ผูนำนิตยสารทางดานยาที่มีผูอานมากที่สุด www.wongkarnpat.com

ปที่ 22 ฉบับที่ 281 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลงานวิจัยนักศึกษา ป.ตรี เภสัชฯ ศิลปากร...

แนะตําราฟารมาโคเปยทั่วโลก
ปรับเปลี่ยนวิธีตรวจสอบวัตถุดิบผลิตนํ้ายาฟอกเลือด
เพิ่มความปลอดภัยใหผูปวยโรคไต

รู้ทันโรค

Long COVID กับอาการ
ทางระบบประสาทและสมอง

Healthcare X Application
รู้ทัน แอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน
กับภาวการณ์มีบุตรยากในเพศหญิง

www.wongkarnpat.com
Website ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÇª¡ÃÃÁ·ÕèÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
·Ò§¡ÒÃá¾·Â·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ¢ŒÍÁÙÅ¶Ö§Á×Í·‹Ò¹·Ñ¹ã¨ äÁ‹µŒÍ§àÊÕÂàÇÅÒ¤Œ¹ËÒ
à¾ÕÂ§¤ÅÔ¡à¢ŒÒÁÒ·Õè www.wongkarnpat.com ä´Œ¢ŒÍÁÙÅ¶Ù¡ã¨

¡´

ä´Œ·Õè www.facebook.com/Ç§¡ÒÃá¾·Â

T he Med icin e Jo ur n a l

คณะที่ปรึกษา และคอลัมนิสต์

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
ดร.นพ.สมภพ สูอ�ำพัน
อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์
พญ.พัทธ์ธีรำ ดิษยวรรณวัฒน์
พญ.วรินทิพย์ สว่ำงศรี
ภก.ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์
ผศ.ดร.ภก.ปรีชำ มนทกำนติกุล
อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
อ.ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ�ำรงค์
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

สุกัญญำ นิธิพำนิชเจริญ

งานโฆษณา

ภิญญำพัชร์ ธนำกุลจิรำทิพย์
พัชรินทร์ กำยหอม
กนกอร ขจรศักดิ์
มนัญญำ นำควิลัย

บทบรรณาธิการ

สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านครัับ พวักเรัาเดีินท่างเข้�าส้่เดีือ่นสุดีท่�าย
ข้อ่งปีีกันอ่ีกแล้�วั ปีีน�ีรััฐบาล้อ่นุญาตให้�จััดีงานเฉล้ิมฉล้อ่งเท่ศกาล้ปีีให้ม่
ต�อ่นรัับปีีเสือ่ไดี� แต่ก็ยังคงต�อ่งปีฏิิบัติตามมาตรัการัปี้อ่งกันโรัคโควัิดี-19
กันอ่ย่างเข้�มข้�นดี�วัยเช่่นกัน เพรัาะยังคงมีไวัรััสโควัิดี-19 สายพันธุ์ุโ� อ่มิครัอ่น
มากวันใจัพวักเรัาทุ่กคนอ่ย้่ แล้ะถ้�าพวักเรัาไม่รัวั่ มมือ่รั่วัมใจักัน ห้ล้ังปีีให้ม่
เรัาอ่าจัจัะต�อ่งกล้ับไปีเผู้ช่ิญสถ้านการัณ์�ท่างดี�านสุข้ภาพกันอ่ีกครัั�งก็ไดี�
ดีังนั�น พวักเรัาทุ่กคนต�อ่งรั่วัมแรังรั่วัมใจักันนะครัับ
สำห้รัับเนือ่� ห้าในฉบับนีย� งั มีห้ล้ายปีรัะเดี็นข้อ่งโรัคโควัิดี-19 มาฝาก
เช่่นเดีิม ตั�งแต่ภาวัะ long COVID กับอ่าการัท่างรัะบบปีรัะสาท่แล้ะสมอ่ง
การัอ่อ่กกำล้ั ง กายปีอ่ดีแบบง่ า ย ๆ เพื�อ่ เปี็ น การัเพิ�ม ควัามสามารัถ้
ในการัท่ำงานให้�ปีอ่ดีข้อ่งเรัา การัรัับปีรัะท่านสมุนไพรัผู้ักพื�นบ�านเพื�อ่
ช่่วัยล้ดีอ่าการัอ่่อ่นล้�าห้ล้ังไดี�รัับวััคซีีนโควัิดี-19 รัวัมไปีถ้ึงสถ้านการัณ์�
ข้อ่งแรังงานจัากปีรัะเท่ศเพื�อ่นบ�านท่ี�เข้�ามาท่ำงานในห้ล้าย ๆ พื�นท่ี�ข้อ่ง
ปีรัะเท่ศไท่ย เผู้ือ่� ถ้�าท่่านใดีมีกลุ้ม่ แรังงานดีังกล้่าวัอ่ย้ใ่ นพืน� ท่ีจั� ะไดี�มมี าตรัการั
ปี้อ่งกันการัแพรั่รัะบาดีข้อ่งโรัคโควัิดี-19 ไดี�อ่ย่างเห้มาะสมต่อ่ไปี
อ่ีกปีรัะเดี็นห้นึ�งท่ี�ผู้้�อ่่านทุ่กบ�านอ่าจัจัะปีรัะสบพบเจัอ่ในช่่วัง
การัรัะบาดีข้อ่งโรัคโควัิดี-19 ท่ี�ผู้่านมาคือ่ การัเรัียนห้นังสือ่อ่อ่นไล้น�
ข้อ่งล้้ก ๆ ห้ล้าน ๆ ในวััยอ่นุบาล้ ซีึ�งปีัญห้าห้นึ�งท่ี�พบบ่อ่ยคือ่ การัไม่ยอ่ม
เข้ียนห้นังสือ่ ซีึ�งในฉบับ นี�ท่างเรัาไดี� นำแนวัท่างการัฝึก ฝนกล้�ามเนื�อ่
มัดีเล้็ก ๆ ข้อ่งมือ่เดี็กมาฝาก เพือ่� ช่่วัยฝึกฝนท่ักษะให้�กบั เดี็กน�อ่ยต่อ่ไปีดี�วัย
นอ่กจัากนี�ยังมีการัรัักษาภาวัะมีบุตรัยากในมุมข้อ่งแพท่ย�แผู้นจัีนมาฝาก
สาวั ๆ ท่ี�มีปีัญห้าดีังกล้่าวัเช่่นกัน
ท่�ายสุดีนี� ท่ีมบรัรัณ์าธุ์ิการัข้อ่อ่นุญาตกล้่าวัคำวั่า “Merry X’mas
& Happy New Year” แก่ผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน แล้ะข้อ่เน�นย�ำให้�ทุ่กท่่านยังคง
ยึดีห้ล้ักการั social distancing รั่วัมกับการัปีฏิิบตั ติ นท่ีถ้� ก้ ต�อ่งในการัช่่วัยล้ดี
การัแพรั่กรัะจัายข้อ่งโรัคโควัิดี-19 แล้ะห้วัังวั่าปีีห้น�าฟ้้าให้ม่ พวักเรัาจัะสามารัถ้
กล้ับมาดีำเนินช่ีวัิตกันเปี็นปีกติไดี�ในเรั็วัวัันนะครัับ

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

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
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Hot News

สธ.พััฒนา “หมอพัร้้อม” แจ้้งเตืือนนัดหมาย
ฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 เข็็มกระตุ้้�น
นพ.ธงชััย กีีรติิหััติถยากีร รองปลััดกีระทรวงสาธารณสุข กล่่าวว่า
กระทรวงสาธารณสุ ข มีี น โยบายฉีี ด วั ค ซีี น เข็ มี กระตุุ้� น ให้� แ ก่ ป ระชาชนที� ฉีี ด
วัคซีีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มีตุ้ามีช่วงระยะเวล่าที�กำห้นด โดยล่่าสุดผู้้�ที�ฉีีดวัคซีีน
ทั�งส้ตุ้รเดี�ยวแล่ะส้ตุ้รไขว�ครบ 2 เข็มี ช่วงเดือนสิงห้าคมี-กันยายน พ.ศ. 2564
สามีารถเข�ารับการฉีีดวัคซีีนเข็มีกระตุุ้�นในเดือนธันวาคมีนี� แล่ะผู้้�ที�ฉีีดครบ
ช่วงเดือนกันยายน-ตุุ้ล่าคมี พ.ศ. 2564 สามีารถเข�ารับเข็มีกระตุุ้�นได�ช่วง
เดือนมีกราคมี พ.ศ. 2565 โดยการนัดห้มีายฉีีดวัคซีีนเข็มีกระตุุ้�นได�ให้�พัฒนา
แพล่ตุ้ฟอร์มี “ห้มีอพร�อมี” เพื�อแจ้�งเตุ้ือนแล่ะนัดห้มีายประชาชน เนื�องจ้ากมีี
ฐานข�อมี้ล่ของผู้้ร� บั วัคซีีนในระบบอย้แ่ ล่�ว รวมีถึงให้�โรงพยาบาล่ทุกแห้่งใช�ขอ� มี้ล่
ในระบบห้มีอพร�อมีในการนัดห้มีายแล่ะประชาสัมีพันธ์เชิญชวนประชาชนมีา
รับวัคซีีนเข็มีกระตุุ้น� ส่วนกรณีมีผู้ี ว้� อล่์กอินมีาถึงโรงพยาบาล่แล่�ว ให้�โรงพยาบาล่
ดำเนินการฉีีดวัคซีีนให้�ได�เล่ย ไมี่ตุ้�องนัดห้มีายมีาให้มี่ ทั�งนี�ปัจ้จุ้บันมีีผู้้�ใช�งาน
ระบบห้มีอพร�อมีจ้ำนวน 21.6 ล่�านคน เป็นผู้้�ใช�งานผู้่าน Line OA 9.2 ล่�านคน
ผู้่านแอปพล่ิเคชัน 18 ล่�านคน แล่ะใช�งานทั�ง 2 ร้ปแบบ 5.6 ล่�านคน ผู้ล่สำรวจ้
การใช�งานห้มีอพร�อมีพบว่ามีีความีพึงพอใจ้มีาก 72% โดย 75% ร้�สึกว่าดี

มีี ป ระโยชน์ แล่ะความีถี� ที� ไ ด� รั บ ข� อ มี้ ล่ กำล่ั ง ดี
โดยข�อมี้ล่ทีตุ้� อ� งการจ้ากห้มีอพร�อมีคือ ข�อมี้ล่วัคซีีน
แล่ะการป้องกันเชือ� โควิด-19 78% ข�อมี้ล่บริการด�าน
สาธารณสุข สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล่ 77%
ส่วนบริการที�ตุ้�องการคือ ตุ้รวจ้สอบสิทธิการรักษา
การแจ้� ง เตุ้ื อ นฉีี ด วั ค ซีี น นั ด ตุ้รวจ้คล่ิ นิ ก ตุ้่ า ง ๆ
ในโรงพยาบาล่ ออกใบรับรองสุขภัาพดิจ้ทิ ล่ั (Digital
Health Pass) ใบรับรองแพทย์ เป็นตุ้�น

อย.แจง ยังไม่มก
ี ารข็้น
� ทะเบีียน
ชุ้ดตุ้รวัจ ATK แบีบีอม
นพ.สุรโชัค ติ่างวิวฒ
ั น์ รองเลัขาธิกีารคณะกีรรมกีารอาหัารแลัะยา
เปิดเผู้ยว่า ขณะนีช� ดุ ตุ้รวจ้ ATK ทีข� นึ� ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมีการอาห้าร
แล่ะยา (อย.) มีี 2 แบบ คือ แบบตุ้รวจ้จ้ากโพรงจ้มี้กแล่ะตุ้รวจ้จ้ากน�ำล่าย
โดยการตุ้รวจ้จ้ากน�ำล่ายจ้ะมีีรป้ แบบการใช�งานตุ้ามีค้มี่ อื คำแนะนำของชุดตุ้รวจ้
แตุ้่ล่ะยี�ห้�อ เช่น บางยี�ห้�อเก็บตุ้ัวอย่างน�ำล่ายโดยใช�ถ�วยเก็บ แล่ะใช�ห้ล่อดด้ด
น�ำล่ายไปห้ยดในช่องใส่ตุ้ัวอย่างบนแถบตุ้รวจ้ ห้รือเก็บโดยใช�ไมี�เก็บตุ้ัวอย่าง
จ้ากการป้ า ยน� ำ ล่ายในช่ อ งปาก แล่ะนำไปจุ้่ มี ในห้ล่อดน� ำ ยา จ้ากนั� น ใช�
ห้ล่อดด้ดน�ำยาที�ผู้สมีกับน�ำล่ายแล่�วไปห้ยดล่งในช่องใส่ตุ้ัวอย่างบนแถบตุ้รวจ้
ทัง� นีป� จ้ั จุ้บนั อย. ยังไมี่มีกี ารขึน� ทะเบียนชุดตุ้รวจ้ ATK ทีเ� ก็บตุ้ัวอย่างจ้ากน�ำล่าย
โดยใช�การอมีปล่ายแถบตุ้รวจ้โดยตุ้รง เนื�องจ้ากยังไมี่มีีข�อมี้ล่ความีปล่อดภััย
ในด�านตุ้่าง ๆ เช่น การเกิดพิษเมีื�อใช�ตุ้ิดตุ้่อกันห้ล่ายครั�ง ห้รือการยืนยันว่า
จ้ะไมี่ มีี ส ารเคมีี อั น ตุ้รายที� อ ย้่ บ นแถบตุ้รวจ้ไห้ล่กล่ั บ ส้่ ป ากขณะอมี ห้รื อ
การรับรองการใช�ในเด็กอายุตุ้�ำกว่า 12 ปี ห้ากกัดจ้นชุดตุ้รวจ้เกิดความีเสียห้าย
จ้ะไมี่มีีสารเคมีีอันตุ้รายรั�วซีึมีออกมีา
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อยู่่�ร่�วมกัับโร่คโควิด-19
ด้วยู่กัาร่ออกักัำลัังกัายู่ปอด

ในยุุคที่่�เราต้้องอยุ่�ร�วมกัับโรคโควิด-19 ซึ่่�งเชื้้�อเกัิดกัารกัลายุพัันธุ์ุ�
อยุ่� บ� อ ยุครั� ง เราจึ่ ง ควรที่่� จึ ะเต้ร่ ยุ มร� า งกัายุให้้ แข็็ ง แรงพัร้ อ มไว้ เ สมอ
โดยุเฉพัาะปอด
นพั.กัฤษณะ เกั่ยุรต้ิโชื้ควิวฒ
ั น� แพัที่ยุ�เฉพัาะที่างด้านเวชื้ศาสต้ร�ฟื้น้� ฟื้่
คณะแพัที่ยุศาสต้ร�วชื้ิรพัยุาบาล กล่่าวว่า หล่ักฐานจากหล่ายงานวิจัยบ่่งชี้้�ว่า
การออกกำล่ังกายอย่างสม่่ำเสม่อสาม่ารถกระตุ้้น� ภููม่คุ้ิ ม่้� กันร่างกาย แล่ะล่ดอัตุ้รา
การตุ้ิดเชี้้อ� อ้น่ ๆ จากชี้้ม่ชี้นได� โดยการออกกำล่ังกายที่้แ่ นะนำประกอบ่ไปด�วย
2 ส่วน ส่วนที่้่ 1 การออกกำล่ังกายแบ่บ่แอโรบ่ิคุ้ เชี้่น การเดิน การวิง่ การป่น� จักรยาน
โดยแนะนำให� อ อกกำล่ั ง กายในคุ้วาม่หนั ก ระดั บ่ ปานกล่าง ไม่่ คุ้ วรหนั ก
จนเกิ น ไป สั ง เกตุ้ง่ า ย ๆ ได� จ ากการพูู ด ซึ่่่ง ขณะออกกำล่ั ง กายคุ้วรจะพูู ด
ได�เป็นประโยคุ้ที่้่ไม่่ขาดคุ้ำ แตุ้่ไม่่ถ่งกับ่ร�องเพูล่งได� แล่ะคุ้วรที่ำอย่างสม่่ำเสม่อ
สัปดาห์ล่ะ 5 วัน วันล่ะ 30 นาที่้ สำหรับ่ในผูู้ที่� ไ้่ ม่่เคุ้ยออกกำล่ังกายอย่างสม่่ำเสม่อ
ม่าก่อนคุ้วรจะเริม่่ ตุ้�นแบ่บ่เบ่า ๆ เชี้่น เดินตุ้่อเน้อ่ ง 10 นาที่้ แล่ะคุ้่อย ๆ เพูิม่่ เวล่า
ให� น านข่� น อย่ า งชี้� า ๆ การออกกำล่ั ง กายประเภูที่น้� ม่้ ข� อ คุ้วรระวั ง คุ้้ อ
คุ้นที่้่ ม่้ โรคุ้ประจำตุ้ั ว เชี้่ น คุ้วาม่ดั น เบ่าหวาน ไขม่ั น โรคุ้ไตุ้ โรคุ้หั ว ใจ
หากออกกำล่ั ง กายอย่ า งไม่่ ถู ก ตุ้� อ งอาจก่ อ ให� เ กิ ด อั น ตุ้รายได� หากม่้ อ าการ
หร้อม่้โรคุ้ประจำตุ้ัวม่ากแนะนำให�ปร่กษาแพูที่ย์ก่อนออกกำล่ังกาย ส่วนที่้่ 2
การออกกำล่ังกายบ่ริหารปอดจะที่ำเพู้่อให�ปอดแข็งแรงข่�น โดยวางม่้อข�างหน่่ง
ไว�ที่้่หน�าอกแล่ะวางม่้ออ้กข�างหน่่งไว�ที่้่ที่�อง จากนั�นหายใจเข�าแล่ะออกชี้�า ๆ
อย่างผู้่อนคุ้ล่าย โดยม่้หล่ักการสำคุ้ัญคุ้้อ ขณะหายใจเข�าตุ้�องให�ที่�องป่อง แล่ะ
ขณะหายใจออกตุ้�องให�ที่�องย้บ่
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สำหรับ่ผูู้�ที่้่ตุ้ิดเชี้้�อโคุ้วิด-19 ซึ่่่งไม่่ม่้อาการหร้อม่้อาการเพู้ยงเล่็กน�อย
การออกกำล่ังกายปอดสาม่ารถเริม่่ ที่ำได�ที่นั ที่้หากม่้สญ
ั ญาณชี้้พูคุ้งที่้่ โดยเริม่่ จาก
การฝึึกหายใจเข�า-ออก ล่่ก ๆ ชี้�า ๆ ที่ำได�โดยการกางแขนข่�น สองข� า งขณะ
หายใจเข�าแล่ะเอาแขนล่งขณะหายใจออก ที่ำประม่าณ 10 คุ้รั�งตุ้่อรอบ่ ที่ำได�บ่่อย
เที่่าที่้ตุ้่ อ� งการ สำหรับ่ผูู้ป� ว่ ยที่้ม่่ อ้ าการปานกล่างถ่งร้นแรงแนะนำปร่กษาที่้ม่แพูที่ย์
แล่ะนักกายภูาพูบ่ำบ่ัดชี้่วยประเม่ินอาการ แล่ะที่ำกายภูาพูบ่ำบ่ัดตุ้าม่คุ้วาม่เหม่าะสม่
นอกจากน้� นพั.ศิระ เลาห้ที่ัยุ ศัลยุแพัที่ยุ�เฉพัาะที่างด้านกัารส�องกัล้อง
ที่รวงอกั โรงพัยุาบาลวชื้ิรพัยุาบาล กล่่าวเพูิม่่ เตุ้ิม่ว่า ในย้คุ้ของโคุ้วิด-19 การดูแล่
ส้ขภูาพูปอดเป็นสิ่งสำคุ้ัญจริง แตุ้่การระม่ัดระวังตุ้ัวเองก็เชี้่นเด้ยวกัน เชี้่น การสวม่
หน�ากากอนาม่ัย ล่�างม่้อบ่่อย ๆ หร้อหล่้กเล่้ย่ งสถานที่้ที่่ ม่้่ คุ้้ วาม่เส้ย่ งหร้อสถานที่้แ่ ออัด
สำคุ้ัญที่้ส่ ด้ คุ้้อ หม่ัน่ ดูตุ้วั เอง เม่้อ่ ใดที่้ม่่ อ้ าการ ได�แก่ ม่้ไข� ไอ จาม่ ม่้นำ� มู่ก หร้อสัม่ผู้ัส
บ่้คุ้คุ้ล่ที่้่ตุ้ิดเชี้้�อแนะนำให�ร้บ่ม่าพูบ่แพูที่ย์ที่ันที่้
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ผลงานวิิจััยนักศึึกษา ป.ตรีี เภสััชฯ ศึิลปากรี...

แนะตำำราฟาร์มาโคเปีียทั่่�วโลกปีร่บเปีล่�ยนวิธี่ตำรวจสอบ
ว่ตำถุุดิิบผลิตำนำ�ายาฟอกเลือดิ เพิ่ิ�มความปีลอดิภั่ยให้้ผ้ปี่วยโรคไตำ
ในผู้้ป่� ว่ ยโรคไตเร้อ� รังซึ่่ง� ป่ระสิิทธิิภาพในการกำจััดของเสิียออกจัากร่างกายลดลง การได�รบั
อะล้มิเิ นียมิทีป่� นเป่้อ� นอย้ใ่ นน�ำยาไดอะไลซึ่ิสิ (dialysate) สิำหรับใช้�ฟอกเล้อดหร้อล�างไตเป่็นป่ระจัำ
ในระยะยาวเป่็นสิาเหตุหน่�งของภาวะเป่็นพิษจัากอะล้มิิเนียมิ เช้่น โรคกระด้กนิ�มิ (osteomalacia)
ภาวะโลหิตจัาง หร้อสิมิองเสิ้�อมิ ดังนั�น ในการผู้ลิตน�ำยาไดอะไลซึ่ิสิจัำเป่็นต�องตรวจัสิอบและ
ควบคุมิป่ริมิาณอะล้มิเิ นียมิซึ่่ง� อาจัเจั้อป่นอย้ใ่ นน�ำและวัตถุุดบิ ทีใ� ช้�ให�ไมิ่เกินระดับทีก� ำหนด ป่ัจัจัุบนั
(1 ธิันวาคมิ พ.ศ. 2564) ตำราฟาร์มิาโคเป่ีย (pharmacopeia) ซึ่่�งเป่็นค้่มิ้อมิาตรฐานในการควบคุมิ
คุณภาพเภสิัช้ภัณฑ์์ รวมิถุ่งวัตถุุดบิ และสิารเคมิีทใี� ช้�ในทางเภสิัช้กรรมิ ได�แก่ ตำราฟาร์มิาโคเป่ียของ
ป่ระเทศสิหรัฐอเมิริกา (The United States Pharmacopeia) ตำราฟาร์มิาโคเป่ียของป่ระเทศอังกฤษ
(British Pharmacopoeia) และตำราฟาร์มิาโคเป่ียของสิหภาพยุโรป่ (The European Pharmacopoeia)
ใช้�วธิิ กี ารเดียวกัน ซึ่่ง� เรียกว่า Limit test ในการตรวจัสิอบอะล้มิเิ นียมิซึ่่ง� ป่นเป่้อ� นอย้ใ่ นวัตถุุดบิ สิำหรับ
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ผู้ลิตน�ำยาไดอะไลซึ่ิสิ โดยอาศัยการทำป่ฏิิกิริยาระหว่างอะล้มิิเนียมิกับ 8-ไฮดรอกซึ่ีควิโนลีน
เกิดเป่็นสิารทีฟ� ล้ออเรสิเซึ่นต์หร้อวาวแสิงได� พร�อมิกับสิกัดสิารทีเ� กิดข่น� นีด� ว� ยตัวทำละลายอินทรีย์
คลอโรฟอร์มิ จัากนั�นนำสิารสิกัดในช้ั�นคลอโรฟอร์มิไป่วัดค่าความิเข�มิของฟล้ออเรสิเซึ่นสิ์ด�วย
เคร้อ� งมิ้อวิเคราะห์ หากความิเข�มิของฟล้ออเรสิเซึ่นสิ์ทวี� ดั ได�จัากตัวอย่างมิีคา่ ไมิ่มิากกว่าค่าทีว� ดั ได�
จัากสิารละลายมิาตรฐานอะล้มิิเนียมิซึ่่�งใช้�สิำหรับเป่รียบเทียบ แสิดงว่าวัตถุุดิบนั�นมิีป่ริมิาณ
อะล้มิิเนียมิไมิ่เกินระดับที�กำหนด วิธิีทดสิอบดังกล่าวนี�ใช้�ตรวจัสิอบอะล้มิิเนียมิในวัตถุุดิบ เช้่น
โซึ่เดียมิคลอไรด์ แคลเซึ่ียมิอะซึ่ีเทต รวมิถุ่งกรดซึ่ิทริกซึ่่�งเป่็นสิ่วนผู้สิมิในน�ำยาฟอกเล้อดช้นิด
citric acid-based dialysate อย่างไรก็ตามิ ในกรณีของกรดซึ่ิทริกพบว่าแมิ�ว่าตัวอย่างวัตถุุดิบ
จัะมิีอะล้มิิเนียมิป่นอย้่เกินระดับที�กำหนด (มิากกว่า 0.2 สิ่วนในล�านสิ่วน) แต่ค่าความิเข�มิของ
ฟล้ออเรสิเซึ่นสิ์ที�วัดได�จัากตัวอย่างกลับน�อยกว่าค่าที�วัดได�จัากสิารละลายมิาตรฐานอะล้มิินัมิ
ซึ่่�งมิีป่ริมิาณอะล้มิิเนียมิมิากกว่า ผู้ลการวิเคราะห์เช้่นนี�อาจัทำให�นักวิเคราะห์เข�าใจัผู้ิดและ
สิรุป่ผู้ลการวิเคราะห์ว่าในตัวอย่างมิีป่ริมิาณอะล้มิิเนียมิไมิ่เกินระดับที�กำหนด ซึ่่�งหากป่ล่อยผู้่าน
วั ต ถุุ ดิ บ นั� น เพ้� อ นำไป่ใช้� ผู้ ลิ ต น� ำ ยาไดอะไลซึ่ิ สิ ก็ อ าจัก่ อ ให� เ กิ ด อั น ตรายข่� น กั บ ผู้้� ป่่ ว ยโรคไต
ซึ่่�งใช้�เภสิัช้ภัณฑ์์น�ี ข�อสิงสิัยและความิกังวลนี�เป่็นที�มิาของงานวิจััยเพ้�อพิสิ้จัน์ว่าวิธิีวิเคราะห์
ดังกล่าวในตำราฟาร์มิาโคเป่ียถุ้กต�องจัริงหร้อไมิ่

การตรวจวิเคราะห์์อะลููมิิเนีียมิที่ี�ปนีเป้�อนีในีกรดซิิที่ริกในีตำราฟาร์มิาโคเปียฉบัับัปัจจุบัันีอาศััยการที่ำปฏิิกิริยา
เปลูี�ยนีอะลููมิิเนีียมิให์้เป็นีสารที่ี�ฟลููออเรสเซินีต์ได้พร้อมิกับัสกัดด้วยคลูอโรฟอร์มิ (ซิ้าย) จากนีั�นีนีำสารสกัดที่ี�ได้ไปวัดค่า
ความิเข้้มิข้องฟลููออเรสเซินีส์ด้วยเคร่�องมิ่อวิเคราะห์์ (ข้วา) เปรียบัเที่ียบักับัสารลูะลูายมิาตรฐานีอะลููมิิเนีียมิ
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“นีับัเป็นีโจที่ย์ที่ที่ี� า้ ที่าย... เนี่อ� งจากปกติเราถื่อว่าวิธีวี เิ คราะห์์ที่รี� ะบัุไว้ในีตำราฟาร์มิาโคเปีย
ห์ร่อที่ี�เรียกว่า compendial method เป็นีวิธีีที่ี�ผ่่านีการตรวจสอบัความิถืูกต้องแลู้ว ยิ�งไปกว่านีั�นี
ตำราฟาร์มิาโคเปียห์ลูักซิ่ง� ใช้้ในีห์ลูายประเที่ศัที่ัว� โลูกต่างก็ใช้้วธีิ วี เิ คราะห์์นี”ี� รศ.ดร.ธีีรศักด์� โรจนราธีา
ภาควิ์ชาเภสััชเคมีี คณะเภสััชศาสัตร์ มีหาวิ์ทยาลััยศ์ลัปากร อาจัารย์ทป่ี� ร่กษาโครงการวิจัยั กล่าว
อย่างไรก็ตามิ เพ้�อค�นหาความิจัริงที�อาจันำไป่สิ้่การป่รับเป่ลี�ยนวิธิีวิเคราะห์ให�มิีความิถุ้กต�อง และ
เกิดความิมิัน� ใจัว่าวัตถุุดบิ ทีจั� ะใช้�ในการผู้ลิตมิีคณ
ุ ภาพและความิป่ลอดภัย อีกทัง� สิ่งเสิริมิให�นกั ศ่กษา
ได�เรียนร้�กระบวนการแก�ป่ัญหาอย่างเป่็นระบบ และกล�าพิสิ้จัน์ความิจัริงเมิ้�อเกิดความิสิงสิัย
โดยไมิ่เช้้�อด�วยการอ�างตำรา รศ.ดร.ธิีรศักดิ� โรจันราธิา และนักศ่กษาเภสิัช้ศาสิตร์ระดับป่ริญญาตรี
ช้ั�นป่ีที� 5 มิหาวิทยาลัยศิลป่ากร ได�แก่ นายก์ตต์ธีัช ไมี้ทองดี, นายณัฐพงษ์์ ยุวิรรณศรี และ
นางสัาวิศ์รดา แก้วิประเสัร์ฐ จั่งได�ดำเนินการศ่กษาวิจััยในร้ป่แบบจัุลนิพนธิ์ (senior project)
เพ้อ� ตรวจัสิอบความิถุ้กต�องของวิธิวี เิ คราะห์น�ี โดยได�รบั การสินับสินุนทุนวิจัยั จัาก คณะเภสิัช้ศาสิตร์
มิหาวิทยาลัยศิลป่ากร และ บริษัท พาราไซึ่แอนติฟิค จัำกัด
หลังจัากที�ได�ศ่กษาทฤษฎีีและทบทวนข�อมิ้ลที�มิีรายงานก่อนหน�า แล�วตั�งสิมิมิติฐานของ
การวิจััย และทำการทดลองเพ้�อพิสิ้จัน์ว่ากรดซึ่ิทริกในตัวอย่างรบกวนผู้ลการวิเคราะห์หร้อไมิ่
คณะผู้้�วิจััยพบว่ากรดซึ่ิท ริกซึ่่�ง เป่็นสิ่วนป่ระกอบหลัก ในตัวอย่า ง และมิีอย้่ในป่ริมิาณสิ้งกว่ า
อะล้มิิเนียมิซึ่่�งเป่็นสิารที�ต�องการวิเคราะห์หลายเท่าสิ่งผู้ลรบกวนวิธิีวิเคราะห์การป่นเป่้�อนของ
อะล้มิิเนียมิซึ่่�งระบุไว�ในตำราฟาร์มิาโคเป่ีย โดยทำให�ความิเข�มิของฟล้ออเรสิเซึ่นสิ์ของตัวอย่าง
มิีค่าน�อยกว่าความิเป่็นจัริง คาดว่าเกิดจัากการที�กรดซึ่ิทริกสิามิารถุทำป่ฏิิกิริยาจัับกับอะล้มิิเนียมิ
บางสิ่วนในช้ัน� น�ำ ทำให�มิอี ะล้มิเิ นียมิถุ้กสิกัดไป่อย้ใ่ นช้ัน� คลอโรฟอร์มิน�อยลง นอกจัากนีก� รดซึ่ิทริก
ยังทำให�สิารละลายตัวอย่างมิีสิภาวะเป่็นกรดมิากกว่าในสิารละลายมิาตรฐานอะล้มิิเนียมิซึ่่�งไมิ่มิี
กรดซึ่ิทริกผู้สิมิอย้ด่ ว� ย ดังนัน� การเกิดป่ฏิิกริ ยิ าระหว่าง 8-ไฮดรอกซึ่ีควิโนลีนกับอะล้มิเิ นียมิ รวมิถุ่ง
ป่ระสิิทธิิภาพในการสิกัดทีเ� กิดข่น� ในสิารตัวอย่างกรดซึ่ิทริกจั่งแตกต่างไป่จัากทีเ� กิดข่น� ในสิารละลาย
มิาตรฐานอะล้มิเิ นียมิ ผู้ลการศ่กษานีช้� ใี� ห�เห็นว่าการตัดสิินผู้ลการวิเคราะห์ดว� ยวิธิกี ารตามิทีร� ะบุไว�
ในตำราฟาร์มิาโคเป่ีย โดยนำค่าความิเข�มิของฟล้ออเรสิเซึ่นสิ์ที�วัดได�จัากสิารตัวอย่างกรดซึ่ิทริก
ไป่เป่รียบเทียบกับค่าที�วัดได�จัากสิารละลายมิาตรฐานอะล้มิิเนียมิ โดยที�สิารละลายทั�งสิอง
มิีองค์ป่ระกอบและอย้่ในสิภาวะที�แตกต่างกันนำไป่สิ้่การสิรุป่ผู้ลป่ริมิาณอะล้มิิเนียมิในตัวอย่าง
ที�น�อยกว่าความิเป่็นจัริง ซึ่่�งหากนำวัตถุุดิบซึ่่�งมิีป่ริมิาณอะล้มิิเนียมิเกินระดับมิาตรฐานไป่ใช้�
ในการผู้ลิตก็อาจัเกิดความิไมิ่ป่ลอดภัยต่อผู้้�ใช้�ผู้ลิตภัณฑ์์ได�
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เกาะติดสถานการณ์

ผ่ลูการศั่กษาช้ี�ให์้เห์็นีว่ากรดซิิที่ริกส่งผ่ลูรบักวนีการวิเคราะห์์อะลููมิิเนีียมิ (Al) ในีห์ัวข้้อ Limit test
ตามิที่ี�ระบัุไว้ในีตำราฟาร์มิาโคเปีย โดยที่ำให์้ความิเข้้มิข้องฟลููออเรสเซินีส์ข้องตัวอย่างมิีค่านี้อยกว่า
ความิเป็นีจริง ดังนีั�นี แมิ้ว่าในีตัวอย่างกรดซิิที่ริกที่ี�นีำมิาวิเคราะห์์มิีปริมิาณอะลููมิิเนีียมิมิากกว่าระดับั
ที่ีก� ำห์นีด เช้่นี มิีอะลููมิเิ นีียมิ 0.06 ไมิโครกรัมิต่อมิิลูลูิลูติ ร ก็ยงั ให์้คา่ ความิเข้้มิข้องฟลููออเรสเซินีส์นีอ้ ยกว่า
ค่าที่ี�วัดได้จากสารลูะลูายมิาตรฐานีอะลููมิเิ นีียมิ 0.04 ไมิโครกรัมิต่อมิิลูลูิลูติ ร ที่ำให์้การสรุปผ่ลูการวิเคราะห์์
ไมิ่ถืกู ต้อง

เพ้� อ นำผู้ลการศ่ ก ษาที� ไ ด� จั ากห� อ งป่ฏิิ บัติ ก ารไป่ใช้� คณะผู้้� วิ จัั ย ได� ร ายงานป่ั ญ หาของ
วิธิวี เิ คราะห์ทพี� บไป่ยังหน่วยงานจััดทำตำราฟาร์มิาโคเป่ียของป่ระเทศสิหรัฐอเมิริกา ป่ระเทศอังกฤษ
และสิหภาพยุโรป่ พร�อมิเสินอแนะให�ป่รับป่รุงวิธิีวิเคราะห์หร้อเล้อกใช้�วิธิีอ้�นซึ่่�งมิีความิถุ้กต�องกว่า
โดยขณะนีอ� ย้ใ่ นกระบวนการพิจัารณาโดยคณะกรรมิการจััดทำตำราฟาร์มิาโคเป่ียดังกล่าว นอกจัากนี�
คณะผู้้�วิจััยจัะได�นำผู้ลการศ่กษาไป่เผู้ยแพร่สิ้่วงกว�าง โดยนำเสินอผู้ลงานในการป่ระชุ้มิวิช้าการ
ระดับนานาช้าติ The Second European Congress on Pharmaceutical Science & Research
ซึ่่ง� จัะจััดข่น� ณ ป่ระเทศฝรัง� เศสิ ในเด้อนกุมิภาพันธิ์ พ.ศ. 2565 และบทความิวิจัยั เร้อ� ง Investigating
matrix interference in the pharmacopeial limit test for aluminum in citric acid: a re-examination,
for revision of the method ยังได�รบั การตอบรับให�ตพี มิิ พ์ในวารสิาร Pharmacia ซึ่่ง� เป่็นวารสิารวิช้าการ
ทางเภสิัช้ศาสิตร์ระดับนานาช้าติในฐานข�อมิ้ล Scopus อีกด�วย ด�าน นายก์ตต์ธีัช ไมี้ทองดี
หน่�งในทีมินักศ่กษาที�ทำวิจััยได�ให�ความิเห็นว่า “รู้ส่กดีใจครับัที่ี�ได้ที่ำงานีนีี� เพราะนีอกจากจะได้
เรียนีรู้ ลูงมิ่อที่ำ เข้้าใจปัญห์า แลูะได้รับัประสบัการณ์ที่ี�ที่้าที่ายที่ี�ได้พิสูจนี์วิธีีวิเคราะห์์ซิ่�งเป็นี
มิาตรฐานีสากลูแลู้ว สิ�งที่ี�พวกเราค้นีพบัยังเป็นีประโยช้นี์ต่อวงการยาแลูะคนีอ่�นี ๆ อีกด้วย”

งานีวิจัยนีี�ได้รับัการสนีับัสนีุนีจาก คณะเภสัช้ศัาสตร์ มิห์าวิที่ยาลูัยศัิลูปากร
แลูะ บัริษัที่ พาราไซิแอนีติฟิค จำกัด
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Long COVID กัับอากัารทางระบบประสาทและสมอง
Post-acute COVID syndrome หรืือที่่�เรื่ยกติิดปากว่่า ลองโควิิด
(Long COVID) เป็นอาการืติกค้้างที่่�เกิดขึ้้�นหลัังจากการืติิดเชื้ื�อ COVID-19
แลัะรืักษาหายแลั้ว่ แติ่ไม่่ได้ส่ง่ ผลัเพี่ยงแค้่รืะบบที่างเดินหายใจเที่่านัน� ยังส่่งผลั
ได้กบั ทีุ่กรืะบบในรื่างกาย รืว่ม่ถึ้งรืะบบปรืะส่าที่แลัะส่ม่องได้อก่ ด้ว่ย ซึ่้ง� อาการื
ที่่�เกิดจะติ่างกันออกไป การืรื้้เที่่าที่ันจะส่าม่ารืถึที่ำให้เรืาส่ังเกติแลัะพีบแพีที่ย์
เพีื�อที่ำการืรืักษาได้ที่ันที่่ว่งที่่ก่อนที่่�อาการืจะแย่ลัง
นพ.ชััยศัักดิ� ดำริิการิเลิศั แพทย์อายุริกริริมริะบบปริะสาท และ
แพทย์ผู้้�ชัำนาญการิด�านพฤติิกริริมปริะสาทวิิทยาและโริคสมองเส่�อม
โริงพยาบาลกริุงเทพอินเติอริ์เนชััน� แนล กลั่าว่ว่่า ส่าเหติุขึ้อง Long COVID นัน�
ยังไม่่เป็นที่่�รื้แน่ชื้ัด แติ่จากหลัักฐานขึ้้อม่้ลัที่่�ม่่อย้่ค้าดการืณ์์ว่่าภาว่ะน่�น่าจะ
เกิดจาก 3 ส่าเหติุ ค้ือ 1. ไว่รืัส่ไปที่ำลัายส่ม่ดุลัรืะบบติ่าง ๆ ในรื่างกาย ที่ำให้
เกิดค้ว่าม่ผิดปกติิขึ้้�น 2. ติิดเชื้ื�อไว่รืัส่แลั้ว่รื่างกายถึ้กกรืะติุ้นให้ส่รื้างภ้ม่ิคุ้้ม่กัน
แลัะส่ารือั ก เส่บม่ากขึ้้� น จนไปที่ำลัายการืที่ำงานขึ้องรืะบบอว่ั ย ว่ะติ่ า ง ๆ
3. ผลักรืะที่บหลัังการืเจ็บป่ว่ยรืุนแรืง (post-critical illness) ซึ่้�งผ้้ป่ว่ยที่่�ม่่
การืเจ็บป่ว่ยรืุนแรืงจะม่่การืที่ำลัายขึ้องรืะบบไหลัเว่่ยนขึ้นาดเลั็ก (microvascular
injury) รืว่ม่ถึ้งม่่ค้ว่าม่ผิดปกติิขึ้องส่ม่ดุลัเกลัือแรื่แลัะส่ารืน�ำในรื่างกาย จ้งที่ำให้
รืะบบติ่าง ๆ ในรื่างกายม่่การืที่ำงานที่่�ผิดปกติิหลัังจากผ่านพี้นการืเจ็บป่ว่ย
อาการืขึ้องโรืค้ COVID-19 จะค้ลั้ายกับการืติิดเชื้ือ� ไว่รืัส่ที่างเดินหายใจอย่างอืน�
เชื้่น ไขึ้้ อาการืไอ ม่่นำ� ม่้ก เจ็บค้อ ปว่ดศี่รืษะ ม่้นศี่รืษะ หอบเหนือ� ย หายใจเรื็ว่
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แลัะอาจม่่บางอาการืที่่�เกิดจากเชื้ื�อไว่รืัส่ COVID-19 เชื้่น การืไม่่ได้กลัิ�น หรืือรืับรื้้รืส่ชื้าติิ
ในผ้้ป่ว่ยบางรืายเม่ื�อรืักษาหายแลั้ว่ยังม่่อาการืเหลั่าน่�ติกค้้างหลังเหลัืออย้่ ซึ่้�งเป็นภาว่ะ
Long COVID อาการืจะแติกติ่างกันไปติาม่การืศี้กษาแลัะงานว่ิจยั ขึ้องแติ่ลัะปรืะเที่ศี ขึ้้น� อย้ก่ บั
ส่ถึานการืณ์์ขึ้องการืติิดเชื้ื�อ จากขึ้้อม่้ลัที่างส่ถึิติิผ้ป่ว่ย COVID-19 ปรืะม่าณ์ 10,000 ค้น
พีบว่่าหลัังการืติิดเชื้ือ� ม่่ผป้ ว่่ ย 73% ที่่ย� งั ค้งม่่อาการืแม่้ว่า่ จะรืักษาโรืค้จนหายแลั้ว่ ม่่รืายงาน
เบื�องติ้นว่่าในเพีศีหญิิง ม่่โรืค้ปรืะจำติัว่หอบหืด หรืืออายุอย้่ในชื้่ว่ง 35-49 ปี ถึือเป็น
กลัุ่ม่เส่่�ยงที่่�จะเกิดอาการื Long COVID ม่ากกว่่ากลัุ่ม่อื�น แลัะในผ้้ป่ว่ยที่่�ม่่อาการืรืุนแรืง
ในชื้่ว่งที่่�ม่่การืติิดเชื้ื�อจะม่่ค้ว่าม่เส่่�ยงติ่อการืเป็น Long COVID ม่ากกว่่า
อาการืขึ้อง Long COVID ที่่�พีบได้บ่อยรืะบบหน้�งค้ือ ส่่ว่นขึ้องรืะบบปรืะส่าที่แลัะ
จิติเว่ชื้ เชื้่น อาการืปว่ดศี่รืษะ ม่้นศี่รืษะ นอนไม่่หลัับ ภาว่ะส่ม่องลั้า (brain fog) ภาว่ะส่ับส่น
(delirium) ภาว่ะเค้รื่ยดภายหลัังเกิดโรืค้ หรืือพี่ที่่เอส่ด่ (post-traumatic stress disorder;
PTSD) อาการืซึ่้ม่เศีรื้า กลัุ่ม่อาการืย�ำค้ิดย�ำที่ำ แลัะภาว่ะว่ิติกกังว่ลั (anxiety) ฯลัฯ
ซึ่้�งภาวิะสมองล�า (brain fog) ค้ือ ภาว่ะที่่�ส่ม่องม่่การืที่ำงานลัดลัง ที่ำให้ค้ิดแลัะติัดส่ินใจ
ได้ชื้้าลัง การืว่างแผนแลัะแก้ปัญิหาได้ลัดลัง รืว่ม่ถึ้งการืม่่ส่ม่าธิิลัดลัง (attention) ในบางค้น
อาจเป็นม่ากจนส่่งผลัให้ลัืม่ค้ว่าม่จำรืะยะส่ั�น หรืือไม่่ส่าม่ารืถึที่ำงานที่่�เค้ยที่ำเป็นปรืะจำได้
นอกจากน่�อาการื Long COVID ยังเกิดได้จากควิามผู้ิดปกติิของริะบบปริะสาทอัติโนมัติิ
(autonomic dysfunction) ซึ่้ง� ม่ักจะพีบอย้่ 2 ภาว่ะ ค้ือ 1. กลุม� อาการิหััวิใจเติ�นเริ็วิริะหัวิ�าง
เปล่ย� นท�า (postural orthostatic tachycardia syndrome; POTS) ซึ่้ง� ลัักษณ์ะขึ้องกลัุม่่ อาการืน่�
ค้ือ จะม่่หว่ั ใจเติ้นเรื็ว่ม่ากกว่่าปกติิเว่ลัาเปลั่ย� นที่่า เชื้่น ลัุกขึ้้น� ยืนหรืือนัง� ซึ่้ง� ที่ำให้เกิดอาการื
ใจส่ั�น แน่นหน้าอก หายใจลัำบาก ปว่ดศี่รืษะ ม่้นศี่รืษะ ไปจนถึ้งหน้าม่ืดแลัะหม่ดส่ติิได้
แลัะ 2. ภาวิะเหัน่อ� ยล�าเริ่อ� ริัง (myalgia encephalitis/chronic fatigue syndrome; ME/CFS)
ซึ่้ง� อาการืขึ้องภาว่ะน่ค้� อื อ่อนเพีลั่ยอย่างรืุนแรืง ปว่ดติาม่ขึ้้อแลัะกลั้าม่เนือ� เจ็บค้อ ปว่ดศี่รืษะ
เว่่ยนศี่รืษะ ส่ม่องลั้าค้ิดได้ชื้้าลัง ขึ้าดส่ม่าธิิ แลัะม่่ปัญิหาเรืื�องการืนอน เป็นติ้น
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การืติิ ด เชื้ื� อ COVID-19 ส่่ ง ผลักรืะที่บติ่ อ รื่ า งกายได้ โดยหากม่่ โรืค้ปรืะจำติั ว่ ม่าก่ อ น
การืติิดเชื้ื�อก็จะที่ำให้โรืค้นั�นแย่ลังเรื็ว่กว่่าปกติิ แติ่หากไม่่ม่่โรืค้ปรืะจำติัว่ม่าก่อน การืติิดเชื้ื�อก็จะ
เพีิ�ม่ค้ว่าม่เส่่�ยงติ่อการืเป็นโรืค้ที่างรืะบบปรืะส่าที่บางอย่างได้ โดยม่่ขึ้้อม่้ลัว่่าการืติิดเชื้ื�อโค้ว่ิด-19
นั�นเพีิ�ม่ค้ว่าม่เส่่�ยงติ่อการืเป็นโรืค้หลัอดเลัือดส่ม่อง ที่ั�งส่ม่องขึ้าดเลัือดแลัะเลัือดออกในส่ม่อง
โรืค้ส่ม่องเส่ื�อม่ แลัะโรืค้ที่างจิติเว่ชื้ (เชื้่น ซึ่้ม่เศีรื้า ว่ิติกกังว่ลั) ม่ากกว่่าค้นที่่�ติิดเชื้ื�อไว่รืัส่ไขึ้้หว่ัดใหญิ่
หรืือเชื้ื�อไว่รืัส่ที่างเดินหายใจชื้นิดอื�น แลัะยังพีบว่่าผ้้ป่ว่ยจะม่่ค้ว่าม่เส่่�ยงติ่อโรืค้ดังกลั่าว่ม่ากขึ้้�น
หากม่่ปรืะว่ัติิการืติิดเชื้ื�อ COVID-19 ที่่�ติ้องได้รืับการืรืักษาในโรืงพียาบาลั หรืือได้รืับการืรืักษา
ในหอผ้้ป่ว่ยว่ิกฤติิ
ส่่ว่นใหญิ่การืรืักษา Long COVID จะเป็นการืรืักษาติาม่อาการืเป็นหลััก ยังไม่่ม่่การืรืักษา
จำเพีาะ ส่ิ�งที่่�ค้ว่รืที่ำค้ือ การืป้องกันติัว่เองให้ไม่่เป็นโรืค้ COVID-19 การืด้แลัสุ่ขึ้ภาพีรื่างกาย
ออกกำลัังกายอย่างส่ม่�ำเส่ม่อ นอนหลัับพีักผ่อนให้เพี่ยงพีอ แลัะหากม่่อาการืผิดปกติิแนะนำ
ให้รื่บพีบแพีที่ย์เพีื�อที่ำการืติรืว่จว่ินิจฉััยแลัะรืักษาที่ันที่่
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กองบรรณาธิการ

Healthcare x Application

แอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
เนคเทคจัับมืือพัันธมืิตรรัฐและเอกชนเดิินหน้าโครงการ “ร่วมืแรงร่วมืใจั ลดิป่่วย ลดิกระจัาย
ลดิภััยร้ายจัากไข้้เลือดิออก” ในพัื�นท่� ต.หนองไมื้แดิง ต.ดิอนหัวฬ่่อ และนิคมือุตสาหกรรมือมืตะ ซิิต่�
จั.ชลบุร่ พัร้อมืเป่ิดิตัวแอป่พัลิเคชัน “รู้้�ทััน” แอป่สื�อสารความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพั เป่ิดิให้ป่ระชาชนสามืารถ
เข้้าถึงข้้อมืูลท่�น่าเชื�อถือไดิ้ง่ายข้ึ�น

ดรู้.ชััย วุุฒิิวุิวุัฒิน์ชััย ผู้้�อำนวุยการู้ศู้นย์เทัคโนโลยีอิเล็กทัรู้อนิกส์์และคอมพิิวุเตอรู้์แห่่งชัาติ
(เนคเทัค) ส์ำนักงานพิัฒินาวุิทัยาศูาส์ตรู้์และเทัคโนโลยีแห่่งชัาติ (ส์วุทัชั.) กล่าวว่า เนคเทคไดิ้ร่วมืกับ
บริษััท คาโอ อินดิัสเตร่ยล (ป่ระเทศไทย) จัำกัดิ, บริษััท อมืตะ คอร์ป่อเรชัน จัำกัดิ (มืหาชน), การนิคมื
อุตสาหกรรมืแห่งป่ระเทศไทย (กนอ.) และกองโรคติดิต่อนำโดิยแมืลง กรมืควบคุมืโรค กระทรวงสาธารณสุข้
เดิินหน้ากิจักรรมืในโครงการ “ร่วมืแรงร่วมืใจั ลดิป่่วย ลดิกระจัาย ลดิภััยร้ายจัากไข้้เลือดิออก” เพัือ� ลดิจัำนวน
ผูู้้ป่่วยและผูู้้เส่ยช่วิตจัากโรคไข้้เลือดิออกเนื�องในวันไข้้เลือดิออกอาเซิ่ยน โดิยนำร่องโครงการฯ ในเข้ต
ต.หนองไมื้แดิง ต.ดิอนหัวฬ่่อ และนิคมือุตสาหกรรมือมืตะ ซิิต่� จั.ชลบุร่ ให้ป่ลอดิไข้้เลือดิออกภัายใน 3 ป่ี
ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2564
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ทั� ง น่� โ ครงการไดิ้ มื่ ก ารนำนวั ต กรรมืมืาสร้ า งความืตระหนั ก รู้ โรคไข้้ เ ลื อ ดิออก โดิยไดิ้ เ ป่ิ ดิ ตั ว
แอป่พัลิเคชัน “รู้้�ทััน” แอป่สื�อสารความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพั เป่ิดิให้ป่ระชาชนสามืารถเข้้าถึงข้้อมืูลท่�น่าเชื�อถือ
ไดิ้ง่ายข้ึ�น

“รู้้�ทััน” เป่็นแอป่พัลิเคชันสื�อสารความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพั เริ�มืต้นข้ึ�นจัากความืร่วมืมืือข้อง เนคเทค
สวทช. และกรมืควบคุมืโรค วิจัยั และพััฒนา “ชุดิซิอฟต์แวร์ทนั ระบาดิ” เพัือ� สนับสนุนการเฝ้้าระวังการระบาดิ
ข้องโรคไข้้เลือดิออกให้กับเจั้าหน้าท่�สาธารณสุข้ ซิึ�งมื่การนำไป่ใช้งานกว่า 5 ป่ี และในป่ี พั.ศ. 2563
ไดิ้ร่วมืกันต่อยอดิ ทันระบาดิไป่สู่ภัาคป่ระชาชน ภัายใต้แอป่พัลิเคชันท่�ชื�อว่า “รู้้�ทััน”
ดิ้วยทุกวันน่�เราต้องเผู้ชิญกับความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพัมืากมืาย ไมื่ว่าจัะเป่็นป่ัญหาการจััดิการข้ยะ
หรือภัาชนะและสิ�งข้องเหลือใช้ท่�ไมื่ไดิ้ใช้ป่ระโยชน์ นำไป่สู่การเป่็นแหล่งเพัาะพัันธุ์ยุงลาย ป่ัญหามืลพัิษั
และฝุ้่นท่�นับวันจัะทว่ความืรุนแรงเพัิ�มืมืากข้ึ�น ไป่จันถึงป่ัญหาสภัาวะโลกร้อนและอันตรายจัากรังส่ UV
จัากดิวงอาทิตย์ ป่ัญหาเหล่าน่�ล้วนส่งผู้ลกระทบต่อสุข้ภัาพัข้องพัวกเราทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
แอป่พัลิเคชัน “รู้้�ทััน” จัะช่วยให้ป่ระชาชนสามืารถเข้้าถึงหรือรับการแจั้งเตือนข้้อมืูลข้่าวสาร
ท่�จัะส่งผู้ลกระทบต่อสุข้ภัาพัไดิ้อย่างสะดิวกและรวดิเร็วจัากแหล่งข้้อมืูลท่�มื่ความืน่าเชื�อถือระดิับป่ระเทศ
เพัื�อเตร่ยมืรับมืือกับป่ัญหาท่�จัะเกิดิข้ึ�นในการใช้ช่วิตป่ระจัำวันและไดิ้รับความืเส่�ยงน้อยท่�สุดิ โดิย “รู้้�ทััน”
จัะแจั้งเตือนสถานการณ์ความืเส่�ยง ณ ตำแหน่งป่ัจัจัุบันและพัื�นท่�ท่�สนใจั ไมื่ว่าจัะเป่็นการแพัร่ระบาดิข้อง
ไข้้เลือดิออก สถานการณ์ฝ้นุ่ PM 2.5 และดิัชน่ความืร้อนท่น� ำไป่สูโ่ รคลมืแดิดิ และพัร้อมืข้ยายผู้ลสูค่ วามืเส่ย� ง
สุข้ภัาพัอื�น ๆ ต่อไป่ในอนาคต
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คุณสมบััติิ
• สื�อสารความืเส่�ยงสุข้ภัาพั ณ ตำแหน่งพัิกัดิป่ัจัจัุบันและเลือกพัื�นท่�ท่�สนใจัไดิ้
• สามืารถติดิตามืสถานการณ์ความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพั 3 ดิ้าน ไดิ้แก่
1. แสดิงความืเส่�ยงข้องการแพัร่ระบาดิข้องโรคไข้้เลือดิออก โดิยอ้างอิงข้้อมืูลจัำนวนผูู้้ป่่วย
โรคไข้้เลือดิออกจัากกรมืควบคุมืโรคใน 4 สัป่ดิาห์ล่าสุดิ ซิึ�งเป่็นไป่ตามืวงจัรช่วิตข้องยุงลาย แล้วนำข้้อมืูล
ดิังกล่าวมืาเท่ยบกับข้้อมืูลจัำนวนผูู้้ป่่วย 5 ป่ีย้อนหลังเป่็นค่าเฉล่�ย แบ่งออกเป่็น 3 ระดิับ ดิังน่�
• ความืเส่�ยงสูง: ค่าเฉล่�ยจัำนวนผูู้้ป่่วย ณ ป่ัจัจัุบันมืากกว่าค่าเฉล่�ย 5 ป่ีย้อนหลัง
• ความืเส่�ยงป่านกลาง: ค่าเฉล่�ยจัำนวนผูู้้ป่่วย ณ ป่ัจัจัุบันเท่ากับค่าเฉล่�ย 5 ป่ีย้อนหลัง
• ความืเส่�ยงต�ำ: ค่าเฉล่�ยจัำนวนผูู้้ป่่วย ณ ป่ัจัจัุบันน้อยกว่าค่าเฉล่�ย 5 ป่ีย้อนหลัง
2. สถานการณ์ฝุ้่น PM 2.5 โดิยอ้างอิงเกณฑ์์จัากกรมืควบคุมืมืลพัิษั
3. ดิัชน่ความืร้อนท่�นำไป่สู่การเป่็นโรคลมืแดิดิ
• แสดิงคำแนะนำในการป่ฏิิบัติตัวเพัื�อพัร้อมืรับมืือกับสถานการณ์ความืเส่�ยงไดิ้อย่างเหมืาะสมื
• แสดิงอุณหภัูมืิ สภัาพัอากาศ และการพัยากรณ์อากาศ
• แสดิงข้้อมืูลสรุป่ยอดิผูู้้ติดิเชื�อ COVID-19 ข้องป่ระเทศไทยย้อนหลัง 7 วัน ทั�งรักษัาหายแล้ว
กำลังรักษัาในโรงพัยาบาล และเส่ยช่วิต
ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2564
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จุุดเด่น
แสดิงความืเส่�ยงข้องการแพัร่ระบาดิโรคไข้้เลือดิออกอัพัเดิทรายสัป่ดิาห์
 อ้างอิงแหล่งข้้อมืูลท่�มื่ความืน่าเชื�อถือระดิับป่ระเทศ
 รวมืข้้อมืูลข้่าวสารท่�ส่งผู้ลกระทบต่อสุข้ภัาพัไว้ในแอป่พัลิเคชันเดิ่ยว
 ใช้งานง่ายและสะดิวกบน Smart Phone ทั�งในระบบป่ฏิิบัติการ Android และ iOS


วุิจััยและพิัฒินาโดย กลุ่มืวิจััยวิทยาการข้้อมืูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ท่มืวิจััยการจัำลองและระบบข้ับเคลื�อน
ดิ้วยข้้อมืูล (DSS) ศูนย์เทคโนโลย่อเิ ล็กทรอนิกส์และคอมืพัิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมืกับกองโรคติดิต่อนำโดิยแมืลง กรมืควบคุมืโรค
กระทรวงสาธารณสุข้
สนับสนุนการใช้งานแอป่พัลิเคชัน “รู้้�ทััน” โดิย Kao Corporation

แอปพิลิเคชัันรู้้�ทััน
แจั�งเตือนทัุกควุามเส์ี�ยง
เพิื�อส์ุข้ภาพิทัี�ดีทัี�ส์ุด...ข้องคนไทัย

ข้�อม้ลอ�างอิง
• ศูนย์เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์และคอมืพัิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), นวัตกรรมืพัร้อมืใช้, รู้ทัน: แอป่ฯ สื�อสารความืเส่�ยงดิ้านสุข้ภัาพั https://
www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/rootan-2021.html
• เนคเทค สวทช. ส่งแอป่ฯ “รู้ทัน” ช่วยลดิภััยร้ายจัากไข้้เลือดิออก http://www.innolifethailand.com/?p=4457
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คลิินิิกสุุขภาพเพศ ร.พ.จุุฬาลิงกรณ์์
เพ่�อบุุคคลิข้ามเพศแบุบุครบุวงจุรโดยทีีมแพทีย์สุหสุาขา
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย และคณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลัย โดยฝ่่ายสูติศาสตร์-นรีเวิชวิิทยา จุัดประชุมวิิชาการ MIS.S.Transgender
เพ่�อมุ�งมั�นพัฒนาควิามรู�ด�านการวิิจุัยและการดูแลรักษาผูู้�รับบริการกลุ�ม Transgender
พร�อมทั�งแนะนำต�นแบบคลินิกสุขภาพเพศ Gender Health Clinic โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทย แบบครบวิงจุร
รศ.นพ.ฉัันชาย สิทธิิพันธิุ์ ผูู้�อำนวิยการโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
และคณ์บดีคณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย กล่่าวว่า โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์
สภากาชาดไทย แล่ะคณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย เป็็นโรงเรียนแพทย์คุณ์ธรรม
ที�ได้พัฒนาการเรียนการสอนทั�งระดับนิสิตแพทย์จุนถึึงระดับแพทย์ป็ระจุำบ้านต่อยอด แล่ะ
พั ฒ นาการบริ ก ารโดยที ม อาจุารย์ แ พทย์ ผู้้ เชี� ย วชาญที� เ ป็็ น ผู้้้ น ำทางด้ า นการด้ แ ล่สุ ข ภาพ
ในหล่ายศาสตร์หล่ายแขนง แล่ะมีความพร้อมทีจุ� ะป็ระยุกต์การด้แล่รักษาให้ทนั กับการเป็ล่ีย� นแป็ล่ง
ของเทคโนโล่ยีแล่ะศาสตร์ทางการแพทย์ในป็ัจุจุุบันแล่ะในอนาคต
นับว่าเป็็นเร่�องที�น่ายินดีอย่างยิ�งที�ฝ่่ายส้ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์
สภากาชาดไทย แล่ะภาควิชาส้ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย
ได้จุัดตั�ง “คล่ินิกสุขภาพเพศ หร่อ Gender Health Clinic” ขึ�น เพ่�อยกระดับการด้แล่สุขภาพ
ของบุคคล่ข้ามเพศ รวมทัง� ผู้้ท้ มี� คี วามหล่ากหล่ายทางเพศให้สามารถึเข้าถึึงการบริการทางการแพทย์
ได้อย่างครบวงจุร
ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2564
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ภายใต้ ก ารด้ แ ล่จุากที ม แพทย์ ผู้้ เชี� ย วชาญที� ส หสาขา ทั� ง ส้ ติ - นรี แ พทย์ อายุ ร แพทย์
ศัล่ยกรรมตกแต่ง ศัล่ยกรรรมทั�วไป็ กุมารแพทย์ แล่ะจุิตแพทย์ อีกทั�งยังเป็็นแหล่่งความร้้สำหรับ
แพทย์แล่ะบุคล่ากรทางการแพทย์ แล่ะเป็็นศ้นย์รวมด้านวิจุยั ในหล่ายแขนง เพ่อ� หาคำตอบสำหรับ
คำถึามที�ยังมีอีกมากมายทางด้าน LGBTQ
ผู้มในฐานะผู้้้อำนวยการโรงพยาบาล่แล่ะคณ์บดีคณ์ะแพทยศาสตร์ รวมทั�งบุคล่ากร
ทางการแพทย์ทุกระดับมีความมุ่งมั�นที�จุะสนับสนุนทั�งทางด้านบริการ วิชาการ แล่ะวิจุัย เพ่�อให้
มีการพัฒนาการด้แล่สุขภาพของบุคคล่กลุ่ม่ นีใ� ห้มมี าตรฐานระดับสากล่แล่ะเป็็นทีย� อมรับของสังคม
โดยยึดแนวทางการด้แล่ที�มีมาตล่อดของคล่ินิกนี�ว่า “ครอบคลุุม เข้้าใจ ห่่วงใย ไม่แบ่งแยก”
รศ.นพ.ธิีระ วิัชรปรีชานนท์ หัวิหน�าฝ่่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวิชวิิทยา โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทย กล่่าวว่า ฝ่่ายส้ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์ สภากาชาดไทย
แล่ะภาควิชาส้ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย ได้ดำเนินงาน
ด้านบริการรักษา การเรียนการสอน การวิจุัย แล่ะพัฒนาการด้แล่สุขภาพในทุกสาขาบริการ
มาอย่างต่อเน่�อง ทั�งยังเป็็นต้นกำเนิดนวัตกรรมสำคัญแห่งแรกของป็ระเทศหล่ายป็ระการ อาทิ
เป็็นสถึานพยาบาล่แห่งแรกที�ป็ระสบความสำเร็จุในการผู้่าตัดทำคล่อดบุตรในป็ี พ.ศ. 2460
ก่อตั�งหน่วยงานวางแผู้นครอบครัวแห่งแรกในป็ี พ.ศ. 2507 การทำเด็กหล่อดแก้วสำเร็จุรายแรก
ของไทยแล่ะอาเซีียนในป็ี พ.ศ. 2530 การนำวิธกี ารผู้่าตัดผู้่านกล่้องมาใช้ทางนรีเวช การก่อตัง� คล่ินกิ
วัยทองแห่งแรกของป็ระเทศไทยในป็ี พ.ศ. 2535 เป็็นต้น
นอกจุากนี�ด้วยความเชี�ยวชาญแล่ะความสามารถึจุากทีมแพทย์หล่ากหล่ายสหสาขา
ผู้นวกกับป็ระเทศไทยมีการเป็ล่ี�ยนแป็ล่งของสังคมแล่ะวัฒนธรรม แล่ะมีการยอมรับในเพศสภาพ
ทีบ� คุ คล่นัน� พึงจุะเป็็นมากยิง� ขึน� ทำให้มเี พศทีห� ล่ากหล่ายรวมเรียกด้วยคำย่อว่า LGBTQ ซีึง� การด้แล่
กลุ่ม่ บุคคล่เหล่่านีย� งั มีขอ้ จุำกัด ดังนัน� ด้วยความพร้อมของบุคล่ากรทางการแพทย์ ฝ่่ายส้ตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์ จุึงได้จุัดตั�งคล่ินิกเฉพาะทางเพ่�อด้แล่บุคคล่ข้ามเพศแบบ
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ครบวงจุรขึน� มีทมี แพทย์ผู้เ้ ชีย� วชาญสหสาขาคอยให้คำป็รึกษา ด้แล่ทัง� ร่างกายแล่ะจุิตใจุ มีการพัฒนา
แนวทางการด้แล่รักษาทางกลุ่่มนี�มาอย่างต่อเน่�อง
การจุัดป็ระชุมวิชาการ MIS.S.Transgender จุัดขึ�นเป็็นครั�งแรกระหว่างวันที� 1-3 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 เพ่� อ เป็็ น ต้ น แบบในการด้ แ ล่รั ก ษา แล่ะมุ่ ง หวั ง ให้ แ พทย์ ผู้้ เ กี� ย วข้ อ งในการด้ แ ล่
ได้มีความร้้ที�ถึ้กต้องแล่ะทันสมัย พร้อมที�จุะให้การรักษาแล่ะด้แล่สำหรับผู้้้รับบริการกลุ่่มนี� โดย
การจุัดป็ระชุมวิชาการดังกล่่าวจุะทำให้ป็ระชาชนแล่ะอีกหล่ายหน่วยงานได้ทราบถึึงรายล่ะเอียด
ทำให้บคุ คล่ทีม� คี วามหล่ากหล่ายทางเพศเป็็นทีย� อมรับในสังคม เป็็นการจุุดป็ระกายการให้ความสำคัญ
ต่อความเท่าเทียมของคนทุกเพศสภาพในป็ระเทศไทยต่อไป็ในอนาคต พร้อมสนับสนุนทั�งด้าน
การบริการ การเรียนการสอน แล่ะการวิจุัยเพ่�อยกระดับการด้แล่บุคคล่กลุ่่มนี�ให้ก้าวไกล่ส้่สากล่
รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ หัวิหน�าสาขาเวิชศาสตร์ทางเพศและวิัยหมดระดู
ฝ่่ายสูติศาสตร์-นรีเวิชวิิทยา โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย กล่่าวว่า ในช่วงทศวรรษ
ที�ผู้่านมา สังคมไทยเป็ิดกว้างแล่ะยอมรับเร่�องความหล่ากหล่ายทางเพศมากขึ�น ดังนั�น ผู้้้ที�
ต้องการคำป็รึกษาเกี�ยวกับป็ัญหาเร่�องการเป็ล่ี�ยนหร่อข้ามเพศจุึงมีจุำนวนเพิ�มขึ�นกว่าในอดีตมาก
ขณ์ะเดียวกันป็ัญหาเร่อ� งเพศ ฮอร์โมนเพศ หร่อการเป็ล่ีย� นแป็ล่งของวัยโดยเฉพาะในวัยเจุริญพันธุ์
รวมทั� ง วั ย หมดระด้ ก็ เ ป็็ น เร่� อ งพ่� น ฐานที� ป็ ระชาชนส่ ว นใหญ่ ป็ ระสบมาโดยตล่อด ด้ ว ยเหตุ นี�
สาขาเวชศาสตร์ทางเพศแล่ะวัยหมดระด้ ฝ่่ายส้ติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์
ได้เล่็งเห็นถึึงความสำคัญขององค์ความร้้ด้านนี� จุึงได้จุัดตั�งคลินิกสุขภาพเพศ (Gender Health
Clinic) ขึ�น เพ่�อให้บริการแก่บุคคล่ข้ามเพศ ผู้้้มีป็ัญหาทางเพศทุกร้ป็แบบ คล่ินิกสุขภาพเพศนี�
ได้มีการป็ระสานการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์สหสาขา แล่ะเป็ิดให้บริการครั�งแรกเม่�อวันจุันทร์
ที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 จุากสถึิติของผู้้้เข้ารับบริการในช่วงระยะเวล่า 3 ป็ีกว่าที�ผู้่านมา พบว่า
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มีผู้้มารับบริการจุำนวนเพิ�มขึ�นอย่างต่อเน่�อง อีกทั�งยังได้รับการยอมรับให้เป็็นคล่ินิกต้นแบบ ซีึ�งสถึาบัน
ทางการแพทย์ ห ล่ายแห่ ง ได้ ข อเข้ า ศึ ก ษาด้ ง านเพ่� อ นำไป็ป็ระยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็็ น คล่ิ นิ ก สุ ข ภาพเพศครบวงจุร
เช่นเดียวกับที�โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์ดำเนินการแล่ะสร้างมาตรฐานไว้ในป็ัจุจุุบัน
การบริการของคล่ินกิ สุขภาพเพศ โรงพยาบาล่จุุฬาล่งกรณ์์ ครอบคลุ่มทุกความต้องการทีห� ล่ากหล่าย
ของผู้้้เข้ารับบริการทุกเพศแล่ะทุกวัยอย่างแท้จุริง นับตั�งแต่คล่ินิกศัล่ยกรรมเพ่�อการข้ามเพศ คล่ินิกสุขภาพ
วัยรุน่ คล่ินกิ คนข้ามเพศ พร้อมกันนีม� บี ริการตรวจุป็ระเมินโดยจุิตแพทย์ผู้เ้ ชีย� วชาญแก่ผู้ร้ บั บริการทีต� อ้ งการ
ใช้ฮอร์โมนผู้่าตัดเป็ล่ี�ยนเพศ ผู้้้ที�มีป็ัญหาทางเพศหร่อป็ัญหาสุขภาพจุิตอีกด้วย เรียกได้ว่าการจุัดตั�ง
คล่ินิกสุขภาพเพศเป็็นการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่่มคนข้ามเพศแล่ะผู้้้ที�มีความหล่ากหล่ายทางเพศ
เพิ�มทางเล่่อกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที�มีคุณ์ภาพ เท่าเทียมแล่ะเหมาะสมเช่นเดียวกับป็ระชาชน
ทุกคน ผู้้้ที�สนใจุสามารถึติดต่อเข้ารับบริการได้ที�คล่ินิกสุขภาพเพศ ชั�น 7 อาคาร ภป็ร. ทุกวันจุันทร์
เวล่า 13.00-16.00 น.
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ร.พ.รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิดีลั จัับมือพันธิมิตร จััดีการประชุุมสััมมนา

เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนมาตรการลื่ดการบริโภคเกลื่่อโซเดียม
ในประชุากรไทย

ค ณ์ ะ แ พ ที่ ย ศ า ส ต ร์ โร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธุ์ิ บ ด่
มหาวิที่ยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระที่รวงการคลัง กระที่รวง
สาธุ์ารณ์ส์ข กรมสรรพสามิต สำนักงานกองที่์นสนับสน์น
การสร้างเสริมส์ขภาพ (สสส.) และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
จัดการป็ระชื้์มสัมมนาเพือ� การขับเคลือ� นมาตรการลดการบริโภค
เกลื อ โซเด่ ย มในป็ระชื้ากรไที่ยข้� น ม์่ ง หวั ง การขั บ เคลื� อ น
มาตรการภาษ์่โซเด่ยม สร้างกติกากลางให้กบั ภาคอ์ตสาหกรรม
ร่ ว มป็รั บ ส้ ต รลดป็ริ ม าณ์โซเด่ ย มในอาหารเพื� อ ชื้่ ว ยเหลื อ
ป็ระชื้าชื้น
ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามิาธิ บ ดีี มิหาวิิ ท ยาลั ย มิหิ ดี ล เล็ ง เห็ น
ความสำคัญในการลดการบริโภคเกลือโซเด่ยมเพื�อชื้่วยลด
การเจ็ บ ป็่ ว ยและเส่ ย ชื้่ วิ ต ของป็ระชื้าชื้นอั น เนื� อ งมาจาก
กล์่มโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตส้ง โรค

หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรือ� รัง
เป็็นต้น โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ือ�
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์์์ใหม่ 2019 ที่่�ม่หลักฐานเชื้ิงป็ระจักษ์์ว่า
ผู้้ป็้ ว่ ยกล์ม่ น่ม� อ่ ตั ราการเส่ยชื้่วติ ส้ง และจากรายงานการสำรวจ
ในป็ีที่่�ผู้่านมาโดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองที่์น
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สนับสน์นการสร้างเสริมส์ขภาพ ร่วมกับภาควิชื้าเวชื้ศาสตร์ชื้ม์ ชื้น
คณ์ะแพที่ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธุ์ิบด่ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
และคณ์ะสาธุ์ารณ์ส์ ข ศาสตร์ ข องมหาวิ ที่ ยาลั ย หลายแห่ ง
ที่ั� ว ป็ระเที่ศ รวมที่ั� ง องค์ ก ารอนามั ย โลก พบว่ า คนไที่ย
บริ โ ภคเกลื อ เฉล่� ย วั น ละ 9.1 กรั ม ซ้� ง ส้ ง กว่ า ป็ริ ม าณ์ที่่�
องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่่� 5 กรัมต่อวัน เกือบ 2 เที่่า
นับเป็็นป็ัญหาสำคัญที่่�ที่์กภาคส่วนต้องเร่งชื้่วยกันแก้ไข

นายอาคมิ เติ มิ พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มินตรี วิ่ า การ
กระทรวิงการคลัง กล่าวว่า กระที่รวงการคลังม่ภารกิจในอ่ก
ด้านหน้�งคือ สนับสน์นนโยบายด้านสาธุ์ารณ์ส์ขของรัฐบาล
ที่่ม� ง่์ หวังให้ป็ระชื้าชื้นม่สข์ ภาพด่ขน้� ดังจะเห็นได้จากการจัดเก็บ
ภาษ์่เครื�องดื�มตามป็ริมาณ์ความหวาน ดังนั�น เพื�อให้คนไที่ย
ลดการบริโภคเกลือโซเด่ยมอย่างเป็็นร้ป็ธุ์รรม มาตรการภาษ์่
สรรพสามิตจ้งเป็็นเครือ� งมือหน้ง� ที่่ชื้� ว่ ยสนับสน์นให้ป็ระชื้าชื้น
และผู้้ป็้ ระกอบการอ์ตสาหกรรมลดการบริโภคและลดการผู้ลิต
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สินค้าที่่�ม่ป็ริมาณ์โซเด่ยมส้ง ร่วมกับการใชื้้มาตรการที่่�ไม่ใชื้่
ภาษ์่อนื� ๆ และในป็ัจจ์บนั กระที่รวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต
อย้่ระหว่างการศ้กษ์าแนวที่างการจัดเก็บภาษ์่สรรพสามิต
ความเค็ ม ตามป็ริ ม าณ์โซเด่ ย ม และจะดำเนิ น มาตรการ
ดังกล่าวในชื้่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่อไป็

รศ.นพ.สุรศักดีิ� กันตชููเวิสศิริ นายกสมิาคมิโรคไต
แห่งปิระเทศไทย และปิระธานเครือข่่ายลดีบริโภคเค็มิ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมิสุข่ภาพ รายงาน
การสำรวจด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่าคนไที่ย
ที่ำอาหารรับป็ระที่านเองในบางมือ� คิดเป็็นร้อยละ 76 (ส่วนใหญ่
1 มือ� ต่อวัน) โดยม่พฤติกรรมซือ� อาหารนอกบ้านส้งถ้งร้อยละ 81
(เฉล่ย� ซือ� อย่างน้อยวันละ 1 มือ� ) จะเห็นได้วา่ อาหารนอกบ้าน
เป็็ น อาหารที่่� ค นไที่ยในป็ั จ จ์ บั น นิ ย มรั บ ป็ระที่านกั น มาก
ม่ความสะดวกเข้าถ้งได้งา่ ยด้วยเที่คโนโลย่ในป็ัจจ์บนั ที่่ผู้� า่ นมา
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ก็ได้ออกมาตรการลดการบริโภคเค็ม
อย่างหลากหลายและต่อเนื�อง ที่ั�งการให้ความร้้ที่่�ถ้กต้อง
แก่ป็ระชื้าชื้นที่์กระดับผู้่านสือ� สาธุ์ารณ์ะต่าง ๆ การป็รับฉลาก
โภชื้นาการให้ม่การระบ์ป็ริมาณ์น�ำตาล ไขมัน และโซเด่ยม
รวมที่ั� ง การขอความร่ ว มมื อ กั บ ภาคอ์ ต สาหกรรมอาหาร
ในการป็รับส้ตรอาหารก้ง� สำเร็จร้ป็แบบสมัครใจ ซ้ง� ยังม่ขอ้ จำกัด
และยังไม่ได้ผู้ลเที่่าที่่ค� วร ด้วยเหต์ผู้ลน่เ� ครือข่ายฯ จ้งพยายาม
ผู้ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด มาตรการภาษ์่ โซเด่ ย มที่่� จ ะม่ ก ติ ก ากลาง
ในการสร้างความเป็็นธุ์รรมกับที่์กฝ่่ายที่่เ� ก่ย� วข้องให้มากที่่ส� ด์
เพื�อลดชื้่องว่างของข้อจำกัดที่่�ผู้่านมา
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ดีร.เรณู การ์ก (Dr.Renu Madanlal Garg) Medical
Officer, NCDs องค์การอนามิัยโลก ปิระจำปิระเทศไทย
กล่าวว่า เราได้เร่ยนร้จ้ ากป็ระสบการณ์์ของป็ระเที่ศอืน� ๆ ว่า
การกำหนดนโยบายที่่� ม่ ป็ ระสิ ที่ ธุ์ิ ภ าพเพื� อ ลดการบริ โ ภค
โซเด่ยมในป็ระชื้ากรนั�นต้องม่มาตรการที่่�ชื้่วยให้ป็ระชื้าชื้น
ที่ราบถ้งป็ริมาณ์โซเด่ยมที่่�ม่อย้่ส้งมากในอาหาร ซ้�งสามารถ
ที่ำได้โดยการกำหนดร้ป็แบบฉลากด้านหน้าบรรจ์ภัณ์ฑ์์ที่่�ม่
ป็ระสิที่ธุ์ิภาพ เชื้่น การแสดงคำเตือนป็ริมาณ์โซเด่ยมส้ง ฯลฯ
จะชื้่วยให้ผู้บ้ ริโภครับที่ราบข้อม้ลและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ว่าจะซื�ออาหารชื้นิดใดและชื้นิดใดไม่ควรซื�อ ส่วนการใชื้้
นโยบายเก็บภาษ์่อาหารที่่�ม่โซเด่ยมมากเกินไป็จะสามารถ
ผู้ลักดันให้ผู้้ผู้ลิตอาหารป็รับส้ตรอาหารให้ม่โซเด่ยมน้อยลง
ที่ำให้ป็ระชื้าชื้นเข้าถ้งอาหารที่่�ด่ต่อส์ขภาพได้ง่ายยิ�งข้�น
คุณณัฐกร อุเทนสุต ที�ปิรึกษาดี้านการพัฒนา
ระบบควิบคุมิทางสรรพสามิิต กล่าวว่า วัตถ์ป็ระสงค์ของ
ภาษ์่ไม่ได้มง์่ เป็้าไป็ที่่ก� ารเพิม� รายได้ของรัฐบาล แต่เพือ� ป็กป็้อง
ส์ขภาพของป็ระชื้าชื้นและการส้ญเส่ยชื้่วิตจากการบริโภค
โซเด่ ย มเกิ น พอด่ อั น เป็็ น สาเหต์ ใ ห้ เ กิ ด โรคเรื� อ รั ง ต่ า ง ๆ
เป็็นการจ์ดป็ระกายให้ป็ระชื้าชื้นตระหนักร้้ข้อม้ลการบริโภค
โซเด่ ยมอย่ า งสมด์ลต่อ ร่างกาย เพิ�มที่างเลือ กของสินค้า
ที่่�ม่โซเด่ยมต�ำในที่้องตลาดมากข้�น อ่กที่ั�งยังสร้างแรงจ้งใจ
ให้ผู้ป็้ ระกอบการอ์ตสาหกรรมคำน้งถ้งการลดป็ริมาณ์โซเด่ยม
ในผู้ลิตภัณ์ฑ์์
ที่ั� ง น่� รศ.นพ.สุ ร ศั ก ดีิ� ยั ง กล่ า วเพิ� ม เติ ม อ่ ก ว่ า
การป็ระชื้์มสัมมนาเพือ� การขับเคลือ� นมาตรการลดการบริโภค
เกลือโซเด่ยมในป็ระชื้ากรไที่ยครั�งน่�จัดข้�นเพื�อสร้างเวที่่ให้

รายงานพิเศษ

ภาครั ฐ และภาคอ์ ต สาหกรรมอาหารได้ ม่ ก ารแลกเป็ล่� ย น
ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยม่ นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิดี
ผู้้้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบค์มโรค กระที่รวง
สาธุ์ารณ์ส์ข, ดีร.ลอยลมิ ปิระเสริฐศรี อาจารย์จากคณ์ะ
เศรษ์ฐศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสตร์ และคุณธนพนธ์
ดีอกแก้ วิ นายกสมาคมเพื� อ นโรคไตแห่ ง ป็ระเที่ศไที่ย
ในการร่วมกันผู้ลักดันให้เกิดมาตรการดังกล่าวที่่เ� ป็็นธุ์รรมกับ
ที่์กฝ่่าย เพื�อชื้่วยให้คนไที่ยสามารถเข้าถ้งอาหารที่่�ม่ป็ริมาณ์
โซเด่ยมต�ำได้อย่างที่ัว� ถ้ง นอกเหนือไป็จากการเผู้ยแพร่ความร้้
ที่่ไ� ด้ม่การดำเนินการกันอย้่แล้ว
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ลููกในวััยอนุบาลูไม่่ยอม่เขีียนหนังสืือ
ยัังไม่่พร้้อม่หร้ือขี้้�เกี้ยัจ
ปััญหาของลููกที่่�ไม่่ยอม่เข่ยนหนังสืือที่ำให้
คุุ ณ พ่่ อ คุุ ณ แม่่ ห ลูายที่่ า นเปั็ น กั ง วลูว่ า ลูู ก ผิิ ด ปักติิ
กลู้าม่เนื�อม่ัดเลู็กพ่ัฒนาไม่่สืม่บููรณ์
นพ.วีี ร วีุ ฒิิ อิ่ิ� ม สำราญ รอิ่งอิ่ธิิ บ ดีี
กรมการแพทย์์ เปัิดเผิยว่า ปััจจุบูันม่่การแข่งขัน
คุวาม่สืาม่ารถของลูู ก ม่ากข้� น พ่่ อ แม่่ อ ยากให้ ลูู ก
เร่ยนเก่ง ม่่คุวาม่สืาม่ารถ อ่านออกเข่ยนได้ สืร้าง
คุวาม่กดดันให้กบูั ลููก ซึ่้ง� ธรรม่ชาติิของเด็ก หากบูังคุับู
หรือกดดันม่าก ๆ อาจที่ำให้เกิดปััญหาติ่อติ้านได้
การเข่ยนเปั็นที่ักษะด้านหน้�งที่่�ติ้องอาศััยพ่ัฒนาการ
ติาม่วัย โดยเด็กสืาม่ารถจับูดินสือ ใช้การที่ำงาน
ร่ ว ม่กั น ของนิ� ว โปั้ ง นิ� ว ช่� แลูะนิ� ว กลูางได้ ด่ ที่่� อ ายุ
ม่ากกว่า 4-6 ปัีข้�นไปั
นพ.อิ่ดีิศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อิ่ำนวีย์การสถาบัน
สุขภัาพเดี็กแห่่งชาติมห่าราชินี กรมการแพทย์์
กลู่าวเพ่ิ�ม่เติิม่ว่า ลููกในวัยอนุบูาลูยังเข่ยนหนังสืือ
ไม่่ได้ เข่ยนไม่่สืวย เข่ยนกลูับูด้านหรือเข่ยนอักษร
ผิิด ๆ ถูก ๆ ซึ่้�งอาจเปั็นพ่ัฒนาการที่่�ปักติิติาม่วัย
พ่่อแม่่ไม่่คุวรไปับูังคุับู ติำหนิหรือกดดันลููก การที่่เ� ด็ก
จะเข่ยนหนังสืือได้จะติ้องอาศััยกลู้าม่เนือ� ม่ือที่่แ� ข็งแรง ม่่การที่ำงานปัระสืานกันของม่ือแลูะติาที่่ด� ่ เม่ือ� ลููกยังเข่ยนไม่่ได้ พ่่อแม่่
คุวรสื่งเสืริม่พ่ัฒนาการด้านการเข่ยนให้เหม่าะสืม่กับูวัย ไม่่เร่งแลูะเคุร่งเคุร่ยดจนที่ำให้เด็กรู้สื้กติ่อติ้านจนไม่่ชอบูการเข่ยน
หนังสืือ เด็กในวัยอนุบูาลูพ่่อแม่่คุวรเสืริม่กิจกรรม่ เช่น การปััน� ดินน�ำม่ัน การฉี่กกระดาษที่ำงานศัิลูปัะ แกะสืติิก� เกอร์ ติ่อบูลู็อกไม่้
เพ่ือ� เปั็นการฝึึกฝึนกลู้าม่เนือ� แลูะการที่ำงานที่่สื� ม่ั พ่ันธ์ของม่ือแลูะติา ช่วงเวลูาที่่ไ� ม่่เหม่าะสืม่ หิว อาจที่ำให้ลูกู อ่อนลู้า เบูือ� หน่าย
ที่่�จะให้คุวาม่สืนใจกับูการเข่ยน เช่น ช่วงที่่�เด็กเหนื�อย ง่วงนอน คุวรหาช่วงเวลูาที่่�ลููกพ่ร้อม่แลูะผิ่อนคุลูาย การจะให้ลููกชอบู
ที่ำสืิง� ไหน พ่่อแม่่คุวรสืร้างคุวาม่สืนใจให้ลูกู รูสื้ ก้ อยากที่ำสืิง� นัน� ก่อน การให้ลูกู ม่่โอกาสืได้เลูือกหนังสืือที่่จ� ะเข่ยนเอง เลูือกหยิบู
หนังสืือที่่�ชอบูหรือสืนใจที่่�จะเข่ยน ที่ำให้ลููกอยากฝึึกจับูดินสือเองแลูะฝึึกการเข่ยนได้เอง เม่ื�อลููกที่ำได้ด่ หรือยอม่เข่ยน
พ่่อแม่่คุวรชม่เชยลููกเพ่ื�อให้ลููกม่่กำลูังใจแลูะรู้สื้กด่ในการเข่ยนหนังสืือติ่อไปั
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พจ.ธีรวุฒิ ชาญศิริเจริญกุล
สำนักงานฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

แพทย์์แผนจีีน
กัับภาวกัารณ์์มีีบุตรย์ากัในเพศหญิิง
ภาวะการมีีบุุตรยาก หรือภาวะการมีีลููกยาก (Infertility) หมีายถึึง เมีื�อคูู่�สมีรสที่ี�มีีคู่วามีสัมีพัันธ์์
ที่างเพัศเป็็นป็กติเป็็นเวลูา 12-24 เดืือนขึ้ึ�นไป็แลู้วยังไมี�มีีการตั�งคู่รรภ์เกิดืขึ้ึ�น โดืยในระหว�างนี�ไมี�มีีการใช้้
การคูุ่มีกำเนิดืใดื ๆ ที่ั�งสิ�น
สาเหตุการเกิดืพับุไดื้จากหลูายสาเหตุ ในป็ัจจุบุันมีักจะพับุพัยาธ์ิสภาพัไดื้ที่ี�
1. รังไขึ้� เช้�น ช้็อกโกแลูตซีีสต์ (chocolate cyst) ภาวะถึุงน�ำรังไขึ้�หลูายใบุ (polycystic ovary
syndrome; PCOS) รังไขึ้�เสื�อมี
2. ที่�อนำไขึ้� เช้�น ที่�อนำไขึ้�ตีบุ (hydrosalpinx)
3. มีดืลููก เช้�น เนื�องอกในมีดืลููก เยื�อบุุโพัรงมีดืลููกเจริญผิิดืที่ี� (endometriosis)
แนวทางกัารรักัษา
ป็ัจจุบุนั วิที่ยาการที่างการแพัที่ย์กา้ วไกลูไป็มีาก แลูะมีีวธ์ิ กี ารรักษาภาวะมีีบุตุ รยากมีากมีาย ขึ้ึน� อยูก� บุั
อายุ ป็ัญหา สาเหตุขึ้องผิูมี้ บุี ตุ รยาก ซีึง� แพัที่ย์จะร�วมีกับุคู่นไขึ้้ในการคู่้นหาวิธ์รี กั ษา เช้�น การรับุป็ระที่านยา
หรือฉีีดืกระตุ้นเพัื�อให้มีีการตกไขึ้� การฉีีดืเช้ื�ออสุจิเขึ้้าสู�โพัรงมีดืลููก (IUI) เที่คู่โนโลูยีช้�วยการเจริญพัันธ์ุ์
หรือการป็ฏิิสนธ์ินอกร�างกาย (IVF, ICSI) ในบุางรายอาจจะต้องมีีการผิ�าตัดื เช้�น ซีีสต์ เนื�องอก เลูาะพัังผิืดื
แก้ไขึ้ที่�อนำไขึ้�ตัน หรือแมี้แต�การผิ�าตัดืแก้หมีัน เป็็นต้น
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ในมีุมีมีองแพัที่ย์แผินจีน ภาวะมีีบุุตรยากมีีหลูายสาเหตุเช้�นกัน ไดื้แบุ�งกลูุ�มีอาการออกเป็็น 4 ลูักษณะ ไดื้แก�
1. ไตพร่่อง เกิดืจากหยิน-หยางในร�างกายไมี�สมีดืุลูกัน ที่ำให้มีีภาวะมีีบุุตรยากร�วมีกับุป็ระจำเดืือนผิิดืป็กติ มีาน้อย
ป็วดืหลูัง อ�อนเพัลูีย ขึ้าไมี�มีีแรง หูอื�อ วิงเวียน
2. ช้ี�ขึ้องตับุอุดืกั�น ก�อนมีีป็ระจำเดืือนจะมีีอาการคู่ัดืหน้าอก ป็วดืที่้องป็ระจำเดืือน อารมีณ์หงุดืหงิดื อารมีณ์
แป็รป็รวน ขึ้ี�โมีโห โกรธ์ง�าย ป็ระจำเดืือนจะมีีลูักษณะสีคู่ลู�ำ มีีลูิ�มีเลูือดื
3. เสมีหะอุดืกั�น มีักพับุในผิู้ป็่วยหรือบุุคู่คู่ลูที่ี�มีีรูป็ร�างอ้วน ป็ระจำเดืือนขึ้าดื หรือไมี�มีาเลูย หรือมีาช้้า ตกขึ้าว
ป็ริมีาณมีาก เวียนศีรษะ ตาลูาย ใจสั�น แน�นหน้าอก
4. เลูือดืคู่ั�ง ป็ระจำเดืือนมีาช้้า ป็ระจำเดืือนมีีสีดืำคู่ลู�ำแลูะมีีลูิ�มีเลูือดื ป็วดืบุริเวณที่้องน้อย หรือป็วดืหลูังร�วมีดื้วย
วิธีีกัารรักัษา
ในที่างแพัที่ย์แผินจีน การรักษาการมีีบุุตรยาก ไตมีีคู่วามีสัมีพัันธ์์กับุการสืบุพัันธ์์ุในเพัศหญิง ซีึ�งไตจะแบุ�งเป็็นไตหยิน
แลูะไตหยาง ซีึ�งในเพัศหญิงมีักจะพับุไตหยินมีากกว�า ซีึ�งหยินเป็็นตัวแที่นในเพัศหญิง คู่วามีเย็น เลูือดื จะใช้้การรักษาบุำรุง
ตับุ ไต ขึ้ับุเสมีหะ สลูายเลูือดืคู่ั�ง แลูะที่ำให้เลูือดืหมีุนเวียนเป็็นหลูัก สามีารถึรักษาไดื้ดื้วย
1. การ่ฝัังเข็็ม เมีือ� ป็ี คู่.ศ. 2002 มีีงานวิจยั ขึ้องป็ระเที่ศเยอรมีนี (The German Protocol) ที่ดืลูองกับุผิูห้ ญิงที่ีต� อ้ งการ
ตั�งคู่รรภ์จำนวน 160 คู่น ซีึ�งผิลูการที่ดืลูองจะเห็นไดื้ช้ัดืเจนว�าการฝัังเขึ้็มีสามีารถึเพัิ�มีอัตราการตั�งคู่รรภ์
ไดื้อย�างช้ัดืเจน ผิู้ถึูกที่ดืลูองที่ี�ไดื้รับุการรักษาโดืยการฝัังเขึ้็มีจำนวน 42% ตั�งคู่รรภ์สำเร็จ แลูะผิู้ถึูกที่ดืลูองที่ี�ไมี�ไดื้
รับุการรักษาโดืยการฝัังเขึ้็มีมีีเพัียง 26% ที่ี�ตั�งคู่รรภ์สำเร็จ
2. การ่ใช้้ยา การใช้้ยาในแผินจีนใช้้ยาเป็็นตำรับุซีึ�งป็ระกอบุดื้วยสมีุนไพัรหลูายตัวเขึ้้าดื้วยกัน ซีึ�งจุดืมีุ�งหมีายขึ้องยา
ก็ช้�วยบุำรุงไต ซีึ�งเป็็นสิ�งสำคู่ัญในเรื�องการมีีบุุตรยากในแผินจีน ในงานวิจัย Effect of Chinese Herbal Medicine
on Female Infertility, St Mary’s Hospital Paddington, UK ไดื้รับุยาจีนรักษาการมีีบุุตรยากร�วมีกับุแผินป็ัจจุบุัน
เช้�น การเร�งให้ไขึ้�ตก ป็ัญหาการเก็บุไขึ้�ไดื้น้อย ที่�อนำไขึ้�อุดืตัน ภาวะถึุงน�ำในรังไขึ้� การแที่้ง การช้�วยเพัิ�มีอัตรา
คู่วามีสำเร็จในการฝัังตัวอ�อน (IVF-ET) ซีึ�งไดื้ผิลูลูัพัธ์์ที่ี�ดืี
การฝัังเขึ้็มีมีีป็ระสิที่ธ์ิภาพัในการรักษาภาวะมีีบุุตรยาก โดืยเฉีพัาะอย�างยิ�งถึ้าใช้้ร�วมีกับุการรักษาโดืยใช้้สมีุนไพัร
คู่วรมีาป็รึ ก ษาแพัที่ย์แผินจีน แลูะคู่วรมีารักษาอย�า งต�อเนื�องนะคู่รับุ อย�างไรก็ตามี ต้องตรวจกับุแพัที่ย์ผิู้ เช้ี� ย วช้าญ
แผินป็ัจจุบุันดื้วย
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กัารดููแลตัวเองสำำหรับผู�มีีบุตรย์ากั
ภาวะมีีบุุตรยากที่ี�เกิดืจากสาเหตุบุางอย�างที่ี�ไมี�สามีารถึป็้องกันไดื้ อย�างไรก็ตามี คูู่�รักยังมีีโอกาสมีีบุุตรไดื้ในกรณี
ที่ี�มีีเพัศสัมีพัันธ์์ช้�วงที่ี�ฝั่ายหญิงตกไขึ้� โดืยคู่วรเริ�มีมีีเพัศสัมีพัันธ์์อย�างน้อย 5 วันก�อนตกไขึ้� ไป็จนถึึงหลูังวันที่ี�ตกไขึ้� ที่ั�งนี�ภาวะ
มีีบุุตรยากที่ี�เกิดืจากสาเหตุอื�นสามีารถึป็้องกันไดื้โดืยป็รับุเป็ลูี�ยนพัฤติกรรมี ดืังนี�
• หยุดืสูบุบุุหรี� เนื�องจากการสูบุบุุหรี�ส�งผิลูต�อสมีรรถึภาพัในการเจริญพัันธ์ุ์
• เลูี�ยงดืื�มีเคู่รื�องดืื�มีแอลูกอฮอลู์แลูะสารเสพัติดื เช้�น กัญช้า หรือโคู่เคู่น
• ลูดืป็ริมีาณการไดื้รับุคู่าเฟอีน
• ออกกำลูังกายอย�างสมี�ำเสมีอ โดืยไมี�คู่วรหักโหมีออกกำลูังกายมีากเกินไป็ ที่ั�งนี�การออกกำลูังกายจะช้�วยกระตุ้น
คูุ่ณภาพัขึ้องอสุจิ แลูะเพัิ�มีโอกาสการตั�งคู่รรภ์ไดื้มีากขึ้ึ�น
• คู่วบุคูุ่มีน�ำหนักตัวให้อยู�ในเกณฑ์์มีาตรฐาน เนื�องจากผิู้ที่ี�มีีน�ำหนักตัวมีากหรือน้อยเกินไป็จะส�งผิลูต�อการผิลูิต
ฮอร์โมีน แลูะนำไป็สู�ภาวะมีีบุุตรยากไดื้
• จำกัดืการใช้้ยาที่ี�ที่ำให้มีีบุุตรยาก คู่วรป็รึกษาแพัที่ย์ในกรณีที่ี�ใช้้ยาดืังกลู�าวเป็็นป็ระจำ รวมีที่ั�งไมี�คู่วรหยุดืใช้้ยา
ที่ี�แพัที่ย์สั�งจ�ายให้โดืยไมี�ไดื้รับุคู่ำแนะนำจากแพัที่ย์ก�อน
• คู่วรนอนหลูับุพัักผิ�อนให้เพัียงพัอ รับุป็ระที่านอาหารที่ีมี� ป็ี ระโยช้น์ รวมีที่ัง� ที่ำจิตใจให้ผิอ� นคู่ลูาย เพัือ� ลูดืคู่วามีเคู่รียดื
ในช้ีวิตป็ระจำวัน
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‘ขมิ้้�น-ข้ง-ผัักใบเขียว-ธััญพืืช’

ช่วยลดความิ้อ่่อ่นล้าหลังฉีีดวัคซีีนป้้อ่งกันโคว้ด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยรับประทานสมุนไพรประเภทขม้น� ข้ง
ผักใบเขียว และธัญพืชต่่าง ๆ สามารถช่วยลดอาการข้างเคีียงจากการฉีีดวัคีซีีนป้องกัน
โคีว้ด-19
นพ.สุุวรรณชััย วัฒนาย่�งเจร่ญชััย อธิ่บดีีกรมอนามัย กล่าวว่า การฉีีด
วัคีซีีนป้องกันโคีว้ด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดคีวามรุนแรงของอาการ และ
ลดการเสียชีว้ต่ได้ แต่่มีบางรายที�ยังกังวลต่่อผลข้างเคีียงที�จะต่ามมา โดยทั�วไป
มักพบผลข้างเคีียงต่ัง� แต่่ปวดแขนบร้เวณทีฉี� ดี ปวดศีีรษะ มีไข้ ปวดเมือ� ยเนือ� ต่ัว
หรืออ่อนเพลีย และอาจมีอาการไปได้ 2-3 วันหลังฉีีดวัคีซีีน และอาการ
จะคี่อย ๆ ดีขน้� ต่ามลำดับ ซี้ง� การรับประทานพืชสมุนไพรก็มสี ว่ นลดคีวามรุนแรง
หรือบรรเทาอาการที�มาจากผลข้างเคีียงหลังฉีีดวัคีซีีนได้ ทั�งนี�พืชสมุนไพร
ที�แนะนำ ได้แก่ 1. ขม่�น เพราะมีสารต่้านการอักเสบ ใช้เป็นยาแก้ปวดได้
อาจช่วยบรรเทาการปวดแขน ปวดศีีรษะ 2. ข่ง สามารถช่วยลด
การอักเสบ 3. ผัักใบเขียว มีวต่้ าม้น ช่วยเสร้มภูมคี้ มุ้ กัน ใยอาหารช่วย
ขับสารพ้ษและของเสียออกจากร่างกาย อาหารทีม� ปี ร้มาณน�ำสูง เช่น ผัก
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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

ผลไม้ ทำให้รา่ งกายสดชืน� ช่วยให้รา่ งกายทำงานได้ปกต่้ และ 4. ธิัญพืชัต่่าง ๆ สามารถช่วยรักษาสุขภาพ
ลำไส้ ระบบขับถ่ายปกต่้ และยังให้พลังงานกับร่างกายหลังเก้ดอาการอ่อนล้าหลังฉีีดวัคีซีีนด้วย
สำหรับการเต่รียมต่ัวไปฉีีดวัคีซีีนนั�น 2 วันก่อนและหลังการฉีีดวัคีซีีนให้งดออกกำลังกายหนัก
หรือยกของหนัก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และวันที�ฉีีดคีวรดื�มน�ำเปล่าอย่างน้อย 500-1,000 ซีีซีี
งดเคีรื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ โดยหลังฉีีดแล้วเจ้าหน้าที�จะให้รอดูอาการในบร้เวณที�ฉีีด 30 นาที ถ้ามีไข้
หรือปวดเมือ� ยมากจนทนไม่ไหว สามารถรับประทานยาพาราเซีต่ามอลขนาด 500 ม้ลล้กรัม คีรัง� ละ 1 เม็ด
หากยังไม่ดีข้�นให้รับประทานซี�ำต่่อได้ แต่่คีวรห่างกัน 4-6 ชั�วโมง นอกจากนี�การฉีีดวัคีซีีนโคีว้ด-19
คีวรห่างจากวัคีซีีนป้องกันโรคีไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
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สถานการณ์์โควิิด-19
กับประชากรข้้ามชาติิในประเทศไทย
ท่�ยังคงอย่�ในวิันเปิดประเทศ
การแพร่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อประชากรทุกกลุ่มในประเทศ ท้�งน้�ครอบคลุมถึึง
ประชากรข้ามชาต่ิ ซึ่ึ�งส่่วินหนึ�งเป็นแรงงานชาวิก้มพูชา ลาวิ และเม้ยนมาร์ โดยแรงงานเหล่าน้�กระจายต่้วิ
อยูแ่ ทบทุกจ้งหวิ้ดในประเทศไทย และน้บเป็นกลุม่ ส่ำค้ญหนึง� ของคล้ส่เต่อร์การระบาดของโควิิด-19 ในระลอก
ท้�ผ่านมา ท้�งน้�ประเทศไทยม้ประชากรข้ามชาต่ิชาวิก้มพูชา ลาวิ เม้ยนมาร์ จำนวิน 3,010,015 คน2
จากรายงานส่ถึานการณ์์โรคต่ิดเช้�อไวิร้ส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มประชากรข้ามชาต่ิ
เด้อนส่ิงหาคม พ.ศ. 2564 ของส่ถึาบ้นวิิจ้ยระบบส่าธารณ์สุ่ข แผนงานประชากรข้ามชาต่ิ ภายใต่้แผนงาน
ควิามร่วิมม้อระหวิ่างร้ฐบาลไทยก้บองค์การอนาม้ยโลก พบวิ่าส่ถึานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
ต่้ง� แต่่วิน้ ท้� 19 ม้นาคม พ.ศ. 2563 จนถึึงวิ้นท้� 20 ส่ิงหาคม พ.ศ. 2564 พบผูต่้ ดิ เช้อ� ส่ะส่มรวิม 1,009,710 ราย
เป็นผูต่้ ดิ เช้อ� ท้ม� ส่้ ญ
้ ชาต่ิกม้ พูชา ลาวิ เม้ยนมาร์ และไม่ระบุส่ญ
้ ชาต่ิ จำนวิน 109,422 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8
ของผูต่้ ดิ เช้อ� ท้ง� หมด โดยพบผูต่้ ดิ เช้อ� รายแรกเป็นชาวิเม้ยนมาร์ในจ้งหวิ้ดส่มุทรปราการ ซึ่ึง� การแพร่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ม้แนวิโน้มรุนแรงขึ�นต่้�งแต่่เด้อนเมษายน พ.ศ. 2564 จากการต่ิดเช้�อในส่ถึานบ้นเทิง
การเดินทางในช่วิงเทศกาลส่งกรานต่์ โดยม้แรงงานข้ามชาต่ิบางส่่วินเดินทางกล้บประเทศภูมิลำเนา
แต่่ส่วิ่ นใหญ่ยง้ คงใช้ชวิ้ ต่ิ อยูใ่ นประเทศโดยพ้กอาศ้ยอยูใ่ นแคมป์กอ่ ส่ร้าง ท้ง� น้ใ� นเด้อนเมษายน พ.ศ. 2564
พบผูต่้ ดิ เช้อ� รายใหม่ทเ้� ป็นประชากรข้ามชาต่ิจำนวิน 565 ราย เด้อนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวิน 15,163 ราย
ซึ่ึ�งน้บวิ่าเป็นจำนวินท้�เพิ�มสู่งขึ�นมากกวิ่า 25 เท่า ในระยะเวิลาเพ้ยงหนึ�งเด้อน และม้การเพิ�มสู่งขึ�น
อย่างต่่อเน้�องจนถึึงส่ิ�นเด้อนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ม้จำนวินผู้ต่ิดเช้�อรายใหม่ท้�เป็นประชากรข้ามชาต่ิ
ถึึง 30,385 ราย ซึ่ึ�งส่ถึานการณ์์การเพิ�มขึ�นของการต่ิดเช้�อด้งกล่าวิเกิดขึ�นภายหล้งท้�ร้ฐบาลประกาศ
ให้ส่ถึานประกอบการต่่าง ๆ ปิดกิจการช้�วิคราวิ และกำหนดให้ม้พ้�นท้�ควิบคุมสู่งสุ่ดและเข้มงวิด
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• ประชากรข้้ามชาติิในไทยฉีีดวััคซีีนแล้้วัแค่ไหน
การฉี้ดวิ้คซึ่้นให้กบ้ ทุกคนท้อ� าศ้ยอยูใ่ นประเทศน้บเป็นแนวิคิดส่ากลท้ท� กุ ประเทศควิรดำเนินการ
ให้ได้ในเวิลาอ้นรวิดเร็วิ ซึ่ึ�งจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจสุ่ขภาพและหล้กประก้นสุ่ขภาพ ส่ำน้กงาน
ปล้ดกระทรวิงส่าธารณ์สุ่ข พบวิ่าจำนวินการได้ร้บวิ้คซึ่้นของประชากรท้�ไม่ใช่คนไทย (ซึ่ึ�งรวิมท้�งวิ้คซึ่้น
ทางเล้อก) ส่รุปได้ด้งน้�
เข้็มที�

มี.ค. 2564

เม.ย. 2564

พ.ค. 2564

มิ.ย. 2564

ก.ค. 2564

ส.ค. 2564

รวัม
(โดส)

1

1,216

6,644

22,109

178,871

283,545

59,522

551,907

2

726

6,693

19,210

207,729

229,194

-

463,552

ขณ์ะท้�ส่ำน้กงานควิามร่วิมม้อระหวิ่างประเทศ กรมควิบคุมโรค ได้รายงานจำนวินชาวิต่่างชาต่ิ
ท้�อาศ้ยอยู่ในประเทศไทยท้�ได้ร้บวิ้คซึ่้นต่้�งแต่่เด้อนกุมภาพ้นธ์-ส่ิงหาคม พ.ศ. 2564 ม้จำนวินท้�งส่ิ�น
356,337 คน และได้ร้บวิ้คซึ่้นครบส่องเข็ม จำนวิน 107,106 คน โดยส่้ญชาต่ิท้�ได้ร้บวิ้คซึ่้นมากท้�สุ่ด ได้แก่
เม้ยนมาร์ จำนวิน 178,531 คน รองลงมาได้แก่ ก้มพูชา จำนวิน 56,580 คน ท้�งน้�ข้อมูลจากท้�งส่องแหล่ง
แส่ดงจำนวินท้�แต่กต่่างก้นค่อนข้างมาก จากการวิิเคราะห์เบ้�องต่้นเป็นผลมาจากผู้ได้ร้บวิ้คซึ่้นจาก
ภาคเอกชนหร้อในระบบประก้นส่้งคมบางส่่วินไม่ได้ลงทะเบ้ยนในระบบ MoPH Immunization center
ของกระทรวิงส่าธารณ์สุ่ข รวิมถึึงย้งม้ชาวิต่่างชาต่ิอก้ จำนวินหนึง� ท้ไ� ด้รบ้ วิ้คซึ่้นภายใต่้ส่ถึานเอกอ้ครราชทูต่
ต่่างประเทศในประเทศไทย
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• ทางรอดสำคัญในวัันเปิดประเทศ กับมาติรการที�ติ้องการการปฏิิบัติิอย่างเคร่งครัด
ดร.สุรสักย์ ธไนศวัรรยางกูร นักวัิชาการอิสระ ได้กล่าวิถึึงข้อเส่นอแนะท้�ได้จากการศึกษาและ
เป็นแนวิปฏิิบ้ต่ิส่ำค้ญของเร้�องน้�ไวิ้วิ่า “ในวิ้นน้�ประเทศไทยม้การเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ โดยเปิด
ให้ชาวิต่่างชาต่ิถึงึ 63 ประเทศส่ามารถึเดินทางเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ต่อ้ งก้กต่้วิ รวิมท้ง� ส่ถึานประกอบการ
ส่ามารถึเปิดดำเนินการได้ แต่่ขณ์ะท้�จำนวินการฉี้ดวิ้คซึ่้นรวิมท้�งระบบการต่รวิจค้ดกรองหาเช้�อโควิิด-19
ในประชากรข้ามชาต่ิย้งขาดควิามครอบคลุม โดยเฉีพาะในกลุ่มแรงงานท้�ประกอบอาช้พก่อส่ร้าง และ
ทำงานในส่ถึานประกอบการต่่าง ๆ ด้งน้�น การกำก้บให้ส่ถึานประกอบการปฏิิบ้ต่ิต่ามมาต่รการต่่าง ๆ
อย่างเคร่งคร้ดจึงม้ควิามส่ำค้ญอย่างยิง� ในวิ้นเปิดประเทศท้ม� ป้ จั จ้ยมากมายท้อ� าจทำให้เกิดการแพร่ระบาดซึ่�ำ
โดยมาต่รการต่่าง ๆ ท้�กล้บมาม้ควิามส่ำค้ญอย่างมากไม่วิ่าจะเป็นการเร่งฉี้ดวิ้คซึ่้นและจ้ดหาชุดต่รวิจ
ให้ก้บแรงงาน จ้ดระบบแยกต่้วิและให้การช่วิยเหล้อเร่งด่วินด้านการร้กษาพยาบาลแก่แรงงานเม้�อต่รวิจ
พบเช้�อ จ้ดหาอุปกรณ์์การป้องก้นและเน้นย�ำพฤต่ิกรรมการป้องก้นการแพร่ระบาด เป็นต่้น”
มาติรการป้องกันการแพร่ระบาดโควัิด-19 เพ่�อการปฏิิบัติิอย่างเคร่งครัดข้องสถานประกอบการ
(ข้อเส่นอจากรายงานส่ถึานการณ์์โรคต่ิดเช้�อไวิร้ส่โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในกลุ่มประชากรข้ามชาต่ิ เด้อนส่ิงหาคม พ.ศ. 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การจ้ดหาชุดต่รวิจเช้�อโควิิด-19
การจ้ดหาวิ้คซึ่้นให้ก้บพน้กงาน/แรงงาน
การเน้นย�ำให้พน้กงานปฏิิบ้ต่ิพฤต่ิกรรมเพ้�อป้องก้นโรคโควิิด-19 อย่างเคร่งคร้ด
ต่รวิจส่อบและจ้ดทำบ้ญช้รายช้�อของพน้กงานให้เป็นปัจจุบ้น ท้�งท้�อยู่ในควิามดูแลของบริษ้ทและผู้ร้บเหมารายย่อย
จ้ดระบบการให้การช่วิยเหล้อด้านการร้กษาพยาบาลแก่พน้กงานเม้�อต่รวิจพบวิ่าม้อาการท้�ส่้มพ้นธ์ก้บโรคโควิิด-19
ท้�งพน้กงานท้�อยู่ภายใต่้ระบบประก้นส่้งคมและไม่ม้ส่ิทธิการร้กษาพยาบาลใด ๆ
จ้ดหาอุปกรณ์์การป้องก้นให้ก้บพน้กงานอย่างเพ้ยงพอ เช่น หน้ากากอนาม้ย แอลกอฮอล์เจล ฯลฯ
ปร้บปรุงอาคารท้�พ้กของพน้กงานให้ถึูกหล้กสุ่ขาภิบาล
ม้ระบบการทำลายขยะต่ิดเช้�อและของเส่้ยในบริเวิณ์ส่ถึานประกอบการและท้�พ้กของพน้กงาน
ม้การค้ดแยกพน้กงานท้�ต่ิดเช้�อท้�ย้งไม่ม้อาการออกจากพน้กงานท้�วิไป และย้ายไปอยู่ในส่ถึานท้�แยกก้กต่้วิในบริเวิณ์
ส่ถึานประกอบการหร้อท้�พ้กของพน้กงาน
ควิรปร้บปรุงการวิิเคราะห์และการนำเส่นอรายงานจำนวินแรงงานข้ามชาต่ิท้�ได้ร้บการฉี้ดวิ้คซึ่้นจากทุกหน่วิยงาน
ท้�งภาคร้ฐและเอกชนอย่างครบถึ้วิน โดยนำข้อมูลท้�งหมดเข้าสู่่ระบบ MoPH Immunization center ของกระทรวิง
ส่าธารณ์สุ่ข เพ้�อการประเมินควิามครอบคลุมของการฉี้ดวิ้คซึ่้นในแรงงานข้ามชาต่ิ และการบริหารจ้ดการแรงงาน
ข้ามชาต่ิท้�ย้งไม่ได้ร้บการฉี้ดวิ้คซึ่้นในส่ถึานประกอบการ

ข้้อมูล้จาก:
1. รายงานส่ถึานการณ์์โรคต่ิดเช้�อไวิร้ส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มประชากรข้ามชาต่ิ เด้อนส่ิงหาคม พ.ศ. 2564, ส่ถึาบ้นวิิจ้ยระบบส่าธารณ์สุ่ข
แผนงานประชากรข้ามชาต่ิ ภายใต่้แผนงานควิามร่วิมม้อระหวิ่างร้ฐบาลไทยก้บองค์การอนาม้ยโลก
2. กรมการจ้ดหางาน ปี พ.ศ. 2561 อ้างอิงใน Thailand Migration Report 2019, หน้า 17 https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
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