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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก 
สวรส. หนนุวจิยั “ยาฟา้ทะลายโจรในผูป่้วยโควิด-19”
พิสจูนป์ระสิทธิภาพ สร้างความมัน่ใจการใช ้สูค่วามปลอดภัยผูป่้วย

แพทย์แผนจีน
5 ธาตุกับยาจีน

Healthcare X Application
สมุดสุขภาพประชาชน 
H4U by MOPH 

พัฒนางานดานสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา โดยเนนการสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง
          ยาวนานกวา 20 ป ดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา
      เราพรอมที่จะเปนเพื่อนคูคิด เปนมิตรคอยแนะนำใหคำปรึกษา เพื่อใหทุก ๆ ผลงานที่ผลิตจากเราไป
เปนหนึ่งในกลยุทธของการสงเสริมการขายที่ทำใหสินคาของลูกคาประสบผลสำเร็จในธุรกิจการตลาด

               พัฒนางานดานสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา โดยเนนการสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง               พัฒนางานดานสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา โดยเนนการสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง
          ยาวนานกวา 20 ป ดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา          ยาวนานกวา 20 ป ดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา

STREAMING
LIVE!

บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด
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1วงการยา

บทบรรณาธิการThe Med ic ine Journa 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

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

	 แม้้ว่่าสถานการณ์์โคว่ิด-19	จะม้ีทิิศทิางดีขึ้้�นต่่อเน่�อง	และน่าจะ

เขึ้้าส่่การเป็็นโรคป็ระจำถิ�นเร็ว่กว่่าทิี�คาดการณ์์ไว่้ต่าม้กำหนด	 รว่ม้ถ้ง

อาจจะมี้การป็รับลดม้าต่รการต่า่ง	ๆ 	ลงให้สาม้ารถใช้ชี้้ว่ติ่ได้ใกล้เคยีงป็กติ่

ภายใต่้ว่ิถีช้ีว่ิต่ใหม้่	 บนหลักการสร้างคว่าม้รอบร่้ ด้านสุขึ้ภาพเพ่�อ

ให้สาม้ารถอย่่ร่ว่ม้กับโรคได้	 แต่่ทิว่่าสถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้อง

โคว่ิด-19	ยังคงไม้่หม้ดไป็	ด้ว่ยเหตุ่นี�ว่ัคซีีนเขึ้็ม้กระตุ่้นจ้งยังเป็็นสิ�งจำเป็็น	

และม้ีคว่าม้สำคัญ	ทิำให้คนส่ว่นใหญ่สนใจเขึ้้ารับการฉีีดว่ัคซีีนเขึ้็ม้กระตุ่้น

เขึ้็ม้ทิี�	 3	 แต่่	 “ว่ัคซีีนโคว่ิด-19	 เขึ้็ม้	 4	 จำเป็็นแค่ไหน	 ในว่ันทิี�โอไม้ครอน

ยังคงระบาด”	ว่งการยาฉีบับนี�ม้ีคำต่อบเพ่�อเป็็นแนว่ทิางในการต่ัดสินใจ

	 นอกจากสถานการณ์์โคว่ิด-19	แล้ว่	ว่งการยาฉีบับนี�ยังม้ีเน่�อหา

อ่�น	ๆ 	ทิี�น่าสนใจ	ไม้่ว่่าจะเป็็นเร่�องขึ้องเยาว่ช้นไทิยทิี�เข้ึ้าถ้งบุหรี�ไฟฟ้าง่าย

หลงัพบการขึ้ายบหุรี�ไฟฟา้ทิางส่�อสงัคม้ออนไลนจ์ำนว่นม้าก	แอป็พลเิคช้นั	

H4U	สม้ดุสขุึ้ภาพป็ระช้าช้น	ซ้ี�งเป็น็แอป็พลเิคช้นัทิี�สำนกังานป็ลดักระทิรว่ง

สาธารณ์สุขึ้	 โดยศ่นย์เทิคโนโลยีสารสนเทิศและการส่�อสารพัฒนาขึ้้�น

เพ่�อให้เป็็น	 “สมุ้ดสุขึ้ภาพป็ระช้าช้น”	 โดยป็ระช้าช้นสาม้ารถใช้้รว่บรว่ม้

ขึ้้อม้่ลสุขึ้ภาพขึ้องต่นเองได้	แอป็พลิเคช้ัน	“ยาพร้อม้”	การส่งต่่อสุขึ้ภาพดี

ใหค้นไทิยผ่า่นบริการจัดส่งยารักษาโรคถง้ม้อ่ป็ระช้าช้นด้ว่ยบุรษุไป็รษณี์ย์

ไทิยกว่่า	20,000	คน	เม้่�อม้ีการสั�งซี่�อยากับร้านยาใกล้บ้าน	รว่ม้ถ้งเน่�อหา

สาระอ่�น	ๆ	ทิี�น่าสนใจทิี�สาม้ารถต่ิดต่าม้ได้ต่ลอดทิั�งเล่ม้

	 ทิีม้งานนิต่ยสารว่งการยาหว่ังว่่านับจากนี�คงอีกไม้่นาน

สถานการณ์์ทิุกอย่างน่าจะดีขึ้้�น	 ทิี�สำคัญอย่าล่ม้ด่แลสุขึ้ภาพต่นเองด้ว่ย

การลา้งม้อ่บอ่ย	ๆ 	สว่ม้หนา้กากอนาม้ยั	เว่น้ระยะหา่ง	และงดรบัป็ระทิาน

อาหารร่ว่ม้กัน	 เพราะไม้่ใช้่เป็็นการป็้องกันเฉีพาะโรคโคว่ิด-19	 เทิ่านั�น	

แต่่ยังรว่ม้ถ้งโรคอ่�น	ๆ	ด้ว่ย

	 	 	 	 ทีีมงานนิตยสารวงการยา

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2565
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“ไปรษณีีย์์ไทย์” หนุุนุแอปฯ “ย์าพร้อม” “ไปรษณีีย์์ไทย์” หนุุนุแอปฯ “ย์าพร้อม” 
เตรีย์มลุุย์โซลุูชัันุส่่งย์า-เวชัภััณีฑ์์ทั�วไทย์เตรีย์มลุุย์โซลุูชัันุส่่งย์า-เวชัภััณีฑ์์ทั�วไทย์

	 บริิษััท	ไปริษัณีีย์์ไทย์	จำกััด	ริ่วมกัับ	บริิษััท	ย์าพริ้อม	จำกััด	ส่่งต่่อสุ่ขภาพดีให้้คนไทย์	

ผ่่านบริิกัาริจัดส่่งย์ารัิกัษัาโริคถึึงมือปริะชาชนด้วย์บุริุษัไปริษัณีีย์์ไทย์กัว่า	 20,000	 คน	

เมื�อมีกัาริส่ั�งซื้ื�อย์ากัับริ้านย์าใกัล้้บ้านผ่่านแอปพล้ิเคชันย์าพริ้อม	 ห้วังช่วย์เพิ�มความส่ะดวกั

ทางด้านกัาริดูแล้สุ่ขภาพ	 แล้ะกัาริริักัษัาอากัาริเจ็บป่วย์เบื�องต่้น	 โดย์ในริะย์ะแริกัจะเริิ�ม

ทดล้องให้้บริิกัาริจัดส่่งย์าจากัแอปพล้ิเคชันย์าพริ้อมในพื�นที�กัริุงเทพฯ-ปริิมณีฑล้

	 ดร.ดนันััท์์	สุภุัทั์รพันััธุ์ุ	์กรรมการผู้้�จัดัการใหญ่่บรษัิัท์	ไปรษัณีย์ี์ไท์ย์	จัำกดั	กัล่้าวว่า	

ไปริษัณีีย์์ไทย์เป็นห้น่วย์งานกัาริขนส่่งของชาต่ิที�นอกัจากักัาริขนส่่งส่ิ�งของเพื�อขับเคล้ื�อน

เศริษัฐกัิจแล้้ว	 ย์ังมีภาริกัิจในกัาริขนส่่งเพื�อช่วย์เห้ล้ือคนไทย์ในทุกัส่ถึานกัาริณี์	 ซื้ึ�งที�ผ่่านมา

ในช่วงกัาริแพริ่ริะบาดของ	 COVID-19	 ไปริษัณีีย์์ไทย์ได้มีโคริงกัาริจัดส่่งย์าแล้ะเวชภัณีฑ์

ให้้กัับผู่้ป่วย์ทั�วปริะเทศ	 โดย์ผู่้ป่วย์ไม่ต่้องเดินทางไปโริงพย์าบาล้	 ทำให้้ผู่้ป่วย์ในทุกัพื�นที�

ส่ามาริถึเข้าถึึงบริิกัาริทางกัาริแพทย์์ได้อย์่างทั�วถึึงแล้ะเท่าเทีย์ม

	 “ไปริษัณีีย์์ไทย์เล้็งเห้็นถึึงความส่ำคัญของริะบบกัาริให้้บริิกัาริทางกัาริแพทย์์แบบ	

Telehealth,	 Telemedicine	 ที�ช่วย์ให้้ผู่้ป่วย์ได้ริับความส่ะดวกัส่บาย์ในกัาริรัิบกัาริรัิกัษัา	

เชั่�อมผูู้้ป่วย์แลุะร้านุขาย์ย์าด้้วย์บริการส่่งด้่วนุ แลุะ 2 หม่�นุบุรุษไปรษณีีย์์
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ไปริษัณีีย์์ไทย์จึงใช้ศักัย์ภาพในกัาริขนส่่งที�มีเคริือข่าย์คริอบคลุ้มทุกัพื�นที�ด้วย์บุริุษัไปริษัณีีย์์

กัว่า	 20,000	 คน	 เพื�อส่นับส่นุนริะบบส่าธาริณีสุ่ขของไทย์	 โดย์ล้่าสุ่ดได้ริ่วมขนส่่งสุ่ขภาพดี

ให้้คนไทย์ด้วย์บริิกัาริจัดส่่งย์าริักัษัาโริคให้้กัับแอปพล้ิเคชัน	 “ย์าพริ้อม”	 ไปย์ังผู่้ใช้บริิกัาริ

ทั�วปริะเทศ	 โดย์มุ่งห้วังให้้ปริะชาชนเข้าถึึงกัาริริักัษัา	 แล้ะกัาริใช้ย์าบริริเทาอากัาริเจ็บป่วย์

เบื�องต้่นได้อย่์างริวดเริ็ว	 ด้วย์บริริจุภัณีฑ์ที�เห้มาะส่มส่ำห้รัิบกัาริจัดส่่ง	 เพื�อควบคุมให้้ย์า

ย์ังคงคุณีภาพต่ล้อดริะย์ะทางกัาริจัดส่่งจนถึึงมือผู่้ป่วย์	 โดย์จะเริิ�มทดล้องให้้บริิกัาริจัดส่่งย์า

จากัแอปพล้ิเคชันย์าพริ้อมในพื�นที�กัริุงเทพฯ-ปริิมณีฑล้	ในเริ็ว	ๆ	นี�” 

	 นัสุ.สุิรินั	 ฉััตรวิิชััย์	 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่	 บริษััท์	 ย์าพัร�อม	 จัำกัด	 กัล้่าวว่า 

ต่ล้อดช่วง	 2	 ปีที�ผ่่านมา	 กัาริแพร่ิริะบาดของโริคโควิด-19	 ส่่งผ่ล้ให้้ปริะชาชนมีพฤติ่กัริริม

แล้ะวิถึีชีวิต่ที�เปล้ี�ย์นไป	ทั�งด้านความเป็นอย์ู่	 เศริษัฐกัิจ	 แล้ะส่ังคม	 โดย์เฉพาะเริื�องกัาริดูแล้

สุ่ขภาพที�คนในย์ุคนี�ห้ันมาต่ริะห้นักัแล้ะให้้ความส่ำคัญเป็นอันดับต่้น	ๆ	ทั�งในเชิงกัาริป้องกััน

แล้ะกัาริรัิกัษัา	 ด้วย์กัาริมุ่งมองห้านวัต่กัริริมแล้ะเทคโนโล้ยี์ด้านกัาริดูแล้สุ่ขภาพที�ส่ามาริถึ

เข้าถึึงได้ส่ะดวกั	 ริวดเริ็ว	 แล้ะส่ามาริถึล้ดกัาริส่ัมผ่ัส่เพื�อล้ดความเส่ี�ย์งในกัาริต่ิดเชื�อได้	

จากัแนวความคิดดังกัล่้าวจึงเป็นที�มาของกัาริพัฒนาแอปพลิ้เคชัน	 “ย์าพร้ิอม”	 เพื�อให้้

ริ้านขาย์ย์า	 เภส่ัชกัริ	 แล้ะผู่้ป่วย์ส่ามาริถึเชื�อมโย์งถึึงกัันได้ง่าย์	 เพื�อให้้ส่ามาริถึเข้าถึึงย์า

แล้ะกัาริให้้คำปริึกัษัาเบื�องต่้นได้อย์่างทั�วถึึงแล้ะคริอบคลุ้มทุกัพื�นที�	

	 “เริาได้ริ่วมกัับผู่้ที�มีความริู้	 ความส่ามาริถึ	 เพื�อส่ร้ิาง	 Platform	 ส่ำห้รัิบร้ิานขาย์ย์า

แล้ะองค์กัริที�เกัี�ย์วข้อง	 ริ่วมเป็นพันธมิต่ริเพื�อดำเนินธุริกัิจบนพื�นฐานของกัาริมีสุ่ขภาพที�ดี

ของปริะชาชน	แล้ะเป็นไปต่ามกัฎริะเบีย์บ	ข้อบังคับต่่าง	ๆ	อย์่างเคริ่งคริัด	โดย์มีจุดมุ่งห้มาย์

สู่งสุ่ดคือ	ใช้เทคโนโล้ย์ีเพื�อริองริับกัาริเข้าถึึงย์าริักัษัาโริค		ต่ามคำแนะนำของเภส่ัชกัริได้อย์่าง

ส่ะดวกั	ริวดเริ็ว	แล้ะปล้อดภัย์	เพื�อคุณีภาพชีวิต่ที�ดีขึ�นของปริะชาชนทุกัคน”	
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	 ส่ำห้ริับกัาริบริิกัาริต่่างๆ	ในแอปพล้ิเคชัน	“ย์าพริ้อม”	จะคริอบคลุ้มเกัี�ย์วกัับกัาริดูแล้

สุ่ขภาพ	แล้ะกัาริริักัษัาอากัาริเจ็บป่วย์เบื�องต่้น	อาทิ	ริะบบให้้บริิกัาริแบบ	Realtime	ริะห้ว่าง

เภส่ัชกัริกัับผู่้ป่วย์ทั�งริูปแบบ	 Chat/Voice/Video	 เพื�อให้้คำปริึกัษัาแกั่ปริะชาชนที�ต่้องกัาริ

ย์าที�มีคุณีภาพแล้ะเข้าถึึงง่าย์	 นอกัจากันี�ย์ังมีบริิษััทอีคอมเมิริ์ซื้	 อย์่าง	 OCC	 ในเคริือของ

ส่ห้พฒันพบิลู้ย์์	ในส่่วนของเวชภณัีฑ์	เวชส่ำอาง	แล้ะผู่ใ้ห้้บริิกัาริโล้จสิ่ต่กิัส์่	ได้แก่ั	ไปริษัณีย์ี์ไทย์	

ต่ล้อดจนมีบริิกัาริจากัส่ถึาบันกัาริเงินอย์่างธนาคาริกัรุิงไทย์ที�ริ่วมพัฒนาริะบบกัาริชำริะเงิน

ริูปแบบออนไล้น์ในแอปฯ	 เพื�ออำนวย์ความส่ะดวกัให้้ลู้กัค้าชำริะค่าส่ินค้าแล้ะบริิกัาริให้้กัับ

ริา้นขาย์ย์าได้ทนัท	ีโดย์ย์าพร้ิอมต่ริะห้นักัถึงึมาต่ริกัาริแล้ะมาต่ริฐานของกัริะทริวงส่าธาริณีสุ่ข

เป็นอย์่างย์ิ�ง	 แล้ะพริ้อมให้้ความร่ิวมมือกัับภาครัิฐแล้ะห้น่วย์งานต่่าง	 ๆ	 เพื�อพัฒนาให้้

แอปพล้ิเคชันนี�เกัิดปริะโย์ชน์สู่งสุ่ดแกั่ปริะชาชน	 โดย์คาดห้วังว่าแอปพล้ิเคชันนี�จะเพิ�ม

ความส่ะดวกัส่บาย์ให้้แกั่ผู่้บริิโภค	 เห้มือนมีริ้านย์าอย์ู่ในมือคุณี	 ส่อบถึามข้อมูล้เพิ�มเต่ิม

ของแอปพล้ิเคชันย์าพริ้อม	โทริศัพท์	0-2115-1613	ห้ริือ	Line	ID	@yaphrom
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	 ดร.สาธิิต	 ปิิตุเตชะ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิารณสุข 

กล่่าวว่า กระทรวงสาธารณสขุให้้ความสำคญักับการพัฒันาสขุภาพัของประชาชน 

โดยเฉพัาะด้านพัฤติิกรรมสุขภาพั รวมถึึงการปรับเปล่่�ยนพัฤติิกรรมสุขภาพั

ส่่วิถึ่ช่วิติให้ม่ติามห้ล่ักการสุขศึึกษา รักษาระยะห้่างทางกาย ด่แล่สุขภาพั

แล่ะความปล่อดภัยในแนวทางปฏิิบัติิเด่ยวกัน จะทำให้้ประชาชนอย่่ร่วมกับ

โรคโควิด-19 ได้อย่างปล่อดภัย ดังนั�น การร่วมกับทุกภาคส่วนล่ดการระบาด

แล่ะอตัิราการเสย่ชวิ่ติจากโรคโควิด-19 ในการดำเนินชว่ติิประจำวัน เช่น การขนส่ง 

การเดินทาง การใช้เทคโนโล่ย่เพ่ั�อล่ดการสัมผััส เป็นติ้น รวมถึึงย�ำมาติรการ 

“VUCA” V-Vaccine เร่งรัดการฉ่ดวัคซี่น, U-Universal Prevention ใช้มาติรการ

ป้องกันตินเองส่งสุด, C-COVID Free Setting สถึานประกอบการใช้มาติรการ

พั่�นท่�ปล่อดโควิด-19 แล่ะ A-ATK ใช้ชุดติรวจคัดกรองเม่�อม่ความเส่�ยงเพั่�อ

สร้างความปล่อดภัยให้้กับทุกคน นอกจากน่�ประชาชนควรม่ความร่้ท่�ถึ่กต้ิอง 

โดยรบัขอ้มล่่ข่าวสารจากแห้ล่ง่ขา่วท่�เช่�อถึอ่ได ้ไมแ่ชรข์อ้มล่่ท่�ไมม่ค่วามนา่เช่�อถึอ่ 

รมช.สธ. แนะประชาชนปรับพฤติิกรรมสุขภาพ
สู่่�วิิถีีชีีวิิตใหม่�ในยุุคโควิิด-19

ทุกวัยด่�มได้ทุกวัน ขับเคล่่�อนงานส่งเสริมสุขภาพัวัยเร่ยนวัยรุ่น โดยรณรงค์

ให้้เด็กไทยด่�มนมจ่ดแก้วท่� 2 ท่�บ้าน วัยเร่ยนวัยรุ่นด่�มนมจ่ดให้้ได้ 2 แก้วทุกวัน 

พัร้อมขอความร่วมม่อให้้ผั่้ปกครองช่วยเติร่ยมนมไว้ท่�บ้านสำห้รับเด็ก 

เน่�องจากผัล่การสำรวจของกรมอนามัยสอดคล่้องกับสวนดุสิติโพัล่ พับว่าเด็ก

แล่ะวัยรุ่นจะด่�มนมมากขึ�นถึ้าม่นมติิดบ้าน ร่วมกับรับประทานอาห้ารประเภท

อ่�น ๆ  ให้้ห้ล่ากห้ล่ายครบ 5 ห้ม่่ ทั�ง 3 ม่�อ ในปรมิาณสดัส่วนท่�เห้มาะสม โดยเฉพัาะ

วัยเร่ยน วัยรุ่น ควรส่งเสริมให้้ออกกำล่ังกายท่�ม่การกระแทกของข้อติ่อ เช่น 

การกระโดดวันล่ะ 60 นาท่ รับแสงแดดทุกวันเพั่�อให้้ได้รับวิติามินด่ ส่งเสริม

การด่ดซีึมแคล่เซ่ียมจากนม แล่ะนอนให้้เพั่ยงพัอ วัยเร่ยน 9-11 ชั�วโมงติ่อวัน 

วยัรุน่ 8-10 ชั�วโมงต่ิอวนั เพั่�อให้้เดก็ไทยเติิบโติ แขง็แรง สง่สมวยั บรรล่เุป้าห้มาย

ปี พั.ศึ. 2570 ค่อ ส่วนส่งเฉล่่�ยอายุ 12 ปี เด็กชาย 152 เซีนติิเมติร เด็กห้ญิง 

153 เซีนติเิมติร ส่วนสง่เฉล่่�ยอายุ 19 ปี ชาย 175 เซีนติเิมติร ห้ญงิ 165 เซีนติเิมติร

เพั่�อสร้างความเข้าใจ ความเช่�อ ทัศึนคติิ ค่านิยม 

มาติรการในการป้องการแพัร่ระบาด แล่ะการปฏิบัิติิ

ตินท่�ถึ่กติ้อง เกิดการปรับพัฤติิกรรมสุขภาพั

ส่่ช่วิติให้ม่ท่�ยั�งย่นติ่อไป

กรม่อนาม่ัยุห�วิงเด็กไทยุด่�ม่นม่น้อยุคร่�งแก้วิต�อวิัน 
หนุนด่�ม่นม่จื่ด 2 แก้วิทุกวิัน เพิ่ิ�ม่ควิาม่สู่่ง

	 นพ.สวุรรณชัย	วัฒนายิ�งเจริญชยั	อธิบิดี

กรมอนามัย กล่า่วว่า องค์การอาห้ารแล่ะการเกษติร

แห้่งสห้ประชาชาติิ (FAO) กำห้นดให้้วันท่� 1 

มิถึุนายนของทุกปีเป็น “วันด่�มนมโล่ก” ห้ร่อ 

“Wor ld Mi lk Day” กรมอนามัยจึง ร่วมกับ

ราชวิทยาล่ัยกุมารแพัทย์แห้่งประเทศึไทย สถึาบัน

โภชนาการ มห้าวิทยาล่ัยมห้ิดล่ แล่ะเคร่อข่ายนมด่
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เยาวชนไทยเข้้าถึึงบุุหรี่่�ไฟฟ้าง่ายเยาวชนไทยเข้้าถึึงบุุหรี่่�ไฟฟ้าง่าย
หลัังพบุข้ายบุุหรี่่�ไฟฟ้าทางสื่่�อสื่ังคมออนไลัน์จำำนวนมากหลัังพบุข้ายบุุหรี่่�ไฟฟ้าทางสื่่�อสื่ังคมออนไลัน์จำำนวนมาก

 รศ.ดร.อััจฉราพร สี่่�หิิรัญวงศ์ อัาจารย์์ประจำภาควิชาสี่ขุภาพจติและการพย์าบาล

จติเวชศาสี่ตร์ คณะพย์าบาลศาสี่ตร์ มหิาวิทย์าลัย์มหิิดล เปิิดเผยงานวิิจััยล่่าสุุดเรื่่�อง ‘การื่สุำรื่วิจั

เยาวิชนไทยในสุถานศึึกษา ปิี 2564’ โดยสุำรื่วิจัการื่ใช้บุุหร่ื่�ไฟฟ้าในกลุ่ม่เสุ่�ยงสุงูค่ือ เยาวิชนอายุ 

15-24 ปีิท่�ศึกึษาอยูร่ื่ะดบัุมธัยมปิล่าย อาช่วิศึึกษา แล่ะอุดมศึึกษา ของแต่่ล่ะภููมิภูาคืของปิรื่ะเทศึไทย 

12,948 คืน พบุวิ่าภูาพรื่วิมคืวิามชุกของการื่ใช้บุุหรื่่�ไฟฟ้าในเยาวิชนไทย 3.4% (สุูบุบุุหรื่่�มวิน 42% 

สุูบุทั�งคืู่ 2.4%) โดยภูาคืเหน่อม่คืวิามชุกมากท่�สุุด 4.6% รื่องล่งมาคื่อ กทม. แล่ะปิรื่ิมณฑล่ 4.1% 

ภูาคืต่ะวัินออกเฉ่ียงเหนอ่ 3.6% ภูาคืกล่าง 2.3% แล่ะภูาคืใต้่ 2.2% เม่�อจัำแนกต่ามรื่ะดับุการื่ศึกึษา

พบุต่ามล่ำดับุดังน่�  อุดมศึึกษา 4.6% อาช่วิศึึกษา 4.2% แล่ะมัธยมปิล่าย 1.6% ซึ่ึ�งสุัดสุ่วินผู้หญิิง

สุูบุบุุหรื่่�ไฟฟ้าเพิ�มขึ�น 3.6 เท่า ทั�งน่�ปิัจัจััยเสุ่�ยงท่�สุำคืัญิคื่อ การื่ท่�เยาวิชนเข้าชมสุ่�อสุังคืมออนไล่น์

ในการื่ใช้บุุหรื่่�ไฟฟ้า โดยถ้าเข้าชมเก่อบุทุกวิันม่โอกาสุใช้บุุหรื่่�ไฟฟ้า 3.7% แล่ะโอกาสุใช้บุุหรื่่�ไฟฟ้า

มากกวิ่า 7.7 เท่าของคืนท่�ไม่เคืยเข้าชมสุ่�อสุังคืมออนไล่น์

 ผศ.ดร.ศรรั่ช ลาภใหิญ่ นักัวิชาการอัสิี่ระด้านัการสี่่�อัสี่าร ได้อ้างถึงผล่การื่ศึกึษา ‘การื่สุ่�อสุารื่

การื่ต่ล่าดบุุหรื่่�ไฟฟ้าในสุ่�อสุังคืมออนไล่น์ ปีิ 2564’ พบุวิ่าม่การื่ขายแล่ะสุ่งเสุรื่ิมการื่ขายบุุหรื่่�ไฟฟ้า

ในสุ่�อสุังคืมออนไล่น์สุูงถึง 300 ID (เจั้า) ใน 6 แพล่ต่ฟอรื่์ม โดย Website ม่สุัดสุ่วินสุูงท่�สุุดคื่อ 23%, 

Line 21%, Youtube 20%, Facebook 15%, Twitter 12% แล่ะ Instagram 9% ซึึ่�งการื่ท่� Website 

สุูงสุุด เน่�องจัากแพล่ต่ฟอรื่์มอ่�นเรื่ิ�มม่การื่ปิิดบุัญิช่ผู้คื้าบุุหรื่่�ไฟฟ้า ทำให้จัำนวินผู้คื้าหรื่่อรื่้านคื้า

ใน Facebook แล่ะ Instagram ล่ดล่ง ผู้คื้าใช้ Line เป็ินช่องทางต่ิดต่่อกับุลู่กคื้ามากท่�สุุดเพรื่าะ

ม่คืวิามเปิ็นสุ่วินต่ัวิ สุ่วิน Youtube ม่ผู้คื้าสุูงเปิ็นอันดับุ 3 เพรื่าะไม่คืวิบุคืุมการื่รื่่วิิวิบุุหรื่่�ไฟฟ้า ทำให้

ผู้คื้าไปิเปิิดช่องรื่ายการื่ของต่นเองใน Youtube จัำนวินมากแล่ะทำให้ Youtube กล่ายเป็ินแหล่่ง

สุ่�อสุารื่แล่ะสุ่งเสุริื่มการื่ขายบุุหร่ื่�ไฟฟ้าทุกรูื่ปิแบุบุ เช่น รื่่วิิวิสิุนค้ืา สุูบุให้ชม สุอนพ่นคืวัิน สุาธิต่

ผล่ิต่ภูัณฑ์ ต่ั�งแต่่แกะกล่่อง พาไปิชมปิรื่ะกวิดพ่นคืวิัน ต่ล่อดจันการื่สุอนผสุมน�ำยาบุุหร่ื่�ไฟฟ้า 

จังึเป็ินแพล่ต่ฟอร์ื่มท่�คืวิรื่เฝ้้ารื่ะวัิงมากท่�สุดุ ทั�งในด้านเน่�อหาท่�หล่ากหล่ายมากท่�สุดุแล่ะการื่คืวิบุคุืมสุ่�อ

ท่�ม่น้อยมาก

 ผศ.ดร.นัพ.วชิช ์เกษมทรพัย์ ์ผ้อ้ัำนัวย์การศน้ัย์ว์จิยั์และจดัการความร้เ้พ่�อัการควบคมุ

ย์าสี่้บ (ศจย์.) คณะแพทย์ศาสี่ตร์โรงพย์าบาลรามาธิิบด่ ได้กล่่าวิสุรุื่ปิวิ่า การื่ป้ิองกันการื่ใช้

บุุหรื่่�ไฟฟ้ากล่ายเป็ินปิรื่ะเด็นสุำคืัญิของนโยบุายสุุขภูาพรื่ะดับุโล่กแล่ะรื่ะดับุปิรื่ะเทศึ สุำหรัื่บุ

ในปิรื่ะเทศึไทยมก่ฎหมายคืวิบุคืมุ หา้มนำเขา้ หา้มขาย หา้มคืรื่อบุคืรื่องบุหุรื่่�ไฟฟา้ แต่อ่ยา่งไรื่ก็ต่าม 

พบุวิ่าม่การื่ล่ักล่อบุนำเข้า ขาย แล่ะสุ่งเสุรื่ิมการื่ขายบุุหรื่่�ไฟฟ้าทางสุ่�อสุังคืมออนไล่น์จัำนวินมาก 

เยาวิชนไทยจึังนา่เปิน็หว่ิงอยา่งมาก เพรื่าะสุามารื่ถเขา้ถงึบุหุรื่่�ไฟฟา้ไดง้า่ย ซึ่ึ�งการื่บุงัคืบัุใชก้ฎหมาย

คืวิบุคืุมบุุหรื่่�ไฟฟ้ายังเปิ็นจัุดอ่อนท่�ภูาคืรื่ัฐต่้องเรื่่งแก้ไขโดยด่วิน
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รามาธิิบดีี ผลัักดีัน 3 แนวคิิดีต้้นแบบรามาธิิบดีี ผลัักดีัน 3 แนวคิิดีต้้นแบบ
พััฒนานวัต้กรรมการแพัทย์์ย์ุคิใหม่ เพั่�อสุุขภาพัคินไทย์ที�ย์ั�งย์่นพััฒนานวัต้กรรมการแพัทย์์ย์ุคิใหม่ เพั่�อสุุขภาพัคินไทย์ที�ย์ั�งย์่น

	 เนื่่�องในื่	“วัันื่รามาธิิบดี”ี	วันัื่ที่ี�	3	พฤษภาคม	เพ่�อเป็็นื่การน้ื่อมรำลึกึ

ถึึงวัันื่ที่ี�พระบาที่สมเดี็จพระบรมชนื่กาธิิเบศร	 มหาภูมิพลึอดีุลึยเดีช

มหาราช	บรมนื่าถึบพิตร	เสดี็จพระราชดีำเนื่ินื่เป็ิดีคณะแพที่ยศาสตร์

โรงพยาบาลึรามาธิบิดี	ีมหาวัทิี่ยาลึยัมหดิีลึ	แลึะเป็ดิีใหบ้รกิารแกป่็ระชาชนื่

คนื่ไที่ยในื่ฐานื่ะโรงเรียนื่แพที่ย์แลึะโรงพยาบาลึทีี่�พึ�งของป็ระชาชนื่ตั�งแต่

ป็ี	พ.ศ.	2512

	 คณะแพที่ยศาสตร์โรงพยาบาลึรามาธิิบดีี	 จึงไดี้จัดีแถึลึงข่าวั

เพ่�อตอกย�ำถึึงพันื่ธิกิจสำคัญในื่การผลิึตบุคลึากรการแพที่ย์ผู้เชี�ยวัชาญ	

พฒันื่างานื่วัจิยัแลึะองคค์วัามรูเ้พ่�อพฒันื่าระบบสาธิารณสขุไที่ย	รวัมไป็ถึึง

การดีแูลึผูป้็ว่ัยโดียนื่ำนื่วัตักรรมการแพที่ย์เขา้มาชว่ัยยกระดีบัคณุภาพชวีัติ

ของคนื่ไที่ยในื่ทุี่กช่วังอายุอย่างยั�งย่นื่	 โดียมีมูลึนิื่ธิิรามาธิิบดีีฯ	 ที่ำหน้ื่าทีี่�

เป็็นื่สะพานื่บุญทีี่�ช่วัยระดีมทุี่นื่เพ่�อสนื่ับสนืุ่นื่ทุี่กพันื่ธิกิจ	 แลึะส่งต่อ

การให้...ไม่สิ�นื่สุดี

  ศ.นพ.ปิยิะมิติร ศรีธรา คณบดีคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามิาธิบดีี และปิระธานคณะกรรมิการบริหารมูิลนิธิรามิาธิบดีีฯ 

กลึ่าวัวั่า	“ตลึอดีระยะเวัลึากวั่า	50	ป็ี		จวับจนื่ป็ัจจุบันื่		คณะแพที่ยศาสตร์

โรงพยาบาลึรามาธิิบดีี	 ไดี้ดีูแลึรักษาพยาบาลึผู้ป่็วัยมากกว่ัา	 2	 ล้ึานื่คนื่

ต่อปี็	 แลึะผลิึตบุคลึากรการแพที่ย์ได้ีมากกว่ัา	 18,000	 คนื่	 ป็ระกอบด้ีวัย	
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แพที่ย์	 พยาบาลึ	 รวัมที่ั�งแพที่ย์แลึะพยาบาลึเฉพาะที่าง	 นัื่กวัิที่ยาศาสตร์ฉุกเฉินื่การแพที่ย์	

แลึะนื่ักเวัชศาสตร์ส่�อควัามหมาย ซึ่ึ�งบัณฑิิตเหลึ่านื่ี�ก็จะกระจายกันื่ออกไป็ดีูแลึผู้ป็่วัย

ในื่สังคมที่ั�วัป็ระเที่ศ	 สิ�งทีี่�รามาธิิบดีีเน้ื่นื่ย�ำอยู่เสมอค่อ	 การให้ควัามช่วัยเหลึ่อป็ระชาชนื่

อย่างเท่ี่าเทีี่ยม	 เพราะผู้ป่็วัยทุี่กคนื่มีสิที่ธิิเข้าถึึงการรักษาทีี่�มีคุณภาพ	 นื่อกจากนื่ี�รามาธิิบดีี

ยังมีการพัฒนื่านื่วััตกรรมการแพที่ย์อยู่เสมอ	 เพ่�อการดีูแลึสุขภาพของป็ระชาชนื่อย่าง

ครอบคลึุมแลึะขับเคลึ่�อนื่วังการแพที่ย์ไที่ยให้ก้าวัหนื่้าต่อไป็”

	 โดียควัามหมายของ	 3	 หัวัใจสำคัญของนื่วััตกรรมที่างการแพที่ย์ที่ี�รามาธิิบดีี

มุ่งเนื่้นื่พัฒนื่า	แบ่งออกไดี้ดีังนื่ี�

ดี้านการสุร้างแพัทย์์
	 รามาธิิบดีมีกีารพฒันื่านื่วัตักรรมการศกึษา	โดียจดัีที่ำ	2	หลึกัสตูรรว่ัมกบั	2	คณะของ

มหาวิัที่ยาลัึยมหิดีลึ	เพ่�อรับมอ่กับยุค	Disruption	แลึะเพ่�อตอบสนื่องควัามสนื่ใจทีี่�หลึากหลึาย

ของนื่กัศกึษาแพที่ย	์โดียไดีร้ว่ัมมอ่กบัคณะวัศิวักรรมศาสตรผ์ลึติ	“แพที่ยน์ื่วัตักร”	ซึ่ึ�งเป็น็ื่แพที่ย์

ที่ี�มี	 2	 ป็ริญญา	 หลึักสูตรแพที่ยศาสตรบัณฑิิต	 แลึะวัิศวักรรมศาสตรมหาบัณฑิิต	 รวัมถึึง

ควัามร่วัมม่อกับวัิที่ยาลึัยการจัดีการในื่การผลึิต	 “แพที่ย์นื่ักบริหาร”	 เพ่�อส่งเสริมให้แพที่ย์

มีที่ักษะแลึะควัามพร้อมในื่การบริหารจัดีการโรงพยาบาลึ	 แลึะองค์กรดี้านื่สาธิารณสุขตั�งแต่

ระดีับชุมชนื่จนื่ถึึงระดีับป็ระเที่ศ	นื่อกจากนื่ี�ยังมีหลึักสูตรผลึิต	“นื่ักฉุกเฉินื่การแพที่ย์ที่างดี้านื่

วัทิี่ยาศาสตร์การกีฬา	–	Sport	Paramedic”	เป็น็ื่หลัึกสตูรรว่ัมระหว่ัางภาควิัชาฉกุเฉนิื่การแพที่ย์	

แลึะสาขาวัิชาวัิที่ยาศาสตร์การกีฬา	

ดี้านการวิจััย์
	 เพ่�อพัฒนื่าองค์ควัามรู้ด้ีานื่โรคทีี่�รักษายาก	 ผ่านื่การพัฒนื่านื่วััตกรรมแลึะการวิัจัย

ตัวัอย่างงานื่วิัจัยทีี่�โดีดีเด่ีนื่	 เช่นื่	 การวิัจัยด้ีานื่นื่วััตกรรมสร้างอวััยวัะเทีี่ยมทีี่�มีชีวัิต	 (Tissue	
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Regeneration)	 ซึ่ึ�งที่ำให้เกิดีการผลึิตกระดีูกเที่ียม	 เย่�อหุ้มสมองเที่ียม	 การรักษาโรคดี้วัย

เม็ดีเลึ่อดีขาวัซึึ่�งกระตุ้นื่ภูมิต้านื่ที่านื่ต่อเซึ่ลึล์ึมะเร็ง	 การป็ลูึกถ่ึายอวััยวัะ	 เช่นื่	 ตับ	 แลึะไต	

สำหรบัไตไดีด้ีำเนื่นิื่การไป็แลึว้ักวัา่	2.9	พนัื่ราย	ซึ่ึ�งถึอ่วัา่มากที่ี�สดุีในื่ป็ระเที่ศไที่ย	การป็ลึกูถึา่ย

อวััยวัะตับจากพ่อแม่สู่ลูึกทีี่�มีภาวัะตับวัาย	 โดียที่ำสำเร็จเป็็นื่รายแรกในื่ป็ระเที่ศไที่ย	

เป็ลึี�ยนื่ลึิ�นื่หัวัใจเที่ียมโดียไม่ต้องผ่าตัดี	 แลึะนื่วััตกรรมรักษาลึิ�นื่หัวัใจรั�วัดี้วัยการใช้คลึิป็หนื่ีบ	

เป็็นื่ต้นื่

ดี้านการรักษาแลัะสุร้างสุุขภาพั 
	 รามาธิิบดีีมีการส่งเสริมแนื่วัที่างการรักษาโรคแลึะดีูแลึสุขภาพในื่การแพที่ย์ยุคใหม่

ที่ี�ตอบโจที่ยค์วัามที่า้ที่ายเชงิระบบ	โดียมแีนื่วัคดิีวัา่การรกัษาหลึายอยา่งสามารถึที่ำไดีที้ี่�	“บา้นื่”	

ซึ่ึ�งตัวัอย่างนื่วััตกรรมการรักษาทีี่�โดีดีเด่ีนื่	 ไดี้แก่	 นื่วััตกรรมระบบการให้บริการผู้ป่็วัยนื่อก

ผ่านื่	 Telemedicine	 ซึ่ึ�งคณะแพที่ยศาสตร์โรงพยาบาลึรามาธิิบดีีเป็็นื่ผู้นื่ำด้ีานื่นื่ี�	 รวัมถึึง

นื่วััตกรรมเคมีบำบัดีที่ี�บ้านื่สำหรับผู้ป็่วัยมะเร็งที่ี�ช่วัยให้เกิดีการรักษาดี้วัยเคมีบำบัดี

อยา่งตรงเวัลึาแลึะลึดีการใชเ้ตียงในื่โรงพยาบาลึ	ซึ่ึ�งนื่ำมาสูก่ารผลัึกดัีนื่เชงินื่โยบายสาธิารณสุข

ของป็ระเที่ศไที่ยที่ี�ส่งผลึให้เกิดีการป็ระหยัดีค่าใช้จ่ายเชิงสาธิารณสุขอย่างมาก

 น.ส.พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผูู้�จััดีการมิูลนิธิรามิาธิบดีีฯ	 ไดี้กลึ่าวัเสริมวั่า	

“บที่บาที่สำคัญของมูลึนื่ิธิิรามาธิิบดีีฯ	 ค่อการเป็็นื่สะพานื่บุญแห่งการให้	 เพราะการให้สร้าง

ควัามสุขที่ั�งต่อผู้ให้แลึะผู้รับ	มูลึนื่ิธิิฯ	ยังคงเดีินื่หนื่้าส่งต่อนื่�ำใจแลึะการช่วัยเหลึ่อจากผู้ให้ไป็สู่

ผู้ป็่วัย	 ผ่านื่โครงการต่าง	 ๆ	 ที่ั�งในื่รูป็แบบของการช่วัยเหลึ่อค่ารักษาพยาบาลึ	 การจัดีหา

เคร่�องมอ่แพที่ย์	การสนัื่บสนุื่นื่งานื่วัจิยั	การก่อสร้างอาคารสถึานื่ที่ี�เพ่�อขยายศักยภาพการรับรอง

ดีูแลึผู้ป็่วัย	 ซึ่ึ�งที่ั�งหมดีนื่ี�มุ่งหวัังให้ผู้ป็่วัยมีโอกาสเข้าถึึงการรักษาอย่างเต็มป็ระสิที่ธิิภาพ

ในื่ทีุ่กระดีับชั�นื่	แลึะพัฒนื่าคุณภาพชีวัิตที่ี�ดีีให้แก่ป็ระชาชนื่ในื่ภาพรวัม
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	 ในื่ป็นีื่ี�มลูึนื่ธิิฯิ	มคีวัามภมูใิจทีี่�ไดีเ้ป็น็ื่สว่ันื่หนื่ึ�งในื่การผลึกัดีนัื่ใหเ้กดิีโครงการนื่วัตักรรม

การแพที่ย์เพ่�อผู้สูงวััยเพ่�อรองรับสังคมแห่งผู้สูงวััย	 โดียโครงการนื่ี�ไดี้มีการพัฒนื่านื่วััตกรรม

ในื่การสร้างศูนื่ย์ต้นื่แบบการดีูแลึสุขภาวัะผู้สูงอายุอย่างครบวังจร	 หวัังวั่าจะดีูแลึผู้คนื่ในื่ทีุ่ก

ชว่ังวัยัให้มสีขุภาพแลึะคุณภาพชีวัติทีี่�ดีจีวับจนื่นื่าทีี่สดุีท้ี่าย	โดียจะผลัึกดัีนื่ให้เป็น็ื่ศูนื่ย์ตน้ื่แบบ

การเรยีนื่รูต่้อไป็	ซึ่ึ�งโครงการต่าง	ๆ	ของรามาธิบิดีีที่ี�กล่ึาวัมานื่ี�จะไม่สามารถึขบัเคลึ่�อนื่ต่อไป็ได้ี

หากไม่ได้ีรบัการสนัื่บสนุื่นื่จากภาคป็ระชาชนื่	ในื่นื่ามของมูลึนิื่ธิ	ิเราจึงมุง่มั�นื่ที่ำงานื่เพ่�อสานื่ต่อ

การให้ที่ี�ยิ�งใหญ่นื่ี�ให้คงอยู่ในื่สังคมส่บต่อไป็”	น.ส.พรรณสิรี	กลึ่าวัที่ิ�งที่้าย

 เน่�องในวันัรามิาธบิดี ีจังึขอเรยีนเชิญิผูู้�มิจีัติศรทัธารว่ัมิเปิน็สว่ันหนึ�งของการให� 

ดี�วัยการซื้่�อเส่�อ “หวััใจัอนิฟิินติี�” ราคา 199 บาท	ที่างช่องที่างต่าง	ๆ 	เช่นื่	LINE	@ramafoundation,	

www.ramafoundation.or.th,	 มูลึนิื่ธิิรามาธิิบดีีฯ	 หร่อบริจาคเงินื่สมที่บทุี่นื่มูลึนิื่ธิิรามาธิิบดีีฯ	

สอบถึามโที่รศัพที่์	0-2201-1111	

ช่�อบัญชี	มูลึนื่ิธิิรามาธิิบดีี	

ธินื่าคารกสิกรไที่ย				 เลึขที่ี�	879-2-00448-3    ธินื่าคารกรุงเที่พ	 เลึขที่ี�	090-3-50015-5

ธินื่าคารไที่ยพาณิชย์		 เลึขที่ี�	026-3-05216-3 ธินื่าคารกรุงศรีอยุธิยา	 เลึขที่ี�	072-1-35991-0

บริจาคออนื่ไลึนื่์	www.ramafoundation.or.th	สอบถึามโที่รศัพที่์	0-2201-1111

#คำว่่าให้้ไม่่สิ้้�นสิุ้ด
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 การ์แพร์่ร์ะบาดของโร์คืโคืวิด-19 ส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อนในป็ร์ะเที่ศไที่ยยังอย้่

ในส่ถานการ์ณ์ที่่�น่ากังวลี ด้วยจำนวนผู้้ติ้ัดเชื�อร์ายใหม่ที่ำลีายส่ถติัอิย่างต่ัอเนื�อง เฉีล่ี�ย 7 วนั

เกิน 20,000 คืน มาตัั�งแตั่ช่วงป็ลีายเดือนกุมภูาพันธุ์์ ป็ร์ะเด็นเร์ื�องการ์ฉี่ดวัคืซี่นโคืวิด-19 

เขม็กร์ะตุ้ันจ้งกลีายเป็็นเร์ื�องที่่�ส่งัคืมกลีบัมาให้คืวามส่นใจอ่กคืร์ั�ง ผศ.นพ.มนต์์เดช สขุปราณี 

แพทย์ผูเชีย่วชาญสาขาอายรุศาสต์ร์โรคติ์ดเช้ือ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ให้มุมมองว่า 

หากจะร์ับมือกับโอไมคืร์อนอย่างอย้่หมัด วัคืซี่นเข็ม 4 อาจม่คืวามจำเป็็น

เ¨ÒÐปรืÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾เข็็ม่ 3 ต้่อÊÒÂ¾ั¹¸Ø�âอไม่¤รือ¹
 หลัีงจากท่ี่�เร์าใชช่้วติัอย้ก่บัโคืวดิ-19 มากวา่ 2 ป็ ีเป็น็ที่่�ที่ร์าบกนัดว่า่ร์ะดบัภูม้คิืุม้กนั

ที่่�ได้จากการ์ฉี่ดวัคืซี่นตั่อเชื�อไวร์ัส่นั�นจะเร์ิ�มลีดลีงหลีังจาก 6-8 เดือน นั�นจ้งเป็็นที่่�มาของ

การ์ฉี่ดวัคืซี่นเข็มกร์ะตุ้ัน โดยเฉีพาะอย่างยิ�งหลีังจากการ์แพร่์ร์ะบาดอย่างร์วดเร็์วของ

ส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อน  ผศ.นพ.มนต์์เดช อธุ์ิบายว่า “ไวร์ัส่โคืวิด-19 ส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อน

ม่จุดกลีายพนัธุ์ุม์ากถง้ 30 จดุที่่�ส่ว่นยด้จบักบัตัวัร์บับนผู้วิเซีลีลี ์ที่ำใหห้ลีดุร์อดภูมิ้ตัา้นที่าน

ได้มากกว่าเดิม แลีะที่ำให้ภู้มิคืุ้มกันที่่�เกิดจากการ์ฉี่ดวัคืซี่น 2 เข็มอาจไม่เพ่ยงพอ” 

 การ์ศก้ษาซี้�งต่ัพมิพใ์น New England Journal of Medicine ซี้�งที่ำการ์ศก้ษาร์ะหวา่ง

การ์แพร์่ร์ะบาดของโอไมคืร์อน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2564-มกร์าคืม พ.ศ. 2565) พบว่า

วคัืซีน่แอส่ตัร์า้เซีนเนกา้แที่บไมส่่ามาร์ถป็องกนัการ์ตัดิเชื�อแบบไมม่อ่าการ์ไดเ้ลีย หลีงัจาก

ได้ร์ับวัคืซี่น 2 เข็มตัั�งแตั่ 20-24 สั่ป็ดาห์ ในขณะท่ี่�ป็ร์ะสิ่ที่ธิุ์ภูาพของวัคืซี่นไฟ่เซีอร์์อย้่ท่ี่� 

65.5% ก่อนจะลีดลีงเหลีือเพ่ยง 8.8% หลีังจาก 25 ส่ัป็ดาห์ แลีะวัคืซี่นโมเดอร์์น่าอย้่ที่่� 

75.1% ก่อนลีดลีงเหลีือ 14.9% ภูายในช่วงเวลีาเด่ยวกัน 

Çั¤«Õ¹â¤ÇÔ´-19 เข็็ม่ Çั¤«Õ¹â¤ÇÔ´-19 เข็็ม่ 44 ¨Óเปš¹á¤่ไห¹ ¨Óเปš¹á¤่ไห¹
ã¹Çั¹·Õ่âอไม่¤รือ¹Âัง¤งรืÐบÒ´ã¹Çั¹·Õ่âอไม่¤รือ¹Âัง¤งรืÐบÒ´

การ์ฉี่ดวัคืซี่นเข็มกร์ะตุ้ัน โดยเฉีพาะอย่างยิ�งหลีังจากการ์แพร่์ร์ะบาดอย่างร์วดเร็์วของ

อธุ์ิบายว่า “ไวร์ัส่โคืวิด-19 ส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อน

ม่จดุกลีายพนัธุ์ุม์ากถง้ 30 จดุที่่�ส่ว่นยด้จบักบัตัวัร์บับนผู้วิเซีลีลี ์ที่ำใหห้ลีดุร์อดภูมิ้ตัา้นที่าน

ได้มากกว่าเดิม แลีะที่ำให้ภู้มิคืุ้มกันที่่�เกิดจากการ์ฉี่ดวัคืซี่น 2 เข็มอาจไม่เพ่ยงพอ” 

 ซี้�งที่ำการ์ศก้ษาร์ะหวา่ง

การ์แพร์่ร์ะบาดของโอไมคืร์อน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2564-มกร์าคืม พ.ศ. 2565) พบว่า

วคัืซีน่แอส่ตัร์า้เซีนเนกา้แที่บไมส่่ามาร์ถป็องกนัการ์ตัดิเชื�อแบบไมม่อ่าการ์ไดเ้ลีย หลีงัจาก

ได้ร์ับวัคืซี่น 2 เข็มตัั�งแตั่ 20-24 สั่ป็ดาห์ ในขณะท่ี่�ป็ร์ะสิ่ที่ธุ์ิภูาพของวัคืซ่ีนไฟ่เซีอร์์อย้่ท่ี่� 

65.5% ก่อนจะลีดลีงเหลีือเพ่ยง 8.8% หลีังจาก 25 ส่ัป็ดาห์ แลีะวัคืซี่นโมเดอร์์น่าอย้่ที่่� 
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 ผู้ลีวิจยัร์ะบวุา่หลัีงจากไดร้์บัวคัืซีน่เขม็ท่ี่� 3 ชนดิ mRNA วคัืซีน่ส่ามาร์ถชว่ยกร์ะตัุน้ภูม้คิืุม้กัน

ให้ส่้งข้�นในร์ะดับที่่�ใกลี้เค่ืยงกับหลัีงจากได้ร์ับวัคืซี่น 2 เข็มแร์ก อย่างไร์ก็ตัาม ร์ะดับภู้มิตั้านที่าน

ม่แนวโน้มลีดลีงคื่อนข้างเร์็ว โดยหลีังจาก 10 ส่ัป็ดาห์ ป็ร์ะส่ิที่ธุ์ิผู้ลีของวัคืซี่นไฟ่เซีอร์์เข็ม 3 ลีดลีง

เหลีือ 39.6% หากได้รั์บวัคืซี่นแอส่ตัร้์าเซีนเนก้า 2 เข็มแร์ก แลีะเหลีือ 45.9% หากได้ร์ับวัคืซี่น

ไฟ่เซีอร์์ 2 เข็มแร์ก ในขณะที่่�ป็ร์ะส่ิที่ธุ์ิผู้ลีของวัคืซี่นโมเดอร์์น่าภูายหลีัง 5-9 ส่ัป็ดาห์ ลีดลีงเหลีือ 

60.9% แลีะ 64.4% ตัามลีำดับ

 ผศ.นพ.มนต์์เดช อธุ์ิบายตั่อว่า “ผู้ลีวิจัยช่�ให้เห็นว่าป็ร์ะสิ่ที่ธุ์ิผู้ลีของวัคืซ่ีน mRNA 

ที่ั�งไฟ่เซีอร์์แลีะโมเดอร์์น่าในการ์เป็็นวัคืซี่นเข็มกร์ะตัุ้นส่ามาร์ถป็องกันส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อนได้

ในร์ะดับที่่�ด่ แตั่วัคืซี่นที่ั�ง 2 ชนิดอาจไม่ได้เป็็นเหมือนพ่�น้องฝาแฝดกันเส่่ยที่่เด่ยว จากผู้ลีการ์ศ้กษา

พอจะส่ร์ุป็ได้ว่าวัคืซี่นโมเดอร์์น่าถือว่าม่ร์ะดับภู้มิคืุ้มกันที่่�ส่้งกว่า แลีะคืวามคืงที่นของภู้มิตั้านที่าน

ที่่�นานกว่า ซี้�งส่อดคืลี้องกับข้อม้ลีจากการ์ใช้งานจร์ิงของวัคืซี่นที่ั�ง 2 ชนิด ในช่วงส่ายพันธุ์ุ์เดลีตั้า

ร์ะบาดในหลีายป็ร์ะเที่ศ เช่น อิส่ร์าเอลี กาตัาร์์ อังกฤษ แลีะส่หร์ัฐอเมร์ิกา” 

¼Åข็้Òงเ¤ÕÂง mRNA ¹่ÒกัังÇÅá¤่ไห¹
 วันน่�วัคืซี่น mRNA ม่การ์ใช้กันมากข้�นในป็ร์ะเที่ศไที่ย แตั่บางคืนอาจยังม่คืวามไม่มั�นใจ

เก่�ยวกับผู้ลีข้างเคื่ยงที่่�อาจเกิดข้�น ผศ.นพ.มนต์์เดช กลี่าวว่า ในการ์ฉี่ดวัคืซี่นที่่�โร์งพยาบาลี

เมดพาร์์คืที่ั�งหมด 252,378 โดส่ ไม่ได้พบผู้ลีข้างเคื่ยงร์ุนแร์งที่่�เกิดข้�นจากการ์ฉี่ดวัคืซี่น 

 “ส่ำหร์ับวัคืซี่นไฟ่เซีอร์์ ผู้ลีข้างเคื่ยงท่ี่�พบม่ 3 ร์าย ได้แก่ 2 ร์ายเกิดอาการ์ชักแลีะ

คืวามดนัโลีหติัส่ง้ แตัก่ลีบัมาเป็น็ป็กตัภิูายใน 2-3 นาที่ ่โดยผู้้ป้็ว่ยมโ่ร์คืป็ร์ะจำตัวัเป็น็คืวามดนัโลีหติัส่ง้ 

เมื�ออาการ์ด่ข้�นก็กลีับบ้านได้ ส่่วนร์ายที่่� 3 อายุ 90 ป็ี คืวามดันโลีหิตัตั�ำแลีะม่อาการ์ถ่ายดำ

จากเลีอืดออกที่างลีำไส่ซ้ี้�งเกดิข้�นกอ่นฉีด่วคัืซีน่ จง้ไดร้์บัร์กัษาตัวัใน ICU แลีะอาการ์ดข่้�นตัามลีำดบั 

วงก
ารย

า 2
86

 

www.won
gka

rnp
at.

co
m



14 วงการยา

รู้ทันโรค The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2565

ในส่่วนของโมเดอร์์น่า อาการ์ที่่�พบบ่อยคืือ อ่อนเพล่ีย เป็็นไข้ ป็วดเมื�อยตััว ง่วงนอน 1-3 วัน 

โดยพบในผู้้้หญิิงมากกว่าผู้้้ชาย แตั่ไม่พบอาการ์ภู้มิแพ้ร์ุนแร์งเฉี่ยบพลีัน หร์ือภูาวะกลี้ามเนื�อหัวใจ

อักเส่บแตั่อย่างใด”

ต้้องไปต้่อหรืือไม่่กัับเข็็ม่ 4
 ป็ร์ะเที่ศไที่ยได้เร์ิ�มป็้พร์มฉี่ดวัคืซี่นเข็มกร์ะตัุ้นในวงกว้างตัั�งแตั่ช่วงป็ลีายป็ี พ.ศ. 2564 

แตั่ที่่ามกลีางจำนวนผู้้้ตัิดเชื�อที่่�ยังคืงเพิ�มข้�นอย่างตั่อเนื�อง หลีายคืนคืงตัั�งคืำถามว่าม่คืวามจำเป็็น

จะต้ัองฉ่ีดเขม็กร์ะตัุน้เป็็นเขม็ 4 มากน้อยเพย่งใด ผศ.นพ.มนต์์เดช กล่ีาวว่า “การ์ศก้ษาในต่ัางป็ร์ะเที่ศ

ช่�ให้เห็นว่าร์ะดับภู้มิตั้านที่านตั่อส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อนม่แนวโน้มลีดลีงเร์็วกว่าส่ายพันธุ์ุ์เดลีตั้า

อย่างมาก แม้วัคืซ่ีนเข็ม 3 ที่่�ม่ป็ร์ะสิ่ที่ธิุ์ภูาพที่่�สุ่ดต่ัอโอไมคืร์อนอย่าง mRNA ก็ยังยืนร์ะยะได้

ไม่เกิน 3-6 เดือน ดังนั�น หากโอไมคืร์อนไม่หายไป็ภูายใน 3-6 เดือน การ์กร์ะตัุ้นภู้มิคืุ้มกันด้วย

วัคืซี่นเข็ม 4 ก็ม่คืวามจำเป็็น”

 ส่ำหร์ับคืำแนะนำเพิ�มเตัิมเก่�ยวกับวัคืซี่นชนิดตั่าง ๆ จากมุมมองของผู้้้เช่�ยวชาญิ 

ผศ.นพ.มนต์์เดช แนะนำว่าวัคืซี่นแอส่ตัร้์าเซีนเนก้า 2 เข็ม แม้จะรั์บมือกับส่ายพันธุ์ุ์อัลีฟ่่าแลีะ

เดลีต้ัาได้ด ่แต่ัยนืร์ะยะได้ไมน่าน แลีะต้ัองมก่าร์กร์ะตัุน้ด้วยวัคืซีน่ mRNA เชน่ ไฟ่เซีอร์ ์แต่ัภูม้คิืุม้กัน

ตั่อส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อนของไฟ่เซีอร์์ก็ถือว่าอย้่ในร์ะดับที่่�ไม่ส่้งมากนัก แลีะยังลีดลีงค่ือนข้างเร์็ว 

ส่ำหร์บัวคัืซีน่ mRNA 3 เขม็ ยงัถอืว่าร์บัมอืกบัโอไมคืร์อนได้ด ่โดยเฉีพาะหากเขม็ 3 เป็็นโมเดอร์์น่า 

จะยืนร์ะยะได้นานที่่�สุ่ดป็ร์ะมาณ 6 เดือนหร์ือน้อยกว่า อย่างไร์ก็ด่ ป็ัจจุบันผู้้้ผู้ลีิตัวัคืซี่นยังคืง

เร์่งศ้กษาวิจัยวัคืซี่นจำเพาะส่ายพันธุ์ุ์โอไมคืร์อน จ้งตั้องตัิดตัามข้อม้ลีเพิ�มเตัิมตั่อไป็
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สมุดสุขภาพประชาชนสมุดสุขภาพประชาชน

	 แอปพลิิเคชััน	 H4U	 สมุุดสุขภาพประชัาชัน	 ย่่อมุาจาก	 Health	

for	You	เปน็แอปพลิเิคชันัที่่�สำนกังานปลิดักระที่รวงสาธารณสขุ	โดย่ศูนูย่์

เที่คโนโลิย่ส่ารสนเที่ศูแลิะการส่�อสารพฒันาข้�นเพ่�อให้เ้ปน็	“สมุดุสขุภาพ

ประชัาชัน”	 โดย่ประชัาชันสามุารถใช้ัรวบรวมุข้อมูุลิสขุภาพของตนเองได้	

ใชั้เป็นเคร่�องมุ่อในการดูแลิข้อมูุลิสุขภาพของตนเอง	 แลิะได้รับข้อมูุลิ

ของการตรวจสุขภาพของตนเองจากโรงพย่าบาลิที่่�เข้ารับบริการได้ที่ันที่่	

ในรูปแบบที่่�เร่ย่กว่า	Personal	Health	Record	(PHR)	แลิะเป็นเคร่�องมุ่อ

สำห้รับประชัาชันในการใชั้บริการสุขภาพแบบดิจิที่ัลิ

by MOPHby MOPH

	 สำหรัับการัใช้้งานครัั�งแรัก	 สามุารถเลิ่อกลิงที่ะเบ่ย่นผ่่าน	 Google	

Account	ห้ร่อ	Facebook	ห้ร่อกด	+สมุัครสมุาชัิก	ด้วย่ข้อมุูลิพ่�นฐาน	ชั่�อ	สกุลิ	

เบอร์โที่รศัูพท์ี่	 เลิขบัตรประจำตัวประชัาชัน	 ที่ั�งน่�เพ่�อเป็นการเก็บข้อมูุลิของ

ผู่้ใชั้งาน	 ถ้งแมุ้จะเปลิ่�ย่นมุ่อถ่อก็สามุารถด้งข้อมุูลิเดิมุที่่�บันที่้กไว้มุาแสดงผ่ลิ

ได้อย่่างสะดวกสบาย่
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 หน้าหลัักแลัะเมนู	ผู่้ใชั้งานสามุารถเลิ่อกใชั้ประโย่ชัน์ห้ลิากห้ลิาย่ตามุความุต้องการ	เชั่น	ปรัะวััติิ

ทางการัแพทย์์ ข้้อมูลัสุข้ภาพ บัติรัสุข้ภาพ	 ชั่วย่คำนวณดัชัน่มุวลิกาย่สำห้รับประเมุินความุอ้วน	 เมุนู

ใชั้บันที่้กระดับความุดัน	 ระดับน�ำตาลิในเลิ่อด	 ตลิอดจนจดจำกำห้นดการฉ่ีดวัคซี่นต่าง	 ๆ	 ของลิูกห้ลิาน	

อ่กที่ั�งแบบสอบถามที่่�ชั่วย่ในการประเมุินความุรู้ความุเข้าใจในการรักษา	ตลิอดจนแจ้งเห้ตุฉีุกเฉีิน		  

 การับันทึกรัะดัับควัามดััน	แอปจะแสดงระดับความุดันลิ่าสุด	พร้อมุกับผ่ลิการประเมุิน	แลิะกราฟ

แสดงสถิติการบันที่้ก	ห้ากต้องการเพิ�มุข้อมุูลิสามุารถคลิิกปุ�มุเคร่�องห้มุาย่	+	ด้านบนมุุมุขวามุ่อ	จะปรากฏ

ห้น้าจอสำห้รับบันที่้ก	ซี้�งต้องระบุวันที่่�แลิะเวลิาที่่�บันที่้กด้วย่

	 -	ส่แดง	แสดงระดับความุดันตัวบน	SYS

	 -	ส่เข่ย่ว	แสดงระดับความุดันตัวลิ่าง	DIA

	 การับันทึกรัะดัับน�ำติาลัในเลัือดั	เห้มุาะสำห้รับผู่้ป�วย่โรคเบาห้วานไว้ป็นสถิติเพ่�อให้้คุณห้มุอได้ดู

เวลิาไปรับบริการที่่�โรงพย่าบาลิ	 ซี้�งจะแสดงประวัติที่่�ผู่้ใชั้งานเคย่บันที่้กเป็นราย่การ	 นอกจากน่�ย่ังมุ่กราฟ

แสดงประวัติเป็น	trend	ของระดับน�ำตาลิในเลิ่อด
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 แบบสอบถาม	เป็นระบบที่่�ศูนูย์่เที่คโนโลิย่ส่ารสนเที่ศูแลิะการส่�อสาร	ร่วมุกบักรมุอนามุยั่	ออกแบบมุา

เพ่�อเป็นอ่กชั่องที่างห้น้�งในการเก็บข้อมุูลิการที่ำงานของเจ้าห้น้าท่ี่�สาธารณสุข	 แลิะเพ่�อให้้ประชัาชันที่ั�วไป

สามุารถใชั้ในการประเมิุนสุขภาพเบ่�องต้นด้วย่ตนเอง	 เมุ่�อตอบแบบสอบถามุเสร็จเร่ย่บร้อย่ระบบจะที่ำ	

การประมุวลิผ่ลิ	พร้อมุที่ั�งแสดงผ่ลิลิัพธ์ที่่�ได้ในที่ันที่่	เพ่�อให้้สามุารถเข้าใจได้ง่าย่จ้งแสดงผ่ลิที่ั�ง	 Infographic	

แลิะข้อความุธรรมุดา

	 ติรัวัจสอบสถานะคิวั	(Q4U)	เป็นเมุนูที่่�มุ่คุณสมุบัติพิเศูษเพราะจะต้องใชั้งานร่วมุกับโปรแกรมุคิว

ของโรงพย่าบาลิที่่�รองรบั	H4U	(สงัเกตได้จากในส่วนของบตัรควิจะมุ	่QR	Code	ท่ี่�บอกว่าใช้ังานร่วมุกบั	H4U	ได้)	

โดย่ผู่้ใชั้งานสามุารถสแกน	QR	Code	จากบัตรคิวเพ่�อดูข้อมุูลิได้

-	 เมุน	ูควิัออนไลัน	์(Q4U)	จะมุเ่มุน	ูจดััการัควิั/ดัคูวิั	สามุารถกดเขา้ไปที่่�ปุ�มุน่�	เพ่�อไปที่ำการสแกน	

QR	Code	ของบัตรคิว	(ห้ากโรงพย่าบาลินั�นรองรับ	H4U	จะปรากฏคิวข้�นมุาบนห้น้าจอ)	

	 การับนัทกึวัคัซีีน	จากห้นา้จอห้ลิกัจะมุแ่ที่บ็ดา้นลิา่ง	2	แที่บ็	ซี้�งแที่บ็แรกจะแสดงราย่การที่่�เราบนัที่ก้

ดว้ย่ตนเอง	แลิะแที่บ็ที่่�สองแสดงราย่การวัคซีน่ที่่�เราได้รบัจากห้น่วย่บรกิารที่่�เราของประวัตมิุา	ส่วนการบันที่ก้

ข้อมุูลิวัคซี่นด้วย่ตนเองที่ำได้ง่าย่	ๆ 	เพ่ย่งกดปุ�มุเคร่�องห้มุาย่	+	ส่เข่ย่วด้านบนมุุมุขวามุ่อสุด	จะแสดงห้น้าจอ

ให้้เราระบวุคัซีน่	จากนั�นเลิอ่กเคร่�องห้มุาย่	+	เพ่�อเพิ�มุวคัซีน่ที่่�ต้องการ	ระบวุนัท่ี่�ฉ่ีด	แลิะห้น่วย่งานที่่�ให้้บรกิารฉ่ีด	

อย่่าลิ่มุกดปุ�มุบันที่้กนะคะ
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ข้อข้อบคุณข้้อมูลัแลัะภาพปรัะกอบ	
•	ศููนย่์เที่คโนโลิย่่สารสนเที่ศูแลิะการส่�อสาร	กระที่รวงสาธารณสุข
•	E-mail:	ict-moph@health.moph.go.th	

•	https://moph.go.th/index.php/H4U_privacy_notice
•	https://ict.dmh.go.th/books/files/คู่มุ่อการใชั้งานแอปพลิิเคชััน%20H4U.pdf

¢ŒÍÁÙÅ·Õ่à¡็ºÃÇºÃÇÁ
1.	ข้้อมูลัสวันบุคคลั

➣	เลิขบัตรประจำตัวประชัาชัน	สำห้รับรัฐบาลิในการจับคู่แลิะแสดงข้อมุูลิสุขภาพจากฐานข้อมุูลิระดับประเที่ศู

ได้อย่่างถูกต้อง

➣	ชั่�อ	นามุสกลุิ	เพศู	คำนำห้นา้	แลิะห้มุาย่เลิขโที่รศูพัที่	์เพ่�อระบตัุวตนผู่ใ้ชัง้านแลิะคน่ข้อมูุลิสขุภาพให้ป้ระชัาชัน

ได้อย่่างถูกต้องแมุ่นย่ำ

➣	ห้มุาย่เลิขโที่รศัูพที่	์สำห้รบัการกูค่้นรหั้สผ่า่น	แลิะอนญุาตให้บ้คุลิากรที่างการแพที่ย่ข์องเราตดิตอ่เพ่�อติดตามุ

ผ่ลิการคัดกรองสุขภาพ	

2.	ทีอ่ย์ู	(จังหวัดัั	อำเภอ	ติำบลั)	เพ่�อสามุารถระบเุขตสขุภาพ	สำนกังานสาธารณสขุจงัห้วดั	โรงพย่าบาลิศูนูย่	์โรงพย่าบาลิ

ที่ั�วไป	โรงพย่าบาลิชัมุุชัน	แลิะโรงพย่าบาลิส่งเสรมิุสุขภาพระดบัตำบลิ	ในการดแูลิ	กำกบัตดิตามุข้อมุลูิสขุภาพของประชัาชันได้

3.	เลัข้ทีอ่ย์ูด้ัานหลัังบตัิรัปรัะจำติวััปรัะช้าช้น	 เพ่�อย่น่ย่นัตวัตนผู่ใ้ช้ังานกบัฐานข้อมุลูิกระที่รวงมุห้าดไที่ย่	 ไมุ่ได้มุก่ารเก็บ

รวบรวมุข้อมุลูิแลิะลิบที่ิ�งเมุ่�อสิ�นสดุกระบวนการ	ขั�นตอนน่�มุค่วามุสำคญัอย่่างย่ิ�งในการปองกนัการฉ้ีอโกงข้อมุลูิประจำตัว
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¹ํ้ÒÁÑ¹ÊÒÃÊ¡Ñ´¡ÑÞªÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�¹ํ้ÒÁÑ¹ÊÒÃÊ¡Ñ´¡ÑÞªÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�
¢Í§Í§¤�¡ÒÃàÀÊÑª¡ÃÃÁ¢Í§Í§¤�¡ÒÃàÀÊÑª¡ÃÃÁ

ä´ŒÃÑº¡ÒÃºÃÃ Ø̈à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃÂÒ¨Ò¡ÊÁØ¹ä¾Ãä´ŒÃÑº¡ÒÃºÃÃ Ø̈à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃÂÒ¨Ò¡ÊÁØ¹ä¾Ã
ã¹ºÑÞªÕÂÒËÅÑ¡áË‹§ªÒµÔ´ŒÒ¹ÊÁØ¹ä¾ÃáÅŒÇã¹ºÑÞªÕÂÒËÅÑ¡áË‹§ªÒµÔ´ŒÒ¹ÊÁØ¹ä¾ÃáÅŒÇ

น้ำมันสัารสักัดกัญชี่าทางการแพิทย์ขององค์์การเภสััชี่กรรมได�รับการบรรจุ

เปนรายการยาจากสัมุนไพิรในบัญช่ี่ยาหลักแหงชี่าติด�านสัมุนไพิรแล�วจำนวน 

3 รายการ ผู้้�ปวยสัามารถเข�าถงึกญัชี่ามาตรฐานทางการแพิทยใ์นระบบบรกิารสัขุภาพิ

ของรัฐได�ตามข�อบงใชี่� โดยแพิทย์ในโรงพิยาบาลของรัฐเปนผู้้�วินิจฉัยและสัั�งจายยา 

เพิื�อค์วามปลอดภัยและประสัิทธิภาพิในการรักษา

  ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สัุวรรณปฎกกุล ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญพิิเศษ องค์์การเภสััชี่กรรม

เป็ดเผู้ยว่า คุณะกัรรมักัารพัฒน้าระบับัยาแห่งชาติิได้พิจารณาบัรรจุน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชา

ที่างกัารแพที่ย์ขึ้ององคุ์กัารเภสูัชกัรรมัเป็็น้รายกัารยาจากัสูมัุน้ไพรใน้บััญช่ยาหลักัแห่งชาติิ

ด้าน้สูมุัน้ไพร พ.ศ. 2564 และไดม้ัก่ัารป็ระกัาศใน้ราชกัจิจาน้เุบักัษา เมั่�อวนั้ที่่� 14 พฤษภาคุมั 

พ.ศ. 2564 โดยน้ำ้มันั้สูารสูกััดกัญัชาที่างกัารแพที่ยข์ึ้ององคุก์ัารเภสูชักัรรมัที่่�ได้รบัักัารบัรรจุ

ใน้บััญช่ยาหลักัแห่งชาติิด้าน้สูมัุน้ไพรจำน้วน้ 3 รายกัาร ได้แกั่ ยาน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชาที่่�มั่ 
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THC สูงู ยาน้้ำมััน้สูารสูกัดักัญัชาท่ี่�มั ่CBD สูงู และยาน้ำ้มันั้สูารสูกัดักัญัชาท่ี่�มั ่CBD และ THC สูดัสู่วน้เท่ี่ากััน้ ซึ่่�งเป็็น้กัลไกัหน้่�ง

ใน้กัารสู่งเสูริมักัารใช้ยาจากัสูมัุน้ไพรให้แพร่หลายมัากัยิ�งขึ้่้น้ 

 รายกัารยาจากัสูมัุน้ไพรใน้บััญช่ยาหลักัแห่งชาติิเป็็น้ยาสูำหรับัใช้ใน้โรงพยาบัาลและสูถาน้บัริกัารสูาธารณสูุขึ้ 

โดยมั่สูรรพคุุณและขึ้้อบั่งใช้ติามัขึ้้อกัำหน้ดที่างกัารแพที่ย์ โดยน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชาที่างกัารแพที่ย์ขึ้ององคุ์กัารเภสูัชกัรรมั

ที่ั้ง 3 รายกัารเป็็น้รูป็แบับัยาหยดใติ้ลิ้น้ ป็ระกัอบัด้วย ยาน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชาที่่�มั่ THC สููง รักัษาเสูริมัใน้กัารรักัษาภาวะ

คุล่�น้ไสู ้อาเจย่น้จากัเคุม่ับัำบัดั ผูู้ป้็ว่ยโรคุมัะเรง็ระยะที่า้ยที่่�มัอ่ากัารน้อน้ไมัห่ลบัั เบั่�ออาหาร หรอ่มัอ่ากัารป็วดใน้ระดบััป็าน้กัลาง

จน้ถ่งรุน้แรง ยาน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชาที่่�มั่ CBD สููง ติามัโคุรงกัารขึ้องกัรมักัารแพที่ย์ และยาน้้ำมััน้สูารสูกััดกััญชาที่่�มั่ CBD 

และ THC สูัดสู่วน้เที่่ากััน้ รักัษาเสูริมัใน้ผูู้้ป็่วยมัะเร็งระยะที่้ายที่่�น้อน้ไมั่หลับั เบั่�ออาหาร ป็วดป็าน้กัลางถ่งรุน้แรง          

  ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญพิเิศษ องค์ก์ารเภสัชัี่กรรม กัลา่วติอ่ไป็วา่ ป็ระชาชน้สูามัารถเขึ้า้ถง่กัญัชาที่างกัารแพที่ยใ์น้บััญชย่าหลกัั

แห่งชาติิด้าน้สูมัุน้ไพรได้ใน้ระบับับัริกัารสูุขึ้ภาพขึ้องรัฐ โดยรัฐเป็็น้ผูู้้สูน้ับัสูนุ้น้คุ่าใช้จ่ายด้าน้ยา ป็ัจจุบััน้มั่หน้่วยบัริกัาร

ที่างกัารแพที่ย์ที่่�ได้รับัอนุ้ญาติจ่ายกััญชาที่างกัารแพที่ย์ที่่�เป็็น้โรงพยาบัาลภาคุรัฐจำน้วน้ 893 แห่งที่ั�วป็ระเที่ศ และเพ่�อให้

ป็ระชาชน้สูามัารถเขึ้า้ถง่กัญัชาที่างกัารแพที่ยไ์ดอ้ยา่งป็ลอดภยัและมัป่็ระสูทิี่ธภิาพใน้กัารรกััษา จง่คุวรไป็พบัแพที่ยเ์พ่�อวนิ้จิฉัยั

และสูั�งจ่ายยาซ่ึ่�งแพที่ย์เหล่าน้่้ได้ผู้่าน้กัารอบัรมักัารใช้กััญชามัาอย่างถูกัต้ิองและเล่อกัใช้ยาท่ี่�มั่มัาติรฐาน้ ป็ลอดภัย 

โดยเฉัพาะยาที่่�ได้รับัอนุ้ญาติจากั อย. แล้ว และเป็็น้ยาที่่�บัรรจุอยู่ใน้บััญช่ยาหลักัแห่งชาติิด้าน้สูมัุน้ไพร  

 “กัารบัรรจุยาจากัสูมุัน้ไพรใน้บัญัชย่าหลกััแหง่ชาติจิะชว่ยลดคุา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ัผูู้ป้็ว่ยและสูง่เสูรมิัใหผูู้้ป้็ว่ยสูามัารถเขึ้า้ถง่

ยาที่่�มั่คุวามัจำเป็็น้ได้มัากัยิ�งขึ้่้น้ โดยเฉัพาะยาที่่�มั่ราคุาสููง และสู่งเสูริมัให้ป็ระชาชน้ได้หัน้มัาใช้ยาที่่�ผู้ลิติจากัสูมัุน้ไพร ที่ดแที่น้

กัารน้ำเขึ้า้ยาที่่�มัฤ่ที่ธิ�ใน้กัารรักัษาคุล้ายกันั้ ชว่ยลดคุ่าใชจ้า่ยด้าน้ยาขึ้องป็ระเที่ศลงได้” ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญพิเิศษ องค์ก์ารเภสัชัี่กรรม 

กัล่าวที่ิ้งที่้าย
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เครืือข่่ายลดบรืิโภคเค็มและเครืือข่่ายเด็กไทยไม่กินหวานเครืือข่่ายลดบรืิโภคเค็มและเครืือข่่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
เตืือนภัย อาหารืหวานหนัก มัน เค็มจััด เกลื�อนแอปเตืือนภัย อาหารืหวานหนัก มัน เค็มจััด เกลื�อนแอป

หวั�นคนไทยเสี่่�ยงโรืคเรืื�อรืัง ไตื หัวใจั พัังก่อนวัยอันควรืหวั�นคนไทยเสี่่�ยงโรืคเรืื�อรืัง ไตื หัวใจั พัังก่อนวัยอันควรื
	 เครืือข่่ายลดบริืโภคเค็มและเครืือข่่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 เผยเตืือนภัยเงีียบจากการืสัั่�งีอาหารื

ออนไลน์ผ่านแอปเพื่ื�อนำอาหารืมาสั่่งีให้ลูกค้า	 (Online	 Food	 Delivery	 apps	 หรืือ	 OFD)	 ควรืเพื่ิ�ม

หรืือให้ทางีเลือกแก่ผู้บรืิโภคเมื�อสัั่�งีซื้ื�ออาหารื	 หลังีผลสั่ำรืวจพื่บว่ามีอาหารืและเครืื�องีดื�มหลากหลายชนิด

มคีวามหวาน	มัน	เคม็จดั	เกนิปรืมิาณตืามเกณฑ์์มาตืรืฐาน	พื่ร้ือมแนะอาหารืและเครืื�องีดื�มควรืคำนงึีถึงึีสั่ขุ่ภาพื่

ผู้บรืิโภคให้มากยิ�งีข่ึ�นและควรืมีตืัวเลือก	 เช่น	 เกลือน้อย	 น�ำตืาลน้อย	 เพืื่�อช่วยให้ผู้บริืโภคได้สั่ั�งีอาหารื

เพื่ื�อเป็นทางีเลือกสัุ่ข่ภาพื่ที�ดีให้กับสั่ังีคม	ลดภาวะเสั่ี�ยงีเป็นโรืคไม่ตืิดตื่อเรืื�อรืังี	(NCDs)	ก่อนวัยอันควรื

 รืศ.นพื่.สุั่รืศักดิ�	 กันตืชูเวสั่ศิรืิ	 ปรืะธานเครืือข่่ายลดบริืโภคเค็ม	 และอาจารืย์ปรืะจำหน่วยโรืคไตื	

ภาควชิาอายรุืศาสั่ตืรื	์คณะแพื่ทยศาสั่ตืรืโ์รืงีพื่ยาบาลรืามาธบิด ีเปิดิเผยว่า่ จากการสำรว่จภายใต้โ้ครงการข้อ้มูลู

คว่ามูเส่�ยงดา้นอาหารที่่�เก่�ยว่ข้อ้งกบัโรคไมูต่้ดิต้อ่เร้�อรงัข้องอาหารพรอ้มูส่งพรอ้มูรบัปิระที่านยอดนยิมูในกรงุเที่พฯ 

ปิระเที่ศไที่ย (NCD dietary risk profile of popular Ready-to-Eat Delivery Foods in Bangkok, Thailand) 

โดยได้รับทุี่นสนับสนุนจาก Family Health International (FHI360) ซึ่่�งรายงานการวิ่เคราะห์สารอาหารข้อง

อาหารและเคร้�องด้�มู 40 รายการ ในแอปิพลิเคชัันอาหารออนไลน์ ปิี พ.ศ. 2565 แบ่งเปิ็นอาหารจานเด่ยว่ 

25 รายการ ข้นมูหว่าน 5 รายการ และเคร้�องด้�มูรสหว่าน 10 รายการ ซึ่่�งการว่ิเคราะห์สารอาหารเหล่าน่�ยังไมู่รว่มู

เคร้�องปิรุง เชั่น น�ำปิลาพริก น�ำจิ�มู พบอาหารจานเด่ยว่ 23 รายการ จากที่ั�งหมูด 25 รายการ มู่ปิริมูาณโซึ่เด่ยมู

สูงกว่่า 0.6 กรัมูต้่อมู้�อ ต้ามูที่่�กรมูอนามูัยแนะนำให้บริโภค โดยอาหารที่่�มู่ปิริมูาณโซึ่เด่ยมูสูงสุดค้อ ส้มูต้ำปิูปิลาร้า 

มู่ปิริมูาณโซึ่เด่ยมูเฉล่�ย 5 กรัมูต้่อ 1 จาน ซ่ึ่�งสูงกว่่าปิริมูาณที่่�องค์การอนามูัยโลกกำหนดไว่้ที่่� 2 กรัมูต้่อว่ัน 
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ซึ่่�งหมูายคว่ามูว่่าส้มูต้ำปูิปิลาร้า 1 จาน มู่ปิริมูาณคว่ามูเค็มูสูงเก้อบ 3 เท่ี่าข้องการบริโภคโซึ่เด่ยมูต้ลอดหน่�งวั่น 

หร้อคิดเปิ็นปิริมูาณโซึ่เด่ยมูสูงมูากถึ่ง 8 เที่่าต้่อ 1 มู้�อ อ่กที่ั�งยังพบปิริมูาณโซึ่เด่ยมูสูงมูากเกินกว่่า 0.6 กรัมูต้่อมู้�อ 

ในกาแฟเย็น ซึ่าลาเปิาไส้หมููสับ ชัิฟฟ่อนใบเต้ย และปิาที่่องโก๋ นับเปิ็นปิัญหาสำคัญที่่�ทีุ่กภาคส่ว่นต้้องเร่ง

ชั่ว่ยกันแก้ไข้

 ด้าน	 ทพื่ญ.ปิยะดา	ปรืะเสั่รืิฐสั่ม	ทันตืแพื่ทย์ทรืงีคุณวุฒิิ	 กรืมอนามัย	 กรืะทรืวงีสั่าธารืณสัุ่ข่	 และ

เครืือข่่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	กล่าว่เสริมูว่่า ในส่ว่นข้องเคร้�องด้�มูรสหว่านจาก 10 รายการ มู่จำนว่น 8 รายการ

ที่่�มู่น�ำต้าลเกินกว่่าปิริมูาณที่่�องค์การอนามูัยโลกกำหนดไว่้ที่่� 25 กรัมูต้่อว่ัน และมู่เพ่ยงเมูนู 2 รายการเที่่านั�น ค้อ 

อเมูริกาโน่เย็นและน�ำเต้้าหู้ที่่�มู่ปิริมูาณน�ำต้าลเฉล่�ยไมู่ถึ่ง 16 กรัมู ชัาน�ำผ่�งมูะนาว่มู่ปิริมูาณน�ำต้าลเฉล่�ย 53.1 กรัมู 

ซึ่่�งมู่ปิริมูาณน�ำต้าลเกิน 2 เที่่าต้่อ 1 ว่ัน หร้อเที่่ยบเที่่าน�ำต้าลเก้อบ 13 ชั้อนชัา หากคิดต้่อ 1 มู้�ออาหารคว่ร

มู่ปิริมูาณน�ำต้าลเฉล่�ยปิระมูาณ 8 กรัมูต้่อมู้�อ ซึ่่�งที่ั�ง 10 รายการ มู่ปิริมูาณน�ำต้าลเกิน 8 กรัมูต้่อมู้�อ โดยชัาน�ำผ่�ง

มูะนาว่มู่ปิริมูาณน�ำต้าลเก้อบ 7 เที่่าต้่อมู้�อ ซึ่่�งถึ้อว่่าปิริมูาณน�ำต้าลเกินกว่่าคว่ามูต้้องการข้องร่างกายในแต้่ละมู้�อ 

อ่กที่ั�งเคร้�องด้�มูรสหว่านเหล่าน่�ยังเปิ็นพลังงานว่่างเปิล่าหร้ออาหารที่่�แที่บจะไมู่มู่สารอาหาร ว่ิต้ามูินและแร่ธาตุ้

ที่่�เปิ็นปิระโยชัน์ต้่อร่างกาย แต่้ให้พลังงานหร้อมู่ปิริมูาณแคลอร่ที่่�สามูารถึที่ำให้น�ำหนักต้ัว่เพิ�มูข้่�นได้ ไมู่เพ่ยง
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เคร้�องด้�มูรสว่านที่่�มูป่ิรมิูาณน�ำต้าลเกนิเกณฑ์ท์ี่่�แนะนำเที่า่นั�น อาหารจานเดย่ว่ เชัน่ สมู้ต้ำไที่ย หมูปูิิ�ง ไข้พ่ะโล ้และ

ข้องหว่านอย่างชัฟิฟ่อนใบเต้ยและไอศกรมู่กะที่สิดยงัมูป่ิรมิูาณน�ำต้าลสงูมูากต่้อมู้�อและสงูเกนิกว่่าที่่�องค์การอนามูยัโลก

แนะนำอ่กด้ว่ย

 ด้าน	รืศ.พื่ญ.ปรืะพื่ิมพื่์พื่รื	ฉััตืรืานุกูลชัย	คณะแพื่ทยศาสั่ตืรื์โรืงีพื่ยาบาลรืามาธิบดี	กล่าว่ว่่า องค์การ

อนามูัยโลกแนะนำไมู่คว่รบริโภคไข้มูันเกิน 30% ข้องปิริมูาณพลังงานที่่�ร่างกายคว่รได้รับในแต้่ละว่ัน หร้อคิดเปิ็น

ปิรมิูาณไข้มูนัต่้อ 1 มู้�อ เฉล่�ยอยู่ที่่� 25 กรมัู และอาหารท่ี่�มูไ่ข้มูนัสงู เช่ัน หมูสูามูชัั�นที่อด มูไ่ข้มูนัเฉล่�ยสงูถึง่ 67.1 กรมัู 

ซึ่่�งถึ้อว่่ามู่ปิริมูาณไข้มูันสูงเก้อบ 3 เท่ี่าต้่อมู้�อ หร้อคิดเปิ็นร้อยละ 86 ข้องปิริมูาณพลังงานที่่�ร่างกายคว่รได้รับ

ใน 1 ว่ัน ส่ว่นหมููปิิ�ง (55.6 กรัมู) คอหมููย่าง (48.6 กรัมู) มู่ปิริมูาณไข้มูันเกินถึ่ง 2 เที่่าต้่อมู้�อ และคิดเปิ็นร้อยละ 71 

และร้อยละ 62 ข้องปิริมูาณพลงังานที่่�ร่างกายคว่รได้รบัต้ลอดที่ั�งว่นั ยิ�งไปิกว่่านั�นเน้�อสตั้ว์่ต้ดิมูนัและอาหารที่่�นำไปิที่อด 

ไข้มูันที่่�ได้จากอาหารเหล่าน่�เปิ็นไข้มูันอิ�มูตั้ว่ ซึ่่�งจัดเปิ็นไข้มูันที่่�ไมู่ด่ต้่อสุข้ภาพและการรับปิระที่านอาหารที่่�มู่

ไข้มูนัอิ�มูตั้ว่มูากเกินไปิอาจที่ำให้คอเลสเต้อรอลในเลอ้ดสูงข้่�น จะเพิ�มูคว่ามูเส่�ยงข้องการเกิดโรคหัว่ใจต้ามูมูา ดงันั�น 

การแสดงปิริมูาณสารอาหารโดยเฉพาะเกล้อ น�ำต้าลและไข้มูัน ในรายการอาหารบนแอปิพลิเคชัันอาหารออนไลน์

จะสามูารถึช่ัว่ยให้ผูบ้ริโภคที่ราบถ่ึงปิริมูาณสารอาหารดังกล่าว่ นอกจากนี�แอปพื่ลิเคชันอาหารืออนไลน์ควรืเพื่ิ�ม

หรืือให้ทางีเลือกแก่ผู้บรืิโภคในการืกรืองีตืัวเลือกเมื�อสั่ั�งีซื้ื�ออาหารื	 เช่น	 สั่้มตืำ	 ควรืมีตืัวเลือก	 เกลือน้อย	

น�ำตืาลน้อย เพื่ื�อช่วยให้ผู้บรืิโภคได้สั่ั�งีอาหารืโดยคำนึงีถึึงีสัุ่ข่ภาพื่ได้มากยิ�งีข่ึ�น 

 ด้าน	ทพื่ญ.จริืาพื่รื	ข่ดีด	ีทนัตืแพื่ทยช์ำนาญการืพื่เิศษ	สั่ำนกัทนัตืสั่าธารืณสั่ขุ่	กรืมอนามยั	กรืะทรืวงี

สั่าธารืณสัุ่ข่	กล่าว่เพิ�มูเต้ิมูว่่า อาหารที่่�มู่ไข้มูันสูงมูักจะให้พลังงานหร้อแคลอร่สูงต้ามูไปิด้ว่ย เชั่น ชัิฟฟ่อนใบเต้ย

มู่ปิริมูาณไข้มูันสูงมูากเฉล่�ยปิระมูาณ 65.3 กรัมู ให้พลังงานสูงถึ่ง 1,098.8 แคลอร่ ซึ่่�งสูงเกินคร่�งหน่�งข้องปิริมูาณ

พลังงานที่่�ร่างกายต้้องการข้ององค์การอนามูัยโลกแนะนำไว่้ 2,100 แคลอร่ต้่อว่ัน ถึ้าคิดเปิ็น 1 มู้�อ คว่รได้ปิริมูาณ

พลังงานปิระมูาณ 600 แคลอร่ ข้นมูดังกล่าว่มู่ปิริมูาณพลังงานเกินเก้อบ 2 เท่ี่าต้่อมู้�อ หร้อคิดเปิ็นร้อยละ 52 

ข้องปิริมูาณพลังงานที่่�ร่างกายต้้องการใน 1 ว่ัน อ่กที่ั�งการบริโภคอาหารที่่�มู่รสหว่าน มูัน เค็มูสูงเหล่าน่�และ

หากบรโิภคบ่อย ๆ  อาจเส่�ยงต่้อการเกดิโรคไมู่ต้ดิต่้อเร้�อรงั (NCDs) เช่ัน โรคคว่ามูดนัโลหติ้สงู โรคไต้ และโรคเบาหว่าน 

ซึ่่�งอาจนำไปิสู่การเส่ยชั่ว่ิต้ก่อนว่ัยอันคว่รได้
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นานาสาระ
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ในสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-19 ส่งผลกระทบต่่อเด็ก ๆ ท้�งสุขภาพกายและส้งคม พ่อแม่จึึงต้่องเต่รียมควิามพร้อมและ

ให้้ลูกไปโรงเรียนอย่างต่ระห้น้กแต่่ไม่ต่ระห้นก โดยสวิมห้น้ากากอนาม้ยให้้ถูกต่้องก่อนออกจึากบ้าน เวิ้นระยะห้่างจึากเพ่�อน

ซึ่ึ�งธรรมชาต่ิของเด็กเวิลาเล่นก้นอาจึมีการส้มผ้สใกล้ชิดก้น และห้ากลูกห้ลานมีอาการไข้ ไอ น�ำมูก ควิรห้ยุดเรียนท้นที 

เพ่�อลดควิามเสี�ยงในการร้บเช่�อโรคเพิ�มขึ�น และลดการแพร่กระจึายเช่�อ ทางโรงเรียนต้่องเคร่งคร้ดมาต่รการสาธารณ์สุข

เพ่�อลดควิามเสี�ยงโควิิด-19 ในโรงเรียน เน้นย�ำให้้น้กเรียนสวิมห้น้ากากอนาม้ยและการร้กษาระยะห้่าง ค้ดกรองวิ้ดไข้ 

ก่อนเข้าโรงเรียน ลดการแออ้ด และควิามสะอาดในโรงเรียน การล้างม่อห้ล้งส้มผ้สปุ�มส้มผ้ส ลูกบิดประตู่ และร้บประทาน

อาห้ารปรุงสุกให้ม่ และสำรวิจึต่รวิจึสอบต่นเองจึะช่วิยให้้เด็กไปโรงเรียนอย่างมีควิามสุข และปลอดภ้ยห่้างไกลโรคโควิิด-19 

ผู้ปกครองควิรพาบุต่รห้ลานไปฉีีดวิ้คซึ่ีนโควิิด-19 ก่อนไปโรงเรียนต่ามคำแนะนำของแพทย์

สถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี
แนะเปิิด็เทอมให่ม่ห่่างไกลโควิิด็-19

 กรมการแพทย์ โดยสถาบ้นสุขภาพเด็ก

แห้่งชาต่ิมห้าราชินี  แนะผู้ปกครองควิรเต่รียม

ควิามพร้อมให้้กบ้เด็ก ๆ  โดยต้่องบอกวิธีิการปฏิิบติ้่ต่น

เม่�ออยู่ที� โรงเรียน เพ่�อให้้ปลอดภ้ยห่้างไกลโรค

โควิิด-19

 นพ.สมศักัดิ์์� อรรฆศัล์ป์์ อธิบ์ดิ์กีรมการแพทย์์ 

เปิดเผยว่ิา โรงเรียนในห้ลาย ๆ พ่�นที�จึะทำการเปิด

การเรียนการสอนเป็นแบบ On site ช่วิงเด่อน

พฤษภาคมนี� เด็ก ๆ ต่้องเปลี�ยนการดำเนินชีวิิต่

จึากการเรียนออนไลน์ก้บผู้ปกครองที�บ้านที�มี

ควิามยด่ห้ยุน่เป็นเวิลานาน ในการเปิดภาคเรยีนเด็ก ๆ  

ต่อ้งต่่�นเชา้เพ่�อไปโรงเรยีน เขา้ระบบการเรยีนการสอน

ที�เป็นเวิลามากขึ�น อีกท้�งย้งมีการแพร่ระบาดของ

โควิิด-19 ผู้ปกครองห้ลายท่านอาจึจึะก้งวิลในเร่�อง

ของควิามปลอดภ้ยเม่�อลูกต้่องไปโรงเรียน จึึงควิร

เต่รียมควิามพร้อมให้้ลูกก่อนออกจึากบ้าน โดยสวิม

ห้น้ากากอนาม้ย แนะให้้ล้างม่ออย่างสม�ำเสมอ 

เต่รียมอุปกรณ์์การเรียนและของใช้ส่วินต่้วิเพ่�อจึะได้

ไม่ใช้สิ�งของร่วิมก้บผู้อ่�น

 นพ.อดิ์์ศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อำนวย์การสถาบัน

สุขภัาพเดิ์็กแห่่งชาต์มห่าราช์นี กล่าวิเพิ�มเต่ิมวิ่า 
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¸ÒµØ¡ÑºÂÒ Ṏ¹¸ÒµØ¡ÑºÂÒ Ṏ¹

 ตัามีประวััตัิอันยาวันานกวั่า 3,000 ปขีองอาหารเพื่อสุขีภาพนั้น ช่าวัจีนเช่ื่อวั่า “ยารักษาโรค็

และอาหารมีีที่มีาจากแหล่งเดีียวั ไม่ีมีีเส้นแบ่งขีอบเขีตัท่ีแน่นอนระหวั่างยากับอาหาร” กล่าวัถุ่ง

ค็ำพูดีขีอง ซึุ่นซึ่ือเหมีี่ยวั (ค็.ศ. 581-682) ซึ่่่งเปนแพทยที่มีีประสบการณมีากมีายและไดี้เขีียนหนังสือ

มีากมีาย และภายหลังได้ีรับการยกย่องให้เปนเทพแห่งยาวั่า “อาหารสามีารถุขีจัดีปัจจัยภายนอก 

ช่่วัยปรับสภาพอวััยวัะภายใน ทำให้จิตัใจสงบ มีีอารมีณดีีและช่่วัยบำรุงพลังเลือดี ผัู้ที่สามีารถุ

ใช้่อาหารบำบัดีโรค็และบรรเทาอาการตั่าง ๆ ถุือวั่าเปนผัู้มีีค็วัามีรู้อันประเสริฐ ดัีงนั้น ในฐานะ

ที่เปนแพทยจ่งตั้องเขี้าใจสมีุฏฐานขีองโรค็ แล้วัรักษาดี้วัยอาหาร ถุ้าไมี่ไดี้ผัลจ่งรักษาดี้วัยยา”

·ÄÉ®Õ»˜Þ¨¸ÒµØ

 ยิน-หยางจะค็วับค็ุมีและเปนส่วันประกอบขีองสรรพสิ่งในจักรวัาล สรรพสิ่งยังประกอบดี้วัย

ธาตัุทั้ง 5 ค็ือ ไมี้ ไฟ ดีิน ทอง และน้ำ มีนุษยเราเปนส่วันหน่่งขีองจักรวัาลจ่งมีีลักษณะขีอง

ธาตัุทั้ง 5 อยู่ในร่างกายอย่างมีีกฎเกณฑแน่นอน
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 ธาตุุไม้้ (木) แทนอวััยวัะตัับและถุุงน้ำดีี มีีรสเปรี้ยวั สีเขีียวั เช่่น ผัักใบเขีียวั กะหล่ำปลี มีะนาวั

 ธาตุุไฟ (火) แทนอวััยวัะหัวัใจและลำไส้เล็ก มีีรสขีมี สีแดีง เช่่น เห็ดีหลินจือ มีะระ 

 ธาตุุดิิน (土) แทนอวััยวัะมี้ามีและกระเพาะอาหาร มีีรสหวัาน สีเหลือง เช่่น ขีิง ขีมีิ้น พุทราจีน

 ธาตุุโลหะ (金) แทนอวััยวัะปอดีและลำไส้ใหญ่่ มีีรสเผั็ดี สีขีาวั เช่่น กระเทียมี หัวัไช่เท้า

 ธาตุุน้ำ (水) แทนอวััยวัะไตัและกระเพาะปัสสาวัะ มีีรสเค็็มี สีดีำ เช่่น สาหร่ายทะล เห็ดีหูหนูดีำ 

 ซึ่่่งแตั่ละธาตัุมีีอวััยวัะ รส และสีตั่างกัน ซึ่่่งหาพบในธรรมีช่าตัิไดี้ โดียจะจำแนกอย่างง่ายโดียการดีูสีและรสช่าตัิ

ก็พอจะบอกไดี้ถุ่งสรรพค็ุณทางยาได้ีแบบง่าย ๆ ไดี้ เช่่น สาหร่ายทะเลมีีสีดีำ มีีรสเค็็มี ก็สามีารถุช่่วัยบำรุงไตัไดี้ แตั่

การรับประทานสมีุนไพรค็วัรรับประทานแตั่พอดีี ไมี่ค็วัรรับประทานมีากเกินไป เช่่น การรับประทานรสเค็็มีมีากเกินไป

อาจจะทำให้ร่างกายไดี้รับโซึ่เดีียมีเพิ่มีขี่้น อาจจะทำให้ไตัทำงานหนักขี่้นไดี้ หรืออาหารที่มีีรสเปรี้ยวัอาจจะมีีกรดีมีากเกินไป

และอาจจะทำให้เกิดีโรค็กระเพาะขี่้นไดี้

เอกสารอ้างอิง
1. 99味常用中药入门  林政宏 著作
2. http://cmed.hcu.ac.th/knowledge.php?num=92

วงก
ารย

า 2
86

 

www.won
gka

rnp
at.

co
m



27วงการยา
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 “ฟ้้าทะลายโจร” เป็็นสมุุนไพรไทยท่�มุ่การใช้้อย่างกว้้างขว้างในป็ระเทศไทย โดยคณะ

อนุกรรมุการบััญช้่ยาหลักแห่งช้าติิด้านสมุุนไพรได้ออกป็ระกาศ ณ ว้ันท่� 2 มุิถุุนายน พ.ศ. 2564 

เร่�อง บัญัช้ย่าหลกัแหง่ช้าติดิา้นสมุนุไพร (ฉบับััท่� 2) พ.ศ. 2564 คดัเลอ่กยาสารสกดัจากฟ้า้ทะลายโจร

และยาจากผงฟ้้าทะลายโจรเข้าส่่บััญช้่ยาหลักแห่งช้าติิในข้อบั่งใช้้ในผ่้ป็่ว้ยโรคโคว้ิด-19 ท่�มุ่

อาการน้อยเพ่�อลดการเกิดโรคท่�รุนแรง1 ติ่อมุาเมุ่�อว้ันท่� 25 มุิถุุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับัการบัรรจุ

ในแนว้ทางเว้ช้ป็ฏิิบััติิ การว้ินิจฉัย ด่แลรักษา และป็้องกันการติิดเช้่�อในโรงพยาบัาล กรณ่โรคติิดเช้่�อ

ไว้รัสโคโรนา 2019 (โคว้ิด-19) ซึ่่�งระบัุว้่ายาฟ้้าทะลายโจรอาจมุ่ฤทธิ์ิ�ติ้านไว้รัสโคโรนา 2019 หร่อ 

SARS-CoV-2 โดยสามุารถุต้ิานการอักเสบั และลดอาการไข้ หวั้ด เจ็บัคอ ทั�งน่�ให้พิจารณา

ใช้้ยาฟ้้าทะลายโจรในผ่้ป็่ว้ยท่�ไมุ่มุ่อาการ หร่อมุ่อาการน้อย ไมุ่มุ่ป็ัจจัยเส่�ยงติ่อการเกิดโรคโคว้ิด-19 

ท่�รุนแรง และไมุ่มุ่ข้อห้ามุต่ิอการใช้้ยาฟ้้าทะลายโจร ซึ่่�งข้อมุ่ลจากการศ่กษาเบั่�องต้ินพบัว่้าอาจช่้ว้ย

สวรส. หนุุนุวิจััยสวรส. หนุุนุวิจััย

“ยาฟ้้าทะลายโจรในผู้้�ป่่วยโควิด-19”“ยาฟ้้าทะลายโจรในผู้้�ป่่วยโควิด-19”
พิิสู้จน์ป่ระสิูทธิิภาพิ สูร�างความม่�นใจการใช้�พิิสู้จน์ป่ระสิูทธิิภาพิ สูร�างความม่�นใจการใช้�

สู้�ความป่ลอดภ่ยผู้้�ป่่วยสู้�ความป่ลอดภ่ยผู้้�ป่่วย
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ลดโอกาสของการเกิดป็อดอักเสบัได้ โดยขณะน่�กำลังมุ่การศ่กษาเพิ�มุเติิมุ และไมุ่แนะนำให้

ใช้้ยาฟ้้าทะลายโจรเพ่�อป็้องกันการติิดเช้่�อโรคโคว้ิด-19 รว้มุถุ่งยังไมุ่มุ่ข้อมุ่ลผลการศ่กษา

การใช้้ยาฟ้้าทะลายโจรร่ว้มุกับัยาติ้านไว้รัสช้นิดอ่�น2 ทั�งน่�มุ่การป็รับัป็รุงแนว้ทางเว้ช้ป็ฏิิบััติิฯ 

ดังกล่าว้เพิ�มุเติิมุเมุ่�อวั้นท่� 4 สิงหาคมุ พ.ศ. 2564 โดยป็รับัคำแนะนำในการพิจารณา

ให้ยาฟ้้าทะลายโจรในกลุ่มุท่�ไมุ่มุ่อาการให้ข่�นกับัดุลยพินิจของแพทย์ รว้มุถุ่งไมุ่ให้ยา

ฟ้้าทะลายโจรและยาติ้านไว้รัสร่ว้มุกันเพราะอาจมุ่ผลข้างเค่ยงจากยา3 

 ฟ้้าทะลายโจรจ่งนับัเป็็นสมุุนไพรไทยท่�เป็็นคว้ามุหว้ังและเพิ�มุโอกาสในการรักษา

ผ่้ป็่ว้ยโรคโควิ้ด-19 ท่�มุ่อาการไมุ่รุนแรงได้อย่างมุ่ป็ระสิทธิิ์ภาพ ซึ่่�งกระบัว้นการวิ้จัยจ่งมุ่

คว้ามุสำคัญในการช่้ว้ยหาคำติอบัถุง่ป็ระสิทธิิ์ผลจากการใช้ย้าฟ้า้ทะลายโจรในการรักษาผ่ป่้็ว้ย

โรคโคว้ดิ-19 ดงันั�น สถาบันัวิจิัยัระบับัสาธารณสขุ (สวิรส.) จง่ไดส้นบััสนนุช้ดุโครงการว้จิยั 

“ประสิทธิศัักย์และควิามปลอดภััยของการใช้้ฟ้้าทะลายโจัรในผู้้้ป่วิยโรคโควิิด-19” 

เพ่�อป็ระเมุินป็ระสิทธิ์ิภาพของสารสกัดฟ้้าทะลายโจรสำหรับัป็้องกันการเกิดป็อดอักเสบั

ในผ่้ป็่ว้ยโรคโควิ้ด-19 ท่�ไมุ่มุ่อาการหร่ออาการน้อย รว้มุทั�งป็ระเมิุนคว้ามุป็ลอดภัยของ

ผ่้ป็่ว้ยเป็็นสำคัญ พร้อมุมุ่การจัดติั�งคณะกรรมุการกำกับัด่แลข้อมุ่ลและคว้ามุป็ลอดภัย 

(Data and Safety Monitoring Board; DSMB) เพ่�อกำกับัด่แลโครงการว้ิจัยให้มุ่มุาติรฐาน

การดำเนินงานท่�ถุ่กติ้องและป็ลอดภัย นอกจากน่�ยังเป็็นงานว้ิจัยท่�มุ่การทำงานร่ว้มุกับั

ทมุ่วิ้จยัในพ่�นท่�จงัหวั้ดสระบุัรแ่ละป็ราจน่บุัรอ่ย่างใกล้ช้ดิ โดยเมุ่�อวั้นท่� 3 ธิ์นัว้าคมุ พ.ศ. 2564 

ท่�ผ่านมุา สว้รส. โดยแผนงานวิ้จัยและพัฒนาระบับัยาได้ลงพ่�นท่�จังหวั้ดสระบุัร่ ติิดติามุ

กระบัว้นการว้ิจัย และร่ว้มุแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร่้ในกระบัว้นการดำเนินงานแติ่ละขั�นติอน เพ่�อ

ร่ว้มุกันพัฒนามุาติรฐานการว้ิจัยเช้ิงคลินิกในครั�งน่�ให้มุ่คุณภาพและได้มุาติรฐานมุากท่�สุด
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 ดร.ภัญ.นพคุณ ธรรมธัช้อารี ผู้้้จััดการงานวิิจััย สวิรส. ให้ข้อมุ่ลเพิ�มุเติิมุว่้า 

ท่�ผ่านมุายังไมุ่มุ่หลักฐานทางวิ้ช้าการท่�ช้ัดเจนถุ่งผลการศ่กษาของยาฟ้้าทะลายโจรต่ิอ

การรกัษาผ่ป้็ว่้ยโรคโคว้ดิ-19 และแพทยผ์่ร้กัษายงัขาดคว้ามุเช้่�อมุั�นในการเลอ่กใช้ย้าสมุนุไพร

รักษาโรคโคว้ิด-19 ซ่ึ่�งถุ้ามุ่การใช้้ยาฟ้าว้ิพิราเว้่ยร์เป็็นจำนว้นมุากอาจมุ่โอกาสทำให้เกิด

สถุานการณ์ยาไมุ่เพ่ยงพอ ดังนั�น ยาฟ้้าทะลายโจรซึ่่�งเป็็นยาสมุุนไพรท่�สามุารถุผลิติได้

ในป็ระเทศไทยจ่งเป็็นทางเล่อกท่�เป็็นคว้ามุหว้ังในการใช้้รักษาผ่้ป็่ว้ย ซึ่่�งชุ้ดโครงการว้ิจัยฯ 

ดังกล่าว้มุ่ร่ป็แบับัการศ่กษาวิ้จัยเช้ิงทดลองแบับัสุ่มุ และแบ่ังผ่้ป่็ว้ยเป็็นกลุ่มุทดลองและ

กลุ่มุคว้บัคุมุ (randomized controlled trial; RCT) โดยใช้้กระบัว้นการเก็บัและว้ิเคราะห์ข้อมุ่ล

ท่�ได้มุาติรฐานในทกุพ่�นท่� ซึ่่�งจะทำให้มุห่ลกัฐานทางว้ชิ้าการท่�น่าเช้่�อถุอ่ว่้าการใช้้ยาฟ้้าทะลายโจร

มุ่ผลในการรักษาผ่้ป่็ว้ยโรคโควิ้ด-19 จริงหร่อไมุ่ ติลอดจนระเบั่ยบัวิ้ธิ์่วิ้จัยท่�ได้มุาติรฐานน่�

จะทำให้เกิดการยอมุรับัการใช้้ยาฟ้้าทะลายโจรในการรักษาผ่้ป็่ว้ยโรคโคว้ิด-19 มุากข่�น 

ซึ่่�งมุาติรฐานจากการดำเนินงานว้ิจัยในครั�งน่�สามุารถุนำไป็เป็็นแนว้ทางการดำเนินงานว้ิจัย

เช้ิงคลินิกในป็ระเด็นอ่�น ๆ และเช้่�อว้่าผลจากการศ่กษาวิ้จัยจะเป็็นข้อมุ่ลสำคัญท่�จะนำไป็

ป็ระกอบัการพิจารณาเพ่�อการรักษาผ่้ป่็ว้ยโรคโควิ้ด-19 ท่�เหมุาะสมุและมุ่ป็ระสิทธิิ์ภาพ

มุากยิ�งข่�นในระยะติ่อไป็   
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ข้อม้ลอ้างอิง 
1. ป็ระกาศคณะกรรมุการพัฒนาระบับัยาแห่งช้าติเิร่�อง บัญัช้ย่าหลกัแหง่ช้าติด้ิานสมุนุไพร (ฉบับััท่� 2) พ.ศ. 2564. 

ราช้กิจจานุเบักษา เล่มุ 138 ติอนพิเศษ 120 ง (ลงว้ันท่� 4 มุิถุุนายน พ.ศ. 2564) http://www.ratchakitcha.
soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF

2. แนว้ทางเว้ช้ป็ฏิิบััติิ การว้ินิจฉัย ด่แลรักษา และป็้องกันการติิดเช้่�อในโรงพยาบัาล กรณ่โรคติิดเช้่�อไว้รัสโคโรนา 
2019 (โคว้ิด-19) ฉบัับัป็รับัป็รุง ว้ันท่� 25 มุิถุุนายน พ.ศ. 2564 https://covid19.dms.go.th/backend/Content/
Content_File/Covid_Health/Attach/25640625085440AM_CPG_COVID_v.15_n%2020210625.pdf

3. แนว้ทางเว้ช้ป็ฏิิบััติิ การว้ินิจฉัย ด่แลรักษา และป็้องกันการติิดเช้่�อในโรงพยาบัาล กรณ่โรคติิดเช้่�อไว้รัสโคโรนา 
2019 (โคว้ิด-19) ฉบัับัป็รับัป็รุง ว้ันท่� 4 สิงหาคมุ พ.ศ. 2564 https://covid19.dms.go.th/backend/Content/
Content_File/Covid_Health/Attach/25640804171629PM_CPG_COVID_v.17_n_20210804.pdf

4. ชุ้ดโครงการว้ิจัยเร่�อง ป็ระสิทธิ์ิศักย์และคว้ามุป็ลอดภัยของการใช้้ฟ้้าทะลายโจรในผ่้ป็่ว้ยโรคโคว้ิด-19

 ทั�งน่�พ่�นท่�ในการศ่กษาวิ้จัย ได้แก่ โรงพยาบัาลสนามุเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุัร่ 

ศ่นย์ส่งเสริมุสุขภาพมุิช้ช้ั�น อ.มุว้กเหล็ก จ.สระบัุร่ โรงพยาบัาลสนามุไฮโฮเติ็ล อ.หนองแค 

จ.สระบัุร่ โรงพยาบัาลสนามุมุหาว้ิทยาลัยศร่นครินทรว้ิโรฒ จ.นครนายก และโรงพยาบัาล

สนามุเจ้าพระยาอภัยภ่เบัศร จ.ป็ราจ่นบัุร่ โดยมุ่เป็้าหมุายในการเก็บัข้อมุ่ลผ่้ป็่ว้ย

ป็ระมุาณ 700 คน ซึ่่�งงานวิ้จัยดังกล่าว้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมุการพิจารณา

การศก่ษาว้จิยัในคนดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอ่กแลว้้ รว้มุถุง่การเกบ็ัขอ้มุล่

ทั�งหมุดต้ิองได้รับัคว้ามุยินยอมุจากผ่้ป่็ว้ยทุกราย ซึ่่�งผลการวิ้จัยสามุารถุนำไป็ใช้้ป็ระโยช้น์

ในการพัฒนาแนว้ทางการใช้้ยารักษาผ่้ป็่ว้ยโรคโควิ้ด-19 ติลอดจนเป็็นข้อมุ่ลป็ระกอบั

การสนับัสนุนการใช้้ยาสมุุนไพรไทย และลดค่าใช้้จ่ายด้านยาของป็ระเทศ โดยคาดว่้า

จะสรุป็ผลว้ิจัยได้ภายในเด่อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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อย. ปลดล็อก กัญชา กัญชง ทุุกคนปลูกได้

กรมควบคุมโรค เผยโรคฝีีดาษลิงติิดจากสััติว์สัู�คนได้
แม้มีโอกาสัติิดน้อยแติ�ติ้องเฝี้าระวัง
	 กรมควบคุมโรค	 เตืือนเฝ้้าระวังและป้้องกันโรคฝ้ีดาษลิง	 (Monkeypox)	 ซึ่่�งเป้็น

โรคตืิดตื่อจากสััตืว์สั่่คน	 และจากคนสั่่คนได้	 พบมากในป้ระเทศแถบแอฟริกากลางและ

แอฟริกาตืะวันตืก	 ได้แก่	 แคเมอร่น	 สัาธารณรัฐแอฟริกากลาง	 คองโก	 กาบอง	 ไลบีเรีย	

ไนจีเรีย	และเซึ่ียร์ราลีโอน	การพบผู้่้ป้่วยนอกเขตืแอฟริกา	 เช่่น	สัหรัฐอเมริกา	 อิสัราเอล	

สัิงคโป้ร์	 และสัหราช่อาณาจักร	 มักเกิดจากการเดินทางหรือการนำเข้าสััตืว์ที�ตืิดเช่ื�อ	

จากกรณีสัหราช่อาณาจักรพบผู้่้ตืิดเช่ื�อโรคฝ้ีดาษลิงเพิ�ม	 4	 คน	 รวมเป้็น	 7	 คนนั�น	

โรคฝ้ีดาษลิงไม่ใช่่โรคใหม่	 แตื่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า	 20	 ป้ี	 โรคนี�เกิดจากเช่ื�อไวรัสั

กลุ่ม	Poxviridae	จัดอย่่ในจีนัสั	Orthopoxvirus	เช่่นเดียวกับไวรัสัอีกหลายช่นิด	ได้แก่	ไวรัสั

ที�ทำให้เกิดฝ้ีดาษในคนหรือไข้ทรพิษ	(variola	virus)	ไวรัสัที�นำมาผู้ลิตืวัคซึ่ีนป้้องกันฝ้ีดาษ

ในคน	 (vaccinia	 virus)	 และฝ้ีดาษวัว	 (cowpox	 virus)	 เช่ื�อไวรัสัฝ้ีดาษลิงพบได้ในสััตืว์

หลายช่นิด	โดยเฉพาะสััตืว์ตืระก่ลลิงและสััตืว์ฟันแทะ	เช่่น	กระรอก	หน่ป้่า	เป้็นตื้น

	 ป้ระกาศกระทรวงสัาธารณสัุข	เรื�อง	ระบุช่ื�อยาเสัพตืิดให้โทษในป้ระเภท	5	พ.ศ.	2565	

มีผู้ลบังคับใช่้ในวันที�	 9	 มิถุนายน	 2565	 ซึ่่�งจะมีผู้ลให้ทุกส่ัวนของกัญช่า	 กัญช่ง	 ไม่ใช่่ยาเสัพติืด

ป้ระเภท	 5	ยกเว้้นสารสกัดที่่�ม่ีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็็นยาเสพติิด	 ในเรื�องการป้ล่กนั�น	 ผู้่้ที�

ตื้องการป้ล่กสัามารถป้ล่กได้โดยไม่ตื้องขออนุญาตื	 เพียงจดแจ้งผู้่านแอป้พลิเคช่ัน	 “ป้ล่กกัญ”	

ซึ่่�งสัำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เตืรยีมจะนำมาใช่ใ้นการจดแจง้การป้ลก่กญัช่าเพื�อ

ดแ่ลสุัขภาพสัำหรับป้ระช่าช่นทั�วไป้	รวมทั�งการขออนุญาตืป้ลก่ในเช่งิพาณิช่ย์	ตืั�งแต่ืวนัที�	9	มิถนุายน	

2565	เป้็นตื้นไป้	ทั�งนี�การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญช่า	กัญช่ง	สั่วนอื�น	ๆ	ของพืช่	เช่่น	ช่่อดอก	ใบ	กิ�ง	

ก้าน	 ไม่ตื้องขออนุญาตืนำเข้าตืามกฎหมายว่าด้วยยาเสัพตืิด	 แตื่ตื้องขออนุญาตืนำเข้าตืาม	

พระราช่บัญญัตืิพันธุ์พืช่	 พ.ศ.	 2518	 และพระราช่บัญญัตืิกักพืช่	 พ.ศ.	 2507	 หากเป้็นสัารสักัด

ที�นำเขา้จากตืา่งป้ระเทศจดัเป้น็ยาเสัพตืดิใหโ้ทษ	ตือ้งไดร้บัอนญุาตืตืามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสัพตืดิ

	 นพ.สมศัักดิ์์�	อรรฆศัล์ป์	์อธิบ์ดิ์กีรมการแพทย์	์กลา่ววา่	รากสัามสับิ	ช่ื�อวทิยาศาสัตืร์	

Asparagus	 racemosus	Willd.	 เป้็นพืช่ในวงศ์เดียวกับหน่อไม้ฝ้รั�ง	 สั่วนของรากมีสัารสัำคัญ

คือ	 สัเตีืยรอยด์ซึ่าโป้นิน	 ซึ่่�งเป้็นสัารไฟโตืเอสัโตืรเจน	 มีคุณสัมบัตืิคล้ายฮอร์โมนเอสัโตืรเจน

ของมนุษย์	 รากสัามสิับจ่งถ่กนำมาใช่้ป้ระโยช่น์ด้านบำรุงผิู้วพรรณ	 แก้ป้ระจำเดือนมา

ไม่ป้กตืิ	บรรเทาอาการป้วดป้ระจำเดือน	หรือใช่้ทดแทนฮอร์โมนในสัตืรีวัยทอง	อย่างไรก็ตืาม	

ป้ัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสัมุนไพรรากสัามสัิบสัามารถรักษามะเร็งเตื้านมได้

สัถาบันมะเร็งแห่�งชาติิ เติือนข่�าวปลอม “รากสัามสัิบดองเห่ล้า
กับนำ�าผ้�ง ช�วยรักษามะเร็งเติ้านม” 
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ประจำำ�เดืือน¾ÄÉÀÒ¤Á 2565

¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃ×่Í§ ÊØ¢ÀÒ¾´Õ´ŒÇÂÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ่¹

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพดีดวยอาหารฟงกชั่น: พัฒนาอาหารฟงกชั่นอยางไร

ใหดีและมีประโยชนตอสุขภาพ? ผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ 6-5 กรกฎาคม 2565 รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-05-2565 

จำนวน 9.5 หนวยกิต ผูสนใจสามารถสมัครทางออนไลนที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference  ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน-6 พฤษภาคม 

2565 พรอมสแกนใบโอนเงินชำระคาลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือสงใบสมัคร

พรอมสำเนาใบโอนเงินชำระคาลงทะเบียน (ใบ pay in) มาที่ 0-2644-4536 หรือ

ทางไปรษณีย ไปยังหนวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวัน

ประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาดวยเพื่อตรวจสอบ) อัตราคาลงทะเบียน 

ภาคบรรยาย (online) 1,000 บาทตอคน (ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 

ภาคบรรยาย (online) และภาคปฏิบัติ (on-site) 5,500 บาทตอคน (ชำระภายในวันที่ 

12 พฤษภาคม 2565) รับจำนวนจำกัด

ตองการประชาสัมพันธขาวสาร ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ 0-2423-2286  E-mail: knight26.live@gmail.com 
บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จํากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÃÐÂÐÊÑ้¹ »ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁ ÃØ‹¹·Õ่ 2

 ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร จัดการฝกอบรมระยะส้ัน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑสมุนไพร) รุนที่ 2 ผานระบบออนไลน 

ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม-5 ธันวาคม 2565 รหัสกิจกรรม 0001-2-000-007-07-2565 จำนวน 

30 หนวยกิต ผูสนใจเขารับการฝกอบรมสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต วิทยาลัย

เภสัชกรรมสมุนไพรฯ หรือ https://bit.ly/371q7mZ และสงใบสมัครพรอมเอกสารไปที่ 

thaiherbpharm@gmail.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแหง

ประเทศไทย โทรศัพท 0-2591-9992-5 กด 8 

Updated Pharmacotherapy; Integration of Knowledge into Clinical Practice 2022

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมรูปแบบออนไลนภายใตหัวขอ

Updated Pharmacotherapy; Integration of Knowledge into Clinical Practice 2022

ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-07-2565 จำนวน 11.25 

หนวยกติ ผูสนใจสามารถลงทะเบยีนได 3 ชองทาง 1. Website คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัสยาม 

http://pharmacy.siam.edu  2. Website ศูนยการศึกษาฯ https://ccpe.pharmacycouncil.org/ 

และ 3. ผานลิงค https://forms.gle/AQ25uhPdw8zztqQs5 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÀÊÑª¡ÃÃÁ¤ÅÔ¹Ô¡àÃ×่Í§ ªØ´ÃÒÂÇÔªÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ·Ò§àÀÊÑªÈÒÊµÃ�

 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเภสชักรรมคลนิกิ 

ประจำปงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร (Series of 

Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 5 ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 

2565 รหัสกิจกรรม 1003-2-000-011-07-2565 จำนวน 14.5 หนวยกิต ผูที่สนใจสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเขารวมงานประชุมไดที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/ 

E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com  Line ID: @wal3469f หรือโทรศัพท 053-944374
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