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สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ รวมกับภาคีเครือขาย
สรางพลังความเขมแข็งและยั่งยืน แลกเปลี่ยนเรียนรู
การรักษาโรคเบาหวานดวยแพลตฟอรม

www.t2dminsulin.com

รู้ทันโรค

Healthcare X Application

แพทย์แผนจีน

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ชี้ ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด

Chula Care รูท
้ ก
ุ ขัน
ิ
้ ตอนใช้ชวี ต

นวดกดจุดบรรเทาอาการท้องอืด-แน่นท้อง

ควรเร่งฉีด “วัคซีนโควิด-19” ช่วยป้องกันการเสียชีวิต 90%

ใน ร.พ.จุฬาลงกรณ์
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คณะที่ปรึกษา และคอลัมนิสต์
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อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
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ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนำวิวิธ
ภก.วิสุทธิ์ สุริยำภิวัฒน์

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

กรรมการบริหาร
วำณี วิชิตกุล

กรรมการผู้จัดการ
สิริพร แสงเทียนฉำย

กองบรรณาธิการ
ปียำภรณ์ เกตุมำ
มนัญญำ นำควิลัย

อาร์ตไดเรกเตอร์

สุกัญญำ หิรัญยะวะสิต

ดีไซเนอร์

อำทิตย์ ศำนต์พิริยะ

พิสูจน์อักษร

บทบรรณาธิการ

แม้้ว่่าขณะนี้้�ประเทศไทยจะม้้การปลดล็อกผ่่อนี้คลายม้ากข้�นี้
ม้้การอนีุ้ญาตให้้กิจการต่าง ๆ ทยอยกลับม้าเปิดได้ภายในี้ระยะเว่ลา
ท้�กำห้นี้ด เพื่่�อให้้ทุกคนี้ได้กลับม้าใช้้ช้้ว่ิตตาม้ปกติ ม้้การเปิดพื่่�นี้ท้�รับ
นี้ักท่องเท้ย� ว่เพื่่อ� สร้างรายได้ให้้กบั ชุ้ม้ช้นี้และขับเคล่อ� นี้เศรษฐกิจประเทศ
ม้ากข้�นี้ ซึ่้�งการเปิดเม้่องและให้้ทุกคนี้กลับม้าดำเนี้ินี้กิจการ ห้ร่อทำ
กิจกรรม้ต่าง ๆ เพื่่อ� ให้้เกิดคว่าม้ปลอดภัยและลดคว่าม้เส้ย� งในี้การรับห้ร่อ
แพื่ร่เช้่�อโคว่ิด-19 เราทุกคนี้ยังคงต้องดูแลและป้องกันี้ตนี้เองอย่างสูงสุด
ตลอดเว่ลา โดยคิดเสม้อว่่าผู่ค้ นี้รอบข้างรว่ม้ถึ้งตัว่เราเองอาจเป็นี้ผู่ต้ ดิ เช้่อ�
ดังนี้ั�นี้ จ้งต้องใช้้การป้องกันี้ทุกว่ิถึ้ทางเพื่่�อลดคว่าม้เส้�ยงในี้การรับห้ร่อ
แพื่ร่เช้่อ� โคว่ิด-19 ด้ว่ย นี้อกจากนี้้ก� ระทรว่งสาธารณสุขก็ได้ออกม้าตรการ
4 ม้าตรการในี้การลดจำนี้ว่นี้ผู่้ ติ ด เช้่� อ และอยู่ ร่ ว่ ม้กั บ โรคโคว่ิ ด -19
ได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ 1. ฉี้ดว่ัคซึ่้นี้ให้้ได้ตาม้เป้าห้ม้าย 2. การป้องกันี้
ตนี้เองแบบครอบจักรว่าล (Universal Prevention) 3. การตรว่จ ATK
ในี้ห้นี้่ว่ยงานี้ต่าง ๆ รว่ม้ถึ้งประช้าช้นี้ทั�ว่ไป เพื่่�อให้้ทราบผ่ลเร็ว่ ช้่ว่ยให้้
เข้าสู่ระบบการดูแลรักษารว่ดเร็ว่และลดการแพื่ร่เช้่�อต่อ และ 4. ม้าตรการ
COVID Free Setting เพื่่อ� ให้้การเปิดกิจการและกิจกรรม้ต่าง ๆ ม้้คว่าม้ปลอดภัย
สำห้รับว่งการยาฉีบับนี้้� เราก็ม้้สาระคว่าม้รู้ท้�นี้่าสนี้ใจม้าฝาก
ท่านี้ผู่้อ่านี้เช้่นี้เคย แต่จะม้้เร่�องอะไรบ้างนี้ั�นี้ ขอเช้ิญท่านี้ผู่้อ่านี้ติดตาม้ได้
ในี้ฉีบับ สุดท้ายนี้้�ทางท้ม้งานี้นี้ิตยสารว่งการยาก็ยังคงห้ว่ังเช้่นี้เดิม้ว่่า
สถึานี้การณ์ท้�เกิดข้�นี้ในี้ตอนี้นี้้�ทุกอย่างจะต้องด้ข้�นี้ ไม้่เกิดการแพื่ร่ระบาด
เป็นี้ระลอกให้ม้่ และแนี้่นี้อนี้ว่่าพื่ว่กเราทุกคนี้จะสาม้ารถึก้าว่ข้าม้ฝ่าว่ิกฤตินี้้�
ไปได้ด้ว่ยกันี้

สุกัญญำ นิธิพำนิชเจริญ

งานโฆษณา

ภิญญำพัชร์ ธนำกุลจิรำทิพย์
พัชรินทร์ กำยหอม
กนกอร ขจรศักดิ์
มนัญญำ นำควิลัย

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�เดืือนพฤศจิกายน 2564
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กองบรรณาธิการ

Hot News

กรมอนามัยเผย วััยร่�นอาย่ต่ำำ�ากวั�า 20 ปีี
ฝัังยาคุ่มกำเนิด-ห่�วังอนามัย ฟรี! ได้ทุ่กสิิทุธิิ
นพ.สุุวรรณชััย วัฒนาย่�งเจร่ญชััย อธิ่บดีีกรมอนามัย กล่่าวว่า
วัยรุ่่น่ ที่่อ� าย่ต่ำ� กว่า 20 ปีี มี่สิที่ิ ธิิสิามีารุ่ถเข้้ารุ่ับการุ่คุมี่ กำเนิดฟรุ่่ที่ก่ วิธิ่ รุ่วมีถึง
ยาฝัั ง คุ่ มี กำเนิ ด แล่ะห่่ ว งอนามีั ย ที่่� โรุ่งพยาบาล่เคุรุ่ื อ ข้่ า ยข้องสิำนั ก งาน
ห่ล่ักปีรุ่ะกันสิ่ข้ภาพแห่่งชาต่ิ (สิปีสิช.) ที่ัง� ภาคุรุ่ัฐแล่ะเอกชน ต่ามีพรุ่ะรุ่าชบัญญัต่ิ
การุ่ปี้องกันแล่ะแก้ไข้ปีัญห่าการุ่ต่ั�งคุรุ่รุ่ภ์ในวัยรุ่่่น พ.ศ. 2559 โดยที่่�ผ่่านมีา
กรุ่มีอนามีัยได้รุ่่วมีกับ สิปีสิช. สิ่งเสิรุ่ิมีการุ่เข้้าถึงบรุ่ิการุ่ยาฝัังคุ่มีกำเนิดแล่ะ
ห่่วงอนามีัยสิำห่รุ่ับวัยรุ่่น่ อาย่ต่ำ� กว่า 20 ปีีที่ต่่� อ้ งการุ่คุมี่ กำเนิด ที่่กสิิที่ธิิสิข้่ ภาพ
โดยไมี่เสิ่ยคุ่าใช้จ่่าย แล่ะสิามีารุ่ถเข้้ารุ่ับบรุ่ิการุ่ได้ที่่�สิถานบรุ่ิการุ่ในเคุรุ่ือข้่าย
ข้อง สิปีสิช. ที่ัว� ปีรุ่ะเที่ศ ซึ่ึง� จ่ะเปี็นช่องที่างห่นึง� ในการุ่ชว่ ยล่ดปีัญห่าแมี่วยั รุ่่น่ ได้
โดยยาฝัังคุ่มีกำเนิดเปี็นวิธิ่การุ่คุ่มีกำเนิดแบบกึ�งถาวรุ่ที่่�มี่ปีรุ่ะสิิที่ธิิภาพสิูง
มี่ 2 ชนิด ได้แก่ ยาฝัังคุ่มีกำเนิดชนิด 1 ห่ล่อด จ่ะคุ่มีกำเนิดได้นาน 3 ปีี แล่ะ
ยาฝัังคุ่มีกำเนิดชนิด 2 ห่ล่อด จ่ะคุ่มีกำเนิดได้นาน 5 ปีี โดยจ่ะฝัังใต่้ผ่ิวห่นัง
บรุ่ิเวณที่้องแข้น แล่ะถอดออกเมีื�อคุรุ่บกำห่นด ซึ่ึ�งข้้อด่ข้องยาฝัังคุ่มีกำเนิด
ได้แก่ 1. สิะดวก มี่ปีรุ่ะสิิที่ธิิภาพสิูง แล่ะคุ่มีกำเนิดได้นาน 2. ไมี่รุ่บกวน
การุ่มี่เพศสิัมีพันธิ์ ห่รุ่ือการุ่ใช้ชว่ ต่ิ ปีรุ่ะจ่ำวัน 3. ไมี่ต่อ้ งกังวล่เรุ่ือ� งการุ่ต่ัง� คุรุ่รุ่ภ์

ห่รุ่ือปีัญห่าล่ืมีรุ่ับปีรุ่ะที่านยาเมี็ดคุ่มีกำเนิด แล่ะ
4. ใช้ในสิต่รุ่่ให่้นมีบ่ต่รุ่ได้โดยไมี่มี่ผ่ล่ต่่อปีรุ่ิมีาณ
แล่ะคุ่ ณ ภาพข้องน� ำ นมี เมีื� อ ห่ย่ ด การุ่ใช้ ย าฝัั ง
คุ่มีกำเนิดจ่ะสิามีารุ่ถกล่ับสิู่ภาวะเจ่รุ่ิญพันธิ่์ได้เรุ่็ว
ที่ั� ง น่�ก ารุ่ฝัั ง ยาคุ่ มี กำเนิ ด อาจ่มี่ อ าการุ่ข้้างเคุ่ยง
ได้ แ ก่ ปีวดศ่ รุ่ ษะ คุล่ื� น ไสิ้ ปีรุ่ะจ่ำเดื อ นมีา
กะปีรุ่ิดกะปีรุ่อย เปี็นสิิว แล่ะอารุ่มีณ์แปีรุ่ปีรุ่วนได้บา้ ง

อย.แนะอ�านฉลาก GDA ก�อนซื้้อ� ลดเสิีย� งเบาห่วัาน

นพ.ว่ทิ่ต สุฤษฎีีชััยกุล รองเลขาธิ่การ
คณะกรรมการอาหารและยา เปีิ ด เผ่ยว่ า
สิำนั ก งานคุณะกรุ่รุ่มีการุ่อาห่ารุ่แล่ะยา (อย.)
ต่รุ่ะห่นั ก ถึ ง คุวามีสิำคุั ญ ข้องปีั ญ ห่าสิ่ ข้ ภาพที่่�
เกิดจ่ากโรุ่คุเบาห่วาน จ่ึงได้รุ่ณรุ่งคุ์ให่้ปีรุ่ะชาชน
ล่ดการุ่บรุ่ิโภคุอาห่ารุ่ห่วาน สิ่งเสิรุ่ิมีให่้อ่านแล่ะ
ใช้ปีรุ่ะโยชน์จ่ากข้้อมีูล่บนฉล่าก ห่วาน มีัน เคุ็มี

(GDA) เพื�อช่วยคุวบคุ่มีพล่ังงาน ปีรุ่ิมีาณน�ำต่าล่ ไข้มีัน โซึ่เด่ยมีที่่�จ่ะได้รุ่ับ
จ่ากการุ่บรุ่ิโภคุ นอกจ่ากน่ย� งั ช่วยในการุ่เล่ือกซึ่ือ� ผ่ล่ิต่ภัณฑ์์อาห่ารุ่ที่่มี� คุ่ ณ
่ คุ่า
ที่างโภชนาการุ่ที่่�เห่มีาะสิมีกับต่นเอง เช่น ผู่้ที่่�ต่้องการุ่คุวบคุ่มีรุ่ะดับน�ำต่าล่
ห่รุ่ือต่้องการุ่ล่ดปีรุ่ิมีาณน�ำต่าล่เพือ� ล่ดคุวามีเสิ่ย� งข้องโรุ่คุเบาห่วาน คุวรุ่เล่ือก
บรุ่ิโภคุอาห่ารุ่ที่่�มี่ปีรุ่ิมีาณน�ำต่าล่น้อย โดยบนฉล่าก GDA ให่้ข้้อมีูล่ที่่�สิำคุัญ
ได้แก่ 1. จ่ำนวนคุรุ่ัง� ที่่แ� นะนำให่้บรุ่ิโภคุ (คุวรุ่แบ่งรุ่ับปีรุ่ะที่าน) 2. ปีรุ่ิมีาณข้อง
พล่ังงาน น�ำต่าล่ ไข้มีัน แล่ะโซึ่เด่ยมีที่่จ่� ะได้รุ่บั เมีือ� บรุ่ิโภคุอาห่ารุ่ที่งั� บรุ่รุ่จ่ภ่ ณ
ั ฑ์์
3. ปีรุ่ิมีาณข้องพล่ังงาน น�ำต่าล่ ไข้มีัน แล่ะโซึ่เด่ยมีที่่�ได้รุ่ับคุิดเปี็นรุ่้อยล่ะ
เที่่าใดข้องปีรุ่ิมีาณสิูงสิ่ดที่่�แนะนำให่้บรุ่ิโภคุได้ต่่อวัน การุ่อ่านฉล่าก ห่วาน
มีัน เคุ็มี ช่วยให่้เรุ่าสิามีารุ่ถคุวบคุ่มีการุ่บรุ่ิโภคุ ห่รุ่ือเล่่�ยงอาห่ารุ่ห่วาน มีัน
เคุ็มีได้ ที่ัง� น่สิ� ามีารุ่ถต่ิดต่ามีข้่าวเก่ย� วกับผ่ล่ิต่ภัณฑ์์สิข้่ ภาพได้จ่ากสิือ� ออนไล่น์
ข้อง อย. ห่รุ่ือห่ากพบผ่ล่ิต่ภัณฑ์์ที่สิ่� งสิัยว่าจ่ะไมี่ปีล่อดภัย แจ่้งได้ที่สิ่� ายด่วน อย.
1556 ห่รุ่ือรุ่้องเรุ่่ยนผ่่าน Facebook ห่รุ่ือ Line @FDAThai
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กรมควบคุมโรคเร่งสร้างความรอบร้้เร่�อง

“โรคไวรัสตัับอักเสบบี”

ภััยเงียบที่ี�ไม่ควรมองข้้าม หวังยุตัิภัายใน 9 ปีี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความรอบร้้เร่�อง “โรคไวรัสตัับอักเสบบี” ภััยเงียบที�ไม่ควร
มองข้าม หวังยุตัิภัายใน 9 ปีี เผยโรคดัังกล่่าวสามารถตัิดัตั่อทางเล่่อดั เพศสัมพันธ์ แล่ะการถ่ายทอดัเชื้่�อจาก
แม่ส้่ล่้ก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดัไดั้ แตั่สามารถปี้องกันไดั้ดั้วยวัคซีีน หากตัิดัเชื้่�ออาจทำให้เกิดัโรคตัับแข็ง
แล่ะมะเร็งตัับไดั้
นพ.ปรีีชา เปรีมปรีี รีองอธิิบดีีกรีมควบคุมโรีค กล่่าวว่า โรคไวรัสตัับอักเสบบีถอ่ เปี็นภััยสุขภัาพทีค� กุ คาม
ในระยะยาว เผยสถานการณ์โรคไวรัสตัับอักเสบบีทวั� โล่กพบผ้ตั้ ดัิ เชื้่อ� ไวรัสตัับอักเสบบีเร่อ� รังทัว� โล่กกว่า 257 ล่้านคน
ส่วนสถานการณ์ในปีระเทศไทยพบผ้ตั้ ดัิ เชื้่อ� ไวรัสตัับอักเสบบีปีระมาณ 2.2-3 ล่้านคน โดัยการตัิดัเชื้่อ� ไวรัสตัับอักเสบบี
(Hepatitis B virus; HBV) ส่งผล่ตั่อการเจ็บปี่วย เชื้่น มะเร็งตัับ พบในเพศชื้าย (33.4 ตั่อแสนปีระชื้ากร) แล่ะพบ
ในเพศหญิิง (12.3 ตั่อแสนปีระชื้ากร) มีชื้่องทางการตัิดัเชื้่�อค่อ ทางเล่่อดั เพศสัมพันธ์ แล่ะการถ่ายทอดัเชื้่�อ
จากแม่สล่้่ ก้ ซี่ง� เปี็นเชื้่อ� ไวรัสทีอ� นั ตัราย หากไดั้รบั เชื้่อ� แล่้วไม่เข้าส้ก่ ระบวนการรักษาจะมีโอกาสเปี็นตัับอักเสบเร่อ� รัง
ตัับวาย ตัับแข็ง แล่ะมะเร็งตัับไดั้
กรมควบคุมโรคไดั้ร่วมกับสมาคมโรคตัับแห่งปีระเทศไทย สำนักงานหล่ักปีระกันสุขภัาพแห่งชื้าตัิ แล่ะ
หน่วยงานภัาคีเคร่อข่ายดั้านวิชื้าการในการดัำเนินงานปี้องกันควบคุมโรคแล่ะผล่ักดัันชืุ้ดัสิทธิปีระโยชื้น์ดั้าน
การคัดักรอง ดั้แล่รักษาโรคไวรัสตัับอักเสบบีมาอย่างตั่อเน่�อง โดัยมีแผนการดัำเนินงานเพ่�อสร้างความรอบร้้เร่�อง
“ไวรัสตัับอักเสบบี” ดัังนี� 1. พัฒนาแนวทางการดัำเนินงานดั้านการรักษา ปีระกอบดั้วย การพัฒนาแนวทางการดั้แล่
รักษาโรคไวรัสตัับอักเสบบีแล่ะซีีในปีระเทศไทย พร้อมทัง� ผล่ักดัันการปีรับเปีล่ีย� นบัญิชื้ียารักษาโรคไวรัสตัับอักเสบบี
2. ดั้านยุทธศาสตัร์ ไดั้จัดัทำยุทธศาสตัร์กําจัดัโรคไวรัสตัับอักเสบบี ปีี พ.ศ. 2565-2573 (9 ปีี) แล่ะผล่ักดััน
ให้มีการเพิ�มสิทธิปีระโยชื้น์ในการคัดักรองปีระชื้ากรกลุ่่มเสี�ยง 3. ดัำเนินงานร่วมกับภัาคีเคร่อข่ายเพ่�อสนับสนุน
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ให้หญิิงตัั�งครรภั์ที�มีปีริมาณไวรัสตัับอักเสบบีส้ง หร่อมีค่า HBeAg
เปี็นบวก (แสดังว่าเชื้่�อไวรัสตัับอักเสบบียังอย้่ในระยะแบ่งตััว)
สามารถรับยาตั้านไวรัส แล่ะส่งเสริมให้ทารกที�คล่อดัจากแม่
ที�ตัิดัเชื้่�อไวรัสตัับอักเสบบีให้ไดั้รับภั้มิคุ้มกันสำเร็จร้ปี (HBIG) แล่ะ
วัคซีีนในการปี้องกันให้ครบชืุ้ดั แล่ะสนับสนุนชืุ้ดัตัรวจคัดักรอง
ในกิ จ กรรมรณรงค์วัน ตัับ อักเสบโล่กอย่างตั่อ เน่�อ ง 4. ดั้ า น
การพัฒนาระบบข้อม้ล่แล่ะตัิดัตัามความก้าวหน้าในการปี้องกัน
ดั้แล่รักษา โดัยการพัฒนาโปีรแกรมบันท่กผล่การตัรวจคัดักรอง
โรคไวรัสตัับอักเสบบีแล่ะซีีระดัับปีระเทศ พัฒนาโปีรแกรมบันท่ก
ข้อม้ล่การดัำเนินงานตัามโครงการกำจัดัเชื้่อ� ไวรัสตัับอักเสบบีจาก
แม่ส้่ล่้กให้กับโรงพยาบาล่ หน่วยบริการทั�วปีระเทศ แล่ะพัฒนา
ระบบการเชื้่�อมโยงข้อม้ล่จากระบบคล่ังข้อม้ล่ดั้านการแพทย์แล่ะ
สาธารณสุข
นพ.ปรีีชา กล่่าวตั่อไปีว่า การส่งเสริมให้ผท้ มี� พี ฤตัิกรรมเสีย� ง
ควรตัรวจหาการตัิ ดั เชื้่� อ ไวรั ส ตัั บ อั ก เสบบี ก่ อ น แล่ะหากไม่ มี
ภั้มิคุ้มกันควรฉีีดัวัคซีีนปี้องกันโรคไวรัสตัับอักเสบบีให้ครบชืุ้ดั
จำนวน 3 เข็ม ปีัจจุบันมีการส่งเสริมให้เดั็กทุกคนไดั้รับวัคซีีน
ปี้องกันโรคไวรัสตัับอักเสบบีให้ครบตัามเกณฑ์์ตัารางการสร้างเสริม

รายงานพิเศษ
ภั้มิคุ้มกันโรคในเดั็กตัามนัดั สำหรับวิธีปี้องกันโดัยการใชื้้ถุงยาง
อนามัยทุกครั�งที�มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกชื้่องทาง สำหรับผ้้ที�
ตัิดัเชื้่อ� ไวรัสตัับอักเสบบีควรงดับริจาคเล่่อดั หากตั้องรับการผ่าตััดั
ทำฟััน หร่อมีการตัั�งครรภั์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั�ง แล่ะ
หล่ีกเล่ี�ยงปีัจจัยเสี�ยงเพ่�อนำไปีส้่การกำจัดัโรคไวรัสตัับอักเสบบี
ภัายในปีี พ.ศ. 2573
ทั�งนี�โรคไวรัสตัับอักเสบบีสามารถปี้องกันไดั้ดั้วยการฉีีดั
วัคซีีนปี้องกันโรคไวรัสตัับอักเสบบี แล่ะรักษาไดั้ดั้วยการให้ผ้ปี่วย
รับปีระทานยาตั้านไวรัสเพ่อ� ควบคุมปีริมาณไวรัสในร่างกาย ล่ดัภัาวะ
การเกิดั พั งผ่ ดั ของตัั บ ชื้ะล่อการเกิ ดัตัั บแข็ ง แล่ะล่ดัการเกิดั
มะเร็งตัับ แตั่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดัไดั้ ดัังนัน� กรมควบคุมโรค
จ่งเร่งส่งเสริมให้ปีระชื้าชื้นมีความร้้ ความเข้าใจ แล่ะตัระหนัก
ถ่ ง ความสำคั ญิ ของโรคไวรั ส ตัั บ อั ก เสบบี สามารถปีระเมิ น
ความเสีย� งของตันเองแล่ะคนรอบข้าง หากมีพฤตัิกรรมเสีย� งให้เข้ารับ
บริการตัรวจคัดักรองแล่ะการรักษาโรคไวรัสตัับอักเสบบีโดัยเร็ว
สอบถามเพิม� เตัิมไดั้ที� กองโรคเอดัส์แล่ะโรคตัิดัตั่อทางเพศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2590-3216 หร่อสายดั่วนกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 1422
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สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกัับภาคีเครือข่่าย
สร้างพลัังความเข่้มแข่็งแลัะยั�งยืน แลักัเปลัี�ยนเรียนร้้
กัารรักัษาโรคเบาหวานด้้วยแพลัตฟอร์ม
www.t2dminsulin.com
“

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกัับภาคีเครือข่่าย
จััดสัมมนาเล็็งแกั้ปัญหาเบาหวาน ผ่่านกัารสร้างเครือข่่าย
แล็ะชมรมเบาหวานอย่างยั�งยืน แนะแพล็ตฟอร์ม t2dminsulin.com
แหล็่งรวมความร้้เรื�องกัารรักัษาโรคเบาหวานแล็ะกัารใช้อินซู้ล็ิน
เข่้าใจัง่ายผ่่านกัาร์ต้นแอนิเมชั�น

”

เนื่่อ� งในื่วัันื่เบาหวัานื่โลก ซึ่่ง� ตรงกับวัันื่ที่่� 14 พฤศจิิกายนื่ของทีุ่กปีี
ในื่ปีีนื่่�จินื่ถึ่งปีี พ.ศ. 2566 สมาพันื่ธ์์เบาหวัานื่นื่านื่าชาติ (International
Diabetes Federation; IDF) ม่การกำหนื่ดหัวัข้อรณรงค์์เปี็นื่ Access to
Diabetes Care. If not now, When? การเข้าถึ่งการดูแลโรค์เบาหวัานื่
ถึ้าไม่ใช่ตอนื่นื่่� แล้วัจิะต้องเม่�อไร
เนื่่�องจิากเปี็นื่ที่่�ที่ราบกันื่ด่วั่าสถึานื่การณ์เบาหวัานื่ที่ั�วัโลกที่่�ม่
แนื่วัโนื่้มเพิ�มสูงข่�นื่ จิากการสำรวัจิของสมาพันื่ธ์์เบาหวัานื่นื่านื่าชาติ (IDF)
ระบุวั่าในื่ปีี พ.ศ. 2562 ค์าดการณ์วั่าในื่อ่ก 25 ปีีข้างหนื่้า สถึานื่การณ์
ที่ั�วัโลกจิะม่ผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่เพิ�มข่�นื่ถึ่ง 700 ล้านื่ค์นื่ หร่อเพิ�มข่�นื่ 51%
ในื่ขณะที่่�ข้อมูลสำรวัจิสถึานื่ะสุขภาพอนื่ามัยของค์นื่ไที่ยในื่ปีี พ.ศ. 2562
พบค์วัามชุกของโรค์เบาหวัานื่ 9.5% เพิ�มสูงข่�นื่จิากปีี พ.ศ. 2557 ที่่�ม่
ค์วัามชุกอยู่ที่่� 8.9% และม่แนื่วัโนื่้มเพิ�มข่�นื่อย่างต่อเนื่่�อง ซึ่่�งปีัจิจิัยสำค์ัญ
ที่่�ที่ำให้เส่�ยงและม่แนื่วัโนื่้มเปี็นื่โรค์เบาหวัานื่ค์่อ วัิถึ่ช่วัิตที่่�เปีล่�ยนื่แปีลงไปี
เช่นื่ การใช้ช่วัิตสะดวักสบายข่�นื่ อยู่หนื่้าจิอม่อถึ่อมากข่�นื่ ที่ำให้ขยับ
ร่างกายนื่้อยลง การขาดการออกกำลังกาย รวัมถึ่งการบริโภค์ของหวัานื่
และอาหารที่่�ให้พลังงานื่เกินื่ค์วัามต้องการของร่างกาย
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T he Med icin e Jo ur n a l
สมาค์มโรค์เบาหวัานื่แห่งปีระเที่ศไที่ยฯ
ร่ วั มกั บ สำนื่ั ก การแพที่ย์ กรุ ง เที่พมหานื่ค์ร,
สำนื่ั ก อนื่ามั ย กรุ ง เที่พมหานื่ค์ร, กระที่รวัง
สาธ์ารณสุข, สมาค์มผูู้้ให้ค์วัามรู้โรค์เบาหวัานื่,
ชมรมเบาหวัานื่, ภาค์่เค์ร่อข่ายต่าง ๆ และ
โรงพยาบาลราชวัิ ถึ่ จิ่ ง ได้ จิั ด งานื่ ‘สั ม มนื่า
แลกเปีล่�ยนื่เร่ยนื่รู้การสร้างเค์ร่อข่ายและชมรม
เบาหวัานื่ของปีระเที่ศไที่ยให้เข้มแข็งและยั�งย่นื่’
โดยได้รบั เก่ยรติจิาก พล.ต.อ.อัศวิิน ขวิัญเมืือง
ผู้้�วิ่าราชการกรุงเทพมืหานคร กล่าวัเปีิดงานื่
ค์รัง� นื่่วั� า่ เนื่่อ� งจิากกรุงเที่พมหานื่ค์รได้เล็งเห็นื่ถึ่ง
ค์วัามสำค์ั ญ ในื่การแก้ไขปีัญ หาโรค์เบาหวัานื่
ซึ่่� ง เปี็ นื่ หนื่่� ง ในื่ปีั ญ หาด้ า นื่สาธ์ารณสุ ข ของ
ปีระเที่ศไที่ยที่่�สั�งสมมายาวันื่านื่ ร่วัมสนื่ับสนืุ่นื่
ให้ผู้ปีู้ วั่ ยเบาหวัานื่ม่สวั่ นื่ร่วัมในื่การจิัดการเบาหวัานื่
ของตนื่เอง และม่ค์วัามรู้ค์วัามเข้าใจิเก่�ยวักับ
การดูแลตนื่เองที่่�ถึูกต้อง สามารถึปีรับเปีล่�ยนื่
พฤติ ก รรมและการดำเนื่ิ นื่ ช่ วัิ ต ตนื่เองให้
สอดค์ล้องกับแนื่วัที่างการรักษ์า รวัมที่ั�งแบ่งปีันื่
ปีระสบการณ์และแลกเปีล่ย� นื่เร่ยนื่รูใ้ นื่การบริหาร
จิัดการกับโรค์เบาหวัานื่ระหวั่างภาค์ส่วันื่ต่าง ๆ
นื่ั� นื่ เ ปี็ นื่ เร่� อ ง ส ำ ค์ั ญ ที่่� ค์ วั ร เร่ ง ขั บ เ ค์ ล่� อ นื่
โรงพยาบาลและศู นื่ ย์ บ ริ ก ารสาธ์ารณสุ ข ของ
กรุงเที่พมหานื่ค์รจิะเปี็นื่กลจิักรสำค์ัญที่่�จิะช่วัย
ให้ผูู้้เปี็นื่โรค์เบาหวัานื่สามารถึจิัดตั�งชมรมและ
การปี้องกันื่ตนื่เองได้อย่างม่ปีระสิที่ธ์ิภาพ และ
ปีลอดภัยยิ�งข่�นื่
สิ�งที่่�นื่่ากังวัลของเบาหวัานื่ค์่อ การเกิด
ภาวัะแที่รกซึ่้อนื่ เพราะจิากสถึิติผูู้้เส่ยช่วัิตด้วัย
โรค์เบาหวัานื่ม่ 3.7 ล้านื่ค์นื่ ซึ่่ง� พบวั่า 1.5 ล้านื่ค์นื่
เส่ ย ช่ วัิ ต จิากเบาหวัานื่โดยตรง และอ่ ก
2.2 ล้านื่ค์นื่เส่ยช่วัิตจิากภาวัะแที่รกซึ่้อนื่จิาก
โรค์เบาหวัานื่ ซึ่่�งม่สัดส่วันื่เปี็นื่ 60% ของยอด
ผูู้้ เ ส่ ย ช่ วัิ ต การเกิ ด ภาวัะแที่รกซึ่้ อ นื่แบ่ ง เปี็ นื่
2 ส่วันื่หลัก ๆ ค์่อ 1. ภาวัะแที่รกซึ่้อนื่ที่่�เกิดจิาก

เกาะติดสถานการณ์
หลอดเล่อดแดงขนื่าดเล็ก เช่นื่ เบาหวัานื่ข่นื่� จิอปีระสาที่ตา เบาหวัานื่ลงไต
ปีลายปีระสาที่เส่�อมจิากเบาหวัานื่จิะม่อาการชาม่อชาเที่้า จินื่ไม่ รู้ ส่ ก
เกิดบาดแผู้ลได้ง่าย และ 2. ภาวัะแที่รกซึ่้อนื่ที่่�เกิดจิากหลอดเล่อดแดง
ขนื่าดใหญ่อาจิม่ภาวัะเส้นื่เล่อดหัวัใจิต่บที่ำให้เกิดหัวัใจิวัายได้ ภาวัะ
โรค์หลอดเล่อดสมองต่บจินื่ที่ำให้เกิดอัมพฤกษ์์ อัมพาต หร่อพิการตามมา
เปี็นื่ต้นื่

ุ พญ.วิรรณี นิธิยิ านันท์ นายกสมืาคมืโรคเบาหวิาน
ศ.เกียรติคณ
แห่งประเทศไทย ในพระราช้ปถััมืภ์์ สมืเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ
สยามืบรมืราชกุมืารี กล่าวัวั่า “สมาค์มโรค์เบาหวัานื่แห่งปีระเที่ศไที่ยฯ
ม่แนื่วัที่างขับเค์ล่�อนื่ให้ผูู้้ปี่วัยสามารถึค์วับค์ุมเบาหวัานื่ของตนื่เองได้
โดยจิำเปี็นื่ต้องเร่ยนื่รู้วั่าเบาหวัานื่ค์่ออะไร เปี้าหมายการค์วับค์ุมระดับ
นื่�ำตาลของแต่ละค์นื่ซึ่่�งแพที่ย์จิะเปี็นื่ผูู้้กำหนื่ด รวัมถึ่งต้องค์วับค์ุมระดับ
ค์วัามดันื่และระดับไขมันื่ในื่เล่อดให้อยู่ในื่เกณฑ์์เปี้าหมาย เพราะ 2 สิ�งนื่่�
ถึ่อเปี็นื่ปีัจิจิัยเส่�ยงที่่�จิะที่ำให้เกิดโรค์แที่รกซึ่้อนื่ได้ในื่อนื่าค์ต”
“ปีัจิจิุบันื่การมาพบแพที่ย์รักษ์าเบาหวัานื่ที่่�โรงพยาบาลจิะเปี็นื่
ลักษ์ณะการที่ำงานื่ร่วัมกันื่เปี็นื่ที่่มสหวัิชาช่พ ม่พยาบาล เภสัชกร และ
นื่ักโภชนื่าการบำบัด ร่วัมดูแลให้ค์ำปีร่กษ์าแนื่ะนื่ำร่วัมด้วัย รวัมถึ่งการตรวัจิ
สุขภาพปีระจิำปีีของผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่ก็จิะค์รอบค์ลุมมากข่�นื่ ม่การตรวัจิ
สุ ข ภาพตา ตรวัจิปีั ส สาวัะเพ่� อ ดู ก ารที่ำงานื่ของไต ตรวัจิสุ ข ภาพเที่้ า
เพ่�อดูแลปี้องกันื่เชิงรุกก่อนื่เกิดภาวัะแที่รกซึ่้อนื่หร่อเกิดแผู้ลตามมา ที่ั�งนื่่�
สมาค์มโรค์เบาหวัานื่แห่งปีระเที่ศไที่ยฯ ได้พยายามขับเค์ล่อ� นื่ให้มก่ ารดูแล
อย่างค์รบถึ้วันื่เพ่�อให้ผูู้้ปี่วัยเข้าถึ่งการรักษ์าได้อย่างที่ั�วัถึ่ง และใกล้ชิดกับ
ผูู้้ให้บริการมากข่�นื่โดยเฉพาะอย่างยิ�งในื่สถึานื่การณ์การแพร่ระบาดของ
เช่�อไวัรัสโค์วัิด-19 ได้ม่การใช้เที่ค์โนื่โลย่ร่วัมด้วัย อาที่ิ การดูแลผูู้้ปี่วัยผู้่านื่
Telemedicine รวัมถึ่งม่ส่�อการเร่ยนื่รู้บนื่ดิจิิที่ัลต่าง ๆ”
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รศ.นพ.เพชร รอด็อารีย์ เลขาธิิการสมืาคมืโรคเบาหวิาน
แห่งประเทศไทย ในพระราช้ปถััมืภ์์ สมืเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ
สยามืบรมืราชกุมืารี กล่าวัถึ่งสถึานื่การณ์จิริงในื่ปีัจิจิุบันื่ ปีี พ.ศ. 2563
ม่ผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่เพิ�มข่�นื่เปี็นื่ 9.5% ของปีระชากรที่ั�งหมด ซึ่่�งอัตราผูู้้ปี่วัย
เบาหวัานื่สู ง กวั่ า จิากที่่�ไ ด้ค์าดการณ์ไวั้ อ่กที่ั�ง ยังม่ผูู้้ที่่�ม่ภ าวัะโรค์อ้วันื่
เพิ�มข่�นื่ถึ่ง 40% ด้วัย โดยในื่กลุ่มดังกล่าวันื่่�ม่ผูู้้ที่่�ไม่ที่ราบวั่าตนื่ปี่วัยเปี็นื่
เบาหวัานื่ถึ่ง 31% ที่ราบวั่าเปี็นื่เบาหวัานื่แต่ไม่ได้รกั ษ์า 14% และ 29% รักษ์า
แต่ค์วับค์ุมไม่ได้ ในื่ขณะที่่�ม่เพ่ยง 26% ที่่�รักษ์าและสามารถึค์วับค์ุมได้
ซึ่่�งยังต�ำกวั่าเปี้าหมายอยู่มาก
จิากอัตราการเพิม� ข่นื่� ของผูู้ปี้ วั่ ยเบาหวัานื่เก่อบ 2 เที่่าในื่ช่วัง 10 ปีี
ที่่ผู้� า่ นื่มา ตัวัแปีรสำค์ัญค์่อ การที่ำงานื่ของตับอ่อนื่ มักพบวั่าในื่วัันื่ที่่วั� นื่ิ จิิ ฉัย
ได้วั่าปี่วัยเปี็นื่เบาหวัานื่ การที่ำงานื่ของตับอ่อนื่ลดลงถึ่ง 50% แล้วั
ปีระกอบกับภาวัะด่�อต่ออินื่ซึู่ลินื่จิากค์วัามอ้วันื่ ดังนื่ั�นื่ ผูู้้ม่ส่วันื่เก่�ยวัข้อง
ด้านื่สาธ์ารณสุขจิ่งจิำเปี็นื่ต้องดำเนื่ินื่การเชิงรุกเพ่อ� ตรวัจิค์ัดกรองกลุม่ เส่ย� ง
ก่อนื่ที่่�จิะเปี็นื่เบาหวัานื่ปีระมาณ 5-10 ปีี ก่อนื่ที่่�การที่ำงานื่ของตับอ่อนื่
จิะลดปีระสิที่ธ์ิภาพลงจินื่ไม่สามารถึฟื้้�นื่สภาพได้
การค์ัดกรองถึ่อวั่าเปี็นื่ตัวัแปีรสำค์ัญในื่การลดอัตราผูู้ปี้ วั่ ยเบาหวัานื่
เพราะนื่อกจิากจิะค์ัดกรองกลุม่ เส่ย� งที่่ม� โ่ อกาสเปี็นื่เบาหวัานื่แล้วั ยังสามารถึ
ปี้องกันื่ผูู้ที่้ ม่� ส่ ขุ ภาพแข็งแรงเพ่อ� ไม่ให้เกิดโรค์อ่กด้วัย สำหรับผูู้เ้ ปี็นื่เบาหวัานื่แล้วั
ก็พยายามไม่ให้เกิดโรค์แที่รกซึ่้อนื่ตามมา นื่อกจิากนื่่�การปีรับแนื่วัค์ิด
หร่ อ วัิ ธ์่ ปี ฏิิ บั ติ ใ นื่ชุ ม ชนื่ อาที่ิ ปีรั บ ค์่ า เฉล่� ย ของนื่� ำ ตาลในื่เล่ อ ดของ
ค์นื่ในื่ชุมชนื่หร่อค์นื่ในื่กรุงเที่พฯ ให้ลดลง จิัดกิจิกรรมออกกำลังกาย
ในื่ชุมชนื่ สนื่ับสนืุ่นื่อาหารเช้าที่่ถึ� กู หลักโภชนื่าการภายในื่โรงเร่ยนื่ หร่อการนื่ำ
เที่ค์โนื่โลย่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ฯลฯ ก็ม่ส่วันื่สำค์ัญในื่การผู้ลักดันื่ให้
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T h e Me d i ci n e J our n a l
บรรลุเปี้าหมายขององค์์การอนื่ามัยโลก (WHO)
ที่่� จิ ะหยุ ด การเพิ� ม ข่� นื่ ของโรค์เบาหวัานื่และ
โรค์อ้ วั นื่ และหากสามารถึดำเนื่ิ นื่ การส่ ง ต่ อ
กลุ่มเส่�ยงหร่อผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่จิากชุมชนื่เพ่�อ
เข้าสู่โมเดลการดูแลรักษ์าแบบค์รบวังจิร โดยม่
การเช่�อมโยงกับที่ั�งระบบสาธ์ารณสุขไที่ยก็จิะ
ที่ำให้ค์นื่ไที่ยม่ค์ณ
ุ ภาพช่วัติ ที่่ด� ข่ นื่่� ได้อย่างยัง� ย่นื่
ขณะเด่ ย วักั นื่ การเร่ ย นื่รู้ แ ละสร้ า ง
ค์วัามเข้าใจิที่่�ถึูกต้องในื่การดูแลผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่
ถึ่ อ เปี็ นื่ อ่ ก หั วั ใจิสำค์ั ญ ที่่� จิ ะช่ วั ยลดภาวัะโรค์
แที่รกซึ่้อนื่ได้ ศ.คลินกิ นพ.วิีระศักด็ิ� ศรินนภ์ากร
นายแพทย์ ท รงคุ ณ วิุ ฒิิ ด็� า นอายุ ร ศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิิถัี และนายกสมืาคมืผู้้�ให�
ควิามืร้โ� รคเบาหวิาน กล่าวัวั่า ด้วัยจิำนื่วันื่ผูู้ปี้ วั่ ย
เบาหวัานื่ที่่เ� พิม� มากข่นื่� ที่ำให้เกิดค์วัามไม่สมดุล
ระหวั่างแพที่ย์ที่ด่� แู ลรักษ์าและจิำนื่วันื่ผูู้ปี้ วั่ ย อ่กที่ัง�
แพที่ย์ยงั ม่เวัลาจิำกัด ที่ำให้บางค์รัง� ผูู้ปี้ วั่ ยไม่เข้าใจิ
โรค์และไม่เข้าใจิการใช้ยาฉ่ดอินื่ซึู่ลนื่ิ อาที่ิ ค์วัรฉ่ด
อย่างไร การปีรับยาฉ่ด รวัมถึ่งการแก้ไขปีัญหา
ภาวัะนื่�ำตาล เปี็นื่ต้นื่ ซึ่่�งการจิัดที่ำแพลตฟื้อร์ม
การเร่ยนื่รู้บนื่เวั็บไซึ่ต์ www.t2dminsulin.com
สำหรับผูู้ปี้ วั่ ยเบาหวัานื่ชนื่ิดที่่� 2 ที่่ต� อ้ งใช้อนื่ิ ซึู่ลนื่ิ
ที่่ไ� ด้รบั การสนื่ับสนืุ่นื่โดย บริษ์ที่ั ซึ่าโนื่ฟื้ี-� อเวันื่ต่ส
(ปีระเที่ศไที่ย) จิำกัด ได้เข้ามาเติมเต็มช่องวั่าง
ที่่�กล่าวัข้างต้นื่และสร้างค์วัามรู้ค์วัามเข้าใจิให้
ผูู้ปี้ วั่ ยได้รบั ข้อมูลค์วัามรูที่้ ถึ่� กู ต้องเก่ย� วักับอินื่ซึู่ลนื่ิ
และสามารถึนื่ำไปีปีรับใช้ดูแลตนื่เองได้
เที่ค์โนื่โลย่ ส่� อ การเร่ ย นื่รู้ www.
t2dminsulin.com ที่ำให้บุค์ลากรที่างการแพที่ย์
พยาบาล ผูู้ปี้ วั่ ย ผูู้ด้ แู ลผูู้ปี้ วั่ ย และปีระชาชนื่ที่ัวั� ไปี
สามารถึเข้ า ถึ่ ง ข้ อ มู ล ได้ บ นื่ทีุ่ ก แพลตฟื้อร์ ม
อำนื่วัยค์วัามสะดวักให้สามารถึเข้าถึ่งข้อมูลได้
ทีุ่กที่่ที่� กุ เวัลา โดยข้อมูลที่่ถึ� า่ ยที่อดอยูใ่ นื่รูปีแบบ
การ์ตูนื่แอนื่ิเมชั�นื่ที่่�เข้าใจิง่าย และได้ปีรับศัพที่์
เชิงวัิชาการให้งา่ ยต่อการเข้าใจิ โดยเนื่่อ� หาได้รบั
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เกาะติดสถานการณ์

การตรวัจิสอบค์วัามถึู ก ต้ อ งจิากที่่ ม แพที่ย์
ชำนื่าญการด้านื่โรค์เบาหวัานื่จิากโรงพยาบาล
ระดับปีระเที่ศหลายแห่ง เพ่�อมุ่งให้เปี็นื่แหล่ง
ข้อมูลที่่เ� ช่อ� ถึ่อได้ อ่กที่ัง� ได้สอดแที่รกสาระผู้่านื่เกม
ปีระกอบด้วัย 8 บที่เร่ยนื่ อาที่ิ ค์วัามสำค์ัญ
ของอิ นื่ ซึู่ ลิ นื่ , ค์วัามเข้ า ใจิผู้ิ ด และค์วัามจิริ ง
เก่ย� วักับอินื่ซึู่ลนื่ิ , การเริม� ใช้อนื่ิ ซึู่ลนื่ิ ในื่การรักษ์า
เบาหวัานื่, อาหารและการออกกำลังกายสำหรับ
ผูู้้ เ ปี็ นื่ เบาหวัานื่, การจิั ด การเม่� อ เกิ ด นื่� ำ ตาล
ในื่เล่ อ ดต� ำ , ชนื่ิ ด ของอิ นื่ ซึู่ ลิ นื่ , การเก็ บ และ
การพกพาอินื่ซึู่ลนื่ิ และการใช้เค์ร่อ� งเจิาะนื่�ำตาล
ปีลายนื่ิ�วัและค์วัามจิำเปี็นื่ในื่การปีรับขนื่าดยา
เปี็ นื่ ต้ นื่ และจิะม่ ก ารพั ฒ นื่าค์วัามรู้ เ ก่� ย วักั บ
อิ นื่ ซึู่ ลิ นื่ บนื่เวั็ บ ไซึ่ต์ www.t2dminsulin.com
เพิ�มเปี็นื่ 12 บที่เร่ยนื่ ในื่ช่วังต้นื่ปีี พ.ศ. 2565
อ่กด้วัย
ที่ัง� นื่่ห� วัั ใจิสำค์ัญในื่การก้าวัไปีสูก่ ารดูแล
ผูู้้ ปี่ วั ยเบาหวัานื่เพ่� อ ให้ บ รรลุ เ ปี้ า หมายนื่ั� นื่
ต้ อ งอาศั ย ค์วัามร่ วั มม่ อ กั นื่ จิากทีุ่ ก ภาค์ส่ วั นื่
ที่ั�งจิากภาค์รัฐและเอกชนื่ และสำค์ัญที่่�สุดค์่อ
ภาค์ปีระชาชนื่ รวัมถึ่งผูู้้ปี่วัยจิำเปี็นื่ต้องปีรับ
พฤติกรรม ซึ่่�งหากได้รับการสนื่ับสนืุ่นื่อันื่ด่จิาก
แพที่ย์ บุค์ลากรที่างการแพที่ย์ รวัมถึ่งม่ชุมชนื่
ที่่ช� วั่ ยกันื่ดูแล และได้รบั ค์วัามรูค์้ วัามเข้าใจิอย่าง
ถึูกต้อง โดยม่โมเดลการดูแลอย่างเปี็นื่รูปีธ์รรม
อาที่ิ ชมรมเบาหวัานื่ ก็จิะที่ำให้เกิดการรวัมตัวั
ของผูู้้ ปี่ วั ยได้ แ ลกเปีล่� ย นื่ปีระสบการณ์ ดู แ ล
ช่วัยเหล่อกันื่ จิากการศ่กษ์าผูู้ที่้ อ่� ยูใ่ นื่ชมรมฯ จิะ
สามารถึค์วับค์ุมค์่าระดับนื่�ำตาลสะสมได้ด่กวั่า
ผูู้้ที่่�ไม่ม่ชมรม จิ่งอยากให้เสริมพลังในื่การจิัดตั�ง
ชมรมผูู้้ปี่วัยเบาหวัานื่ให้มากยิ�งข่�นื่ เพ่�อช่วัยกันื่
ค์วับค์ุมระดับนื่�ำตาลในื่เล่อด และลดการเกิด
ภาวัะแที่รกซึ่้อนื่ เพ่�อการม่ค์ุณภาพช่วัิตที่่�ด่ข่�นื่
อย่างยั�งย่นื่
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สมาคมศััลยแพทย์ทรวงอกฯ ชี้้� ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและโรคป่อด
ควรเร่งฉี้ด “วัคซี้นโควิด-19” ชี้่วยป่้องกันการเส้ยชี้้วิต 90%
สมาคมศััลยแพทย์ทรวงอกแห่่งประเทศัไทย แนะผู้้ป� ว่ ยโรคห่ัวใจ
และโรคปอดควรเร่งฉีีด “วัคซีีนโควิด-19” ห่ลังมีสถิิติิวิจัยและยืนยัน
อย่างเป็นทางการว่า “ฉีีดวัคซีีน” จะสามารถิป้องกันการติิดเชื้ื�อโควิด-19
ได�ถิงึ 50-80% และยังชื้่วยป้องกันการป่วยห่นักจนถิึงขั้ัน� เสียชื้ีวติิ ได�มากถิึง
90% และยังมีอัติราความเสี�ยงจากการฉีีดวัคซีีนเพียงแค่ 0.002% พร�อม
จัดทำสื�อวิดีโอความเขั้�าใจในวัคซีีนโควิด-19 ร้ปแบบ animation และ
infographic เพื�อแก�ไขั้ความเขั้�าใจผู้ิดติ่อผู้ลขั้�างเคียงขั้องวัคซีีน สามารถิ
รับชื้มได�ที� https://youtu.be/UWGI-twZKgs
พญ.ปีนัชื้นี ชื้าติิบุรุษ ศััลยแพทย์โรคทรวงอก โรงพยาบาลราชื้วิถิี
และนายกสมาคมศััลยแพทย์ทรวงอกแห่่งประเทศัไทย เผยว่่า ท่่ามกลาง
การพยายามแก้ไขปััญหาโรคโคว่ิด-19 ณ ปััจจุบััน องค์การอนามัยโลก (WHO)
และองค์ก รสาธารณสุขท่ั�ว่ โลกต่่า งลงคว่ามเห็นเดียว่กันว่่า ว่ิธี จั ด การกั บั
การแพร่ระบัาดของโคว่ิด-19 ได้ดท่ี สี� ดุ คือ เร่งให้ปัระชากรได้รบัั ว่ัคซีีนอย่างน้อย
ร้อยละ 70 ข้�นไปั เพื�อให้เกิด herd immunity หรือภููมิคุ้มกันหมู่ข้�นในพื�นท่ี�
ซี้�งองค์กรสาธารณสุขไท่ยก็เข้าใจในข้อเท่็จจริงนี�ดี และได้เร่งให้เกิดการเข้าถึ้ง
ว่ัคซีีนโดยเร็ว่ท่ีส� ดุ โดยเฉพาะกับักลุม่ เสีย� งสูงอย่างกลุม่ บัุคลากรท่างการแพท่ย์
ด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปัีข้�นไปั รว่มถึ้งผู้ปั่ว่ย 7 กลุ่มโรคเสี�ยง เพื�อสร้าง
ภููมิคุ้มกันและลดคว่ามรุนแรงให้ลดน้อยลงท่ี�สุด
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“นอกเหนือจากกระบัว่นการจัดการด้านว่ัคซีีนแล้ว่ สาธารณสุขยังมีหน้าท่ี�แก้ไข
คว่ามเข้าใจผิดของผู้คนท่ี�เกิดจากคว่ามกลัว่ต่่อต่ัว่ว่ัคซีีนอีกด้ว่ย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี�ยงสูง
อย่างผู้ปั่ว่ยโรคหัว่ใจ (โรคหัว่ใจและหลอดเลือด) และโรคปัอด (โรคท่างเดินหายใจเรื�อรัง)
ในกลุม่ 7 โรคเสีย� งท่ีก� งั ว่ลว่่าคว่ามเสีย� งจากผลข้างเคียงของว่ัคซีีนอาจกระท่บัต่่อโรคปัระจำต่ัว่
ท่ีต่� ว่ั เองเปั็นอยู่ แต่่คว่ามจริงแล้ว่กลุม่ ผูปั้ ว่่ ยโรคท่รว่งอก (หัว่ใจและปัอด) ล้ว่นแต่่เปั็นผูปั้ ว่่ ย
ท่ีม� คี ว่ามเสีย� งสูงสุด และต่้องได้รบัั ว่ัคซีีนโคว่ิด-19 โดยเร็ว่ท่ีส� ดุ เพราะหากผูปั้ ว่่ ยโรคท่รว่งอก
ได้รับัเชื�อโคว่ิด-19 เข้าไปั โอกาสท่ี�เชื�อจะลุกลามจนลงสู่ปัอดและยากต่่อการท่ำการรักษา
มีมากกว่่าคนท่ั�ว่ไปัถึ้งหลายสิบัเท่่า”
สมาคมศััลยแพท่ย์ท่รว่งอกแห่งปัระเท่ศัไท่ยท่ี�มีคว่ามเชี�ยว่ชาญการดูแลผู้ปั่ว่ย
โรคท่รว่งอกจ้งต่้องการสือ� สารให้ได้ท่ราบัถึ้งคว่ามเข้าใจผิดต่่อผลข้างเคียง และคว่ามจำเปั็น
ท่ี�ผู้ปั่ว่ยต่้องได้รับัว่ัคซีีนโคว่ิด-19 โดยเร็ว่ท่ี�สุด ได้จัดท่ำสื�อในรูปัแบับัว่ิดีโอท่ี�มีเนื�อหา
ครอบัคลุมข้อดีและคว่ามเสี�ยงในการรับัว่ัคซีีนให้เห็นแบับั animation และ infographic
โดยองค์การอนามัยโลกมีสถึิต่ิว่ิจัยและยืนยันอย่างเปั็นท่างการแล้ว่ว่่าการฉีดว่ัคซีีนจะ
สามารถึปั้องกันการต่ิดเชื�อโคว่ิด-19 ได้ถึ้ง 50-80% และยังช่ว่ยปั้องกันการปั่ว่ยหนักจนถึ้ง
ขั�นเสียชีว่ิต่ได้มากถึ้ง 90% ท่ี�สำคัญอัต่ราคว่ามเสี�ยงจากการฉีดว่ัคซีีนยังน้อยเพียงแค่
0.002% หรือในจำนว่นคน 1 แสนคนจะพบัผูม้ คี ว่ามเสีย� งเพียง 2 คนเท่่านัน� (สามารถึรับัชม
ว่ิดีโอแบับัเต่็มได้ท่ี� https://youtu.be/UWGI-twZKgs)
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“คว่ามอันต่รายของเชื�อโคว่ิด-19 หลัก ๆ อยู่ท่ี�คว่ามเร็ว่ในการแพร่ระบัาด คว่ามสามารถึ
ในการกลายพันธุ์จนเกิดการต่ิดต่่อได้ง่ายกว่่าเก่า รว่มถึ้งคว่ามรุนแรงเมื�อเชื�อลงสู่ปัอด ดังนั�น จ้งพูด
ได้เต่็มปัากว่่าผู้ท่ี�มีโรคปัระจำต่ัว่ โดยเฉพาะกลุ่มโรคท่รว่งอกท่ี�เกี�ยว่ข้องกับัระบับัหลอดลมท่ั�งหมด
คือหน้�งในกลุ่มเปัราะบัางท่ี�สุด เพราะหากได้รับัเชื�อโคว่ิด-19 เมื�อไร โอกาสท่ี�เชื�อจะลุกลามลงปัอด
จะเกิดข้�นได้ง่ายมาก อีกท่ั�งการรักษาเยียว่ยาจะมีคว่ามยากยิ�งกว่่าและยังเสี�ยงต่่อการสูญเสียชีว่ิต่
สูงมากอีกด้ว่ย ดังนั�น จ้งเปั็นเรื�องเร่งด่ว่นท่ี�ผู้ปั่ว่ยโรคท่รว่งอก (หัว่ใจและปัอด) ต่้องท่ำคว่ามเข้าใจ
เกี�ยว่กับัผลข้างเคียงของว่ัคซีีน และรีบัไปัรับัว่ัคซีีนปั้องกันโคว่ิด-19 โดยเร็ว่ท่ี�สุด” พญ.ปีนัชื้นี
กล่าว่ท่ิ�งท่้าย
สามารถึรับัชมสื�อว่ิดีโอแสดงคว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับัว่ัคซีีนโคว่ิด-19 ในผู้ปั่ว่ยโรคหัว่ใจและ
โรคปัอด โดยสมาคมศััลยแพท่ย์ท่รว่งอกแห่งปัระเท่ศัไท่ยได้ท่ี� https://youtu.be/UWGI-twZKgs
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Healthcare x Application

Chula Care รู้ทุกขั้นตอนใช้ชีวิต
ใน ร.พ.จุฬาลงกรณ์

“Chula Care App” เป็็นแอป็พลิิเคชัันเกี่่�ยวกี่ับบริิกี่าริทางกี่าริแพทย์ของโริงพยาบาลิจุุฬาลิงกี่ริณ์์
สภากี่าชัาดไทย ริองริับกี่าริให้้บริิกี่าริกี่ลิุม� ผู้้ป็้ ว่ ย ญาติิผู้ป็้ ว่ ย แลิะบุคลิากี่ริในโริงพยาบาลิ ผู้�านชั�องทางออนไลิน์
สามาริถดาวน์โห้ลิดได้ทาง App Store สำห้ริับ iOS แลิะ Play Store สำห้ริับ Android เพ่�อป็ริะสบกี่าริณ์์
กี่าริได้ริับบริิกี่าริท่�ง�าย ริวดเริ็วแลิะม่ป็ริะสิทธิิภาพมากี่ข้�น สามาริถแจุ้งเติ่อนวันแลิะคิวพบแพทย์ลิ�วงห้น้า 1 วัน
ผู้�านทาง SMS พริ้อมแจุ้งผู้ลิติริวจุสอบสิทธิิในกี่าริริักี่ษา อาทิ ป็ริะกี่ันสังคม ป็ริะกี่ันสุขภาพถ้วนห้น้า แลิะ
แจุ้งสถานะใบนำทางกี่าริชัำริะเงินผู้�าน Mobile Banking ของทุกี่ธินาคาริ
โดยม่ทง�ั บริิกี่าริกี่าริกี่ริอกี่ข้อม้ลิผู้้ป็้ ว่ ยเพ่อ� จุัดส�งยาให้้ทางไป็ริษณ์่ยผู้์ า� นแอป็พลิิเคชััน Chula Care App
โดยผู้้้ใชั้บริิกี่าริลิงทะเบ่ยนกี่าริใชั้งานแลิะกี่ริอกี่ข้อม้ลิท่�อย้�แลิะห้มายเลิขโทริศััพท์ในกี่าริจุัดส�งยา เพ่�อให้้
ได้ริับยาติริงกี่ับความติ้องกี่าริของผู้้้ใชั้บริิกี่าริ ชั�วยอำนวยความสะดวกี่แลิะป็ริะห้ยัดค�าใชั้จุ�าย
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เริ�มต้นการใช้งานครั้งแรก
เม่อ� ติิดติัง� แลิะเป็ิดแอป็พลิิเคชัันจุะเข้าส้ห้� น้า Onboarding ห้ริ่อคำแนะนำ ผู้้ใ้ ชั้งานสามาริถกี่ดข้าม (skip)
ได้เลิยค�ะ แอป็พลิิเคชัันจุะแบ�งฟัังกี่์ชัันกี่าริทำงานออกี่เป็็นทั�งแบบไม�ลิงทะเบ่ยนแลิะแบบลิงทะเบ่ยน
ฟัังก์์ชัันไม่่ต้้องลงทะเบีียน
 สาระข่่าวสาร แบ�งออกี่เป็็น 3 ห้มวด ค่อ ข�าวสาริป็ริะชัาสัมพันธิ์ เกี่ริ็ดความริ้ส
้ ขุ ภาพ แลิะบอกี่เลิ�า
กี่้าวทันห้มอ
 แผนที� ค้นห้าท่�ติั�งอาคาริได้ง�าย ๆ ริ้้ทุกี่เส้นทาง
 บีริจาค ทำบุญทันใจุ บริิจุาคเงิน บริิจุาคริ�างกี่ายแลิะอวัยวะ สิทธิิป็ริะโยชัน์ แลิะขอใบเสริ็จุริับเงิน
ฟัังก์์ชัันต้้องลงทะเบีียน
 ใบีนำทาง ริ้้ทุกี่กี่ริะบวนกี่าริติริวจุ คิวเข้าติริวจุห้น้าห้้อง แบ�งออกี่เป็็น 2 ป็ริะเภท ค่อ ใบนำทาง
คัดกี่ริอง แลิะใบนำทางคลิินิกี่
 นัดหม่าย ริะบบด้งข้อม้ลินัดห้มายของผู้้้ป็่วย แสดงข้อม้ลิริายกี่ารินัดห้มาย
 ชัำระเงิน ผู้�านโทริศััพท์ม่อถ่อ ง�าย สะดวกี่ ริวดเริ็ว แสดงป็ริะวัติิกี่าริชัำริะเงิน แลิะห้ลิักี่ฐาน
กี่าริชัำริะเงิน สามาริถชัำริะด้วยบัติริเคริดิติ/บัติริเดบิติ *ผู้�อนชัำริะเฉพาะบัติริเคริดิติธินาคาริ
กี่สิกี่ริไทยเท�านั�น
 ผ้้ด้แล ให้้ผู้้อ่�นชั�วยด้แลินัดห้มายแลิะใบนำทางแทนผู้้้ป็่วย ง�ายติ�อผู้้้ส้งอายุ
 ข่้อม่้ลรับียา
- หลังจาก์พบีแพทย์ ผู้้้ป็่วยจุะได้ริับกี่าริแจุ้งเติ่อน คริั�งท่� 1 โดยม่ข้อความ “โรงพยาบาลกำลังสรุป
ค่่ายาที่่�ที่่านต้้องชำระ กรุณารอข้้อค่วามแจ้้งสรุปค่่าใช้จ้่าย และเลือกสถานที่่�รับยา สักค่ร่่”
- หลังจาก์เภสัชัก์รจัดยาเสร็จ ผู้้้ป็่วยจุะได้ริับกี่าริแจุ้งเติ่อน คริั�งท่� 2 (กี่ริณ์่ท่�ม่ยา) โดยม่ข้อความ
“ใบสัง� ยาเลข้ที่่� xx สรุปค่่าใช้จ้า่ ยที่่ที่� า่ นต้้องชำระ (จ้ำนวนเงิน) กรุณาเลือกสถานที่่ร� บั ยาภายใน (วันที่่/� เวลา)
กดที่่น� ่� และชำระเงินที่่� Chula Care” * กี่ริณ์่มย่ าแติ�จุดั ส�งไม�ได้ ผู้้ป็้ ว่ ยจุะติ้องมาริับยาท่โ� ริงพยาบาลิจุุฬาลิงกี่ริณ์์
เท�านั�น
- ห้ากี่เป็็นริายกี่าริท่�เกี่ิดข้�นห้ลิังจุากี่ Teleclinic ผู้้้ป็่วยสามาริถชัำริะเงินได้ย้อนห้ลิัง 7 วัน
- ห้ากี่เป็็นริายกี่าริท่�เกี่ิดข้�นห้ลิังจุากี่ Teleclinic ผู้้้ป็่วยใชั้สิทธิิข้าริาชักี่าริ สามาริถชัำริะส�วนเกี่ินสิทธิิ
ผู้�านทาง Chula Care ได้
- ระบีุชั่องทางก์ารรับียา สามาริถเลิ่อกี่ได้ 2 สถานท่� ค่อ ริับยาท่�โริงพยาบาลิจุุฬาลิงกี่ริณ์์ ห้ริ่อริับยา
ท่� 7-11 (กี่ริณ์่ท่�สามาริถจุัดส�งยาได้เท�านั�น)
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จุดเด่น Feature
เพ่� อ ป็ริะสบกี่าริณ์์ ท่� ด่ ท่� สุ ด Chula Care ได้ พั ฒ นาริะบบแลิะฟัั ง กี่์ ชัั น กี่าริใชั้ ง านเพ่� อ ติอบสนอง
ความติ้องกี่าริของผู้้้ใชั้งาน อาทิเชั�น กี่าริแสดงแจุ้งเติ่อนชัำริะค�าบริิกี่าริห้ลิังพบแพทย์ท่�โริงพยาบาลิ บริิกี่าริ
ส�งยา เพิม� บริิกี่าริเลิ่อกี่สถานท่จุ� ดั ส�งยา เพิม� ป็ริะสิทธิิภาพกี่าริทำงาน เพิม� บริิกี่าริกี่าริพบแพทย์ทางไกี่ลิ ป็ริับป็ริุง
บริิกี่าริเลิ่อกี่สถานท่�ริับยาให้้ริองริับกี่ริณ์่ไม�ม่ยอดค�าใชั้จุ�ายท่�ติ้องชัำริะ เพิ�มริายลิะเอ่ยดนโยบายจุัดกี่าริข้อม้ลิ
ส�วนบุคคลิให้้ผู้้ใชั้งานได้ริับทริาบ ป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธิิภาพกี่าริทำงานในส�วนของบริิกี่าริกี่าริชัำริะเงิน แลิะ
เพิม� ชั�องทางกี่าริชัำริะค�าบริิกี่าริด้วยกี่าริสแกี่นคิวอาริ์โค้ด สามาริถชัำริะด้วย Mobile Banking ธินาคาริใดกี่็ได้
เพ่อ� ป็ริะสบกี่าริณ์์ทด่� ท่ ส่� ดุ ของคุณ์ พบกี่ับฟัีเจุอริ์ให้ม� ๆ ได้ติลิอด เพ่ยงเป็ิดกี่าริอัพเดทแอป็พลิิเคชัันแบบอัติโนมัติิ
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นอกี่จุากี่น่�ยังม่อ่กี่ห้น้�งชั�องทางพิเศัษค่อ บริิกี่าริ LINE @chulacovid19 ชั�วยให้้ผู้้ใชั้บริิกี่าริสามาริถคัดกี่ริองติัวเอง
เบ่�องติ้น โดยม่แพทย์ผู้้เชั่�ยวชัาญจุากี่จุุฬาฯ ติอบข้อสงสัยในเริ่�อง COVID-19 พริ้อมคำแนะนำในกี่าริป็ฏิิบัติิติัว ลิดความวิติกี่กี่ังวลิ
เกี่่�ยวกี่ับโริคน่� ทำให้้ผู้ใ้ ชั้บริิกี่าริไม�ติอ้ งเดินทางมาโริงพยาบาลิซึ่้ง� ม่ความเส่ย� งติ�อกี่าริติิดเชั่อ� โดยไม�จุำเป็็น ให้้บริิกี่าริวันจุันทริ์-ศัุกี่ริ์
ติัง� แติ�เวลิา 09.00-17.00 น.
ดาวน์โหลด Chula Care

สอบีถาม่รายละเอียดเพิ�ม่เต้ิม่ได้ที� ฝ่่ายประชัาสัม่พันธ์์ โรงพยาบีาลจุฬาลงก์รณ์์ โทรศััพท์ 0-2256-4699

ข่้อม่้ลอ้างอิง
• ค้�ม่อกี่าริใชั้งาน Chula Care https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/wp-content/uploads/2020/04/Chula-Care-App-UserManual.pdf
• โริงพยาบาลิจุุฬาลิงกี่ริณ์์ สภากี่าชัาดไทย, CHULA CARE Application จุุฬาแคริ์ แอป็พลิิเคชััน (Chula Care Application) https://
chulalongkornhospital.go.th/kcmh/chula-care-application
• จุุฬาลิงกี่ริณ์์มห้าวิทยาลิัย, ข�าวสาริแลิะสาริะความริ้,้ ข�าวสาริแลิะความเคลิ่อ� นไห้ว, ข�าวจุุฬา “Chula Care App” อำนวยความสะดวกี่
ผู้้้ใชั้บริิกี่าริ ติอบริับสถานกี่าริณ์์ COVID-19 https://www.chula.ac.th/news/29450
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รายงานพิเศษ

สวรส.-EEC จัับมืือเอกชนตั้ั�งศููนย์์ถอดดีเอ็นเอคนไทย์

ตั้่อย์อดการแพทย์์แห่่งอนาคตั้
รักษาแมื่นย์ำ-ตั้รงจัุด เข้้าถึงได้ทุกคน

“สาธิิต” รมช.สธิ. เป็็นสักขีีพยานความร่วมมือ สวรส.-EEC-กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ตัง� ศููนย์
บริการทดสอบทางการแพทย์จโี นมิกส์ ถอดรหััสพันธิุกรรมคนไทย 50,000 ราย ตัง� ต้นเป็็นขี้อมูลสำคัญ
วางรากฐานการรักษาผูู้ป็้ ว่ ย 5 กลุม่ โรคแหั่งอนาคต เผู้ยการแพทย์จโี นมิกส์ทำใหั้รกั ษาแม่นยำ ตรงจุด
สถาบัันวิิจัยั ระบับัสาธารณสุข (สวิรส.) ร่วิมพิิธลี งนามสัญญาจั้างบัริการถอดรหััสพิันธุกรรม โดยร่วิมกับั
กระทรวิงการอุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (อวิ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบัาย
เขตพิัฒนาพิิเศึษภาคตะวิันออก (สกพิอ.) หัรือ EEC และกิจัการร่วิมค้าไทยโอมิกส์ เมื�อวิันที� 11 พิฤศึจัิกายน
พิ.ศึ. 2564 ทีหั� อ้ งประชุุมชุัยนาทนเรนทร กระทรวิงสาธารณสุข โดยมี ดร.สาธิต ปิตเุ ตชุะ รัฐมนตรีชุวิ่ ยวิ่าการ
กระทรวิงสาธารณสุข พิร้อมด้วิย นพิ.ณรงค์ สายวิงศึ์ รองปลัดกระทรวิงสาธารณสุข ตลอดจันผู้้้บัริหัาร
ระดับัส้งของกระทรวิงสาธารณสุข และหัน่วิยงานพิันธมิตรร่วิมดำเนินงานภายใต้แผู้นจัีโนมิกส์ประเทศึไทย
เป็นสักขีพิยาน
ทัง� นีก� ารจััดตัง� ศึ้นย์บัริการทดสอบัทางการแพิทย์จัโี นมิกส์ เกิดขึน� เพิือ� ดำเนินการถอดรหััสพิันธุกรรม
ทั�งจัีโนมของอาสาสมัครคนไทยภายใต้แผู้นงานจัีโนมิกส์ประเทศึไทยจัากอาสาสมัครที�ร่วิมโครงการจัำนวิน
50,000 ราย โดยศึ้นย์บัริการฯ นีจั� ะจััดตัง� ขึน� ภายในอาคาร 10 ปี เภสัชุศึาสตร์ คณะเภสัชุศึาสตร์ มหัาวิิทยาลัย
บั้รพิา ซึ่ึ�งคณะกรรมการนโยบัายเขตพิัฒนาพิิเศึษภาคตะวิันออก (กพิอ.) อนุมัติใหั้จััดตั�งเป็นเขตส่งเสริม
เศึรษฐกิจัพิิเศึษ โดยปี พิ.ศึ. 2563 ที�ผู้่านมาได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื�องทั�งการกำหันดรายละเอียด
ทางด้านเทคนิคและวิิธีการถอดรหััสพิันธุกรรมทั�งจัีโนม
นอกจัากนี�ควิามสำคัญของการพิัฒนาการวิิจััยด้านการแพิทย์จัีโนมิกส์จัะมีประโยชุน์โดยเฉพิาะ
ทางการแพิทย์ที�จัะศึึกษาข้อม้ลทางพิันธุกรรม ค้นหัาควิามผู้ิดปกติบันจัีโนมของประชุากรไทยเพิื�อเป็น
ฐานข้อม้ลจัีโนมอ้างอิง ตลอดจันเพิื�อการศึึกษาไปข้างหัน้าแบับัระยะยาวิ และเพิื�อการวิิเคราะหั์ สังเคราะหั์
ประจำำ�เดืือนพฤศจิิกายน 2564
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หัาปัจัจััยที�มีควิามเกี�ยวิข้องระหัวิ่างยีนกับัสุขภาพิ หัรือการเกิดโรคต่าง ๆ โดยการถอดรหััสพิันธุกรรมของ
คนไทยในแผู้นงานจัีโนมิกส์ประเทศึไทยมุ่งเป้าใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง โรคที�ไม่ได้รับัการวิินิจัฉัย
และหัายาก โรคติดเชุือ� โรคไม่ตดิ ต่อ และกลุม่ เภสัชุพิันธุศึาสตร์ ป้องกันการแพิ้ยาและการเลือกใชุ้ยาทีเ� หัมาะสม
ดร.สาธิิต ปิิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิารณสุข กล่าวิวิ่า โครงการพิัฒนา
ศึ้นย์บัริการทดสอบัทางการแพิทย์จัีโนมิกส์ในพิื�นที�เขตพิัฒนาพิิเศึษภาคตะวิันออกจัะเป็นจัุดเริ�มต้นสำคัญ
ของการพิัฒนาและเปลี�ยนแปลงระบับัสาธารณสุขไทยครั�งสำคัญ ซึ่ึ�งจัะเกิดประโยชุน์กับัประเทศึในเชุิงของ
การศึึกษาวิิจัยั และการนำเทคโนโลยีขนั� ส้งมาใชุ้ในทางการแพิทย์เพิือ� ชุ่วิยในการวิินจัิ ฉัย รักษา และป้องกันโรค
ได้อย่างแม่นยำมากขึน� ในร้ปแบับัทีเ� ราเรียกวิ่า “การแพทย์แม่นยำ หรือ precision medicine” โดยเฉพิาะ
อย่างยิ�งการนำไปใชุ้ในการรักษาที�อย้่ในระบับัประกันสุขภาพิไทย ซึ่ึ�งจัะทำใหั้ประชุาชุนสามารถเข้าถึง
บัริการได้อย่างทั�วิถึง เกิดประโยชุน์ต่อประชุาชุนโดยตรง ทั�งยังส่งผู้ลใหั้ประเทศึไทยสามารถลดอัตรา
การเกิดโรคลงได้ถึงร้อยละ 10

“นอกจัากนี�ผู้ลที�ได้จัากการศึึกษาวิิจััยจัะชุ่วิยต่อยอดทั�งการรักษาพิยาบัาล การส่งเสริมพิัฒนา
อุตสาหักรรมและบัริการใหัม่ใหั้เกิดขึ�นทั�งในภาครัฐและเอกชุน รวิมไปถึงการขยายตัวิทางธุรกิจัต่อเนื�อง
ที�เกี�ยวิข้องกับัการแพิทย์จัีโนมิกส์ ซึ่ึ�งถือเป็นการลงทุนและวิางรากฐานเศึรษฐกิจัภายในประเทศึใหั้เข้มแข็ง
พิร้อมที�จัะเชุือ� มโยงกับัเวิทีโลก หัรือก้าวิขึน� ส้ก่ ารเป็นผู้้้นำในการใชุ้ประโยชุน์จัากข้อม้ลรหััสพิันธุกรรมต่อไป
ในอนาคต” ดร.สาธิิต กล่าวิ
นพ.นพพร ชืน� กลิ่ิน� ผู้้อ� ำนวยการสถาบัันวิจัยั ระบับัสาธิารณสุข กล่าวิวิ่า หััวิใจัสำคัญของโครงการ
พิัฒนาศึ้นย์บัริการทดสอบัทางการแพิทย์จัโี นมิกส์ในพิืน� ทีเ� ขตพิัฒนาพิิเศึษภาคตะวิันออก หัน้าทีข� อง สวิรส.
คือ จัะต้องจััดการถอดรหััสพิันธุกรรมของคนไทยจัากอาสาสมัครทีเ� ป็นตัวิอย่าง 50,000 ราย ภายในระยะเวิลา
5 ปี สวิรส. ได้ร่วิมกับั สกพิอ. ดำเนินการคัดเลือกผู้้้ประกอบัการที�มีควิามร้้ ควิามสามารถ ซึ่ึ�งดำเนินการ
คัดเลือกในร้ปของคณะกรรมการกำหันดรายละเอียดขอบัเขตงานจั้างบัริการถอดรหััสพิันธุกรรมทั�งจัีโนม
ซึ่ึ�งควิามยากของการดำเนินงานในโครงการนี�มีอย้่ 2 เรื�อง คือ 1. การจััดจั้างเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ที� ใ หัม่ ม าก จัึ ง เลื อ กพิื� น ที� จัั ด ตั� ง ศึ้ น ย์ บั ริ ก ารทดสอบัทางการแพิทย์ จัี โ นมิ ก ส์ ใ นพิื� น ที� เขตพิั ฒ นาพิิ เ ศึษ
ภาคตะวิันออก เพิื�อสร้างแรงจั้งใจัใหั้ผู้้ประกอบัการเอกชุนเข้ามาลงทุน และ 2. เป็นการประกวิดราคาที�
ยังไม่เคยเกิดขึ�นในประเทศึไทย ภายใต้เงื�อนไขวิ่าผู้้้ประกอบัการต้องเป็นผู้้้นำเข้าเทคโนโลยี และต้องมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวิ รวิมทั�งต้องมีบัุคลากรสัญชุาติไทยร่วิมอย้่ในโครงการด้วิย
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นพ.นพพร กล่าวิอีกวิ่า อย่างไรก็ตาม การแพิทย์จัีโนมิกส์เป็นการสร้างนวิัตกรรมใหัม่สำหัรับั
การรักษาพิยาบัาลและการวิิจััยทางการแพิทย์ ดังนั�น การส่งเสริมใหั้เกิดการพิัฒนาด้านการแพิทย์จัีโนมิกส์
ภายใต้แผู้นงานจัีโนมิกส์ประเทศึไทยจัึงถือเป็นจัุดเริ�มต้นสำคัญที�จัะนำไปส้่การยกระดับัประเทศึทั�งในด้าน
คุณภาพิชุีวิิตของประชุาชุน และการพิัฒนางานวิิจััยที�สอดคล้องกับัปัญหัาสาธารณสุขปัจัจัุบััน ตลอดจัน
เกิดการแข่งขันทัง� ทางด้านอุตสาหักรรมและบัริการทางการแพิทย์สมัยใหัม่ รองรับัควิามต้องการของประชุาชุน
ทั�งในประเทศึและต่างประเทศึ ส่งผู้ลต่อการขับัเคลื�อนเศึรษฐกิจัของประเทศึต่อไป
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลิ่ขาธิิการคณะกรรมการนโยบัายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC กล่าวิวิ่า ควิามร่วิมมือในวิันนีถ� อื เป็นก้าวิแรกในการส่งเสริมการบัริการสมัยใหัม่ทมี� กี ารใชุ้เทคโนโลยี
ขั�นส้งด้านการแพิทย์จัีโนมิกส์ก่อใหั้เกิดประโยชุน์ต่อประเทศึใน 3 ด้านหัลัก ได้แก่ 1. ด้านการแพิทย์
และสาธารณสุข ทำใหั้การด้แลรักษาสุขภาพิของประชุาชุนได้ดขี นึ� 2. ด้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี ทำใหั้เกิด
การวิิจััยและพิัฒนาเทคโนโลยีทางการแพิทย์จัากการใชุ้ข้อม้ลทางพิันธุกรรม มีควิามร่วิมมือด้านการแพิทย์
จัีโนมิกส์กับัสถาบัันชุั�นนำระดับัโลก และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 3. ด้านเศึรษฐกิจัและสังคม
เป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหักรรมการแพิทย์ครบัวิงจัรภายในประเทศึ ทั�งการลงทุนด้านการบัริการ
ทางการแพิทย์แม่นยำ และการพิัฒนายาและเวิชุภัณฑ์์จัากข้อม้ลจัีโนมของคนไทย
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“นอกจัากนี�จัะส่งเสริมใหั้เกิดการลงทุนในอุตสาหักรรมการแพิทย์โดยเฉพิาะการบัริการสมัยใหัม่
ทีม� กี ารใชุ้เทคโนโลยีขนั� ส้ง โดยเริม� ต้นจัากการลงทุนศึ้นย์บัริการทดสอบัทางการแพิทย์จัโี นมิกส์ในพิืน� ที� EEC
ก่ อ ใหั้ เ กิ ด การจั้ า งงานบัุ ค ลากรสายวิิ ชุ าชุี พิ และสายสนั บั สนุ น ในพิื� น ที� ทำใหั้ เ กิ ด รายได้ แ ละยกระดั บั
ควิามเป็นอย้่ของประชุาชุนในพิื�นที�” นายคณิศ กล่าวิทิ�งท้าย
สำหัรับัการลงนามสัญญาดังกล่าวิภายใต้แผู้นงานจัีโนมิกส์ประเทศึไทย เป็นควิามร่วิมมือของ
หัน่วิยงานพิันธมิตรรวิม 22 หัน่วิยงานที�ร่วิมขับัเคลื�อน อาทิ กระทรวิงสาธารณสุข กระทรวิงการอุดมศึึกษา
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (อวิ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม
(สกสวิ.) สำนักงานพิัฒนาวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแหั่งชุาติ (สวิทชุ.) สถาบัันวิิจัยั ระบับัสาธารณสุข (สวิรส.)
ศึ้นย์ควิามเป็นเลิศึด้านชุีวิวิิทยาศึาสตร์ (TCELS) สำนักงานคณะกรรมการนโยบัายเขตพิัฒนาพิิเศึษภาคตะวิันออก
(สกพิอ.) กรมวิิทยาศึาสตร์การแพิทย์ ทีมวิิจััยคณะแพิทยศึาสตร์โรงพิยาบัาลรามาธิบัดี โรงพิยาบัาลศึิริราชุ
โรงพิยาบัาลจัุฬาลงกรณ์ รวิมไปถึงมหัาวิิทยาลัยบั้รพิา มหัาวิิทยาลัยขอนแก่น มหัาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหัาวิิทยาลัยเชุียงใหัม่
ขณะที�อีกควิามร่วิมมือมาจัากภาคเอกชุนที�มีกิจัการร่วิมค้าไทยโอมิกส์ร่วิมดำเนินการ โดยกิจัการ
ร่วิมค้าดังกล่าวิประกอบัไปด้วิย บัริษัท จัีโนมิกส์ อินเวิชุั�น จัำกัด บัริษัท เอไอดี จัีโนมิกส์ จัำกัด และ
บัริษัท เซึ่ินเจัิ�น เจั่าจัือเด้า เทคโนโลยี จัำกัด ซึ่ึ�งทั�งภาครัฐและภาคเอกชุนได้ร่วิมกันขับัเคลื�อนการวิิจััย
และพิัฒนาการนำข้อม้ลพิันธุกรรมมนุษย์มาใชุ้ใหั้เกิดประโยชุน์ส้งสุดในด้านการแพิทย์และสาธารณสุข
ของประเทศึไทย
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สปสช.เผยทิิศทิางจััดสรรบััตรทิองปี 2565
ดููแลโควิิดู-19 ครบวิงจร พร้อมเพิ�มสิิทธิิโรคอ่�น

สปสช. เผู้ยัทิ ศ ทางจั ด สรรงบบั ติ รทอีงปี 2565
สิทธิิประโยัชน์เกี�ยัวกับโควิด-19 ยัังครบวงจร แล่ะพิ่ร้อีม
ติอีบสนอีงสถานการณ์อียั่างรวดเร็ว ส่วนโรคอี่�น ๆ เพิ่ิ�ม
สิทธิิเพิ่ียับ ทัง� มะเร็ง เบาห้วาน การผู้่าติัดวันเดียัวกล่ับ พิ่ร้อีม
สนับสนุนงบส่งเสริมสุขึ้ภาพิ่ป้อีงกันโรคแก่ประชาชนทุกสิทธิิ
ไม่จำกัดเฉพิ่าะบัติรทอีง
นพ.จเด็็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.) กล่่าวถ่งภาพิ่รวม
การจั ด สรรงบประมาณในระบบห้ล่ั ก ประกั น สุ ขึ้ ภาพิ่
ปีงบประมาณ 2565 ว่า ปี 2565 อีาจเป็นปีที�จะติ้อีงอียัู่กับ
โควิด-19 อีีกระยัะห้น่ง� ซึ่่ง� สปสช. ค่อีนขึ้้างมัน� ใจว่าสิทธิิประโยัชน์
ที�จัดสรรสำห้รับโควิด-19 ค่อีนขึ้้างครบวงจรแล่ะติอีบสนอีง
สถานการณ์ได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเร่�อีงการติรวจคัดกรอีง
ซึ่่�งปี 2565 ก็จะมีกระบวนการให้้ประชาชนเขึ้้าถ่งบริการ
มากขึ้่น� ไม่วา่ จะเป็นการติรวจแบบ Antigen test kit ห้ร่อีการติรวจ
มาติรฐาน ขึ้ณะเดียัวกันเม่�อีมีผู้ล่ติรวจเป็นบวก สปสช. ก็มี
ความพิ่ร้อีมมากขึ้่�นในการสนับสนุนการจัดระบบการดูแล่
ที�บ้านห้ร่อีในชุมชน รวมถ่งการดูแล่เยัียัวยัาภาวะแทรกซึ่้อีน
ติ่าง ๆ ที�เกิดจากการฉีดวัคซึ่ีนโควิด-19

นพ.จเด็็จ กล่่าวอีีกว่า นอีกจากโควิด-19 แล่้ว ในโรค
อี่�น ๆ สปสช. ก็ยัังคงเพิ่ิ�มเติิมในเร่�อีงสิทธิิประโยัชน์แล่ะ
การจัดระบบงบประมาณให้้ประโยัชน์สูงสุดกับประชาชน
เพิ่่�อีป้อีงกันไม่ให้้ประชาชนล่้มล่ะล่ายัจากการเจ็บป่วยั ซึ่่�งใน
ปี ง บประมาณ 2565 นี� จ ะมี ก ารจั ด ห้มวดงบประมาณให้้
ทันสมัยัแล่ะเป็นปัจจุบันมากขึ้่�น ห้ล่ัก ๆ ค่อีในส่วนขึ้อีงงบ
เกียั� วกับการสร้างเสริมสุขึ้ภาพิ่แล่ะป้อีงกันโรค จะมีการกำห้นด
ชัดเจนว่าเป็นสิทธิิสำห้รับคนไทยัทุกคนทุกสิทธิิ จากเดิม
ทีอี� าจจะกำห้นดไว้ไม่ชดั เจน รวมทัง� ปรับระบบให้้สอีดคล่้อีงกับ
ผูู้ใ้ ช้สทิ ธิิอีน่� ๆ ทีไ� ม่ใช่สทิ ธิิบติั รทอีงมากขึ้่น� เช่น การฝากท้อีง
อีาจจะติ้ อี งเพิ่ิ� ม ห้น่ ว ยับริ ก ารเพิ่ราะผูู้้ มี ป ระกั น สั ง คม
อีาจสะดวกในการไปยัั ง โรงพิ่ยัาบาล่ติ้ น สั ง กั ด ก็ จ ะติ้ อี ง
ประสานกับโรงพิ่ยัาบาล่ให้้มาเรียักเก็บเงินจาก สปสช. แทน
ห้ร่อีรายัการติรวจสุขึ้ภาพิ่ประจำปีบางรายัการจะติ้อีงขึ้ยัายั
บริ ก ารเพิ่ิ� ม เติิ ม เพิ่่� อี ให้้ เ ห้มาะกั บ ผูู้้ ป ระกั น ติน ซึ่่� ง สะดวก
ในการไปโรงพิ่ยัาบาล่ที�ขึ้่�นทะเบียันกับประกันสังคม เป็นติ้น
นอีกจากนี� ใ นส่ ว นขึ้อีงงบกอีงทุ น ส่ ง เสริ ม สุ ขึ้ ภาพิ่
ในระดับพิ่่�นที�ก็จะมีการปรับห้มวดห้มู่ให้ม่ จากเดิมที�รวมไว้
ในงบเห้มาจ่ายัรายัห้ัว แติ่ปีนี�จะแยักห้มวดอีอีกมาชัดเจน
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รายงานพิเศษ
ทำให้้สามารถขึ้ับเคล่่�อีนงานได้ชัดเจน มีการขึ้ยัายัขึ้อีบเขึ้ติ
ความจำเป็นด้านสุขึ้ภาพิ่ขึ้อีงประชาชนในพิ่่น� ทีติ� า่ ง ๆ มากขึ้่น�
โดยังบประมาณส่วนนีจ� ะนำไปรวมกับงบประมาณขึ้อีงอีงค์กร
ปกครอีงส่วนท้อีงถิ�นในการบูรณาการจัดกิจกรรมแก้ปัญห้า
สุขึ้ภาพิ่ให้้กับประชาชนในพิ่่�นที� โดยั สปสช. ติั�งงบประมาณ
ไว้ 2,800 ล่้านบาท สำห้รับสมทบร่วมกับอีงค์กรปกครอีง
ส่วนท้อีงถิ�น 7,000 กว่าแห้่งทั�วประเทศ
นพ.จเด็็จ กล่่าวอีีกว่า ในส่วนขึ้อีงการเพิ่ิ�มสิทธิิ
ประโยัชน์การรักษาพิ่ยัาบาล่นั�นจะเพิ่ิ�มเติิมในห้ล่ายั ๆ โรค
ประกอีบด้วยั การคัดกรอีงโรคมะเร็งช่อีงปาก ซึ่่ง� ทีผู้� า่ นมาเวล่า
ไปรับบริการทันติกรรมอีาจจะยัังไม่ชดั เจนว่ามีการติรวจมะเร็ง
ช่อีงปากให้้ห้ร่อีไม่ แติ่ปีนี�ก็จะมีความชัดเจนในการติรวจ
มากขึ้่�น อีีกส่วนค่อี การเพิ่ิ�มสิทธิิการผู้่าติัดแบบวันเดียัวกล่ับ
เพิ่่�อีเป็นทางเล่่อีกให้้กับโรงพิ่ยัาบาล่ติ่าง ๆ ใช้ล่ดจำนวนวัน
นอีนโรงพิ่ยัาบาล่ ล่ดความเสียั� งในการติิดเช่อี� โควิด-19 โดยัจะ
ขึ้ยัายัสิทธิินี�ในการผู้่าติัดห้ล่ายัรายัการ
“การผู้่าติัดวันเดียัวกล่ับ ห้ัติถการทีจ� ะทำได้สว่ นห้น่ง�
ติ้อีงใช้เทคโนโล่ยัีขึ้ั�นสูง เช่น การผู้่าติัดทางกล่้อีง การผู้่าติัด
โดยัใช้เทคนิคพิ่ิเศษทำให้้แผู้ล่เล่็ก ปีนี�มีเพิ่ิ�มขึ้่�นมาห้ล่ายัส่วน
เช่น การส่อีงกล่้อีงเขึ้้าไปดูระบบทางเดินอีาห้าร เขึ้้าไปดู
ถุงน�ำดี กรณีทติี� อี้ งฉีดสารเขึ้้าไปยัังสายัเส้นเสียังทีม� อีี าการบวม
การผู้่ า ติั ด ติกแติ่ ง เยั่� อี เเก้ ว หู้ ท ะลุ่ ห้ร่ อี ผูู้้ ป่ ว ยัโรคไติที� ติ้ อี ง
วางสายัเพิ่่อี� เติรียัมล่้างไติทางห้น้าท้อีง อีีกส่วนค่อี การผู้่าติัด
ทีติ� อี้ งนอีนโรงพิ่ยัาบาล่ห้ล่ายั ๆ วัน ก็จะล่ดวันนอีนล่ง ส่วนให้ญ่
เป็นการผู้่าติัดที�ติ้อีงใช้กล่้อีง เช่น ผู้่าติัดส่อีงกล่้อีงเขึ้้าไป
ในถุงน�ำดี ผู้่าติัดส่อีงกล่้อีงเขึ้้าไปทำเร่อี� งไติ ฯล่ฯ รายัล่ะเอีียัด
โรคติ่าง ๆ เรามีการส่�อีสารในช่อีงทางขึ้อีง สปสช. เพิ่ิ�มเติิม
ติ่อีไป” นพ.จเด็็จ กล่่าว
ในส่วนขึ้อีงผูู้้ป่วยัเบาห้วาน ปี 2565 สปสช. จะเน้น
กลุ่ม่ ผูู้ป้ ว่ ยัเบาห้วานทีม� อีี ายัุนอี้ ยั ห้ร่อีผูู้ป้ ว่ ยัทีติ� อี้ งฉีดอีินซึู่ล่นิ
มากขึ้่�น โดยัจะเพิ่ิ�มเร่�อีงอีุปกรณ์ติรวจระดับน�ำติาล่ในเล่่อีด
เพิ่่�อีให้้ผูู้้ป่วยัติรวจด้วยัติัวเอีงที�บ้าน รวมทั�งอีุปกรณ์ติิดติาม
ระดับน�ำติาล่ที�พิ่กติิดติัวติล่อีดเวล่า
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นพ.จเด็็ จ กล่่ า วอีี ก ว่ า ในส่ ว นขึ้อีงผูู้้ ป่ ว ยัมะเร็ ง
จะมีการพิ่ิจารณาเร่�อีงยัาแล่ะมาติรฐานการรักษามะเร็งให้ม่
ปีที�ผู้่านมา สปสช. มีโครงการมะเร็งไปรักษาที�ไห้นก็ได้ท�ีมี
ความพิ่ร้อีม ปีนี�จะร่วมกับผูู้้เชี�ยัวชาญด้านมะเร็งทุกสาขึ้า
พิ่ิจารณาว่ายัาแล่ะเวชภัณฑ์์ท�ีให้้ไปมีความพิ่ร้อีมห้ร่อีติ้อีง
เพิ่ิ�มเติิมอียั่างไร เช่�อีว่าผูู้้ป่วยัจะเพิ่ิ�มการเขึ้้าถ่งยัาที�จำเป็น
มากขึ้่�น แล่ะกรณีผูู้้ป่วยัล่ิ�มเล่่อีดในสมอีงอีุดติัน เดิมมีสิทธิิ
การฉีดยัาล่ะล่ายัล่ิ�มเล่่อีด ปีนี�จะเพิ่ิ�มสิทธิิในเร่�อีงการทำ
ห้ัติถการที�ใช้สายัสวนห้ร่อีขึ้ดล่วดเพิ่่�อีช่วยัทะล่วงจุดที�อีุดติัน
ด้วยั
“การเพิ่ิ�มสิทธิิประโยัชน์การบริการ สปสช. มอีงถ่ง
ความพิ่ร้อีมขึ้อีงระบบบริการในพิ่่น� ทีติ� า่ ง ๆ เช่น จะให้้บริการ
ผู้่ า ติั ด ทางกล่้ อี งทุ ก พิ่่� น ที� ก็ ติ้ อี งเขึ้้ า ถ่ ง บริ ก าร ซึ่่� ง ติอีนนี�
ทัว� ประเทศมีเคร่อี� งม่อี มีห้มอีทีม� คี วามเชียั� วชาญ สปสช. ก็ปรับ
ระบบสิทธิิประโยัชน์เห้ล่่านี� อีีกเร่อี� งค่อี การจ่ายัเงินค่าบริการ
เดิมยัิ�งนอีนนานยัิ�งได้เงินเยัอีะ เราติ้อีงเปล่ี�ยันแนวคิดให้ม่
ว่าการที�ผูู้้ป่วยัมานอีนไม่กี�วันแล่้วกล่ับ ค่าใช้จ่ายัถ่งแม้จะ
ดูเห้ม่อีนจะน้อียั แติ่ติ้อีงสร้างแรงจูงใจให้้ห้น่วยับริการยัังคง
ให้้บริการติรงนีเ� พิ่่อี� ทีป� ระโยัชน์สดุ ท้ายัจะติกกับพิ่ีน� อี้ งประชาชน”
นพ.จเด็็จ กล่่าว
นพ.จเด็็จ กล่่าวทิง� ท้ายัว่า ทิศทางในอีนาคติ สปสช.
ยัั ง คงห้ล่ั ก การว่ า ทำให้้ ค นเขึ้้ า ถ่ ง บริ ก ารที� จ ำเป็ น แล่ะไม่
ล่้มล่ะล่ายัจากการเจ็บป่วยั ดังนัน� จะเห้็นว่าบริการห้ล่ายัอียั่าง
ที�ราคาแพิ่ง สปสช. ก็เพิ่ิ�มเติิมให้้ประชาชนสามารถเขึ้้าถ่ง
บริการได้ ห้ร่อีแม้จะเป็นราคาถูกอียั่างบริการส่งเสริมสุขึ้ภาพิ่
แล่ะป้อีงกันโรคก็ติ้อีงกระติุ้นให้้พิ่�นี ้อีงประชาชนได้รับบริการ
ด้วยั ทุก ๆ ปี สปสช. จะติ้อีงพิ่ิจารณาใน 2 ปัจจัยันี�เสมอี
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เคล็็ดไม่่ล็ับเบาหวาน กิินอย่่างไรให้นำ�าตาล็ไม่่ขึ้้�น
ปััจจุบัันผู้้�ปั่วยโรคเบัาหวานในปัระเทศไทยมีีมีากถึึงร�อยละ 8.3 ของปัระชากรที�มีีอายุระหว่าง 20-79 ปัี และ
เปั็นโรคที�ไมี่สามีารถึหายขาดได� รวมีถึึงเสี�ยงต่่อการมีีโรคแทรกซ้�อนมีากมีายด�วย เพราะฉะนั�น การปัรับัพฤต่ิกรรมี
การรับัปัระทานอาหารเพ่�อรักษาระดับัน�ำต่าลให�เปั็นปักต่ิจึงจำเปั็นอย่างมีากสำหรับัผู้้�ปั่วยเบัาหวาน เพ่�อสุขภาพของ
ผู้้�ปั่วยเอง และช่วยให�แพทย์ลดหร่องดการใช�ยาเพ่�อคุมีระดับัน�ำต่าลได�ด�วย
นัักกำหนัดอาหาร ศููนัย์์เบาหวานั ไทรอย์ด์ และต่่อมไร้ท่อ โรงพย์าบาลกรุงเทพ ให�ข�อมี้ลว่า เบัาหวาน
เปั็นโรคเร่�อรังที�ไมี่สามีารถึรักษาให�หายขาดได� แต่่ถึ�าผู้้�ปั่วยคุมีอาหารหร่อปัรับัเปัลี�ยนพฤต่ิกรรมีสุขภาพให�เหมีาะสมี
สามีารถึคุมีน�ำต่าลในเล่อดให�อย้่ในระดับัปักต่ิได� โรคจะอย้่ในระยะสงบัและจะไมี่แสดงอาการเหมี่อนกับัว่าไมี่ได�
เปั็นโรคแล�ว หร่อเรียกอีกอย่างว่า Remission และถึ�าสามีารถึด้แลระดับัน�ำต่าลให�อย้ใ่ นเกณฑ์์ปักต่ิได�เร่อ� ย ๆ จะช่วยให�
แพทย์ลดหร่องดการใช�ยาเพ่�อคุมีระดับัน�ำต่าลได� โดยวิธีีควบัคุมีระดับัน�ำต่าลในเล่อดนั�นมีีหลายวิธีี สิ�งที�สำคัญที�สุดค่อ
การปัรับัเปัลีย� นพฤต่ิกรรมีสุขภาพ ได�แก่ การรับัปัระทานอาหารให�เปั็นเวลา ไมี่งดอาหารเพ่อ� ปั้องกันการเกิดภาวะน�ำต่าลต่�ำ
เลี�ยงการรับัปัระทานมี่�อใดมี่�อหนึ�งที�มีากเกินไปัเพราะจะทำให�เกิดภาวะน�ำต่าลส้งได� ควรด้แลน�ำหนักต่ัวให�อย้่
ในเกณฑ์์ปักต่ิ (18.5-22.9 kg/m2) จะช่วยเร่�องการควบัคุมีระดับัน�ำต่าลในเล่อด ลดภาวะเซ้ลล์ด่�อต่่อฮอร์โมีนอินซ้้ลิน
(insulin resistance) ทำให�นำ� ต่าลทีล� อยในกระแสเล่อดถึ้กอินซ้้ลนิ พาเข�าส้เ่ ซ้ลล์เพ่อ� นำไปัเผู้าผู้ลาญให�เกิดพลังงาน ดังนัน�
ผู้้�ปั่วยที�มีีน�ำหนักเกินหร่ออ�วนควรลดน�ำหนักลง 5% ของน�ำหนักต่ัว
ทั�งนี�การปัรับัพฤต่ิกรรมีการรับัปัระทานอาหารยังสามีารถึช่วยควบัคุมีระดับัน�ำต่าลในเล่อดและน�ำหนักต่ัวได�
เช่น การจำกัดปริมาณอาหารท่�ม่คาร์โบไฮเดรต่ ได�แก่ ข�าว แปั้ง ขนมีปััง เส�นต่่าง ๆ วุ�นเส�น ข�าวโพด เผู้่อก มีัน
ควรได�รับัปัริมีาณที�เหมีาะสมีในแต่่ละมี่�อ ควรเลือกรับประทานัคาร์โบไฮเดรต่เชิิงซ้้อนั เปั็นคาร์โบัไฮเดรต่ที�อุดมี
ไปัด�วยใยอาหาร เช่น ข�าวแปั้งไมี่ขดั สี ธีัญพ่ช และผู้ักต่่าง ๆ แต่่ผู้กั บัางชนิดทีมี� คี าร์โบัไฮเดรต่ในปัริมีาณมีาก เช่น ฟัักทอง
ไมี่ควรรับัปัระทานในปัริมีาณมีาก ต่้องไม่รับประทานัผลไม้มากจนัเกินัไปในัแต่่ละวันั เพราะผู้ลไมี�เปั็นอาหารที�มีี
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น�ำต่าลฟัรุกโต่ส (fructose) ที�อย้่ในผู้ลไมี�ทุกชนิด ไมี่ว่าจะรสเปัรี�ยวหร่อรสหวาน แนะนำให�รับัปัระทาน 3-4 จานรอง
ถึ�วยกาแฟั หร่อผู้ลขนาดเท่ากำปััน� ต่่อวัน เล่ย์� งการดืม� นั้ำผลไม้ทกุ ชินัิด เน่อ� งจากในน�ำผู้ลไมี�มีแี ต่่นำ� ต่าล ไมี่มีใี ยอาหาร
ซ้ึ�งใยอาหารสามีารถึขัดขวางการด้ดซ้ึมีน�ำต่าลบัางส่วนได� ผู้้�ปั่วยบัางรายอาจเคยได�รับัข�อมี้ลว่าควรเล่อกรับัปัระทาน
ผู้ลไมี�ที�ไมี่หวาน ดัชนีน�ำต่าลต่�ำ (glycemic index) แต่่ที�จริงแล�วสิ�งสำคัญที�สุดค่อ การควบัคุมีปัริมีาณให�เหมีาะสมี
เพราะหากรับัปัระทานผู้ลไมี�รสจ่ดในปัริมีาณมีากก็สามีารถึทำให�นำ� ต่าลเพิมี� ส้งได�เช่นกัน เล่ย์� งการรับประทานัขนัมหวานั
ต่่าง ๆ และเครื�องดื�มท่�ม่นั้ำต่าลสููง จะช่วยลดระดับัน�ำต่าลในเล่อดได�มีาก เน่�องจากน�ำต่าลทรายที�ใส่ในขนมีหวาน
สามีารถึถึ้กด้ดซ้ึมีได�เร็ว ดังนั�น น�ำต่าลจะเพิ�มีขึ�นอย่างรวดเร็ว และเคร่�องด่�มีปัระเภทน�ำอัดลมี ชา กาแฟั นมีเปัรี�ยว
และนมีรสต่่าง ๆ น�ำสมีุนไพร เปั็นต่�น โดยเปัลี�ยนมีาเล่อกแบับัที�ใช�น�ำต่าลเทียมีหร่อหญ�าหวานแทน สามีารถึเล่อกได�
โดยอ่านฉลากโภชนาการทุกครั�งก่อนเล่อกซ้่�อ และจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไมี่เกิน 1 drink ในผู้้�หญิง และ 2 drinks
ในผู้้�ชาย เน่�องจากแอลกอฮอล์สามีารถึทำให�ระดับัน�ำต่าลในเล่อดส้งได�เช่นกัน และไมี่ควรด่�มีต่อนท�องว่างเพราะ
จะทำให�น�ำต่าลต่�ำได�
การปัรับัพฤต่ิกรรมีสุขภาพรวมีทั�งการรับัปัระทานอาหารไมี่มีีส้ต่รหร่อวิธีีใดที�เหมีาะสมีกับัทุกคน (No One Size - Fits - All) ดังนั�น การพบักับันักกำหนดอาหารเพ่�อปัระเมีินความีร้� ความีเข�าใจ และภาวะโภชนาการเพ่�อหา
แนวทางการปัรับัเปัลี�ยนพฤต่ิกรรมีสุขภาพที�เหมีาะสมีในแต่่ละคนจึงเปั็นเร่�องที�ดีที�สุด ทั�งยังทำให�ผู้้�ปั่วยสามีารถึ
ต่ั�งเปั้าหมีายการด้แลสุขภาพเพ่�อรักษาระดับัน�ำต่าลในเล่อดให�อย้่ในเกณฑ์์ปักต่ิได�นานที�สุดได�อีกด�วย
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พจ.ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์
สำนักงานฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

นวดกดจุุดบรรเทาอาการ
ท้องอืด-แน่นท้องได้จุริงหรือ ?

อาการท้้องอืด อาหารไม่่ย่่อย่ ในปีี ค.ศ. 2015 พบผู้้้ปี่วย่ท้่�ม่่อาการท้้องอืดท้่�วโลกคิดเปี็น 29.8%1 ซึ่่�งในจำนวนน่�ม่่ปีระชากร
ชาวยุ่โรปีคิดเปี็นร้อย่ละ 102 และปีระชากรชาวเอเช่ย่คิดเปี็นร้อย่ละ 19 และพบชาวจ่นอ่กร้อย่ละ 24 แต่่ดเ้ หม่ือนว่าในอนาคต่ปีระชากร
ท้่ว� โลกจะม่่อาการท้้องอืดเพิม่� ม่ากขึ้่น� อ่ก3 ในปีระเท้ศจ่น Prof.Dr.Li Yan แห่ง Shengjing Hospital Affiliated to China Medical University
ได้ท้ำงานวิจ่ย่และรวบรวม่ความ่สั่ม่พ่นธ์์ระหว่างอาการท้้องอืดและความ่วิต่กก่งวลโดย่ใช้แบบสัอบถาม่ Hamilton Depression Scale
(HAMD) พบว่าภาวะ anxiety และ depressive ม่่ความ่สั่ม่พ่นธ์์ก่บอาการท้้องอืด4-5 หม่าย่ความ่ว่าภาวะท้างอารม่ณ์์ค่อนขึ้้างสั่งผู้ล
ต่่อระบบย่่อย่อาหาร ซึ่่�งท้ำให้ท้้องอืดและอาหารไม่่ย่่อย่ได้ง่าย่

มุุมุมุองทางการแพทย์์แผนจีีน
อาการและสัาเหตุ่ขึ้องอาการท้้องอืด สัาเหตุ่ท้างศาสัต่ร์การแพท้ย่์จ่นสั่วนใหญ่่เกิดจากการร่บปีระท้านอาหารท้่�ไม่่ต่รงเวลา
หรือร่บปีระท้านอาหารปีริม่าณ์ม่ากเกินไปี อาหารไม่่ย่่อย่ต่กค้างในกระเพาะอาหาร ท้ำให้เกิดการอืดแน่นในท้้อง หากม่่อาหารท้่�
ไม่่ย่่อย่ต่กค้างในลำไสั้ม่่กจะเกิดการแน่นท้้อง ปีวดท้้อง ท้้องผู้้ก หรือเกิดจากภาวะลม่ปีราณ์ขึ้องม่้าม่และกระเพาะไม่่แขึ้็งแรง ท้ำให้
การลำเล่ย่งและการด้ดซึ่่ม่อาหารผู้ิดปีกต่ิไปี อาจท้ำให้เบือ� อาหาร หรือม่่เสั่ย่งเคลือ� นไหวในกระเพาะอาหารและลำไสั้ เม่ือ� การลำเล่ย่ง
และด้ดซึ่่ม่อาหารผู้ิดปีกต่ิไปี การสัร้างลม่ปีราณ์และเลือดน้อย่ลงจ่งเปี็นสัาเหตุ่ขึ้องความ่อ่อนเพล่ย่ต่าม่ม่า
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การรักษา
การจ่ดการก่บภาวะท้้องอืด หล่กการในการร่กษาอาการท้้องอืดคือ การท้่�พย่าย่าม่ลดหรือ
กำจ่ดปีัจจ่ย่ท้่�สั่งเสัริม่ให้เกิดอาการท้้องอืด โดย่แบ่งได้เปี็น 2 วิธ์่ คือ6
1. การจ่ดการก่บภาวะท้้องอืดโดย่ใช้ย่า เช่น การใช้ย่าขึ้่บลม่ ท้ำหน้าท้่�ขึ้่บลม่ในกระเพาะ
และลำไสั้ ได้แก่ น�ำม่่นหอม่ระเหย่ (Peppermint oil), Air-x, การใช้ย่าลดกรดเปี็นย่าท้่�ช่วย่ปีร่บสัภาพ
ความ่เปี็นกรดภาย่ในกระเพาะอาหารให้ม่่ความ่เปี็นกลางม่ากขึ้่�น
2. การจ่ดการก่บภาวะท้้องอืดโดย่ไม่่ใช้ย่า เช่น การเล่นโย่คะ การปีร่บพฤต่ิกรรม่การร่บปีระท้านอาหาร เช่น การร่บปีระท้าน
อาหารม่ื�อเย่็นให้เร็วขึ้่�น หล่กเล่�ย่งการนอนหล่งร่บปีระท้านอาหาร หม่่�นเดินเล่นหล่งจากร่บปีระท้านอาหาร หล่กเล่�ย่งการร่บปีระท้าน
ผู้่กดิบ หล่กเล่�ย่งความ่เคร่ย่ด หรือแม่้แต่่การนวดกดจุด การฝัังเขึ้็ม่ เปี็นต่้น
ในช่วง 10 ปีีท้่�ผู้่านม่า ระหว่างปีี ค.ศ. 2009-2019 Prof.Liu7 แห่งม่หาวิท้ย่าล่ย่การแพท้ย่์แผู้นจ่นฉางชุน ได้รวบรวม่และ
สั่งเคราะห์บท้ความ่งานวิจ่ย่เก่�ย่วก่บการฝัังเขึ้็ม่ร่กษาอาการท้้องอืด แน่นท้้อง พบว่าการฝัังเขึ้็ม่ร่กษาระบบท้างเดินอาหารได้ผู้ลด่
ถ่ง 90% ในท้างการแพท้ย่์แผู้นปีัจจุบ่นอาจแก้จุกเสั่ย่ดแน่นท้้องเนื�องจากอาหารไม่่ย่่อย่ด้วย่ย่าขึ้่บลม่ หรือย่าช่วย่ย่่อย่อาหาร แต่่ต่าม่
ศาสัต่ร์แพท้ย่์แผู้นจ่น เราม่่วิธ์่กดจุดหยุ่ดอาการท้้องอืด แน่นท้้อง ช่วย่ด้วย่อ่กท้างหน่�ง
1. จุุดจุ๋�ซานหลี่่�
จุดน่�จะอย่้่ใต่้สัะบ้าห่วเขึ้่าล่างลงไปีปีระม่าณ์ 3 นิ�ว โดย่จะอย่้่บริเวณ์ขึ้้างกระด้กหน้าแขึ้้งด้านนอก โดย่ให้ใช้ห่วแม่่ม่ือกด
ท้่�จุดจ้�ซึ่านหล่�ท้่�งสัองขึ้้างปีระม่าณ์ 3-5 นาท้่ ด่งร้ปี

2. จุุดจุงหว่่าน อย่้่บนแนวก่�งกลางลำต่่วด้านหน้า เหนือสัะดือ 4 นิ�ว
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3. จุุดเน่ยกว่าน
จุดเน่ย่กวานจะอย่้่ห่างจากเสั้นขึ้้อม่ือระหว่างเอ็นท้่�งสัอง โดย่ห่างจากเสั้นขึ้้อม่ือปีระม่าณ์ 2 นิ�ว ด่งร้ปี กดจุดเน่ย่กวานค้างไว้
ขึ้้างละ 3-5 นาท้่ก็จะช่วย่ให้ได้ผู้ลด่ขึ้่�น ย่ิ�งหากดื�ม่น�ำขึ้ิงอุ่น ๆ สั่กแก้ว อาการก็จะทุ้เลาลงเร็วขึ้่�นด้วย่

นอกจากวิธ์่การกดจุดขึ้้างต่้นแล้ว ย่่งอย่ากแนะนำวิธ์่ปี้องก่นอาการจุกลิ�นปีี�ด้วย่การเลือกร่บปีระท้านอาหารไฟเบอร์สั้ง เช่น
ผู้่ก-ผู้ลไม่้ เพื�อช่วย่กระตุ่้นระบบย่่อย่อาหารให้ท้ำงานได้อย่่างเต่็ม่ปีระสัิท้ธ์ิภาพ รวม่ไปีถ่งควรดื�ม่น�ำให้เพ่ย่งพอต่่อความ่ต่้องการ
ขึ้องร่างกาย่ และควรหล่กเล่�ย่งอาหารท้่�ม่่ไขึ้ม่่นสั้ง เพราะอาหารท้่�ม่่ไขึ้ม่่นสั้งเปี็นสัาเหตุ่ขึ้องอาการจุกเสั่ย่ดแน่นท้้อง
อย่่างไรก็ต่าม่ อาการท้้องอืด แน่นท้้อง อาจเปี็นอาการแสัดงขึ้องโรคต่่าง ๆ ได้ด้วย่ โดย่เฉพาะคนท้่�ม่่อาการจุกแน่นท้้อง
ต่่อเนื�องนานเกิน 2 สั่ปีดาห์ แม่้จะแก้ด้วย่วิธ์่ต่่าง ๆ ไปีก็ไม่่ค่อย่ได้ผู้ล แนะนำให้ร่บไปีพบแพท้ย่์เพื�อหาสัาเหตุ่ขึ้องอาการจุกเสั่ย่ดลิ�นปีี�
โดย่เร็วจะด่ท้่�สัุดค่ะ
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กรมวิิทย์์ฯ ถ่่าย์ทอดเทคโนโลย์ีเจลล้างหน้าผสมสารสกัดมะหาด
ให้เอกชนเพิ่ิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย์

นพ.ศุุภกิิจ ศุิริิลัักิษณ์์ อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตริ์กิาริแพทย์ กล่่าวภายหล่ัง
เป็็ น ป็ระธานล่งนามการถ่่ า ยทอดเทคโนโล่ยี ก ารผล่ิ ต ผล่ิ ต ภั ณ ฑ์์ เ จล่ล่้ า งหน้ า
ผสมสารสกัดมะหาด ว่า จากรายงานการศึึกษาวิจัยทั�งภายในแล่ะต่างป็ระเทศึพบว่า
oxyresveratrol ซึ่ึ�งเป็็นสารสำคัญจากแก่นมะหาดสามารถ่ช่่วยบำรุงผิว ต่อต้าน
การเกิดริ�วรอยแล่ะการเหี�ยวย่นของผิวได้ดี กรมวิทยาศึาสตร์การแพทย์ โดยสถ่าบัน
วิจัยสมุนไพรจึงได้วิจัยแล่ะพัฒนาผล่ิตภัณฑ์์เคร่�องสำอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด
ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศึาสตร์ตามมาตรฐานสากล่ขึ�น โดยศึึกษาวิธีการเตรียม
สารสกัดมะหาดให้ได้สาร oxyresveratrol ที�มีความบริสุทธิ�สูงนำมาพัฒนาสูตรตำรับ
เป็็นผล่ิตภัณฑ์์เคร่�องสำอาง 9 ผล่ิตภัณฑ์์ ได้แก่ ผล่ิตภัณฑ์์ Serum all in one ผล่ิตภัณฑ์์
Night cream ผล่ิตภัณฑ์์ Day cream ผล่ิตภัณฑ์์ Toner ผล่ิตภัณฑ์์สเป็รย์นำ� แร่ ผล่ิตภัณฑ์์
Sunscreen ผล่ิตภัณฑ์์ Hair tonic แล่ะผล่ิตภัณฑ์์เจล่ล่้างหน้าผสมสารสกัดมะหาด
พบว่าผล่ิตภัณฑ์์ต้นแบบที�พัฒนาขึ�นมีป็ระสิทธิภาพทำให้ผิวขาวขึ�น ผิวเรียบเนียน
ล่ดริว� รอยหางตา กระช่ับผิว เพิม� ความย่ดหยุน่ แล่ะผ่านการป็ระเมินด้านป็ระสิทธิภาพ
แล่ะความป็ล่อดภัยของผล่ิตภัณฑ์์ในอาสาสมัครโดยไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเค่องต่อผิว
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นพ.ศุุภกิิจ กล่่าวเพิม� เติมว่า เพ่อ� เพิม� มูล่ค่าทางเศึรษฐกิจแล่ะเพิม� ศึักยภาพของผูป็้ ระกอบการไทย
รายใหม่ (startup) ในการแข่งขันทั�งในป็ระเทศึแล่ะต่างป็ระเทศึ รวมถ่ึงตอบสนองความต้องการแล่ะ
ช่่วยให้ผบู้ ริโภคได้เข้าถ่ึงผล่ิตภัณฑ์์เคร่อ� งสำอางสมุนไพรไทยทีผ� า่ นระบบการวิจยั สมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล่
กรมวิทยาศึาสตร์การแพทย์จึงได้มีการล่งนามความร่วมม่อการถ่่ายทอดเทคโนโล่ยีการผล่ิตผล่ิตภัณฑ์์
เคร่�องสำอางจากสารสกัดมะหาดกับภาคเอกช่นที�มีศึักยภาพในการรับการถ่่ายทอดเทคโนโล่ยีดังกล่่าว
ไป็แล่้ว 2 ครัง� โดยครัง� ที� 1 เม่อ� วันที� 14 กันยายน พ.ศึ. 2561 โดยได้ถ่า่ ยทอดเทคโนโล่ยีการผล่ิตผล่ิตภัณฑ์์
Serum all in one จากสารสกัดมะหาด แล่ะครัง� ที� 2 เม่อ� วันที� 26 เมษายน พ.ศึ. 2562 ได้ถ่า่ ยทอดเทคโนโล่ยี
การผล่ิตผล่ิตภัณฑ์์ Night cream ผล่ิตภัณฑ์์ Sunscreen แล่ะผล่ิตภัณฑ์์ Hair tonic จากสารสกัดมะหาด
“ครั�งนี�กรมวิทยาศึาสตร์การแพทย์ได้ถ่่ายทอดเทคโนโล่ยีการผล่ิตผล่ิตภัณฑ์์เจล่ล่้างหน้าจาก
สารสกัดมะหาดให้กับบริษัท นูร่าดี จำกัด เพ่�อจะได้นำไป็ผล่ิตในเช่ิงพาณิช่ย์ในนามแบรนด์ของคนไทย
เป็็นการนำผล่งานวิจัยที�ผ่านระบบการวิจัยสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล่มาต่อยอดเช่ิงอุตสาหกรรม
ได้อย่างเป็็นรูป็ธรรม ซึ่ึ�งเป็็นสินค้าไทยที�มีคุณภาพ มีความป็ล่อดภัย ช่่วยให้ป็ระช่าช่นเข้าถ่ึงผล่ิตภัณฑ์์นี�
ได้มากยิ�งขึ�น แล่ะเป็็นการเพิ�มมูล่ค่าทางเศึรษฐกิจให้กับป็ระเทศึ ถ่่อเป็็นก้าวที�สำคัญของสมุนไพรไทย”
นพ.ศุุภกิิจ กล่่าว
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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ภาวะ MIS-C ในเด็็กสามารถรักษาได็้
กรมการแพทย์์ โดย์สถาบัั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่่ ง ชาติิ
มห่าราชินี เปิิดเผย์ว่่า จากการระบัาดของโรค COVID-19
ส่งผลให่้มีเด็กอาย์ุ 0-18 ปิี ติิดเช้�อ COVID-19 เพิ�มข้�น และ
คาดว่่าจะทำให่้มีการพบัผ้้ปิ่ว่ย์ MIS-C (มิสซีี) เพิ�มข้�นเช่นกัน
เน้�องจากเปิ็นอาการที�พบัในเด็กห่ลังติิดเช้�อ COVID-19
นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์
เปิิดเผย์ว่่า MIS-C (มิสซีี) เปิ็นกลุม่ อาการอุบัติั ใิ ห่ม่ทพี� บัในเด็ก
ซี้�งร่างกาย์มีการอักเสบัห่ลาย์ระบับัห่ลังจากมีการติิดเช้�อ
SARS-CoV-2 สาเห่ติุ เช้� อ ว่่ า เกิ ด จากการติอบัสนองของ
ภ้มิคุ้มกันในร่างกาย์ติ่อเช้�อไว่รัสนี�ที�มากเกินไปิ ทำให่้เกิด
คว่ามผิดปิกติิของร่างกาย์ห่ลาย์ระบับัติามมา ภาว่ะนี�พบัได้
ในเด็กทุกกลุม่ อาย์ุ อุบัติั กิ ารณ์์ปิระมาณ์ร้อย์ละ 0.02 ของผ้ปิ้ ว่่ ย์
เด็กที�เปิ็น COVID-19 โดย์ผ้้ปิ่ว่ย์จะมีอาการไข้ ผ้�น ติาแดง
อาเจีย์น ปิว่ดท้อง ถ่าย์เห่ลว่ อาจมีภาว่ะช็อกที�เกิดจาก
การอักเสบัทีห่� ว่ั ใจ ห่ร้อห่ลอดเล้อดห่ัว่ใจโปิ่งพองซี้ง� เปิ็นอันติราย์
ถ้งเสีย์ชีว่ิติได้ ร่ว่มกับัการติรว่จพบัเช้�อห่ร้อภ้มิคุ้มกัน ห่ร้อ
ปิระว่ัติิสัมผัสเช้�อ SARS-CoV-2 การอักเสบัของห่ัว่ใจพบัได้
ร้อย์ละ 35-100 อาจมีอาการรุนแรงจนจำเปิ็นติ้องรักษา
ในห่อผ้้ปิ่ว่ย์ว่ิกฤติ ในปิระเทศไทย์พบัผ้้ปิ่ว่ย์ MIS-C แล้ว่
ปิระมาณ์ 30-40 ราย์ทั�ว่ปิระเทศ ภาว่ะนี�คว่รได้รับัการรักษา
ด้ว่ย์อิมม้โนโกลบั้ลินและย์ากดภ้มิคุ้มกัน
นพ.อดิ์์ ศัั ย์ ภัั ต ตาตั� ง ผู้้� อ ำนวย์การสถาบั น
สุขภัาพเดิ์็กแห่่งชาต์มห่าราช์นี กรมการแพทย์์ กล่าว่
เพิม� เติิมว่่า ในสถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินมี กี ารพบั
ผ้้ปิ่ว่ย์ MIS-C จำนว่น 8 ราย์ อาย์ุติั�งแติ่ 9 เด้อน-11 ปิี
อาย์ุเฉลี�ย์ 6 ปิี โดย์ผ้้ปิ่ว่ย์ 6 ราย์มีปิระว่ัติิการเปิ็น COVID-19
มาก่อนภาย์ใน 4-6 สัปิดาห่์ และมีอาการของโรค COVID-19
น้อย์ห่ร้อไม่มีอาการ ส่ว่นผ้้ปิ่ว่ย์อีก 2 ราย์ไม่พบัปิระว่ัติิ
การสัมผัสเช้อ� ทีช� ดั เจน ผ้ปิ้ ว่่ ย์ทุกราย์มีไข้รว่่ มกับัผ้น� ส่ว่นให่ญ่่
พบัอาการทางระบับัทางเดินอาห่ารร่ว่มด้ว่ย์ เช่น อาเจีย์น
ถ่าย์เห่ลว่ ในเด็กเล็กมักมีอาการติาแดง ปิากแดง ม้อเท้าบัว่ม
คล้าย์โรคคาว่าซีากิ การติรว่จเล้อดจะพบัค่าการอักเสบัที�
เพิ�มข้�นผิดปิกติิ ผ้้ปิ่ว่ย์ 4 ราย์ (ร้อย์ละ 50) มีภาว่ะช็อก
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จากการที�ห่ัว่ใจบัีบัติัว่ได้ลดลง จำเปิ็นติ้องให่้การรักษาในห่อ
ผ้้ปิ่ว่ย์ว่ิกฤติ ผ้้ปิ่ว่ย์ที�อาการรุนแรง 3 ราย์มีการติอบัสนอง
ติ่อการรักษาดี การทำงานของห่ัว่ใจกลับัมาทำงานเปิ็นปิกติิ
ระย์ะเว่ลาที�รักษาในห่อผ้้ปิ่ว่ย์ว่ิกฤติข้�นกับัคว่ามรุนแรงและ
การติอบัสนองติ่อการรักษา ในสถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิ
มห่าราชินีย์ังไม่พบัการเสีย์ชีว่ิติจากภาว่ะนี� การว่ินิจฉัย์และ
การรักษาที�ทันท่ว่งทีจะช่ว่ย์ชีว่ิติผ้้ปิ่ว่ย์โรคนี�ได้
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กองบรรณาธิการ

รายงานพิเศษ

ผู้้�พิิการรับผู้ลกระทบหนััก

นัายจ้�างเมิินัรับเข้�าทำงานัตามิกฎหมิายกำหนัด
วอน! ให้้งาน ให้้ชีีวิตผู้้้พิิการตาม ม.33 ชี่วยทั้้�งครอบคร้ว
ปััจจุบัันผู้้�พิิการได้�รับัผู้ลกระทบัหนัก นายจ�าง
เมิินจ�างผู้้�พิิการเข้�าทำงานตามิกฎหมิายกำหนด้ เล่�ยงส่่ง
เงินชด้เชยแทน ช่ข้� อ� ด้่การจ�างผู้้พิ
� กิ ารส่ามิารถนำค่่าใช�จา่ ย
ในการจ�างค่นพิิการเปั็นรายจ่ายในการค่ำนวณกำไรสุ่ทธิิ
ส่้งถึง 2 เท่า มิ่ผู้้�พิิการท่�มิ่ค่วามิส่ามิารถมิากทำงานได้�
หลากหลายเช่นค่นปักติ อาทิ นักกฎหมิาย นักบััญช่ ศิิลปัิน
เลข้านุ ก าร นั ก วิ เ ค่ราะห์ ท างการเงิ น เปั็ น ต� น เผู้ย!
ส่ถานการณ์ โ ค่วิ ด้ -19 ส่่ ง ผู้ลกระทบัหนั ก ลด้จ� า งงาน
ค่นพิิการหายไปั 15-20% วอนภาค่รัฐเข้�ามิาด้้แลเร่งด้่วน
เน่�องจากค่นพิิการเปั็นกลุ่มิเปัราะบัางแต่ส่ามิารถส่ร�าง
ค่วามิภ้มิิใจ มิ่คุ่ณค่่า-ศิักด้ิ�ศิร่ ให�ค่รอบัค่รัวได้�พิึ�งพิิง วอน!
นายจ�างให�งาน ให�ชว่ ติ ผู้้พิ
� กิ ารตามิ มิ.33 ติด้ต่อโด้ยตรงท่�
1479 ส่ายด้่วนค่นพิิการปัระชารัฐ เพิ่อ� ร่วมิส่รรหาบัุค่ลากร
คุ่ณภาพิให�เหมิาะส่มิกับังานท่�ทำให�ด้่ท่�สุ่ด้...
อ.ส่ัมิฤทธิิ� ชาภิรมิย์ ผู้้�จัด้การศิ้นย์พิิทักษ์์ส่ิทธิิ
ค่นพิิการ 1479 ส่ายด้่วนค่นพิิการปัระชารัฐ กลู่าวถ้ง
การัจ้้างงานผูู้พิ้ กิ ารัตั้าม่กฎหม่ายคุม่้ ครัองแรังงานท่ถ� กู กำหนด
ไว้ใน พิ.รั.บ.สั่งเสัรัิม่แลูะพิ้ฒนาคุณภาพิช่่วตั้ิ คนพิิการั พิ.ศ. 2550
โดยม่าตั้รัา 33 แลูะกฎกรัะทรัวงท่�ให้นายจ้้างหรัือเจ้้าขึ้อง
สัถานปรัะกอบการัท้ง� เอกช่นแลูะหน่วยงานขึ้องรั้ฐท่ม่� ลู่ กู จ้้าง

ตั้้�งแตั้่ 100 คนขึ้้�นไปตั้้องรั้บคนพิิการัเขึ้้าทำงานในสั้ดสั่วนคือ
ลููกจ้้างท่�ไม่่ใช่่คนพิิการั 100 คนตั้่อคนพิิการั 1 คน โดยขึ้้อมู่ลู
บรัิษั้ทธุุรักิจ้เอกช่นท้�วปรัะเทศท่�ตั้้องจ้้างคนพิิการัท้�งหม่ด
5.5 หม่ื�นคนน้�น แตั้่ปรัากฏว่าม่่การัจ้้างจ้รัิงเพิ่ยงปรัะม่าณ
3 หม่ื�นกว่าคนเท่าน้�น
โดยนายจ้้างสั่วนใหญ่่เลูือกท่�จ้ะสั่งเงินเขึ้้ากองทุน
สั่ ง เสัรัิ ม่ แลูะพิ้ ฒ นาคุ ณ ภาพิช่่ วิ ตั้ คนพิิ ก ารัม่ากกว่ า จ้้ า ง
คนพิิการัเขึ้้าทำงาน ซึ่้�งน้บเป็นปัญ่หาใหญ่่สัำหรั้บผูู้้พิิการั
เนื� อ งจ้ากการัจ้้ า งผูู้้ พิิ ก ารัให้ ม่่ รั ายได้ ช่่ ว ยเหลูื อ ตั้นเองน้� น
ม่ิใช่่แค่ช่่วยแตั้่ผูู้้พิิการัเท่าน้�น แตั้่ย้งช่่วยให้สัาม่ารัถเลู่�ยงดู
ครัอบครั้วได้อ่กด้วย ด้งน้�น มู่ลูนิธุิพิรัะม่หาไถ่เพิื�อการัพิ้ฒนา
คนพิิ ก ารัจ้้ ง ตั้้ อ งการัรัณรังค์ ใ ห้ น ายจ้้ า งหรัื อ เจ้้ า ขึ้อง
สัถานปรัะกอบการัท้� ง เอกช่นแลูะหน่ ว ยงานรั้ ฐ พิิ จ้ ารัณา
รั้บผูู้้พิิการัเขึ้้าทำงานในบรัิษั้ทขึ้องท่านตั้าม่ม่าตั้รัา 33 โดย
นายจ้้างหรัือเจ้้าขึ้องสัถานปรัะกอบการัสัาม่ารัถนำค่าใช่้จ้่าย
ในการัจ้้างคนพิิการั (เงินเดือน ค่าลู่วงเวลูา ฯลูฯ) ลูงเป็น
รัายจ้่ายในการัคำนวณกำไรัสัุทธุิได้ 2 เท่า
เรัื� อ งน่� น้ บ เป็ น ปั ญ่ หาท่� ภ าครั้ ฐ ตั้้ อ งดำเนิ น การั
อย่างเรั่งด่วนในการัช่่วยเหลูือการัจ้้างงานคนพิิการัให้ม่ง่ านทำ
ท่�ผู้่านม่าได้ออกกฎหม่ายกำหนดจ้ำนวนคนพิิการัท่�นายจ้้าง
หรัื อ เจ้้ า ขึ้องสัถานปรัะกอบการัตั้้ อ งรั้ บ เขึ้้ า ทำงาน แลูะ
จ้ำนวนเงินท่ตั้� อ้ งนำสั่งเขึ้้ากองทุนสั่งเสัรัิม่แลูะพิ้ฒนาคุณภาพิช่่วตั้ิ
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คนพิิการัเป็นรัายปี ซึ่้�งเงินท่�นำสั่งก็คำนวณจ้ากอ้ตั้รัาค่าจ้้าง
ตั้�ำสัุดขึ้องอ้ตั้รัาค่าจ้้างขึ้้�นตั้�ำตั้าม่กฎหม่ายคุ้ม่ครัองแรังงาน
ท่�ใช่้บ้งค้บครั้�งหลู้งสัุดในปีก่อนท่�ม่่หน้าท่�สั่งเงินเขึ้้ากองทุนฯ
คูณด้วย 365 แลูะคูณด้วยจ้ำนวนคนพิิการัท่�ไม่่รั้บเขึ้้าทำงาน
ซึ่้ง� หากไม่่นำสั่งเงินเขึ้้ากองทุนฯ หรัือสั่งลู่าช่้า หรัือสั่งไม่่ครับถ้วน
ตั้้ อ งเสั่ ย ดอกเบ่� ย 7.5% ตั้่ อ ปี ขึ้ องเงิ น ท่� ย้ ง ไม่่ ไ ด้ น ำสั่ ง
แตั้่กรัณ่ท่�รั้บคนพิิการัเขึ้้าทำงาน หรัือนำสั่งเงินเขึ้้ากองทุนฯ
ได้รับ้ ยกเว้นภาษั่เป็นรั้อยลูะขึ้องจ้ำนวนเงินค่าจ้้างท่จ้� า่ ยให้แก่
คนพิิการัหรัือเงินท่�สั่งเขึ้้ากองทุนฯ ได้
ปัจ้จุ้บ้นคนพิิการัจ้ำนวนม่ากได้ผู้่านการัเรั่ยนรัู้แลูะ
พิ้ฒนาฝีีม่ือเท่ยบเท่าคนปกตั้ิ ซึ่้�งผูู้้พิิการัแบ่งได้ 4 กลูุ่ม่ คือ
1. ผูู้้พิิการัทางด้านสัายตั้าแลูะการัม่องเห็น 2. ผูู้้พิิการัทาง
การัได้ยนิ หรัือการัสัือ� ความ่หม่าย 3. ผูู้พิ้ กิ ารัทางการัเคลูือ� นไหว
หรัือทางรั่างกาย แลูะ 4. ผูู้้พิิการัท่�เป็นออทิสัตั้ิก โดยผูู้้พิิการั
ท่� ผู้่ า นการัเรั่ ย นรัู้ แ ลูะอบรัม่วิ ช่ าช่่ พิ อย่ า งท่� โรังเรั่ ย นสัอน
คนตั้าบอดพิรัะม่หาไถ่พิ้ทยาฯ ซึ่้�งเป็นองค์กรัการักุศลู ได้จ้้ด
การัศ้กษัาแลูะฟื้้น� ฟืู้สัม่รัรัถภาพิ พิ้ฒนาคุณภาพิช่่วตั้ิ ตั้ลูอดจ้น
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ฝีึกอาช่่พิให้ผูู้้พิิการัเหลู่าน่�ม่่ความ่ช่ำนาญ่ สัาม่ารัถปรัะกอบ
อาช่่พิช่่วยเหลูือตั้นเอง ฯลูฯ ผูู้้พิิการัสัาม่ารัถทำงานได้เกือบ
ทุกปรัะเภทเหม่ือนคนปกตั้ิ ซึ่้�งอาช่่พิท่�เหม่าะสัำหรั้บผูู้้พิิการั
ม่่หลูากหลูาย อาทิ พิน้กงาน call center น้กกฎหม่าย ศิลูปิน
น้กบ้ญ่ช่่ เลูขึ้านุการั พิน้กงานบรัิการัลููกค้า พิน้กงานในโรังงาน
น้กวิเครัาะห์ทางการัเงิน ท่�ปรั้กษัา ครัู พิ่อครั้ว พิน้กงานขึ้าย
พิน้กงานธุุรัการั คนเขึ้่ยนแบบ วิศวกรั เกษัตั้รักรั ช่าวสัวน
บรัรัณารั้กษั์ น้กสัถิตั้ิ น้กเขึ้่ยน เป็นตั้้น รัวม่ถ้งคนพิิการัท่�เป็น
บุคคลูออทิสัตั้ิกสั่วนใหญ่่จ้ะปรัะสับความ่สัำเรั็จ้ในลู้กษัณะงาน
ทางศิลูปะ เช่่น การัทำเครัือ� งปรัะด้บ ทำงานด้วยดอกไม่้แลูะพิืช่
เป็นตั้้น
“ในช่่วงท่�ผู้่านม่าม่่การัรัะบาดขึ้องโควิด-19 ซึ่้�งได้
สั่งผู้ลูกรัะทบโดยตั้รังก้บการัจ้้างงานขึ้องผูู้พิ้ กิ ารัเป็นอย่างม่าก
สัถานปรัะกอบการัหลูายแห่งตั้้องปรั้บลูดจ้ำนวนพิน้กงานลูง
หรัือยิ�งไปกว่าน้�นตั้้องปิดตั้้วอย่างถาวรั จ้้งทำให้อ้ตั้รัาสั่วน
การัจ้้างงานคนพิิการัลูดลูงตั้าม่ไปด้วย จ้ากการัสัำรัวจ้พิบว่า
ตั้ำแหน่งงานจ้ะหายไป 15-20% ซึ่้�งภาครั้ฐตั้้องเขึ้้าม่าดูแลู
แรังงานกลูุ่ ม่ น่� อ ย่ า งเรั่ ง ด่ ว น เนื� อ งจ้ากคนพิิ ก ารัเป็ น กลูุ่ ม่
ปรัะช่ากรัท่�เปรัาะบาง จ้ากท่�เคยม่่งานทำแลู้วกลู้บม่าตั้กงาน
จ้ะได้รั้บผู้ลูกรัะทบอย่างม่าก เช่่น นอกเหนือจ้ากเรัื�องขึ้อง
เงินเดือนแลู้ว เม่ื�อได้ทำงานคนพิิการัเหลู่าน่�จ้ะม่่ความ่รัู้สั้ก
ภาคภูม่ิใจ้ท่�ได้เป็นท่�พิ้�งพิิงให้ก้บครัอบครั้ว รัู้สั้กม่่คุณค่าแลูะ
ม่่ศ้กดิ�ศรั่” อ.ส่ัมิฤทธิิ� กลู่าวท้ายสัุด
ท้�งน่�สัำหรั้บนายจ้้างหรัือเจ้้าขึ้องสัถานปรัะกอบการั
ท้�งภาครั้ฐแลูะเอกช่นท่�ตั้้องการัจ้้างงานคนพิิการัท่�เหม่าะสัม่
ก้ บ กิ จ้ การัสัาม่ารัถตั้ิ ด ตั้่ อ ได้ ท่� โ ทรัศ้ พิ ท์ 1479 ส่ายด้่ ว น
ค่นพิิการปัระชารัฐ ซึ่้�งจ้ะปรัะสัานหาบุคลูากรัคุณภาพิท่�
เหม่าะก้บความ่ตั้้องการัขึ้องบรัิษั้ทตั้่าง ๆ ในสัภาวะวิกฤตั้ิน่�
ขึ้อปันน�ำใจ้ช่่วยเหลูือผูู้้พิิการัให้ได้งานทำ ให้ช่่วิตั้ผูู้้พิิการัตั้าม่
ม่.33 ท้� ง ไม่่ ใช่่ แ ค่ ช่่ ว ยผูู้้ พิิ ก ารัเท่ า น้� น แตั้่ จ้ ะรัวม่ถ้ ง ช่่ ว ย
ครัอบครั้วขึ้องผูู้้พิิการัอ่กด้วย

