้ด้การใช่�ยากด้ภู้ม่คิ ม่�ุ กันในผู้้ปั� ว่่ ยกลุ้ม่่ หน่ง� ทีค� ว่บคุม่โรค
ไม่่ได้� โด้ยผู้้�ปั่ว่ยสุ่ว่นใหญ่่จะสุาม่ารถึกล้ับม่าม่ีอาการที�ด้ีข�่น แล้ะกล้ับม่าใช่�ช่ีว่ิตั้ได้�ปักตั้ิหากได้�รับ
การรักษาอย่างตั้่อเนื�อง”
แตั้่ด้�ว่ยทุกว่ันนี�ปัระเทศไทยยังม่ีข�อจำากัด้ในเรื�องสุิทธีิของผู้้�ปั่ว่ยในการเข�าถึ่งการรักษา
อย่างยัง� ยืนทัง� ในด้�านระบบสุาธีารณสุุขทีไ� ม่่ม่คี ว่าม่สุัม่พ้ันธี์หรือเช่ือ� ม่โยงข�อม่้ล้สุุขภูาพ้อย่างเปั็นระบบ
โด้ยเฉพ้าะเม่ื�อม่ีการเปัล้ี�ยนสุถึานพ้ยาบาล้ รว่ม่ถึ่งยังม่ีสุิทธีิการรักษาตั้่าง ๆ หล้ายปัระเภูท อาทิ
สุว่ัสุด้ิการของรัฐ บัตั้รปัระกันสุุขภูาพ้ถึ�ว่นหน�า บัตั้รปัระกันสุังคม่ เปั็นตั้�น ซึ่่�งก็ยังไม่่สุาม่ารถึ
ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564

วงการยา

19

รายงานพิเศษ

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

ครอบคลุ้ม่การเข�าถึ่งการรักษาโรคได้�อย่างทีค� ว่รจะเปั็นทัง� หม่ด้ ทำาให�ผู้ปั�้ ว่่ ยทีจ� าำ เปั็นตั้�องใช่�ยา
บางรายเกิด้ภูาระค่าใช่�จ่าย สุ่งผู้ล้กระทบตั้่อภูาว่ะเศรษฐกิจของครอบครัว่อย่างหล้ีกเล้ี�ยง
ไม่่ได้� ที�ผู้่านม่าบัตั้รสุุขภูาพ้ในแตั้่ล้ะปัระเภูทยังม่ีม่าตั้รฐานการเข�าถึ่งการรักษาพ้ยาบาล้ที�
แตั้กตั้่างกัน อีกทั�งยังม่ีม่าตั้รฐานที�แตั้กตั้่างกัน ทำาให�เกิด้ปััญ่หาเว่ล้าที�ผู้้�ปั่ว่ยจำาเปั็นตั้�อง
เปัล้ีย� นสุิทธีิ เช่่น หากบุตั้รม่ีพ้อ่ หรือแม่่รบั ราช่การหรือทำางานรัฐว่ิสุาหกิจก็จะได้�รับสุว่ัสุด้ิการ
ของรัฐไปัด้�ว่ยจนถึ่งอายุ 20 ปัี แตั้่หล้ังจากนัน� จะถึือว่่าพ้�นสุิทธีิการรักษาของสุว่ัสุด้ิการของรัฐ
ไม่่สุาม่ารถึเบิกค่าใช่�จา่ ยตั้่อไปัได้� โด้ยตั้าม่ระบบก็จะถึ้กเปัล้ีย� นไปัให�ใช่�สุทิ ธีิบตั้ั รปัระกันสุุขภูาพ้
ถึ�ว่นหน�า
ยิ�งไปักว่่านั�นเม่ื�อเด้็กเหล้่านี�สุำาเร็จการศ่กษา หล้าย ๆ คนก็จะถึ้กเปัล้ี�ยนสุิทธีิเปั็น
ปัระกันสุังคม่ แล้ะม่ักจำาเปั็นตั้�องเปัล้ี�ยนสุถึานพ้ยาบาล้ แล้ะเปัล้ี�ยนแพ้ทย์ผู้�้รักษาอีกครั�ง
เรือ� งนีก� ล้ายเปั็นปััญ่หาไม่่เพ้ียงเฉพ้าะกับผู้้ปั� ว่่ ยโรคผู้ืน� ผู้ิว่หนังอักเสุบช่นิด้นี� แตั้่ยงั เกิด้กับผู้้ปั� ว่่ ย
โรคเรือ� รังอืน� ๆ ม่ากม่ายทีจ� ำาเปั็นตั้�องได้�รบั การรักษาตั้่อเนือ� ง ทำาให�ผู้ปั้� ว่่ ยจำานว่นม่ากจำาตั้�อง
ยุตั้ิการรักษาเนื�องจากภูาระค่าใช่�จ่าย เปั็นตั้�น ซึ่่�งในแง่ของสุิทธีิม่นุษยช่นในหม่ว่ด้สุุขภูาพ้
ของสุหปัระช่าช่าตั้ิแล้�ว่ สุิทธีิปัระโยช่น์ในการรักษาพ้ยาบาล้ของปัระช่าช่นทุกคน โด้ยเฉพ้าะ
อย่ า งยิ� ง กั บ เด้็ ก แล้ะเยาว่ช่นคว่รจะได้� รั บ สุิ ท ธีิ ใ นการเข� า ถึ่ ง แล้ะด้้ แ ล้รั ก ษาด้� า นสุุ ข ภูาพ้
ในม่าตั้รฐานเด้ียว่กันอย่างเท่าเทียม่กัน ในสุ่ว่นนีย� งั ถึือเปั็นคว่าม่ท�าทายของระบบสุาธีารณสุุข
ของไทยอย่างม่าก จ่งอยากว่ิงว่อนให�หน่ว่ยงานภูาครัฐทีเ� กีย� ว่ข�องพ้ิจารณาในระด้ับนโยบาย
ด้� า นสุุขภูาพ้ของปัระช่าช่นอย่างยั�งยืนภูายใตั้�ม่าตั้รฐานเด้ียว่กัน เพ้ื�อคุณภูาพ้ช่ีว่ิตั้ที�ด้ีข�่น
อย่างถึ�ว่นหน�า
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พจ.มาลีนา บุนนาค ลู่
แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

สมุุนไพรจีีนบำำรุงปอด
สมุุนไพรจีีน หรือยาจีีนสำาหรับบำารุงปอด บรรเทาอาการไอ มุีหลากหลายชนิด ซึ่่ง� เราสามุารถแบ่งเป็น
ชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี�
1. บำารุงปอดบรรเทาอาการไอ เช่น ไป๋๋เหอ มุีฤทธิ์ิ�บำารุงปอด สงบจีิตใจี ลดความุร้อน บรรเทา
อาการไอ ไอเป็นเลือด เป๋้ยหมู่่� มุีฤทธิ์ิก� ดชีล� งล่าง หยุดอาการไอ สลายเสมุหะ อาการไอเป็นเลือด
เลือดกำาเดาไหล นอกจีากนี�ยังช่วยระบายความุร้อน ลดไข้้ กำาจีัดตุ่มุหนอง

ไป๋เหอ

เป้ยหมุ่่

2. บำารุงปอดเพิมุ� สารอิน หรือสารนำา� เช่น เทีียนฮััวเฝิ่่น� มุีฤทธิ์ิล� ดไข้้ ทำาให้ปอดชุมุ่ ชืน� แก้กระหายนำา�
เพิ�มุสารนำ�า ข้ับเสมุหะ ซาเซิน มุีฤทธิ์ิ�ลดความุร้อน เสริมุสารนำ�า หยุดอาการไอ

เทียนฮััวเฝิ่่�น

ซึ่าเซึ่ิน
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3. บำารุงปอดสลายเสมุหะ เช่น ซือกััวเย� มุีฤทธิ์ิ�สลายเสมุหะ หยุดอาการไอ ลดพิษร้อน ซือกััวจึึ
มุีฤทธิ์ิ�สลายเสมุหะ ข้ับหนอง

ซึ่ือกัวจี่

ซึ่ือกัวเย่

4. บำารุงปอดเสริมุชี� เช่น มู่�ายเหมู่ินตง ระบายความุร้อนจีากปอด ลดอาการปากคอแห้ง กระหายนำา�
หวงฉีี มุีฤทธิ์ิ�บำารุงชี� ข้ับปัสสาวะ ลดอาการบวมุ เหงื�อออกมุาก ร้อนใน กระหายนำ�า

มุ่ายเหมุินตง

หวงฉีี

การรับประทานสมุุนไพรจีีนเป็นยาอาจีรับประทานเป็นยาเดีย� ว หรือรับประทานเป็นตำารับทีผ� สมุกัน
กับยาอื�น ๆ อีกหลายชนิด ทั�งนี�การใช้ยาควรอย่่ในคำาแนะนำาข้องแพทย์จีีนนะคะ

เอกัสารอ้างอิง

• http://zhongyaocai360.com/zhuzhi/runzao.html
• http://zhongyibaodian.com/yangsheng-2/a3383.html
• http://qihuangzhishu.com/708/99.html
• https://ypk.familydoctor.com.cn/tcm_xwgj_0_0_3_1.html

22

วงการยา

ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564

T he Med icin e Jo ur n a l

กองบรรณาธิการ

เก็บมาฝาก

ผลของการบริโภคเกลือลดโซเดียม
ลดการเกิดโรคและเสีียชีีวิิต
ของโรคระบบหััวิใจและหัลอดเลือด

ในการศึึกษาวิิจััยในประเทศึจัีนล่่าสุุดที�ได้รับการตีีพิิมพิ์ล่งในวิารสุาร New
England Journal of Medicine ฉบับวิันที� 29 สุิงหาคม พิ.ศึ. 2564 ที�ผ่่านมา
ถึึงเร่�องราวิของการบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมทำาให้สุามารถึล่ดการเกิดโรคระบบหัวิใจั
แล่ะหล่อดเล่่อด แล่ะล่ดอัตีราการเสุียชีีวิตีิ ได้ โดยการเก็บข้อมูล่ชีาวิจัีนชีนบทจัำานวิน
600 หมูบ่ า้ น เพิ่อ� ทำาการศึึกษาวิิจัยั แบบสุุม่ ซึง� แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม่ ได้แก่ กลุ่ม่ ทดล่อง
ที�จัะได้รับเกล่่อสุำาหรับบริโภคเป็นเกล่่อล่ดโซเดียม (ประกอบด้วิยโซเดียมคล่อไรด์
ร้อยล่ะ 75 แล่ะโพิแทสุเซียมคล่อไรด์ร้อยล่ะ 25) แล่ะกลุ่่มควิบคุมจัะได้รับเป็น
เกล่่อบริโภคทั�วิไป (โซเดียมคล่อไรด์ร้อยล่ะ 100)
รศ.นพ.สุุรศักดิ์์� กันตชููเวสุศ์ร์ ประธานเครือข่่ายลดิ์บร์โภคเค็ม และ
นายกสุมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย กล่่าวิวิ่า ในการทดล่องนี�เปรียบเทียบ
เกล่่อทดแทนกับเกล่่อปกตีิในผู่ท้ ม�ี ปี ระวิัตีเิ คยเป็นโรคหล่อดเล่่อดสุมองหร่อมีอายุ 60 ปี
ขึน� ไป แล่ะมีควิามดันโล่หิตีสุูงเป็นเวิล่า 5 ปี พิบวิ่าในการวิิจัยั ครัง� นีม� ผ่ี เู้ ข้าร่วิมวิิจัยั จัำานวิน
20,995 ราย กลุ่่มที�บริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมมีอัตีราการเกิดโรคหล่อดเล่่อดสุมอง
น้อยกวิ่ากลุ่่มที�บริโภคเกล่่อปกตีิอย่างมีนัยสุำาคัญ รวิมไปถึึงอัตีราการเกิดโรคทาง
ระบบหัวิใจัแล่ะหล่อดเล่่อด แล่ะอัตีราการเสุียชีีวิิตีก็ล่ดล่ง ซึ�งผ่ล่การศึึกษาที�ได้ผ่ล่ดี
เกิดจัากการล่ดควิามดันโล่หิตีที�ได้ประสุิทธิิภาพิในกลุ่่มที�บริโภคเกล่่อล่ดโซเดียม
อย่างไรก็ตีาม ในการศึึกษานี�ไม่ได้รวิบรวิมผู่้ท�มี ีโรคไตีรุนแรงเข้าร่วิมการศึึกษาด้วิย
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ด้าน พญ.ศศ์ธร คุณููปการ อายุรแพทย์โรคไต กล่่าวิวิ่า การบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมสุามารถึล่ดอัตีรา
การเกิดโรคหล่อดเล่่อดสุมองแล่ะโรคหล่อดเล่่อดอ่�น ๆ รวิมถึึงการเสุียชีีวิิตีโดยไม่ก่อให้เกิดผ่ล่ข้างเคียงจัาก
โพิแทสุเซียมสุูงรุนแรง ซึ�งในภูมิภาคที�มีการบริโภคโซเดียมเกินกวิ่าเกณฑ์์มาตีรฐาน ได้แก่ ในประเทศึแถึบเอเชีีย
แอฟริกา แล่ะล่าตีินอเมริกา จัึงเหมาะที�จัะหันมาบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมให้มากขึ�น ซึ�งจัากผ่ล่การวิิจััยครั�งนี�
อาจัพิิจัารณานำานโยบายการใชี้เกล่่อล่ดโซเดียมไปปรับใชี้ได้ เพิราะเข้าถึึงได้ในราคาไม่แพิงแล่ะได้ผ่ล่ค่อนข้างดี
ในประเทศึไทยขณะนีม� ที งั� เกล่่อ นำ�าปล่า ซีอวิิ� แล่ะเคร่อ� งปรุงรสุทีล่� ดโซเดียมหล่ายยีห� อ้ ในซูเปอร์มาร์เก็ตี แตี่พิบวิ่า
ราคายังสุูงกวิ่าสุูตีรปกตีิ ดังนั�น ถึ้าหากภาครัฐชีดเชียสุ่วินตี่างราคาตีรงนี�อาจัจัะทำาให้ผู่้บริโภคหันมานิยมบริโภค
ผ่ล่ิตีภัณฑ์์เหล่่านีก� นั มากขึน� ซึง� จัะมีผ่ล่ดีตีอ่ สุุขภาพิประชีาชีนผู่บ้ ริโภคในระยะยาวิ แล่ะสุ่งผ่ล่ให้ล่ดภาระค่ารักษาพิยาบาล่
ของประเทศึล่งได้อย่างมาก
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รายงานพิเศษ

รวมพลัังเร่งสร้างส่�อความร้้
ในการฟื้้�นฟื้้การทำำงานของปอดแลัะระบบหายใจ
แก่ผู้้ป่วย Post-Covid-19 (ฟื้้�นฟื้้ปอดรอดโควิด)
สมาคมสภาองค์กรโรคหืืดแหื่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
สถาบันบำาราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก สมาคมอุรเวชช์แหื่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และชมรมกายภาพบำาบัดระบบหืายใจ หืัวใจและหืลอดเลือดแหื่งประเทศไทย
จัดโครงการกิจกรรมสร้างสื�อความรู้ในการฟื้้�นฟืู้การทำางานของปอดและระบบหืายใจ
แก่ผูู้้ป่วย Post-Covid-19 ประกอบด้วยคลิปวิดีโอการ์ตููนแอนิเมชันความยาว 4 นาที
และแผู้่นพับชุดก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำาบัดหืลัง COVID-19

นพ.สมศักดิ� อรรฆศิลป์ อธิิบดีกรมการแพทย์ กล่่าวว่า สถานการณ์์โควิด-19
ในประเทศไทยโดยรวมดีขึ้้�น หล่ังจากจำานวนผู้้�หายป่วยกล่ับบ�านเพิ่ิ�มขึ้้�นแล่ะเริ�มมีจำานวน
มากกว่าผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ติ่อวัน ส่วนการบริหารจัดการเติียงในขึ้ณ์ะนีพิ่� บว่าจำานวนเติียงในพิ่้น� ที� กทม.
เริ�มเพิ่ียงพิ่อติ่อการรองรับผู้้�ป่วย เน้�องจากการทำา Home Isolation (HI) แล่ะ Community
Isolation (SI) เป็นไปอย่างมีระบบ ส่งผู้ล่ให�การบริหารจัดสรรเติียงเป็นไปอย่างราบร้�น โดย
จากขึ้�อม้ล่การรอคอยเติียงในระบบ Call Center พิ่บว่าจำานวนผู้้ร� อเติียงสีแดงมีจำานวนล่ดล่ง
แล่ะมีผู้้�ป่วยที�ติ�องรอเติียงเกิน 24 ชื้ั�วโมงล่ดล่งเร้�อย ๆ
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อย่างไรก็ติาม เน้�องจากยังมีผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมติ่อเน้�องเป็นจำานวนมาก แล่ะผู้้�ป่วยที�รักษา
หายแล่�วดังกล่่าว บางส่วนจะเป็นผู้้�ป่วยที�การฟื้้�นฟื้้สมรรถภาพิ่ปอดทำาได�ชื้�าเพิ่ราะปัจจัยด�านอายุ
หร้อการมีโรคร่วม ดังนั�น การออกกำาล่ังเพิ่้�อฟื้้�นฟื้้สมรรถภาพิ่ปอดจ้งเป็นสิ�งที�ชื้่วยเหล่้อผู้้�ป่วย
เพิ่้อ� เพิ่ิม� ความสามารถในการหายใจให�มปี ระสิทธิิภาพิ่มากขึ้้น� อีกทัง� เพิ่้อ� ชื้่วยในการขึ้ับเสมหะ (ถ�ามี)
แล่ะเพิ่้�อป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟื้บ อันจะชื้่วยให�ผู้้�ป่วยฟื้้�นฟื้้สมรรถภาพิ่การทำางานขึ้องปอด
ให�ดีแล่ะเร็วยิ�งขึ้้�น ติามคำาแนะนำาจากองค์การอนามัยโล่ก (WHO : Support for Rehabilitation:
Self-Management after COVID-19 Related Illness / Exercise after leaving hospital)

ด�าน ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืืดแหื่งประเทศไทย
กล่่าวว่า โครงการจัดกิจกรรมสร�างส้�อความร้�ในการฟื้้�นฟื้้การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจ
แก่ผู้ป้� ว่ ย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation self-Management after COVID-19
related illness) ถ้งแม�ว่าในปัจจุบันนี�จะมีส้�อการสอนให�ความร้�แก่ประชื้าชื้นในด�านการป้องกัน
ไวรัสโควิด-19 แล่ะการให�ความร้เ� ร้อ� งวัคซีีนโควิดค่อนขึ้�างมาก แติ่พิ่บว่าส้อ� ทีใ� ห�ความร้แ� ก่ประชื้าชื้น
แล่ะผู้้�ป่วย Post-Covid-19 ในการฟื้้�นฟื้้สมรรถภาพิ่ปอดยังไม่เป็นที�แพิ่ร่หล่ายมากนัก สมาคม
สภาองค์กรโรคห้ดแห่งประเทศไทย ซี้ง� มีความมุง่ หมายทีจ� ะเสริมสร�างแล่ะประสานองค์กรทีเ� ป็นติัวแทน
กลุ่ม่ การแพิ่ทย์ กลุ่ม่ ผู้้ป� ว่ ยแล่ะหน่วยงานขึ้องรัฐหร้อเอกชื้นอ้น� ๆ เพิ่้อ� ส่งเสริมแล่ะสนับสนุนภารกิจ
ติ่าง ๆ ด�านการด้แล่ผู้้�ป่วย จ้งได�มีแนวคิดในการจัดทำาโครงการสร�างส้�อความร้�ในการฟื้้�นฟื้้
การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจแก่ผู้ป้� ว่ ย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation
self-Management after COVID-19 related illness) เพิ่้�อเผู้ยแพิ่ร่เป็นความร้�ให�แก่ประชื้าชื้นแล่ะ
ผู้้ป� ว่ ย Post-Covid-19 รวมถ้งสำาหรับบุคล่ากรทางการแพิ่ทย์ใชื้�สำาหรับการเป็นส้อ� การสอนแก่ผู้ป้� ว่ ย
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ก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัด

หลัง COVID 19

กายภาพบำบัดช่วยท่านได้

� เพิม
การฝ�กหายใจเพือ
� การขยายตัวของปอด

� โควิด-19 อาการทีอ
� าจจะหลงเหลือ
ภายหลังภาวะติดเชือ
� ยง่าย อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพการหายใจ
อยูไ่ ด้แก่ เหนือ
ลดลง ร่างกายอ่อนล้าได้งา่ ย และมีภาวะเครียด กายภาพ
บําบัดสามารถช่วยฟ�� นฟู รา่ งกายและสมรรถภาพปอด
ได้ด้วยวิธีการ ดังนี�

� ลดอาการหอบเหนือ� ย
การจัดท่าร่วมกับการหายใจเพือ

รูปที� 1

รูปที� 2

ควรฝ�กในท่านัง� หรือนอน วางมือตามรูปที� 1 จากนัน
� หายใจ
เข้าทางจมูกช้า ๆ สบาย ๆ ให้ ท้องพองออก ซึง� รับรูไ้ ด้จาก
มือทีว� างบนท้อง แล้วจึงหายใจออกด้วยการเป�าปากช้า ๆ
ตามรูปที� 2
นอนหงายหรือนอนตะแคง “ หนุนศีรษะให้สง
ู ”
ด้วยหมอนหลายใบ

ปที� 3
การทํากิจรูวั
ตรประจําวัน

นัง� หรือยืนโน้มตัวไปด้านหน้าหรืออาจยืนหลังพิงกําแพง
� ยูใ่ นท่าดังกล่าว ควรอยูใ่ นท่าทางทีผ
� อ
ขณะทีอ
่ นคลาย
แล้วให้หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ แล้วจึงหายใจออกด้วย
การเป�าปากยาว ๆ

� 3 าหายใจเข้
วางมื
อตามรูปที� ยง่
าทางจมูกช้า ๆ สบาย ๆ
ในช่วงแรกทีเ� หนือ
ย ควรจัดกิจวัตรประจําวันทีเ� หมาะสม

ให้เพื
ชายโครงด้
านข้างบานออก
วจึงง� หายใจออกด้
� ลดอาการหอบเหนื
� ยทีไ� ม่จาํ เป�แล้
อ
อ
น ควรตั
เป�าหมายไม่เกินวย
� ยมากางช้า ๆ
ระดับเหนื
อ
การเป�
าปากอย่

1. ผ่อนแรงด้วยการปรับท่าทาง ไม่ควรอยูใ่ นท่ายืน ก้มตัว
หรือย่อตัว
ั
การฝ�
กหายใจควรทําประมาณ 5-6 คร้ง/รอบ

2. เริม
� ทํางานที� ใช้แรงน้อย ไม่ควรทํางานหนัก มีชว่ งพักบ้าง

� ย
แล้วจึงพัก สามารถทําได้บอ
่ ย ๆ เท่าทีไ� ม่มอ
ี าการเหนือ
� ช่วยทํา
บ้างอย่างควรขอให้คนอืน

การดูแลพื� นฐานของสุขภาวะ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ควรงดตัวกระตุน
้ ต่าง ๆ เช่น กาแฟ แอลกอฮอล์

การออกกําลังกาย

การออกกําลังกายด้วยการยกนํา� หนัก
� กได้จาํ นวน
ควรเริม
� จากนํา� หนักเบาเท่าทีย
8-10ครัง� /รอบ สามารถเพิ�มความยาก
โดยการเพิ� มจํานวนรอบ แล้วจึงค่อย
เพิม
� นํา� หนัก

การออกกําลังกายทีเ� หมาะสม (ดังแสดงในตาราง)
สามารถทดสอบได้ด้วยการพู ดเป�นประโยคหรือ
พู ดประมาณ 12 พยางค์ ขณะออกกําลังกาย เช่น

“กีฬากีฬาเป�นยาวิเศษฮาไฮ้ฮาไฮ้”
การทดสอบ

ระดับความหนัก

� ง
พู ดจบประโยคได้ตอ
่ เนือ
น้อยไป เพิ� มได้อีก
โดยไม่พักหายใจ
พู ดจบประโยคแต่ตอ
้ งหยุด
ระดับที�พอดี
พักหายใจ 1 หรือ 2 ครัง�
� ยเล็กน้อย
มีอาการเหนือ
พู ดไม่จบประโยค
หนักเกินไป ควรลดระดับ
เนื�องจากมีอาการ
หรือหยุดพัก
เหนื�อยมาก

การออกกําลังกาย ประกอบด้วย
1. การอบอุ่นร่างกายแบบเบาๆ ประมาณ 5 นาที

3. การออกกําลังกายเพื� อเพิ� มความทนทาน

ควรเริ�มเดินทางที�ราบพื� นผิวเรียบ การเพิ� มระดับ
ความยากสามารถเพิม
� ระยะทางหรือระยะเวลา ความเร็ว
� น
� เป�าหมาย คือ ประมาณ 20-30 นาที
หรือเดินในทีช
ั ขึน
3-5 วัน/สัปดาห์
� ช่วยลดอาการบาดเจ็บ
4. การคลายอุน
่ ประมาณ 5 นาที เพือ
� มีความยืดหยุน
�
และช่วยให้กล้ามเนือ
่ มากขึน

ทานอาหารที�มีประโยชน์
� นํา� ให้เพียงพอเพือ
� ช่วยฟ�� นฟู รา่ งกาย
และดืม

การออกกําลังกาย

2.การออกกําลังกายเพื� อเพิ� มความแข็งแรง

เพื� อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง

ข้อควรระวังผู้สูงอายุ หรือผูท้ ม�ี ปี ญ
� หาด้าน

� แข็งแรงขึน
� สามารถออกกําลังกายได้โดยทีไ� ม่ตอ
เมือ
้ งจับ

การเคลื�อนไหวที�เสี� ยงต่อการล้มหรือมีอาการคลื�นไส้
� ออกมาก เจ็บหน้าอก
เวียนศีรษะ หน้ามืด หายใจลําบาก เหงือ
ควรปรึกษาแพทย์ หรือขอคําแนะนําเพิม
� เติมจากนักกายภาพ
บําบัดได้

สำา หรั บ ผู้้� ท�ี ส นใจติ� อ งการขึ้� อ ม้ ล่ คล่ิ ป วิ ดี โ อการ์ ติ้ น แอนิ เ มชื้ั น ชืุ้ ด “ก� า วส้่ สุ ขึ้ ภาพิ่ดี ด� ว ย
กายภาพิ่บำาบัดหล่ัง COVID-19” แล่ะแผู้่นพิ่ับจากโครงการจัดกิจกรรมสร�างส้�อความร้�ในการฟื้้�นฟื้้
การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจแก่ผู้ป้� ว่ ย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation
self-Management after COVID-19 related illness) สามารถดาวน์โหล่ดได�ท�ี
https://drive.google.com/file/d/1Yulos4d6YSoAMgqJoXyj0sFk13iABpd0/view?usp=sharing
หร้อสแกน QR code

แล่ะดาวน์ โ หล่ดแผู้่ น พิ่ั บ ได� ที� https://drive.google.com/file/d/1uRyCGgucyTFealCnR6w
DQEoDkwFFdGJj/view หร้อสแกน QR code
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กรมวิิทย์์ฯ จัับมือ ม.เกษตรศาสตร์
ร่วิมวิิจััย์สมุนไพรและพืชเสพติดเพื�อประโย์ชน์ทางการแพทย์์
นพ.ศุุภกิิจ ศุิริลัิ กิั ษณ์์ อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ และ ดีริ.จงริักิ วิัชริินทริ์ริตั น์
อธิิกิาริบดีีมหาวิิทยาลััยเกิษตริศุาสตริ์ ริ่วิมลังนามบันทึกิข้้อตกิลังควิามริ่วิมมือดี้าน
กิาริวิิจยั พืชสมุนไพริแลัะพืชเสพติดี ริะหวิ่างกิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ แลัะมหาวิิทยาลััย
เกิษตริศุาสตริ์ โดียมี นพ.พิ เชฐ บั ญ ญั ติ ริองอธิิ บ ดีี กิ ริมวิิ ท ยาศุาสตริ์ กิ าริแพทย์ ,
ผศุ.ดีริ.วิัชริพงษ์ อินทริวิงศุ์ ริองอธิิกิาริบดีีวิิทยาเข้ตเฉลัิมพริะเกิียริติ จังหวิัดีสกิลันคริ,
ผศุ.ดีริ.ศุุภสิทธิิ� สิทธิาพานิช คณ์บดีีคณ์ะทริัพยากิริธิริริมชาติแลัะอุตสาหกิริริมเกิษตริ
มหาวิิทยาลััยเกิษตริศุาสตริ์ แลัะ ภญ.ศุิริวิิ ริริณ์ ชัยสมบูริณ์์พนั ธิ์ ผูอ้ ำานวิยกิาริสถาบันวิิจยั
สมุนไพริ กิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ ริ่วิมเป็็นสักิข้ีพยาน ผ่านริะบบออนไลัน์
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นพ.ศุุภกิิจ ศุิริลัิ กิั ษณ์์ อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ กล่าวว่า
การลงนามีบ้นทึกขึ้�อตั้กลงคร้ง� นีก� รมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์และมีหาวิทย่าล้ย่
เกษตั้รศึาสตั้ร์ได�เล็งเห็นถึึงความีสำาค้ญขึ้องพืชสมีุนไพรและพืชเสพตั้ิด
ที�มีีประโย่ชน์ทางการแพทย่์ และสามีารถึนำาไปพ้ฒนาเป็นพืชเศึรษฐกิจ
ขึ้องประเทศึไทย่ในอนาคตั้ เนื�องด�วย่คุณประโย่ชน์ที�หลากหลาย่ขึ้อง
พืชสมีุนไพร ทำาให�แนวโน�มีความีตั้�องการขึ้องตั้ลาดโลกน้น� มีีเพิมี� มีากย่ิง� ขึ้ึน�
มีีการศึึกษาทีห� ลากหลาย่ทีแ� สดงให�เห็นว่าสมีุนไพรหรือผลิตั้ภ้ณฑ์์ทไี� ด�จาก
ธุ์รรมีชาตั้ิมีีบทบาทสำาค้ญในการส่งเสริมี ป้องก้น ร้กษา และฟื้้�นฟืู้สุขึ้ภาพ
ขึ้องผูบ� ริโภคและผูป� ว่ ย่ โดย่เฉพาะการร้กษาโรคทีตั้� ดิ เชือ� และไมี่ตั้ดิ เชือ� เช่น
โรคตั้ิ ด เชื� อ ไวร้ ส โควิ ด -19 ร่ ว มีก้ บ ย่าแผนปั จ จุ บ้ น เป็ น ตั้� น สำา หร้ บ
ประเทศึไทย่มีีความีหลากหลาย่ทางชีวภาพ โดย่เฉพาะพืชสมีุนไพรทำาให�
นำาไปสู่การศึึกษาและพ้ฒนาพืชสมีุนไพรให�ได�มีาซึ่ึ�งสารสำาค้ญ เพื�อนำามีา
พ้ฒนาเป็นย่าและการร้กษาโรค ด้งน้�น สมีุนไพรจึงเป็นตั้้วเลือกหนึ�ง
ในการนำามีาใช�เพื�อพ้ฒนาทางด�านการแพทย่์และเศึรษฐกิจขึ้องประเทศึ
กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์และมีหาวิทย่าล้ย่เกษตั้รศึาสตั้ร์จงึ ได�ลงนามีบ้นทึก
ขึ้�อตั้กลงความีร่วมีมีือด�านการวิจ้ย่พืชสมีุนไพรและพืชเสพตั้ิด เพื�อจะนำา
ไปใช�ประโย่ชน์ทางการแพทย่์และการร้กษาผู�ป่วย่ ส่งเสริมีความีมี้�นคง
ทางด�านย่าและการพ้ฒนาเป็นพืชเศึรษฐกิจขึ้องประเทศึทีย่� ง้� ย่ืน โดย่มีีระย่ะ
เวลาในการดำาเนินงานร่วมีก้น 3 ปี น้บตั้้�งแตั้่ว้นที�ลงนามี ซึ่ึ�งจะสิ�นสุด
ในเดือนก้นย่าย่น พ.ศึ. 2567
กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์ กระทรวงสาธุ์ารณสุขึ้ เป็นหน่วย่งาน
ระด้บประเทศึที�มีีภารกิจสำาค้ญในการวิจ้ย่และพ้ฒนางานด�านสมีุนไพร

สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

อย่่างครบวงจร ตั้้�งแตั้่การปลูกจนถึึงการวิจ้ย่
ทางคลิ นิ ก โดย่มีี ส ถึาบ้ น วิ จ้ ย่ สมีุ น ไพรเป็ น
หน่วย่งานหล้กในการศึึกษาวิจย่้ พ้ฒนาองค์ความีรู�
และเทคโนโลย่ีทางห�องปฏิิบ้ตั้ิการด�านสมีุนไพร
พร�อมีท้�งถึ่าย่ทอดองค์ความีรู�ให�ก้บภาคร้ฐและ
เอกชน และย่้งมีีศึูนย่์วิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์
ทีก� ระจาย่อยู่ท่ ว�้ ประเทศึไทย่ 15 แห่ง เป็นหน่วย่งาน
สน้ บ สนุ น และดำา เนิ น งานควบคู่ ก้ น ไป ส่ ง ผล
ให�เกิดการพ้ฒนาครอบคลุมีท้ง� ประเทศึ โดย่ในช่วง
1-2 ปีที�ผ่านมีา กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์
ได�มีีบทบาทในการพ้ฒนาพ้นธุ์ุ์พืชสมีุนไพร โดย่
เฉพาะพืชเสพตั้ิดอย่่างก้ญชา มีีการใช�เทคโนโลย่ี
ทางพ้นธุ์ุกรรมีในการจำาแนกและพ้ฒนาก้ญชา
พ้นธุ์ุไ์ ทย่ 4 พ้นธุ์ุร์ ว่ มีก้บเทคนิคทีมี� อี ยู่ใ่ นปัจจุบน้
จากน้� น ทำา การขึ้ึ� น ทะเบี ย่ นพ้ น ธุ์ุ์ พื ช ก้ บ กรมี
วิชาการเกษตั้ร ซึ่ึง� ได�แก่ ก้ญชาพ้นธุ์ุห์ างกระรอก
หางเสือ ตั้ะนาวศึรีกา� นขึ้าว และตั้ะนาวศึรีกา� นแดง
เป็นตั้�น
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โรคที่่�มากัับน้ำำ�าที่่วม

กรมการแพทย์์เตืือนภััย์โรคท่�มากับนำ�าท่วม ส่่วนใหญ่่
พบโรคตืิดเชื้ื�อทางเดินอาหาร ตืาแดง ผิิวหนังจากแมลงส่ัตืว์ม่พิษ
กั ด ตื่ อ ย์ โรคเล็ บ โตืส่ไปโรส่ิ ส่ (หรื อ โรคฉี่่� ห นู ) และนำ�า กั ด เท้ า
แนะประชื้าชื้นดูแลสุ่ขภัาพเพื�อป้องกันโรค

นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์ กล่าวว่า
ขณะน่� ม่ ห ลาย์พื� น ท่� กำา ลั ง ประส่บกั บ ปั ญ่ หานำ�า ท่ ว ม ส่่ ง ผิลให้
ผิูป้ ระส่บภััย์ตื้องเผิชื้ิญ่กับปัญ่หาสุ่ขภัาพหลาย์ด้าน เพราะแหล่งนำา�
ส่ำาหรับการอุปโภัคบริโภัคม่ส่�งิ ปนเป่�อนมากับกระแส่นำ�า ซ่�งจะนำา
เชื้ื�อโรคและของเส่่ย์ตื่าง ๆ รวมทั�งส่ารเคม่ท่�อาจพบปะปนมา
นอกจากน่จ� ากส่ภัาพนำา� ท่ท� ว่ มขังส่่งผิลให้ส่ตืั ว์และแมลงออกจากรัง
มาอาศััย์อย์ู่บริเวณตื่าง ๆ รวมทั�งพาหะนำาโรคตื่าง ๆ ส่ามารถ้
เจริญ่เตืิบโตืและแพร่กระจาย์ได้อย์่างรวดเร็ว จ่งม่โอกาส่เกิด
โรคระบาดได้ง่าย์ ก่อให้เกิดปัญ่หาด้านสุ่ขภัาพท่�พบบ่อย์ ได้แก่
โรคตืิดเชื้ื�อทางเดินอาหาร เชื้่น โรคท้องร่วงจากการตืิดเชื้ื�อจาก
อาหารเป็นพิษ โรคเล็บโตืส่ไปโรส่ิส่ (หรือโรคฉี่่�หนู) โรคตืาแดง
เป็นโรคท่ม� ่เย์ื�อบุตืาขาวอักเส่บจากเชื้ือ� ไวรัส่ท่�แพร่ระบาดได้อย์่าง
รวดเร็วและตืิดตื่อง่าย์ โดย์จะแพร่กระจาย์เชื้ื�อสู่่บุคคลรอบข้างได้
ด้วย์การส่ัมผิัส่ ผิูป้ ว่ ย์จะม่อาการตืาแดง เคืองตืา อาจม่ตือ่ มนำา� เหลือง
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ท่�กกหูโตืและกดเจ็บ ม่ไข้ตืำ�า ๆ เจ็บคอ ปวดเมื�อย์กล้ามเนื�อ และ
โรคผิิวหนังท่�เกิดจากการประส่บภััย์นำ�าท่วม ได้แก่ โรคผิิวหนังจาก
การส่ัมผิัส่กับส่ารเคม่ ส่ิง� ส่กปรก หรือตืิดเชื้ือ� ท่ผิ� วิ หนัง ไม่วา่ จะเป็น
เชื้ื�อแบคท่เร่ย์ เชื้ื�อราหรือหนอนพย์าธิิ โรคผิิวหนังจากแมลงส่ัตืว์
ม่พษิ กัดตื่อย์ และโรคนำา� กัดเท้า เมือ� เดินย์ำา� นำา� บ่อย์ ๆ หรือย์ืนแชื้่นา�ำ
นาน ๆ จะทำาให้เท้าเป่�อย์ โดย์เฉี่พาะบริเวณซอกเท้า ซ่�งบริเวณ
ผิิวหนังท่เ� ป่อ� ย์น่เ� ป็นจุดอ่อนทำาให้เชื้ือ� โรคท่ม� ากับนำ�าเข้าสู่ร่ า่ งกาย์
ได้ ง่ า ย์มากข่� น ซ่� ง แตื่ ล ะบ้ า นควรม่ นำ�า ส่ะอาดเพื� อ ใชื้้ อุ ป โภัค
หรือบริโภัค ถ้้าหาแหล่งนำ�าส่ะอาดไม่ได้ควรตื้มนำ�าให้เดือดก่อนใชื้้
อย์่างน้อย์ 10 นาท่ ถ้้าอาศััย์อย์ู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตืส่าหกรรม
หรือแหล่งส่ารเคม่พง่ ระล่กเส่มอว่าแหล่งนำ�าดังกล่าวอาจปนเป่อ� น
ส่ารเคม่ ซ่ง� ความร้อนไม่ส่ามารถ้ทำาให้นำ�าเหล่าน่ส่� ะอาดพอส่ำาหรับ
การบริโภัคได้ จ่งควรจัดหานำ�าส่ะอาดไว้ใชื้้ในครัวเรือนให้เพ่ย์งพอ
เพื� อ ป้ อ งกั น โรคตืิ ด เชื้ื� อ ทางเดิ น อาหาร ส่ำา หรั บ การป้ อ งกั น
โรคตืาแดง หมั�นล้างมือบ่อย์ ๆ ด้วย์ส่บู่ เพราะมือท่�มเ่ ชื้ื�อโรคจะ
แพร่กระจาย์เชื้ือ� ได้เป็นอย์่างด่ ไม่ขย์่ตื� าหรือเชื้็ดตืาแรง ๆ และไม่ควร
ซื�อย์ามาหย์อดตืาเองหรือใชื้้ย์าหย์อดตืาร่วมกับผิู้อ�ืน นอกจากน่�
ผิู้ประส่บภััย์นำ�าท่วมควรหล่กเล่�ย์งการแชื้่เท้าในนำ�านาน ๆ หาก
จำาเป็นตื้องลุย์นำ�าให้ส่วมรองเท้าบู�ทเพื�อป้องกันของม่คมในนำ�า
ทิ�มตืำา และร่บทำาความส่ะอาดด้วย์นำ�าส่ะอาด ฟอกส่บู่ เชื้็ดเท้า
ให้แห้ง หากม่บาดแผิลหรือผิื�นท่�ผิิวหนังไม่ควรส่ัมผิัส่นำ�าส่กปรก
ควรพบแพทย์์ ทาย์า หรือรับประทานย์าตืามแพทย์์ส่ั�งอย์่าง
เคร่งครัด นอกจากน่เ� พือ� ป้องกันแมลงส่ัตืว์กดั ตื่อย์ควรส่วมเส่ือ� ผิ้า
ให้มิดชื้ิด นอนในมุง้ และพ่งระวังอย์ูเ่ ส่มอว่าแมลงหรือส่ัตืว์ม่พิษ
อาจหน่นำ�ามาอาศััย์อย์ูใ่ นท่ส่� งู ตืลอดจนตืรวจส่อบระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย์ความระมัดระวัง กรณ่เกิดไฟฟ้ารั�ว
ตือนนำ�าท่วมฉี่ับพลันให้รบ่ ส่ับส่วิตืชื้์ลงเพือ� ป้องกันการเกิดไฟฟ้ารัว�
ซ่�งอาจเป็นเหตืุให้ไฟฟ้าชื้็อตืจนทำาให้ม่อันตืราย์ถ้่งชื้่วิตืได้
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ซอกแซก

อย.เตืือนประชาชนอย่าหลงเชื�อและอย่าแชร์! แซ่่วีี Method
รักษาโควีิด-19 ได้
จากกรณีีที่มีี� กี ารแชร์คลิิปวิิดีโี อหรือข้้อควิามีเกีย� วิกับแนวิคิดี “แซ่่วิี Method”
สามีารถรักษาโรคโควิิดี-19 ไดี้ โดียการรับประที่านยาปฏิิชีวินะ 2 ชนิดี ไดี้แก่
Amoxycillin แลิะ Azithromycin นั�น สำานักงานคณีะกรรมีการอาหารแลิะยา (อย.)
ข้อเตืือนวิ่ายาที่ั�งสองเป็นยาปฏิิชีวินะใช้รักษาโรคหรืออาการที่ี�เกิดีจากการตืิดีเชื�อ
แบคที่ีเรีย ไมี่สามีารถรักษาโรคโควิิดี-19 ซ่่�งเกิดีจากการตืิดีเชื�อไวิรัสไดี้แตื่อย่างใดี
โดีย Amoxycillin จัดีอย่่ในกลิ่่มีเพนิซ่ิลิลิิน (Penicillin) ใช้รักษาการตืิดีเชื�อแบคที่ีเรีย
ในระบบที่างเดีินหายใจ ที่างเดีินปัสสาวิะ ห่ คอ จมี่ก แลิะผิิวิหนัง เป็นตื้น ส่วิน Azithromycin จัดีอย่่ในกลิ่่มี Macrolide ใช้รักษาการตืิดีเชื�อ
แบคที่ีเรีย เช่น โรคปอดีบวิมี โรคหลิอดีลิมีอักเสบ ที่อนซ่ิลิอักเสบ ไซ่นัสอักเสบ การตืิดีเชื�อที่ี�ห่ชั�นกลิาง การตืิดีเชื�อที่างเดีินหายใจ เป็นตื้น
ซ่่ง� การรักษาโรคดี้วิยยาปฏิิชวิี นะจำาเป็นตื้องไดี้รบั คำาแนะนำาในการใช้ยาจากแพที่ย์หรือเภสัชกร เพราะหากรับประที่านยาปฏิิชวิี นะไมี่ถก่ วิิธีจี ะที่ำาให้
เกิดีเชื�อดีื�อยา ภายหลิังเมีื�อป่วิยจากการตืิดีเชื�อแบคที่ีเรีย เชื�อจะมีีควิามีที่นตื่อยามีากข้่�น ที่ำาให้ใช้ยาไมี่ไดี้ผิลิจนนำาไปส่่การเสียชีวิิตืไดี้

กรมควีบคุมโรคเตืือนประชาชนอาจป่วียด้วียโรคไข้้หวีัดใหญ่่
กรมีควิบค่มีโรคข้อแนะนำาให้ประชาชนดี่แลิส่ข้อนามีัยตืนเองเพื�อป้องกันโรค
ไข้้หวิัดีใหญ่ที่่กสายพันธี่์แลิะโรคโควิิดี-19 โดียการสวิมีหน้ากากอนามีัยตืลิอดีเวิลิา
ที่ี�อย่่นอกบ้าน ลิ้างมีือบ่อย ๆ ดี้วิยสบ่่หรือแอลิกอฮอลิ์ หลิีกเลิี�ยงการเอามีือเข้้าปาก
หรือข้ยี�ตืา ไมี่ใช้ข้องส่วินตืัวิร่วิมีกับผิ่้อื�น หลิีกเลิี�ยงคลิ่กคลิีใกลิ้ชิดีกับผิ่้ป่วิย หากมีี
อาการป่วิยควิรหย่ดีเรียน หย่ดีงาน หย่ดีกิจกรรมี แลิะควิรเข้้ารับการฉีดีวิัคซ่ีนป้องกัน
ไข้้หวิัดีใหญ่ เนื�องจากหากตืิดีเชื�อ 2 โรคนี�พร้อมีกันจะที่ำาให้อาการที่ร่ดีหนักแลิะ
อาจเสียชีวิตืิ ไดี้ สำาหรับผิ่ที่้ ฉี� ดีี วิัคซ่ีนโควิิดี-19 ไปแลิ้วิควิรไดี้รบั การฉีดีวิัคซ่ีนไข้้หวิัดีใหญ่
ดี้วิย เนื�องจากเป็นเชื�อไวิรัสคนลิะชนิดีกัน แลิะให้ฉีดีห่างกัน 2 สัปดีาห์ โดียเฉพาะ
ประชาชน 7 กลิ่่มีเสี�ยง ไดี้แก่ 1. หญิงตืั�งครรภ์ อาย่ครรภ์ 4 เดีือนข้่�นไป 2. เดี็กอาย่
6 เดีือน-2 ปี 3. ผิ่มี้ ีโรคเรื�อรัง ไดี้แก่ ปอดีอ่ดีกั�นเรื�อรัง หอบหืดี หัวิใจ หลิอดีเลิือดีสมีอง ไตืวิาย ผิ่้ป่วิยมีะเร็งที่ี�อย่่ระหวิ่างการไดี้รับ
เคมีีบำาบัดี แลิะเบาหวิาน 4. ผิ่้สง่ อาย่ 65 ปีข้่�นไป 5. ผิ่้พิการที่างสมีองที่ี�ช่วิยเหลิือตืนเองไมี่ไดี้ 6. โรคธีาลิัสซ่ีเมีีย แลิะผิ่้ที่ี�มีีภ่มีิค่้มีกัน
บกพร่อง ซ่่�งรวิมีผิ่้ตืิดีเชื�อเอชไอวิีที่ี�มีีอาการ แลิะ 7. โรคอ้วิน คือ ผิ่้ที่ี�มีีนำ�าหนักตืัวิมีากกวิ่า 100 กิโลิกรัมี

กรมควีบคุมโรคเปิดสููตืรเด็ด “3 ป.” กำจัดโรคพิิษสูุนัข้บ้า

องค์กรรณีรงค์ควิบค่มีโรคพิษส่นข้ั บ้าโลิก (Global Alliance for Rabies Control)
กำาหนดีให้เป็นวิันป้องกันโรคพิษส่นัข้บ้าโลิก (World Rabies Day) เพื�อกระตื่้นเตืือน
ให้ประชาชนที่ั�วิโลิกร่้ถ่งควิามีร่นแรงข้องโรคนี� เนื�องจากเป็นโรคที่ี� ไมี่ มีียารักษา
หากป่วิยแลิ้วิจะเสียชีวิิตืที่่กราย ที่ั�วิโลิกมีีผิ่้เสียชีวิิตืจากโรคนี�ปีลิะ 49,000 ราย
ร้อยลิะ 40 เป็นเดี็ก ในปีนี�ไดี้รณีรงค์วิ่า “กลิัวิโควิิดี อย่าลิืมีพิษส่นัข้บ้า ไมี่ตืระหนก
แตื่ตื้องตืระหนัก” (Rabies: Facts Not Fear) โรคพิษส่นัข้บ้าเป็นโรคที่ี�ป้องกันไดี้
สิ�งสำาคัญที่ี�ส่ดีคือ การสร้างควิามีตืระหนักร่้แลิะป้องกันตืนเองอย่างถ่กตื้องหลิังจาก
สัมีผิัสเชื�อโรค เนื�องจากโรคนี�ไมี่ไดี้แสดีงอาการที่ันที่ีหลิังถ่กสัตืวิ์กัดี อาจตื้องรอเวิลิา
ระยะฟัักตืัวิข้องโรคกวิ่าจะแสดีงอาการโดียเฉลิี�ยประมีาณี 3.7 เดีือน เมีื�อแสดีง
อาการป่วิยแลิ้วิจะไมี่มีีที่างรักษา จะเสียชีวิิตืที่่กราย ประชาชนที่่กคนสามีารถร่วิมีมีือ
ร่วิมีใจกันกำาจัดีโรคพิษส่นัข้บ้าให้หมีดีไปจากประเที่ศไที่ยไดี้โดียใช้หลิัก 3 ป. ดีังนี� ป.ที่ี� 1 คือ ป้องกันสัตืวิ์เป็นโรค ป.ที่ี� 2 คือ ป้องกัน
การถ่กกัดี ป.ที่ี� 3 คือ ป้องกันหลิังถ่กกัดี
ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564
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บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ กัารใช้้ยุา
ป้องกัันกัลั้ามิเน้�อหัวิใจขาดีเลั้อดีในผ่้้ป่วิยุโรคหลัอดีเลั้อดีหัวิใจเร้�อรัง (Using
of anti-ischemic drugs in chronic coronary syndrome) เขีียนื่บทความโดย
ภก.นื่ัทพื่ล มะลิซ้�อนื่ คณะเภสััชศึาสัต่ร์ จ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสักิจกรรม
1001-1-000-007-09-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย้ 19 กันื่ยายนื่
พื่.ศึ. 2565
บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ แนวิทาง
กัารใช้้ยุาในกัารรักัษาโรควิอนวิิลัลัิแบรนดี์ในปัจจุบัน เขีียนื่บทความโดย
รศึ.ภก.วิระพื่ล ภิมาลย์ คณะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยมหาสัารคาม รหัสักิจกรรม
1009-1-000-002-09-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย้ 1 กันื่ยายนื่
พื่.ศึ. 2565
บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ กัารปรับ
กัฎระเบียุบดี้านอาหารเพ้อ� กัารนำากััญช้าแลัะกััญช้งมิาใช้้ในอุตสาหกัรรมิอาหาร
เขีียนื่บทความโดย นื่.สั.จิรารัต่นื่์ เทศึะศึิลป์ สัมาคมเภสััชกรรมทะเบียนื่และ
กฎหมายผลิต่ภัณฑ์์ (ประเทศึไทย) รหัสักิจกรรม 2006-1-000-002-09-2564
จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย้ 16 กันื่ยายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ วิิตามิินดีี
กัับโรคไตเร้�อรัง: หลัักักัารรักัษา แลัะกัารประยุุกัต์ใช้้ เขีียนื่บทความโดย
ภก.วงศึกร พื่รมเคนื่ และ ภญ.ผศึ.ดร.ดาราพื่ร ร้�งพื่ราย คณะเภสััชศึาสัต่ร์
มหาวิทยาลัยศึิลปากร รหัสักิจกรรม 1006-1-000-004-09-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่
วันื่หมดอาย้ 19 กันื่ยายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ กัารรักัษาพยุาธิิ
ช้นิดีติดีต่อผ่่านทางดีินทีพ
� บบ่อยุ เขีียนื่บทความโดย อ.ภญ.สัาวิต่รี เหล่าไพื่บูลย์กล้
และ อ.ภญ.วรัชยา ช่วยกาญจนื่์ สัำานื่ักวิชาเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสักิจกรรม 1016-1-000-004-09-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอาย้
12 กันื่ยายนื่ พื่.ศึ. 2565
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