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เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำ�ากัด 

71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 มาถึึงช่่วงกลางปีีกันแล้วครัับ	ตลอด	2	 เดือนที่่�ผ่่านมาเรัาม่ข่่าวครัาว

ที่่�น่าสนใจมากมายเลยนะครัับ	 เรัื�องแรักที่่�ไม่พููดถึึงไม่ได้คือ	 การัรัะบาดข่อง

โรัคฝีีดาษลิง	 หรัือฝีีดาษวานรั	 หรัือ	 monkey	 pox	 ในแถึบปีรัะเที่ศยุโรัปี

หลายปีรัะเที่ศ	 ซึ่ึ�งในฉบับน่�ที่างที่่มบรัรัณาธิิการัได้เตรั่ยมข่้อมูลมา	 update	

ผู่้อ่านทุี่กท่ี่านกันแล้วครัับ	 เพูื�อให้ทีุ่กท่ี่านได้รัู้ เท่ี่าทัี่นโรัคดังกล่าว	 และ

ไม่ตื�นตรัะหนก	รัวมถึึงให้คำแนะนำแก่ปีรัะช่าช่นได้อย่างถึูกต้องกันต่อไปี	

	 ปีรัะเด็นถึัดมาที่่�เรัานำมาฝีากกันในฉบับน่�เปี็นเรัื�องข่องเด็กและ

เยาวช่นครัับ	 เพูื�อต้อนรัับการัเปีิดเที่อมที่่�โรังเรั่ยนส่วนใหญ่่จัดให้ม่การัเข่้าไปี

เรั่ยนที่่�โรังเรั่ยนกันได้แล้ว	หลังจากที่่�ม่การัรัะดมฉ่ดวัคซึ่่นให้แก่เด็กและเยาวช่น

เปี็นจำนวนมากในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา	อย่างไรัก็ตาม	น้อง	ๆ	หนู	ๆ	ทีุ่กคนก็ยัง

ต้องปีฏิิบัติตามมาตรัการัข่องการัปี้องกันโรัคโควิด-19	 กันอย่างเครั่งครััดด้วย

เช่่นเดิม	 นอกจากน่�ยังม่ปีรัะเด็นที่่�ต้องให้ความสนใจต่อสุข่ภาพูข่องเด็กและ

เยาวช่นกลุม่น่�อก่	ไมว่า่จะเปีน็พูษิภยัข่องบหุรั่�และควนับหุรั่�	รัวมถึงึการัใช่ก้ญั่ช่า

ในที่างที่่�ผ่ิดซึ่ึ�งไม่ม่ข่้อบ่งใช่้ที่างการัแพูที่ย์เพูรัาะนโยบายเปีิดเสรั่กัญ่ช่าด้วย	

อ่กที่ั�งยังต้องพูยายามให้เด็ก	 ๆ	 ได้ม่การันอนพูักผ่่อนที่่�เพู่ยงพูอด้วย	 เพูื�อให้

เกิดการัเรั่ยนรัู้และพูัฒนาการัในด้านต่าง	ๆ	ที่่�ด่ยิ�งข่ึ�น	

	 เมื�อพูดูถึงึปีรัะเด็นข่องการัเปิีดเสรักั่ญ่ช่านั�น	ผู่ท้ี่่�ปีรัะสงค์จะปีลูกกัญ่ช่า

ที่่�บา้นควรัไปีลงที่ะเบย่นในแอปีพูลิเคช่นั	“ปีลูกกญั่”	เพูื�อจดแจง้ไวเ้ปีน็หลกัฐาน

กบัสำนักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา	กรัะที่รัวงสาธิารัณสุข่	กันด้วยนะครับั	

นอกจากน่�ในฉบับน่�ยังม่เนื�อหาสารัะอื�น	ๆ	มาฝีากผู่้อ่านทีุ่กที่่านเช่่นเคย	อาที่ิ	

วิธิ่การับรัรัเที่าอาการัไอจากภาวะ	Long	Covid	ด้วยศาสตรั์ข่องแพูที่ย์แผ่นจ่น	

ไวรัสัไข่เ้ลอืดออกเดงก่�	ยาแผ่นไที่ยผ่สมกญั่ช่าที่่�ไดร้ับัการับรัรัจใุนสทิี่ธิปิีรัะโยช่น์

บัตรัที่องเพูิ�มเติมอ่ก	 3	 รัายการั	 รัวมถึึงนวัตกรัรัมใหม่	 ๆ	 ที่างการัแพูที่ย์

ในอนาคต	

	 ที่า้ยสดุน่�ที่ม่บรัรัณาธิกิารัข่อสง่ความหว่งใยแกผู่่อ้า่นที่กุที่า่น	เนื�องใน

โอกาสที่่�โรัคโควิด-19	จะกลายเปี็นโรัคปีรัะจำถึิ�น	และอนุญ่าตให้ถึอดหน้ากาก

ในบางสถึานที่่�ได้ในเรั็ว	 ๆ	 น่�	 ข่อให้ทีุ่กท่ี่านยังคงดูแลตัวเองให้ห่างไกล

จากโรัคโควิด-19	 ได้ตลอดไปี	 และอย่าลืม...	 ไปีรัับวัคซึ่่นปี้องกันโรัคโควิด-19	

ให้ครับอย่างน้อย	2	เข่็ม	และควรัได้รัับเข่็มกรัะตุ้นหากม่ความเส่�ยงนะครัับ	

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
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รายงานพิเศษ
ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำ นาญการ)

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
สำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกแบบแบนเนอร์โดย วิไล กสิโสภา นักวิชาการสารสนเทศ
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ม.มหิิดล มอบความหิวังประชากรโลก ม.มหิิดล มอบความหิวังประชากรโลก 
ช่วยกล่่มเส่ี่�ยงวัย 1-9 ปีช่วยกล่่มเส่ี่�ยงวัย 1-9 ปี

รอดพ้้นไวรัสี่ไข้้เลือดออกเดงก่�รอดพ้้นไวรัสี่ไข้้เลือดออกเดงก่�
	 ความมหััศจรรย์์ของชีีวิตมนุุษย์์เกิิดข้�นุตั�งแต่อย์่่ในุครรภ์์มารดาจนุคลอดออกิมาเป็็นุ

ทารกิวัย์	9-12	เดือนุ	เมื�อพบว่ามีภ์่มิคุ�มกิันุทางธรรมชีาติโดย์อัตโนุมัติจากิแม่สู่่่ล่กิ	ผ่่านุทางรกิ

	 ในุขณะที�วัคซีีนุป้็องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ที�ใชี�ฉีีดกิันุโดย์ทั�วไป็ในุปั็จจุบันุสู่ามารถ

ป็้องกิันุได�เฉีพาะในุเด็กิวัย์	9	ขวบข้�นุไป็เท่านุั�นุ	จ้งทำใหั�เด็กิ	ๆ 	ซี้�งหัมดภ์่มิคุ�มกิันุทางธรรมชีาติ

แล�วจากิมารดาในุกิลุ่มชี่วงวัย์	 1-9	 ป็ี	 ต�องเสู่ี�ย์งมากิต่อกิารเสู่ีย์ชีีวิตจากิกิารติดเชีื�อไวรัสู่

ไข�เลือดออกิเดงกิี�

	 ศ.ดร.นพ.นรตัถพล	เจรญิพนัธุ์์�	ผู้้�อำนวยการสถาบันัชีวีวทิยาศาสตร�โมเลกล์	(MB)	

มหาวิทยาลัยมหิดล	กิล่าวว่า	เป็็นุเวลากิว่า	4	ทศวรรษแล�วที�มหัาวิทย์าลัย์มหัิดล	โดย์นุักิวิจัย์

ของสู่ถาบันุชีีววิทย์าศาสู่ตร์โมเลกิุล	 (MB)	 ได�คิดค�นุและพัฒนุาวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิ

เดงกิี�	 โดย์เริ�มต�นุได�รับกิารสู่นุับสู่นุุนุจากิองค์กิารอนุามัย์โลกิ	 (WHO)	 และนุานุาป็ระเทศ	

จนุสู่ามารถทำใหั�ร่างกิาย์สู่ร�างภ์่มิคุ�มกิันุต่อเชีื�อไวรัสู่ไข�เลือดออกิเดงกิี�ได�ถ้ง	 4	 สู่าย์พันุธุ์

ในุเข็มเดีย์วกิันุ	 และสู่ามารถฉีีดในุเด็กิอาย์ุต�ำกิว่า	 9	 ป็ีได�	 โดย์ทำใหั�ร่างกิาย์สู่ามารถสู่ร�าง

ภ่์มคิุ�มกินัุได�ย์าวนุานุถง้	5	ป็	ีจนุล่าสู่ดุมบีรษิทัเอกิชีนุมารับชีว่งตอ่ไป็	โดย์อย์่ร่ะหัวา่งกิารทดสู่อบ

และพัฒนุาสู่่่กิารผ่ลิตใหั�สู่ามารถใชี�ได�จริงอย์่างป็ลอดภ์ัย์ในุวงกิว�างทั�วโลกิ	 แม�จะต�องรอคอย์
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ย์าวนุานุเพีย์งใดกิ็ไม่เท่าความภ์าคภ์่มิใจที�จะได�เหั็นุคนุไทย์ในุฐานุะเจ�าของเทคโนุโลยี์ที�จะสู่ร�าง

ป็ระโย์ชีนุต์อ่ไป็สู่่ม่วลมนุษุย์ชีาติ	โดย์ที�คนุไทย์เองก็ิจะสู่ามารถเข�าถง้วคัซีนีุป็อ้งกินัุโรคไข�เลอืดออกิ

เดงกิี�ในุงบป็ระมาณสูุ่ขภ์าพที�จับต�องได�ด�วย์

	 ความย์ั�งยื์นุของกิารพัฒนุาวคัซีนีุอย์่ท่ี�ความสู่ามารถควบคุมไวรสัู่ไข�เลือดออกิเดงกิี�ในุพื�นุที�

ระบาดของโลกิ	 ซี้�งสู่่วนุใหัญ่่อย์่่ในุเขตร�อนุชีื�นุ	 โดย์เฉีพาะอย์่างย์ิ�งจะเป็็นุกิารมอบโอกิาสู่ใหั�เด็กิ

วัย์	 1-9	 ป็ี	 ซี้�งเป็็นุกิลุ่มเสู่ี�ย์งที�นุ่าเป็็นุหั่วงที�สูุ่ดได�มีโอกิาสู่รอดชีีวิต	 และเติบโตข้�นุเป็็นุพลเมือง

ซี้�งจะกิลาย์เป็็นุความหัวังของโลกิแหั่งอนุาคตได�ต่อไป็

	 ศ.เกียรติคุ์ณ	 ดร.นพ.ส์ธีุ์	 ยกส�าน	 ที�ปรึกษาศ้นย�วิจัยและพัฒนาวัคุซีีน	 สถาบััน

ชีวีวทิยาศาสตร�โมเลกล์	(MB)	มหาวทิยาลยัมหดิล	คือ	ผ่่�เป็็นุตำนุานุ	ซี้�งอย์่เ่บื�องหัลังของความสู่ำเรจ็

ในุกิารคิดค�นุและพัฒนุาวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ตั�งแต่ย์ุคแรกิเริ�มจนุสู่ามารถป็้องกิันุ

ได�ถ้ง	4	สู่าย์พันุธุ์ในุเข็มเดีย์วกิันุเชี่นุป็ัจจุบันุ

	 ข�อม่ลที�นุ่าสู่นุใจซี้�งนุำไป็สู่่่กิารออกิแบบเพื�อกิารพัฒนุาวัคซีีนุได�อย์่างตรงเป็้าหัมาย์	

นุอกิจากิพบว่าผ่่�ใหัญ่่สู่่วนุใหัญ่่มีภ์่มิคุ�มกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�กิันุบ�างแล�ว	 ในุขณะที�เด็กิยั์งคง

นุ่าเป็็นุหั่วงอย์่่	 นุอกิจากินุี�ย์ังพบว่าผ่่�ที�โดนุย์ุงลาย์ที�มีเชีื�อไวรัสู่เดงกิี�กิัด	 ร�อย์ละ	 80	 ไม่มีอากิาร	

ในุขณะที�ร�อย์ละ	 20	 เท่านุั�นุที�มีอากิาร	 ซี้�งกิารตรวจภ์่มิคุ�มกิันุด�วย์วิธีกิารโดย์ทั�วไป็ไม่สู่ามารถ

ใชี�ย์นืุย์นัุผ่ลกิารติดเชีื�อไวรสัู่ไข�เลอืดออกิเดงกิี�ได�	100%	จะต�องวเิคราะห์ัด�วย์วธิทีดสู่อบความสู่ามารถ

ในุกิารลบล�างฤทธิ�ไวรัสู่หัรือ	 neutralization	 test	 ซี้�งเป็็นุกิารตรวจพิเศษในุหั�องป็ฏิิบัติกิาร

ทางวิทย์าศาสู่ตร์กิารแพทย์์เท่านุั�นุ

	 นุอกิจากินุี�	ศ.เกียรติคุ์ณ	ดร.นพ.ส์ธุ์ี	มองว่าเพีย์งกิารรณรงค์กิำจัดล่กินุ�ำย์ุงลาย์ไม่ใหั�เกิิด

กิารแพรข่ย์าย์พนัุธุข์องพาหัะนุำเชีื�อโรคไข�เลอืดออกิเดงกิี�	และกิารรณรงค์ใชี�ผ่ลติภ์ณัฑ์ป์็อ้งกินัุไมใ่หั�

โดนุย์ุงกิัด	(Mosquito	Repellents)	นุั�นุอาจไม่เพีย์งพอ	จะต�องมีกิารผ่ลักิดันุใหั�เกิิดกิารเตรีย์มพร�อม

สู่นัุบสู่นุุนุวัคซีีนุป้็องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ในุเชีิงนุโย์บาย์ใหั�เกิิดเป็็นุร่ป็ธรรมอย์่างจริงจังต่อไป็

ด�วย์
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	 อ.ดร.พร�อมสนิ	มาศรนีวล	หวัหน�าศน้ย�วจิยัและพฒันาวคัุซีนี	สถาบันัชีวีวทิยาศาสตร�

โมเลก์ล	 (MB)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได�กิล่าวใหั�ความเชีื�อมั�นุทิ�งท�าย์ถ้งบทบาทของศ่นุย์์วิจัย์

และพฒันุาวคัซีนีุฯ	ว่า	พร�อมเป็็นุที�พ้�งใหั�กิบัคนุไทย์และมวลมนุษุย์ชีาตใินุกิารคดิค�นุและพฒันุาวคัซีนีุ

ที�จะเป็็นุต�นุแบบเพื�อกิารป็้องกิันุโรคในุอนุาคต	 ไม่ว่าจะเป็็นุไข�เลือดออกิเดงกิี�	 ไข�ซีิกิา	 ตลอดจนุ

โรคไข�สู่มองอักิเสู่บเจอี	โดย์เชีื�อมั�นุว่าจากิป็ระสู่บกิารณ์	4	ทศวรรษของศ่นุย์์วิจัย์และพัฒนุาวัคซีีนุ	

สู่ถาบันุชีีววิทย์าศาสู่ตร์โมเลกุิล	(MB)	มหัาวิทย์าลัย์มหิัดล	ในุกิารพัฒนุาวัคซีนีุป้็องกัินุโรคไข�เลือดออกิ

เดงกิี�จนุป็ระสู่บความสู่ำเร็จ	 สู่ามารถย์ับย์ั�งเชีื�อไวรัสู่ไข�เลือดออกิเดงกิี�ได�ถ้ง	 4	 สู่าย์พันุธุ์

ในุเข็มเดีย์วกิันุ	 และอย์่่ระหัว่างกิารทดสู่อบทางคลินุิกิค่่ขนุานุกิับกิารผ่ลักิดันุสู่่่กิารผ่ลิต

ในุระดับอุตสู่าหักิรรม	 ซี้�งจะเป็็นุบทเรีย์นุสู่ำคัญ่สู่่่กิารพัฒนุาวัคซีีนุที�จำเป็็นุเร่งด่วนุชีนิุดอื�นุ	 ๆ	

ได�อย์่างสู่มบ่รณ์และเท่าทันุได�ต่อไป็ในุอนุาคต

	 ติดตามข่าวสู่ารที�นุ่าสู่นุใจจากิมหัาวิทย์าลัย์มหัิดลได�ที�	www.mahidol.ac.th	
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	 ดร.สาธิิต	 ปิิตุเตชะ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิารณสุข 

กล่่าวถึึงกรณีีราชกิจจานุุเบกษาเผยแพร่ข้้อกำหนุดตามความในุมาตรา 9 แห่ง

พระราชกำหนุดการบรหิารราชการในุสถึานุการณีฉ์ุกุเฉุนิุ พ.ศ. 2548 ฉุบบัทีี่� 46 

ซึ่ึ�งมีเร่�องข้องการสวมหนุ้ากากอนุามัยหร่อหนุ้ากากผ้าตามความสมัครใจว่า 

ประกาศเร่�องข้องการสวมหร่อถึอดหนุ้ากากตามความสมัครใจนุั�นุ เป็นุแบบ

มีเง่�อนุไข้ค่อ ให้ปฏิิบัติตามคำแนุะนุำข้องกรมอนุามัย กระที่รวงสาธารณีสุข้ 

ซึ่ึ�งแนุะนุำให้สวมหนุ้ากากเม่�อยงัอย่ร่ว่มกบัผ่อ้่�นุในุสถึานุทีี่�เสี�ยงหรอ่พ่�นุที่ี�แออดั

ที่ี�มีการรวมกลุ่่มคนุจำนุวนุมาก ไม่สามารถึเว้นุระยะห่างได้ หร่ออากาศระบาย

ถึ่ายเที่ไม่ดี รวมถึึงกลุ่่มเสี�ยงที่ี�หากติดเช่�อแล่้วจะมีอาการรุนุแรง หร่อผ่้ป่วย

แล่ะผ่้สัมผัสเสี�ยงส่งยังจำเป็นุต้องสวมหนุ้ากากเม่�ออย่่ ร่วมกับบุคคล่อ่�นุ 

แมจ้ะมปีระกาศใหก้ารสวมหนุา้กากหรอ่ถึอดหนุ้ากากเปน็ุไปตามความสมัครใจ 

แต่ข้อให้ปฏิิบัติตามคำแนุะนุำทีี่�เป็นุเง่�อนุไข้อย่างเคร่งครัด การสวมหนุ้ากาก

ในุสถึานุทีี่�ที่ี�มีความเสี�ยงเป็นุเร่�องทีี่�ควรตระหนัุกให้ดี เพ่�อความปล่อดภััย 

ป้องกันุการติดเช่�อได้ แม้ช่วงนุี�จะมีผ่้ติดเช่�อโควิดไม่มาก แต่ก็พบว่าเริ�มเพิ�ม

“สาธิิต” แจงประกาศราชกิจจาฯ
ถอดแมสก์์ตามความสมัครใจ ยัังมีเง่�อนไขระยัะห่่าง 
พื้่�นที่ี�เสี�ยัง และก์ล่่มเสี�ยัง ขอให่้ปฏิิบััติตามเคร่งครัด

หล่ังเข้็ม 3 เนุ่�องจากวัคซึ่ีนุทีุ่กส่ตรประสิที่ธิภัาพในุการป้องกันุการติดเช่�อ

จะล่ดล่งในุช่วง 3-4 เด่อนุ ส่วนุประสิที่ธิภัาพในุการป้องกันุอาการรุนุแรงล่ดล่ง

ไม่มาก จึงแนุะนุำให้ฉุีดเข้็มกระตุ้นุหลั่งเข้็ม 3 ได้ทีุ่ก 4 เด่อนุ โดยเฉุพาะ

กลุ่่มเสี�ยง 608 ค่อ ผ่้ส่งอายุ 60 ปีข้ึ�นุไป ผ่้มีโรคประจำตัวเร่�อรัง 7 กลุ่่มโรค แล่ะ

หญิิงตั�งครรภ์ั รวมถึึงบุคล่ากรสาธารณีสุข้ เพ่�อล่ดความเสี�ยงการติดเช่�อ 

ส่วนุการฉุดีวคัซึ่นีุโควดิ-19 ที่กุปีหรอ่ไม่นุั�นุ ยงัไม่สามารถึกำหนุดได้ แต่มแีนุวโนุ้ม

ว่าอาจจะต้องฉุีดทีุ่กปีเหม่อนุวัคซึ่ีนุไข้้หวัดใหญิ่ สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี 

มคีำแนุะนุำใหฉุ้ดีวคัซึ่นีุเข้ม็กระตุนุ้แล่ว้ แตเ่ดก็เล่ก็อาย ุ5-11 ป ีเพิ�งไดร้บัการฉุดี

เพียง 2 เข้็ม จึงต้องรออีก 4 เด่อนุเพ่�อพิจารณีาข้้อม่ล่ ซึึ่�งการศึกษาข้อง 

ศ.พญิ.กุล่กัญิญิา โชคไพบ่ล่ย์กิจ แล่ะ ศ.นุพ.ยง ภั่่วรวรรณี ได้ผล่ตรงกันุว่า 

การฉีุดวัคซีึ่นุส่ตรไข้ว้ “ซิึ่โนุแวค-ไฟเซึ่อร์” ในุเด็กเล็่กอายุ 5-11 ปี ภั่มิคุ้มกันุ

ส่งกว่าการฉุีดไฟเซึ่อร์ 2 เข้็ม ข้้อดีค่อ มีระยะห่างระหว่างเข้็ม 4 สัปดาห์ ที่ำให้

ฉุีดได้เร็วกว่าไฟเซึ่อร์ที่ี�ต้องห่างกันุ 8 สัปดาห์ นุอกจากนุี�ยังอนุุญิาตให้ฉุีดวัคซึ่ีนุ

โมเดอร์นุาในุเด็กอายุ 6-11 ปี แบบครึ�งโดส 0.25 มิล่ล่ิล่ิตร (50 ไมโครกรัม) 

ห่างกันุ 4-12 สัปดาห์ด้วย

ส่งข้ึ�นุบ้าง เนุ่�องจากมีการผ่อนุคล่ายกิจกรรม เช่นุ 

สถึานุบันุเทิี่ง แล่ะแม้การติดเช่�อส่วนุใหญ่ิจะมี

อาการไม่รุนุแรง แต่บางคนุอาจเป็นุภัาวะล่องโควิด

ที่ี�มีอาการเร่�อรังได้ ดังนุั�นุ ไม่ติดเช่�อดีที่ี�สุด

สธ. แนะฉีีดวัคซีีนโควิดอยั่างน้อยั 3 เข็มเป็นพื้่�นฐาน 
ห่ลังจาก์นี�ฉีีดได้ที่่ก์ 4 เด่อนเพื้่�อลดโอก์าสติดเชื้่�อ

	 นพ.โอภาส	 การย์กวินพงศ์์	 อธิิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่่าวว่า ที่ี�ประชุมคณีะอนุุกรรมการ

สร้างเสริมภั่มิคุ้มกันุโรค เม่�อวันุที่ี� 14 มิถึุนุายนุ 

พ.ศ. 2565 เหน็ุชอบคำแนุะนุำการใหว้คัซึ่นีุโควดิ-19 

เพิ�มเติมว่า ประชาชนุทุี่กคนุควรฉีุดวัคซีึ่นุรวม

เข้ม็กระตุ้นุอย่างนุ้อย 3 เข้ม็เป็นุพ่�นุฐานุ ส่วนุการฉุดี
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	 นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธิารณสุข กล่่าวว่า กระที่รวงสาธารณีสุข้ข้อย่นุยันุว่านุโยบาย

เสรีกัญิชาข้องกระที่รวงสาธารณีสุข้มุ่งเนุ้นุในุเร่�องการใช้ประโยชนุ์ในุที่าง 

การแพที่ย์แล่ะสุข้ภัาพ ตล่อดจนุการผลิ่ตสินุค้าทีี่�เกี�ยวข้้องกับสุข้ภัาพ ไม่ได้

สนุบัสนุนุุให้นุำกัญิชาไปใช้ในุเจตนุารมณ์ีอ่�นุ โดยเฉุพาะอย่างยิ�งการสบ่หรอ่เสพ

ซึ่ึ�งไม่มีประโยชนุ์ใด ๆ ต่อสุข้ภัาพ ซึึ่�งตล่อด 3 ปีทีี่�มีการผล่ักดันุนุโยบาย

เสรกีญัิชาไดช้ี�แจงวตัถึปุระสงคแ์ล่ะเจตนุารมณีต์ั�งแตต่นุ้ แล่ะมกีารประชาสมัพนัุธ์

ข้้อม่ล่ข้่าวสาร สร้างความเข้้าใจให้กับประชาชนุในุการนุำพ่ชกัญิชาไปใช้

อยา่งถึก่วธิมีาโดยตล่อด แล่ะข้ณีะนุี�สำนุกังานุคณีะกรรมการอาหารแล่ะยา (อย.) 

ได้เพิ�มช่องที่างให้ประชาชนุสามารถึเข้้าไปศึกษาที่ำความเข้้าใจเกี�ยวกับกัญิชา

แล่ะกัญิชงได้ตล่อดเวล่า รวมถึงึรับจดแจง้การปล่ก่ได้ที่ี�เวบ็ไซึ่ตแ์ล่ะแอปพลิ่เคชันุ 

“ปล่่กกัญิ” โดยกระที่รวงสาธารณีสุข้จะเร่งรณีรงค์ที่ำความเข้้าใจถึึงนุโยบาย

กัญิชง กัญิชาเสรีที่างการแพที่ย์เพ่�อสุข้ภัาพให้กับหนุ่วยบริการสาธารณีสุข้

รบัที่ราบ แล่ะนุำข้อ้มล่่ไปที่ำความเข้า้ใจใหก้บัประชาชนุในุพ่�นุที่ี�ไดอ้ยา่งถึก่ตอ้ง 

ในุส่วนุข้องพระราชบัญิญัิติกัญิชา กัญิชง ข้ณีะนุี�อย่่ระหว่างการพิจารณีาข้อง

สภัาแล่ะคณีะกรรมาธิการ ซึึ่�งประกอบไปด้วยผ่ท้ี่รงคุณีวฒุิ ิตวัแที่นุจากภัาคส่วนุ

“อน่ที่ิน” แจงนโยับัายัเสรีก์ัญชื้า
ม่่งเน้นเพื้่�อประโยัชื้น์ที่างก์ารแพื้ที่ยั์และส่ขภาพื้

ก่อให้เกิดสารทีี่�ช่�อว่า AGEs (Advanced glycation end products) ซึึ่�งเป็นุ

สารพิษที่ี�ที่ำให้เกิดการเส่�อมสภัาพข้องเซึ่ล่ล์่ในุร่างกาย ส่งผล่ต่อประสิที่ธิภัาพ

การที่ำงานุข้องอวัยวะนุั�นุให้ที่ำงานุนุ้อยล่งจนุเกิดโรคแที่รกซึ่้อนุในุผ่้ป่วย

เบาหวานุ แล่ะอาจนุำไปส่่การเสียชีวิตได้ ดังนุั�นุ ผ่้ป่วยเบาหวานุควรหล่ีกเล่ี�ยง

การกินุข้้าว แป้งที่ี�ผ่านุกระบวนุการข้ัดสี เพ่�อรักษาระดับนุ�ำตาล่ในุเล่่อดให้อย่่

ในุระดับปกติ แล่ะควรรับประที่านุอาหารในุปริมาณีที่ี�เหมาะสม โดยเล่่อกชนุิด

ที่ี�ไม่ข้ัดสี เช่นุ ข้้าวกล่้อง ข้้าวไรซึ่์เบอร์รี� ข้้าวหอมนุิล่ เป็นุต้นุ เพราะนุอกจาก

จะมีคาร์โบไฮเดรตแล่้ว ยังมีใยอาหารส่ง จัดเป็นุข้้าวที่ี�มีดัชนุีนุ�ำตาล่ (Glycemic 

Index) ต�ำกว่าข้้าวข้าว ช่วยชะล่อการเพิ�มข้ึ�นุข้องระดับนุ�ำตาล่ในุเล่่อด แล่ะ

ยังมีสารต้านุอนุุม่ล่อิสระที่ี�จะช่วยยับยั�งการเกิด AGEs ได้ ซึ่ึ�งผ่้ป่วยเบาหวานุ

สามารถึรับประที่านุอาหารได้เหม่อนุคนุปกติที่ั�วไป แต่ต้องระมัดระวัง

ในุการเล่่อกชนิุดอาหาร แล่ะควบคุมปริมาณีให้เหมาะสมจะได้ไม่รับนุ�ำตาล่

เข้้าส่่ร่างกายมากเกินุไป 

ต่าง ๆ ทีี่�ได้รับฟังปัญิหา ข้้อห่วงใย ข้้อแนุะนุำ 

ข้้อเสนุอแนุะจากทุี่กฝ่่าย เพ่�อรวบรวมข้้อม่ล่

ให้รอบด้านุ ที่ำให้เกิดการใช้กัญิชาทีี่�เป็นุประโยชน์ุ

ต่อสุข้ภัาพ รวมถึึงเสริมสร้างเศรษฐกิจประเที่ศ

ให้มั�นุคง แล่ะระหว่างทีี่�รอพระราชบัญิญัิติกัญิชา 

กัญิชง มีผล่บังคับใช้ จะมีพระราชบัญิญิัติข้อง

กระที่รวงสาธารณีสุข้ควบคุมกำกับดแ่ล่การใช้อย่แ่ล้่ว 

ก์รมอนามัยัแนะผู้้้ป่วยัเบัาห่วานเลี�ยังก์ินข้าว แป้ง ขัดสี 
ลดเสี�ยังโรคแที่รก์ซี้อน

	 นพ.สุวรรณชัย	 วัฒนายิ� งเจริญชัย	

อธิบิดกีรมอนามยั	กล่่าวว่า ข้้าว แป้ง แล่ะผล่ติภัณัีฑ์์

ที่ี� ผ่ านุกระบวนุการ ขั้ด สีจะ มี ใยอาหารนุ้อย

แต่นุ�ำตาล่ส่ง สามารถึย่อยแล่ะที่ำให้ระดับนุ�ำตาล่

ในุเล่่อดเพิ�มข้ึ�นุเร็ว เม่�อนุ�ำตาล่ในุเล่่อดไปที่ำ

ปฏิิกิริยากับโปรตีนุที่ำให้โปรตีนุเกิดการผิดร่ป แล่ะ
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สวทช. แถลงความคืบหน้้าสวทช. แถลงความคืบหน้้า
ผลงาน้ BCG สาขาเครื่ื�องมือแพทย์์ผลงาน้ BCG สาขาเครื่ื�องมือแพทย์์
ม่�งเป้้าใช้น้วัตกรื่รื่มไทย์พ่�งพาตน้เองและลดความเหลื�อมลำ�าทางสังคมม่�งเป้้าใช้น้วัตกรื่รื่มไทย์พ่�งพาตน้เองและลดความเหลื�อมลำ�าทางสังคม

 สวทช. แถลงความคืบหน้้าผลงาน้วิจััยและพััฒน้าน้วัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจั BCG 

สาขาเครื�องมือแพัทย์ อาทิ A-MED Telehealth แพลตฟอร์์มบร์ิการ์แพทย์์ทางไกล หรือ

ร์ะบบสำหรั์บบริ์หาร์จัดัการ์ผู้้�ป่ว่ย์ในการ์กักตัวท่�บ�าน (Home isolation) และท่�ชมุชน้ (Community 

isolation) พััฒน้าโดยน้ักวิจััยไทย ช่วยลดภาระงาน้แพัทย์-พัยาบาล ดูแลผู้ป่่วยโควิด-19 กลุ่ม HI 

และ CI แบบเบ็ดเสร็จักว่าล้าน้ราย ขณะท่� ‘หมวกควบคุมแร์งดันบวกและลบ’ เป่็น้อ่กอุป่กรณ์

สว่น้บคุคลท่�สามารถใชเ้พัื�อลดความเส่�ยงใน้การแพัรก่ระจัายเชื�อไดอ้ยา่งม่ป่ระสทิธิภิาพั ช่ว่ย์ป้่องกัน

ผู้้�ป่่วย์ติดเช่้�อโควิด-19 ในวงจัำกัด น้อกจัากน้่�ยังผลักดัน้น้วัตกรรม สเป่ซ วอล์กเกอร์์ อุป่กรณ์

ช่วยฝึึกเดิน้พัร้อมระบบพัยุงน้�ำหน้ักฯ เข้าสู่ตลาดภาครัฐ ‘บัญช่น้วัตกรรมไทย’ เพัื�อให้คน้ไทย

ใช้น้วัตกรรมไทย ลดการพั่�งพัาต่างป่ระเทศ และลดความเหลื�อมล�ำใน้สังคม

	 ดร.ณรงค์	์ศิริเิลิศิิวรกุลุิ ผู้้�อำนวยการสำนกังานพัฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง่ชาติ 

(สวทช.) พัร�อมด้�วย ศิ.ดร.ไพรัช	 ธััชยพงษ์์ อด้ีตปลัด้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในฐานะประธาน BCG สาขาเคร่�องม่อแพัทย์, ดร.ศิรัณย์	สััมฤทธัิ�เดชขจร ผู้้�อำนวยการศ้นย์วิจััย

เทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะด้วกและเคร่�องม่อแพัทย์ (A-MED), ดร.วรรณี	ฉิินศิิริกุุลิ ผู้้�อำนวยการ

ศ้นย์นาโนเทคโนโลยีแห่่งชาติ (นาโนเทค), นพ.สัินชัย	 ต่่อวัฒนกุิจกุุลิ รองเลขาธิการสำนักงาน

ห่ลกัประกนัสขุภาพัแห่ง่ชาต ิ(สปสช.) รว่มแถลงขา่วผู้ลงานวจิัยัและพัฒันานวตักรรมด้�านสขุภาพัและ

การแพัทย์ที�ตอบโจัทย์ BCG มิติการพั่�งพัาตนเองและลด้ความเห่ล่�อมล้ำทางสังคม โด้ยได้�รับเกียรติ

จัาก ศิ.(พเิศิษ์)	ดร.เอนกุ	เหลิา่ธัรรมทศัิน	์รฐัมนต่รวีา่กุารกุระทรวงกุารอดุมศิกึุษ์า	วทิยาศิาสัต่ร์	

วิจัยแลิะนวัต่กุรรม	 (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวและร่วมแสด้งความยินด้ี โด้ยมีผู้้�แทนจัาก
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ห่น่วยงานที�นำนวัตกรรมไปใช�และให่�บริการ อาทิ กรมการแพัทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุง เทพัมห่านคร 

สภาเภสัชกรรม สำนักงานพััฒนารัฐบาลด้ิจัิทัล (องค์การมห่าชน) 

บริษััท เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ และบริษััท เมด้ิคิวบ์ 

จัำกัด้ ร่วมงานแถลงข่าว 

 สำห่รับการขับเคล่�อนแผู้นงานดั้งกล่าว คณะอนุกรรมการ

ขบัเคล่�อนการพัฒันาเศรษัฐกิจั BCG Model สาขาเคร่�องมอ่แพัทย์ 

โด้ย สวทช. ซึ่่�งได้�พััฒนาผู้ลงาน “A-MED Telehealth แพัลตฟอร์ม

บรกิารแพัทย์ทางไกล : ระบบสำห่รับบรหิ่ารจัดั้การผู้้�ป่วยในการกกัตวั

ที�บ�าน (Home isolation) และที�ชุมชน (Community isolation)” 

และ “ห่มวกควบคุมแรงด้ันบวกและลบ (nSPHERE Pressurized 

Helmet)” ประกอบกับการร่วมสนับสนุนของมห่าวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในการขยายผู้ลการใช�ประโยชน์ผู้ลงาน “สเปซึ่ 

วอลก์เกอร ์อปุกรณช์ว่ยฝึกึเด้นิ พัร�อมระบบพัยงุนำ้ห่นกับางสว่น 

(Space Walker)” นวัตกรรมเพั่�อผู้้�ป่วยห่ลังกายภาพับำบัด้และ

ส่งเสริมสุขภาพัผู้้�ส้งอายุในสังคมส้งวัยที�ตอบโจัทย์ความต�องการ

รองรับสถานการณ์ด้�านสาธารณสุขของประเทศ ถอ่เป็นความสำเรจ็ั

ของการวิจััยด้�านการแพัทย์และสาธารณสุขไทย เพั่�อให่�เกิด้

ประโยชน์ต่อคนไทยให่�มีคุณภาพัชีวิตที�ด้ีข่้น

	 ศิ.(พิเศิษ์)	ดร.เอนกุ	เหลิ่าธัรรมทัศิน์ รัฐมนต่รีว่ากุาร

กุระทรวงกุารอุดมศึิกุษ์า	 วิทยาศิาสัต่ร์	 วิจัยแลิะนวัต่กุรรม	

(อว.)	 กล่าวว่า โมเด้ลเศรษัฐกิจั BCG สาขาเคร่�องม่อแพัทย์

เป็นห่น่�งในสาขาสำคัญของ BCG Economy Model ที�ต�องการ

ขับเคล่�อนให่�ประเทศไทยเป็นศ้นย์กลางการแพัทย์ครบวงจัร 

(Medical Hub) ผู้ลักด้ันให่�เกิด้ผู้ลสัมฤทธิ�ในการสร�างความยั�งย่น

ให่�กับประเทศ เน่�องด้�วยสถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโรค

โควิด้-19 ที�ได้�เริ�มต�นข่้นตั้งแต่เด้่อนธันวาคม พั.ศ. 2562 

การระบาด้แพัร่กระจัายไปอย่างรวด้เรว็ มผีู้้�ป่วยห่นักและผู้้�เสียชีวติ

จัำนวนมากทั�วโลก ทำให่�เกิด้การขาด้แคลนเคร่�องม่อแพัทย์ 

ทั้งในแง่ของวัสดุ้อุปกรณ์ทางการแพัทย์ที�ไม่สามารถนำเข�า

ห่ร่อผู้ลิตได้�ทันตามความต�องการในประเทศ ตลอด้จันระบบ

สาธารณสุขของประเทศที�ไม่สามารถรองรับผู้้�ป่วยที�ติด้เช่้อ

โรคโควิด้-19 ได้�อย่างเพัียงพัอ ปัจัจััยเห่ล่านี้จั่งเป็นตัวเร่ง

ความต�องการใช�เคร่�องม่อแพัทย์และนวัตกรรมทางการแพัทย์ที�มี

เทคโนโลยีขั้นส้งและทันสมัย ซึ่่�งต�องอาศัยศักยภาพัด้�านการวิจััย

และพัฒันาของบคุลากรภายในประเทศ เพั่�อพัฒันาเคร่�องมอ่แพัทย์

และระบบบริการทางการแพัทย์และสาธารณสุขที�ตอบโจัทย์

ความต�องการของประเทศ ลด้การนำเข�า สามารถพั่�งพัาตนเองได้� 

ตลอด้จันสนับสนุนการให่�บริการทางการแพัทย์ เพั่�อยกระดั้บ

การให่�บรกิารทางสาธารณสุขของประเทศในการด้แ้ลรักษัาคนไทย

ได้�อย่างทันท่วงที ทั�วถ่ง และเท่าเทียม ลด้ความเห่ล่�อมล้ำ

ทางสังคม

 “ตอนนี้ เรามาถ่งเวลาที�ต�องเปลี�ยนวิธีคิด้ให่ม่แล�ว 

จัากการใช�นวัตกรรมต่างประเทศ เปลี�ยนเป็นเราต�องสร�างเอง 

บรโิภคเอง ซึ่่�งนวตักรรมเคร่�องมอ่แพัทยท์ี�เห่น็ในวนันี ้ทาง สปสช. 

มีมาตรการที�จัะสนับสนุนนวัตกรรมของไทยมาก ทำให่�เรากำลัง

สร�างและเปลี�ยนวิธีคิด้ของประเทศ ซึ่่�งนอกจัากมีวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรมแล�ว เรายังเปลี�ยนให่�เป็นผู้ลิตภณัฑ์์บริการเพ่ั�อใช�งาน

และพ่ั�งพัานวัตกรรมเคร่�องม่อแพัทย์ของไทยด้�วย โด้ยในวันนี้

ได้�เห่น็ตวัอยา่งนวัตกรรมที�เปน็รป้ธรรมที�สดุ้แล�ว ด้งันัน้ เป้าห่มาย

เราที�อยากจัะเป็นชาติวิทยาศาสตร์เราเป็นได้�แน่ ๆ ห่ากมี

ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที�อิงอย้่บนวิทยาศาสตร์ฯ ไปต่อได้�แน่ ๆ 

และไปได้�เร็ว และขอแสด้งความยินด้ีและเป็นกำลังใจัให่�กับ 

บริษััท เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ และบริษััท เมด้ิคิวบ์ 

จัำกดั้ และ สวทช. เป็นอกีห่น่�งห่น่วยงานที�มผีู้ลงานเป็นที�ภาคภม้ใิจั

ของกระทรวง อว. และจัับค้่ทำงานร่วมกับ สปสช. ในการผู้ลักด้ัน
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 โด้ยมีห่น่วยบริการที�นำระบบไปใช�ในการด้้แลผู้้�ป่วย

โควิด้-19 ที�กักตัวอย้่ที�บ�านได้�อย่างมีประสิทธิภาพั ได้�แก่ 

ศ้นย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพัยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพัตำบล (รพั.สต.) โรงพัยาบาลรัฐและเอกชน รวมถ่งร�านยา

ในเคร่อข่าย โด้ยรวมแล�วมากกว่า 1,000 แห่่งทั�วประเทศ 

มจีัำนวนผู้้�ปว่ยโควดิ้-19 สะสมที�ได้�รบัการด้แ้ลผู้า่นระบบ A-MED 

Telehealth แล�วมากกว่า 1,000,000 คน โด้ยทำงานร่วมกบั สปสช. 

สำนักงานพััฒนารัฐบาลด้ิจัิทัล (องค์การมห่าชน) กรมการแพัทย์ 

สำนักอนามัย กรุงเทพัมห่านคร และสภาเภสัชกรรม อย่างใกล�ชิด้ 

จัากประสบการณ์ที�ผู้า่นมาระบบการด้แ้ลสขุภาพัทางไกล (A-MED 

Telehealth) มีบทบาทสำคัญในการด้้แลสุขภาพัปฐมภ้มิ ซึ่่�งเป็น 

การด้้แลที�เข�าถ่งและใกล�ชิด้กับประชาชนมากที�สุด้ เพั่�อให่�เกิด้

การด้้แลสุขภาพัประชาชนได้�อย่างทั�วถ่งและเท่าเทียม ซึ่่�งจัะ

นำมาประยกุตแ์ละเสรมิสร�างศกัยภาพัของการด้แ้ลผู้้�ปว่ยโรคทั�วไป 

เช่น โรคเกี�ยวกับ NCD และอ่�น ๆ ต่อไปได้�ในอนาคต 

 “ในระยะแรก A-MED Telehealth ช่วยให่�แพัทย์ส่�อสาร

กับผู้้�ป่วยได้�ผู้่านระบบวิด้ีโอคอล และผู้้�ป่วยสามารถรายงาน

ข�อม้ลอุณห่ภ้มิร่างกาย อัตราการเต�นของห่ัวใจั ความอิ�มตัวของ

ออกซึ่ิเจันในเล่อด้ ความด้ันโลห่ิต รวมทั้งการบันท่กอาการทั�วไป 

เพั่�อให่�แพัทย์ประเมินและให่�คำปร่กษัาในการรักษัารายวัน 

ตอ่มาได้�เกดิ้เช่อ้กลายพันัธุท์ี�รนุแรงและแพัรเ่ช่อ้ได้�เรว็ ทำให่�ผู้้�ปว่ย

รายให่ม่กลุ่มสีเห่ล่องและแด้งเพัิ�มข่้นอย่างรวด้เร็ว จั่งมีการนำ

ระบบ A-MED Telehealth มาประยุกต์ใช�กับระบบ HI และ CI 

ในการด้้แลผู้้�ป่วยโควิด้กลุ่มสีเขียว เพั่�อลด้อัตราครองเตียง 

มีผู้้�ป่วยโควิด้-19 สะสมที�ได้�รับการด้้แลผู้่านระบบ A-MED 

Telehealth แล�วมากกว่า 1 ล�านคน ที�สำคัญค่อมีความร่วมม่อกับ 

สปสช. ในการเช่�อมโยงข�อม้ลด้�านห่ลักฐานการเบิกจ่ัาย ห่ร่อ 

PreAudit ตรวจัสอบให่�เสร็จัก่อนจัะจ่ัายเงิน เพ่ั�ออำนวย

ความสะด้วกของห่น่วยบริการในการส่งห่ลักฐานการเบิกจั่าย 

และร่วมกับ สพัร. เช่�อมโยงส่งต่อข�อม้ลกับห่น่วยงานอ่�น ๆ 

ผู้่านระบบ DGA RC เพ่ั�อการด้้แลผู้้�ป่วยที�มีอาการทรุด้ลงและ

ส่งต่อไปรักษัาที�โรงพัยาบาลได้�ทันท่วงที” ผู้้�อำนวยกุาร	 สัวทช. 

ระบุ 

 ด้�าน นพ.สิันชัย	 ต่่อวัฒนกิุจกุุลิ	 รองเลิขาธิักุาร

สัำนักุงานหลิักุประกุันสัุขภาพแห่งชาต่ิ	 (สัปสัช.)	 กล่าวว่า 

จัากสถานการณ์โควิด้-19 ที�แพัร่ระบาด้ แม�จัะเป็นภาวะวิกฤติ

ด้�านสาธารณสขุ แตท่ำให่�เกดิ้การพัฒันานำเทคโนโลยดี้�านสขุภาพั

เร่�องการสาธารณสุขได้�อย่างเห่มาะสม เพัราะสิ�งที�พัวกท่านทำ

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ”

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้� เล็งเห่็นถ่งความสำคัญ

ในการยกระด้ับคุณภาพับริการด้�านสาธารณสุขและสุขภาพั

ของประชาชน โด้ยเฉพัาะการส่งเสริมและป้องกันโรค ซ่ึ่�งการพัฒันา

ระบบบรกิารสขุภาพัให่�มปีระสทิธภิาพัและเปน็องคร์วมต�องอาศยั

ความร่วมมอ่จัากภาครฐัและภาคเอกชนในการพััฒนาระบบบริการ

ทางการแพัทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอุตสาห่กรรมการแพัทย์

ภายในประเทศที�จัะสนับสนุนระบบบริการที�เข�มแข็งร่วมกัน

มุ่งส้่การเป็นศ้นย์กลางการแพัทย์ครบวงจัรอย่างแท�จัริง

	 ดร.ณรงค์	์ศิริเิลิศิิวรกุลุิ ผู้้�อำนวยกุารสัำนักุงานพัฒนา

วิทยาศิาสัต่ร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่งชาต่ิ	 (สัวทช.)	 กล่าวว่า จัาก

สถานการณ์โควิด้-19 ที�เกิด้ข่้นมา ประเทศไทยได้�ตระห่นักถ่ง

ความสำคัญของการพั่�งพัาตนเอง การลด้ความเห่ล่�อมล้ำของ

การเข�าถ่งเคร่�องม่อทางการแพัทย์จัากการขาด้แคลนเคร่�องม่อ

ทางการแพัทย์ที�ต�องนำเข�าจัากต่างประเทศ และสถานการณ์

การแพัร่ระบาด้ของโรคอุบัติให่ม่ที�เกิด้ข่้นอย่างรวด้เร็ว กระทรวง 

อว. สวทช. โด้ยศิ้นย์วิจัยเทค์โนโลิยีสัิ�งอำนวยค์วามสัะดวกุ

แลิะเค์ร่�องม่อแพทย์ ผู้้�พััฒนาผู้ลงาน A-MED Telehealth 

แพัลตฟอร์มบริการแพัทย์ทางไกล : ระบบสำห่รับบริห่ารจััด้การ

ผู้้�ป่วยในการกักตัวที�บ�าน (Home isolation) และที�ชุมชน 

(Community isolation) อย่างเป็นระบบ ซึ่่�งสนับสนุนการทำงาน

ทางการแพัทย์ตั้งแต่เด้่อนเมษัายน พั.ศ. 2563 เพั่�อรองรับ

สถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโควดิ้-19 ในประเทศไทยในระยะแรก

ที�โรงพัยาบาลไม่สามารถรองรับผู้้�ป่วยโควิด้-19 ได้�เพัียงพัอ 

จันถ่งการใช�งานได้�อย่างมีประสิทธิภาพัในปัจัจัุบัน  
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เคล่�อนย�าย เข�ารับการรักษัา ห่ร่อทำห่ัตถการที�จัำเป็น เช่น 

การฟอกเล่อด้ ฟอกไต เป็นต�น ซึ่่�งนักวิจััยกำลังมองโอกาส

ในการต่อยอด้ไปใช�ให่�ยาทางอากาศห่ร่อยาพั่นส้ด้ในอนาคต

อีกด้�วย

 นอกจัากนั้นมห่าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้�พััฒนาผู้ลงาน 

สัเปซ	วอลิ์กุเกุอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึึกเด้ิน พัร�อมระบบพัยุงน้ำห่นัก

บางส่วน (Space Walker) เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึึกเด้ินสำห่รับผู้้�ป่วย

ห่ลงักายภาพับำบดั้รวมถง่ผู้้�สง้อาย ุโด้ยสามารถเพัิ�มประสทิธภิาพั

การฝึึกเด้นิ ลด้ภาระการบาด้เจับ็ของผู้้�ป่วย ผู้้�สง้อาย ุเพัิ�มประสทิธภิาพั

การกายภาพับำบัด้ 

มาใช�ในระบบบริการสุขภาพัอย่างก�าวกระโด้ด้ ได้�รับการตอบรับ

ที�ด้ีทั้งจัากผู้้�รับบริการและผู้้�ให่�บริการ โด้ย A-MED Telehealth 

แพัลตฟอร์มบริการแพัทย์ทางไกล ซ่ึ่�งเป็นระบบบริห่ารจััด้การ

ข�อม้ลผู้้�ป่วยโควิด้-19 ที�แยกกักตัวที�บ�านและการแยกกักตัว

ในชุมชน เป็นห่น่�งในนวัตกรรมที� สปสช. นำมาใช�เพั่�อขยาย

การบริการเพั่�อด้้แลผู้้�ป่วยโควิด้สีเขียว ภายใต� “โครงการร�านยา

ด้แ้ลผู้้�ปว่ยโควดิ้กลุม่สเีขยีวบรกิาร เจัอ-แจัก-จับ” ชว่ยเพัิ�มชอ่งทาง

รับบริการโด้ยเฉพัาะที�ห่น่วยบริการใกล�บ�าน ทำให่�เกิด้การเข�าถ่ง

บริการที�ด้ี ซึ่่�ง สปสช. และสภาเภสัชกรรม มีการเชิญชวนร�านยา

ที�มีความพัร�อมให่�บริการร่วมเป็นห่น่วยบริการในโครงการนี้ 

มีร�านยาเข�าร่วมจัำนวน 1,063 แห่่ง (ข�อม้ล ณ วันที� 8 มิถุนายน 

พั.ศ. 2565) โด้ยมีการเช่�อมโยงการบริการผู้่านระบบ A-MED 

Telehealth นี้ด้�วยระบบ A-MED Telehealth ทำให่�ร�านยาห่ร่อ

ผู้้�ให่�บริการสามารถเห็่นข�อม้ลผู้้�ป่วยทั้งห่มด้ได้� เช่น จัำนวนวัน

ที�อย้่ในระบบ รายงานอาการ และแบ่งกลุ่มผู้้�ป่วยตามอาการ

เพั่�อติด้ตาม ห่ากอาการแย่ลงจัะได้�ส่งต่อที�โรงพัยาบาลเพ่ั�อ

รบัการรกัษัาได้�อยา่งทนัทว่งท ีเปน็ต�น โด้ยข�อมล้ในระบบ A-MED 

Telehealth ยงัใช�เปน็ข�อมล้การเบกิจัา่ยคา่บรกิารได้� อยา่งไรกต็าม 

ด้�วยศักยภาพัของ A-MED Telehealth นี้เช่�อว่าจัะมีการพััฒนา

ตอ่ยอด้ไปส้ก่ารบริการสุขภาพัด้�านต่าง ๆ  ที�ชว่ยเพัิ�มความสะด้วก

ในการรับบริการที�เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถ่งระบบ

ห่ลักประกันสุขภาพัแห่่งชาติ

	 ผู้้�อำนวยกุาร	สัวทช.	กล่าวต่อว่า ศ้นย์นาโนเทคโนโลยี

แห่ง่ชาต ิ(นาโนเทค) สวทช. ยงัได้�พัฒันาห่มวกควบคมุแรงด้นับวก

และลบ (nSPHERE Pressurized Helmet) เพั่�อเป็นอุปกรณ์

ส่วนบุคคลที�สามารถใช�เพั่�อลด้ความเสี�ยงในการแพัร่กระจัายเช่้อ 

ใช�งานสะด้วก โด้ยสามารถป้องกันละอองไอจัามและฝึุ่นด้�วย

การกรองที�มปีระสิทธิภาพั รว่มกับการควบคุมแรงดั้นให่�เห่มาะกับ

ประเภทของกลุ่มผู้้�ใช�งาน ค่อ ห่มวกแรงดั้นบวกสำห่รับบุคลากร

ทางการแพัทย์ ซึ่่�งมีแรงด้ันภายในห่มวกส้งกว่าภายนอก และ

ห่มวกแรงดั้นลบสำห่รับผู้้�ป่วยติด้เช่้อ ซึ่่�งมีแรงดั้นภายในห่มวก

ต�ำกว่าภายนอก โด้ยนาโนเทค สวทช. ได้�อนุญาตให่�บริษััท 

เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ นำนวัตกรรมนี้ไปผู้ลิต

เพั่�อตอ่ยอด้เชงิพัาณชิยใ์นชว่งสถานการณโ์ควดิ้-19 ที�ผู่้านมา ทัง้นี้

นาโนเทค สวทช. ได้�ส่งมอบห่มวกควบคุมแรงด้ันบวกลบจัำนวน

มากกวา่ 1,000 ใบ ให่�แกโ่รงพัยาบาลมากกวา่ 50 แห่ง่ทั�วประเทศ 

จัากการสนับสนุนด้�านงบประมาณขององค์กร ห่น่วยงาน และ

บริษััทต่าง ๆ นวัตกรรมนี้ยังถ้กนำไปใช�กับผู้้�ป่วยติด้เช่้อที�ต�อง

 ผู้ลงานนี้ได้�รับรางวัลชนะเลิศอันด้ับที� 1 (Gold Award) 

จัากงาน (i-CREATe 2017) และอีกห่ลายรางวัลต่อมา จันนักวิจััย

สามารถตั้งบริษััท เมดิ้คิวบ์ จัำกัด้ เพ่ั�อรับถ่ายทอด้เทคโนโลยี

นำไปผู้ลิตและจัำห่น่าย ได้�ขยายผู้ลการใช�งานเพั่�อยกระด้ับ

การให่�บริการและการด้้แลผู้้�ส้งอายุรองรับสังคมส้งวัย ณ ศ้นย์

พััฒนาการจััด้สวัสด้ิการสังคมผู้้�ส้งอายุ สังกัด้กรมกิจัการผู้้�ส้งอายุ

ทั�วประเทศ ตั้งแต่ปี พั.ศ. 2562 เป็นต�นมา ปัจัจุับัน สเปซึ่ 

วอล์กเกอร์ (Space Walker) ได้�รับการพัิจัารณาจัากสำนัก

งบประมาณในการข่้นทะเบียนนวัตกรรมไทย สาขาการแพัทย์

และสขุภาพั เม่�อเด้อ่นมนีาคม พั.ศ. 2565 เพั่�อจัะได้�รบัการส่งเสรมิ

ในการจััด้ซึ่่้อจััด้จั�างภาครัฐเพั่�อให่�คนไทยได้�ใช�ประโยชน์จัาก

นวัตกรรมที�คนไทยผู้ลิตได้�คุณภาพัมาตรฐาน และลด้การพั่�งพัา

เทคโนโลยีจัากต่างประเทศต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ลงานเห่ล่านี้เป็นเพีัยงบางส่วนของ

ความสำเร็จัตามนโยบายโมเด้ลเศรษัฐกิจั BCG สาขาเคร่�องม่อ

ทางการแพัทย์ ซึ่่�งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให่�ประเทศไทย

ก�าวกระโด้ด้ในการพััฒนาด้�านการแพัทย์เพั่�อคุณภาพัชีวิตที�ด้ี

ของประชาชนคนไทย
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	 เปิิดข้้อมููล	10	อันดับ	โรค/กล่�มูโรค	ปิีงบปิระมูาณ	2564	ผูู้้มูีสิิทธิิบัตรทองเข้้ารับ

บริการสิูงสิ่ด	โรคความูดันโลหิิตสิูง	เข้้ารับบริการ	“ผูู้้ปิ่วยนอก”	มูากที�สิ่ด	25.47	ล้านครั�ง	

จากทั�งหิมูด	161.71	ล้านครั�ง	ข้ณะที�ภาวะตอ้งการมูาตรการป้ิองกนัโรคโดยการแยกกักตวั

และรักษาโรคติดเชื้้�อโควิด-19	 เข้้ารับบริการ	 “ผูู้้ปิ่วยใน”	 สูิงสิ่ด	 2.68	 แสินครั�ง	 จาก	

5.75	ล้านครั�ง

	 พญ.ลลิตยา	 กองคำ	 รองเลขาธิิการสำนัักงานัหลักประกันัสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	 กล�าวว�า	 การดำเนินงานกองท่นหิลักปิระกันสิ่ข้ภาพแหิ�งชื้าติ	 หิร้อ	 “บัตรทอง”	

สิปิสิชื้.	 ได้แยกงบปิระมูาณบริหิารจัดการเพ้�อใหิ้เกิดการเข้้าถึึงการรักษาพยาบาลและ

บริการสิาธิารณสิ่ข้ที�จำเปิ็น	 โดยในสิ�วนข้องงบเหิมูาจ�ายรายหิัว	 ปิีงบปิระมูาณ	 2564	

จัดสิรรที�จำนวน	 177.20	 ล้านบาท	 หิร้อเฉลี�ย	 3,719.23	 บาทต�อคน	 ในจำนวนนี�

ครอบคล่มูค�าใชื้้จ�ายบริการทางการแพทย์ทั�งบริการผูู้้ป่ิวยนอกและผูู้้ป่ิวยใน	 โดยกำหินด

เปิ็นงบบริการผูู้้ปิ่วยนอกจำนวน	 1,280.01	 บาทต�อคน	 และงบบริการผูู้้ปิ่วยในจำนวน	

1,440.03	บาทต�อคน	สิำหิรับผูู้้มูีสิิทธิิบัตรทอง	47.64	ล้านคน

	 รายงานผู้ลการดำเนนิงานสิร้างหิลักปิระกนัสิข่้ภาพแหิ�งชื้าต	ิปีิงบปิระมูาณ	2564	

พบว�าการรับบริการผูู้้ปิ่วยนอกจาก	 111.95	 ล้านครั�ง	 ในปิีงบปิระมูาณ	 2546	 เพิ�มูเปิ็น	

161.71	 ล้านครั�ง	 คิดเป็ินอัตราเฉลี�ยจาก	 2.45	 เพิ�มูเป็ิน	 3.437	 ครั�งต�อคนต�อปีิ	

สิ�วนการรับบริการผูู้้ปิ่วยในจาก	 4.30	 ล้านครั�ง	 ในปิีงบปิระมูาณ	 2546	 เพิ�มูเปิ็น	 5.75	

ล้านครั�ง	คิดเปิ็นอัตราเฉลี�ยจาก	0.094	เปิ็น	0.122	ครั�งต�อคนต�อปิี

สปสช. เปิด สปสช. เปิด 10 อัันดับโรค10 อัันดับโรค
ผู้้�ใช�สิทธิิบัตรทอังรับบริการผู้้�ใช�สิทธิิบัตรทอังรับบริการ  
“ผู้้�ป่วยนอัก/ผู้้�ป่วยใน”“ผู้้�ป่วยนอัก/ผู้้�ป่วยใน” ส้งสุด ส้งสุด
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	 พญ.ลลิตยา	 กล�าวว�า	 จากข้้อมููลการรับบริการดังกล�าว	 พบว�าในจำนวนการรับบริการ

ผูู้้ปิ่วยนอก	 161.71	 ล้านครั�ง	 โรคหิร้อกล่�มูโรคที�เข้้ารับบริการมูากที�สิ่ด	 10	 อันดับแรก	 ค้อ	

โรคความูดันโลหิิตสูิงไมู�ทราบสิาเหิต่	 ซึ่ึ�งมูีการรับบริการสิูงสิ่ดจำนวน	 25.47	 ล้านครั�ง	 รองลงมูา	

ได้แก�	 โรคเบาหิวานชื้นิดไมู�พึ�งอินซึู่ลินจำนวน	 13.84	 ล้านครั�ง	 ความูผู้ิดปิกติข้องเมูตะบอลิซึ่ึมู

ข้องไลโปิโปิรตีนและภาวะไข้มูันในเล้อดอ้�นหิร้อไข้มูันในเล้อดผู้ิดปิกติจำนวน	 11.24	 ล้านครั�ง	

โรคไตวายเร้�อรังจำนวน	 5.47	 ล้านครั�ง	 เย้�อจมููกและลำคออักเสิบเฉียบพลันหิร้อโรคหิวัด

จำนวน	5.13	ล้านครั�ง	ความูผู้ดิปิกตแิบบอ้�นข้องเน้�อเย้�ออ�อน	ปิวดกล้ามูเน้�อจำนวน	4.16	ล้านครั�ง	

โรคกระเพาะอาหิารจำนวน	 3.21	 ล้านครั�ง	 ความูผิู้ดปิกติข้องกล้ามูเน้�อและกระดูกอ้�นจำนวน	

2.73	ล้านครั�ง	โรคฟัันผู้่จำนวน	2.72	ล้านครั�ง	และเวียนศีีรษะ	วิงเวียน	จำนวน	2.20	ล้านครั�ง

	 สิ�วนการรับบริการผูู้้ปิ่วยในจำนวน	 5.75	 ล้านครั�ง	 โรคหิร้อกล่�มูโรคที�เข้้ารักษาโดย

นอนในโรงพยาบาลระบบบัตรทองสิูงสิ่ด	 10	 อันดับแรก	 ค้อ	 ภาวะต้องการมูาตรการปิ้องกันโรค

โดยการแยกกักตัวและรักษาโรคติดเชื้้�อโควิด-19	 (Need	 for	 other	 prophylactic	 measures)	

มูกีารรบับรกิารมูากที�สิด่จำนวน	2.68	แสินครั�ง	รองลงมูา	ไดแ้ก�	ปิอดบวมูที�เกดิจากเชื้้�อไวรสัิจำนวน	

2.28	แสินครั�ง	ทารกปิกติที�คลอดในโรงพยาบาล	(Liveborn	infants	according	to	place	of	birth)	

จำนวน	2.25	แสินครั�ง	กระเพาะอาหิารกับลำไสิ้อักเสิบและลำไสิ้ใหิญ่�อักเสิบจากการติดเชื้้�อ	และ

จากสิาเหิต่ที�ไมู�ระบ่	จำนวน	1.92	แสินครั�ง	โรคปิอดบวมูไมู�ระบ่เชื้้�อต้นเหิต่	จำนวน	1.45	แสินครั�ง	

โรคไตวายเร้�อรัง	 1.21	 แสินครั�ง	 มูารดาคลอดธิรรมูชื้าติ	 (ครรภ์เดี�ยว)	 จำนวน	 1.08	 แสินครั�ง	

ภาวะหิัวใจล้มูเหิลว	จำนวน	1.08	แสินครั�ง	โรคธิาลัสิซึ่ีเมูีย	จำนวน	1.03	แสินครั�ง	และการผู้�าตัด

ต้อกระจกในผูู้้สิูงอาย่	จำนวน	9.76	หิมู้�นครั�ง

	 พญ.ลลิตยา	 กล�าวต�อว�า	 จากข้้อมููลดังกล�าวเปิ็นเพียงสิ�วนหินึ�งข้องผูู้้ปิ่วยสิิทธิิบัตรทอง

ที�เข้้ารับบริการเท�านั�น	 ซึ่ึ�งกองท่นบัตรทองได้ดูแลใหิ้ปิระชื้าชื้นผูู้้มูีสิิทธิิทั�วปิระเทศีเข้้าถึึง
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การรกัษาได้	ชื้�วยลดภาระค�าใชื้จ้�ายใหิก้บัผูู้ป้ิว่ยและครอบครัว	แมูแ้ต�ในภาวะสิถึานการณ์แพร�ระบาด

ข้องโรคติดเชื้้�อโควิด-19	ผูู้้ปิ่วยโรคต�าง	ๆ	 เหิล�านี�ยังคงได้รับการดูแลอย�างต�อเน้�อง	ข้ณะเดียวกัน

ข้้อมููลที�ปิรากฏนี�ยังสิะท้อนใหิ้เหิ็นถึึงปิัญ่หิาสิาธิารณสิ่ข้ข้องปิระเทศีในการใชื้้เปิ็นฐานข้้อมููล

ที�นำไปิสิู�การวางแผู้นเพ้�อสิร้างเสิริมูสิ่ข้ภาพและปิ้องกันโรคเหิล�านี�	 มู่�งลดจำนวนผูู้้ปิ่วยเพ้�อใหิ้

ปิระชื้ากรไทยมูีสิ่ข้ภาพที�ดี	และลดภาระค�ารักษาพยาบาลข้องปิระเทศีในอนาคตต�อไปิ		

	 ดูรายงานผู้ลการดำเนินงานสิร้างหิลักปิระกันสิ่ข้ภาพแหิ�งชื้าติ	ปิีงบปิระมูาณ	2564	ดังนี�

1.	เว็บไซึ่ต์	สิปิสิชื้.:	https://www.nhso.go.th/operating_results/50

2.	YouTube:	https://youtu.be/rXntM7S38ao

3.	E-book:	 https://media.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/162_NHSO-

Annual-Report-2021/NHSO-Annual-Report-2021/#page=1

	 สิอบถึามูข้้อมููลเพิ�มูเติมูได้ที�	 1330	ตลอด	 24	 ชื้ั�วโมูง	หิร้อคลิก	 https://lin.ee/zzn3pU6	

เพิ�มูเพ้�อนไลน์กับ	สิปิสิชื้.	@nhso
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“ปลูกกัญ”“ปลูกกัญ”  
แจ้งปลูกกัญชา ง่าย ๆแจ้งปลูกกัญชา ง่าย ๆ
เพียง 3 ขั้นตอนเพียง 3 ขั้นตอน

	 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่�อง	

ระบุุชื่่�อยาเสพติิดให้้โทษในประเภท	5	มีีผลบุังคัับุใชื่้	

วนัที�	9	มิีถุนุายน	2565	ซึ่่�งมีผีลให้ทุ้กส่วนของกัญชื่า	

กญัชื่ง	ไมีเ่ปน็ยาเสพติดิประเภท	5	ยกเว้น้สารสกดั

ที่่�มี ่THC เกิน 0.2% 	ประชื่าชื่นสามีารถุปลูกได้โดย

ไมี่ติ้องขออนุญาติเพียงแต่ิจดแจ้งนั�น	 เพ่�อเป็นการ

อำนวยคัวามีสะดวกในการจดแจ้งการปลูก	 กัญชื่า	

กัญชื่ง	ให้้แก่ประชื่าชื่น	

	 สำนักงานคัณะกรรมีการอาห้ารและยา	

(อย.)	 จ่งได้จัดทำแอปพลิเคัชื่ัน	 “ปลููกกัญ”	 และ

เว็บุ ไซึ่ติ์ 	ht tp : / /p lookgan ja . fda .moph .

go.th	โดยแอปพลิเคัชื่ัน	 “ปลูกกัญ”	 สามีารถุ

ดาวน์โห้ลดได้ทั�งระบุบุ	IOS	และ	Android	เพ่�อออก

ใบุรับุจดแจ้งในวันที�	9	มีิถุุนายน	2565		

วิธีการในการจดแจ้ง	แบุ่งเป็น	2	รูปแบุบุ	

	 1.	ประชื่าชื่นสามีารถุจดแจ้งได้ด้วยตินเอง	

	 2.	เจ้าห้น้าที�รับุจดแจ้งแทน

โดยจดแจ้งเพียง	3	ขั�นติอนง่าย	ๆ		คั่อ	

	 1.	ลงทะเบุียน	

	 2.	จดแจ้งติามีวัติถุุประสงคั์	

	 3.	รับุเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์	

	 ซึ่่�งจะทำให้้ทราบุจำนวนและแห้ล่งที�ปลูกกัญชื่า	 และกัญชื่งทั�วประเทศ	 อีกทั�ง	 ยังเป็นแห้ล่งข้อมูีลให้้ผู้ประกอบุการ

แสวงห้าวัติถุุดิบุเพ่�อนำไปผลิติเป็นผลิติภัณฑ์์ที�มีีคุัณภาพมีาติรฐานออกสู่ติลาด	 เป็นการเพิ�มีทางเล่อกให้้กับุผู้บุริโภคั	 และ

เป็นการกระติุ้นเศรษฐกิจติามีนโยบุายรัฐบุาลอีกด้วย
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ขั้ั�นตอนการลูงทะเบีียนจดแจ้งปลูกกัญชื่า	กัญชื่ง	ผ่านเว็บุแอปพลิเคัชื่ัน

1.	 เข้าใชื่้งานผ่าน	https://plookganja.fda.moph.go.th/	จากนั�นเล่อกห้ัวข้อ	“จดแจ้งการปลูก	กัญชื่า	กัญชื่ง”

2.	 สำห้รับุการใชื่้งานคัรั�งแรกให้้ผู้ใชื่้งานเล่อกคัลิกที�	“ยังไม่่ม่ีบีัญชีีผูู้้ใชี้? ลูงทะเบีียน”	จากนั�นจะเจอห้น้าติ่าง	นโยบุายการ

ปกป้องข้อมีูลส่วนบุุคัคัล	ห้ลังจากอ่านทำคัวามีเข้าใจแล้วให้้ผู้ใชื่้งานเล่อก	“ยินยอม่ขั้้อมู่ลู” และคัลิกติอบุ	“ตกลูง” 

3.	 จากนั�น	กรอกเลขบุัติรประชื่าชื่น	เบุอร์โทรศัพท์	เพ่�อลงทะเบุียนจดแจ้ง	ซึ่่�งระบีบีจะส่่งรหััส่ OTP ม่าที�เบีอร์โทรศััพท์

ของเราที�ลงทะเบุียน	ซึ่่�งระบุบุจะพาไปที�ห้น้าที�ให้้เรา	ตั�งรหััส่ผู้่าน แลูะยืนยันรหััส่ผู้่าน 
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4.	 ระบุบุจะนำผูใ้ชื่ง้านเขา้สูห่้นา้กรอกขั้อ้ม่ลููส่ว่นตวั	เราสามีารถุกรอกขอ้มีลู	ชื่่�อ	นามีสกลุ	วนัเดอ่นปเีกดิ	ที�อยู	่เมี่�อเสรจ็แลว้

ก็กดลงทะเบุียนได้เลย	โดยระบุบุจะแสดงผลข้อมีูล	เลขที�บุัติรประจำติัวประชื่าชื่น	ชื่่�อ	นามีสกุล	เบุอร์โทรศัพท์	จากนั�น

ให้้ทุกท่านกด	“ขอจดแจ้งการปลูกกัญชื่า	กัญชื่ง”	ได้เลย

เล่อก	...	วัตถุุประส่งค์์การปลููก

➣	 เพ่�อใชื่้ดูแลสุขภาพ

➣	 เพ่�อใชื่้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทย

และแพทย์พ่�นบุ้าน

➣	 เพ่�อใชื่้ในเชื่ิงพาณิชื่ย์

กรอกรายลูะเอียดต่างๆ ใหั้ค์รบีถุ้วนนะค์ะ 

^______^
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ตัวอย่างเอกส่ารจดแจ้งการ

ปลููกกัญชีา กัญชีง

➣	 ระบุบุจะออกเลขจดแจ้งให้้อัติโมีมีัติิ	จากติัวอย่าง	65-1-1-0000003

➣	 ประเภทการจดแจ้ง		วันที�บุันท่ก	วันที�รับุแจ้ง

➣	 สิ�งที�ปลูก	กัญชื่า	ห้ร่อ	กัญชื่ง	ติลอดจนจำนวนติ้นที�ติ้องการปลูก

➣	 เห้ติุผลในการปลูก	และสถุานที�ปลูก	

ขั้อบีค์ุณขั้้อมู่ลูอ้างอิงแลูะภาพประกอบี 

สำนักงานคัณะกรรมีการอาห้ารและยา	(อย.)

https://plookganja.fda.moph.go.th/	
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	 สำหรัับผู้้�ใหญ่่แล้�ว	การัอดนอนนั�นส่งผู้ล้ต่่อปรัะสิทธิิภาพในการัทำงาน	ความมั�นใจในการัทำงาน	

อารัมณ์์แล้ะสมาธิิอย่่างไรั	 สำหรัับเด็กแล้�ว	 การันอนท่�ไม่ม่ปรัะสิทธิิภาพเพ่ย่งพอนั�นสามารัถส่งผู้ล้เส่ย่ได�

พอกันกับผู้้�ใหญ่่หรัืออาจจะมากกว่า	การัสำรัวจจาก	CDC	พบว่า	7	ใน	10	ของเด็กวัย่รั่่น	แล้ะ	6	ใน	10	

ของเดก็วยั่มธัิย่มต่�น	ไมไ่ด�รับัการันอนหล้บัท่�เพย่่งพอ	การัท่�เดก็นอนไมห่ล้บันั�นอาจจะสง่ผู้ล้เสย่่ต่อ่สข่ภาพ	

อย่่างเช่่น	โรัคอ�วน	โรัคเบาหวาน	ปัญ่หาอารัมณ์์หรัือพฤต่ิกรัรัมได�	

การนอนหลัับที่่�เพี่ยงพีอส่่งผลัดี่อย่างไร
•	 ล้ดความเครั่ย่ด	การัศึึกษาในปี	ค.ศึ.	2019	ในเด็ก	50,000	คน	พบว่าเด็กแล้ะวัย่รั่่นท่�นอนหล้ับ

อย่่างน�อย่วันล้ะ	 9	 ช่ั�วโมง	 ซึ่ึ�งถือว่าได�รัับการันอนเพ่ย่งพอนั�นจะม่อารัมณ์์เบิกบานมากกว่า	

แสดงออกโดย่การัท่�เด็กสนใจในการัเรั่ย่นรั้�มากกว่า	สามารัถทำงานท่�ได�รัับมอบหมาย่ได�เสรั็จ	

ม่ผู้ล้สัมฤทธิิ�ทางการัเรั่ย่นท่�ด่กว่า	

•	 ช่่วย่ในการัเรั่ย่นรั้�	 การันอนหล้ับท่�ม่ปรัะสิทธิิภาพเพ่ย่งพอจะช่่วย่ให�เรัาม่ความคิดสรั�างสรัรัค์

ได�ดข่ึ�น	เนื�องจากเวล้าท่�เรัาต่ื�นนั�นเรัาจะเจอปรัะสบการัณ์ใ์หม่	ๆ 	ท่�สมองจะเก็บไว�แล้ะไปสรั�าง

โครังข่าย่เซึ่ล้ล้์ปรัะสาทในเวล้าท่�เรัานอนหล้ับ	 ดังนั�น	 บางครัั�งเวล้าท่�เรัานอนหล้ับเรัาจะ

หาทางออกให�กับปัญ่หาได�	 หรัือม่ความคิดอะไรัใหม่	 ๆ	 เกิดขึ�น	 นอกจากน่�การันอนหล้ับ

ย่ังเป็นการักำจัดโปรัต่่นของเส่ย่ซึึ่�งเก่�ย่วข�องกับโรัคอัล้ไซึ่เมอร์ัแล้ะถ้กสรั�างรัะหว่างท่�เรัาต่ื�น

ออกจากสมองด�วย่

•	 เพิ�มการัเจริัญ่เติ่บโต่ของร่ัางกาย่	 การันอนหลั้บจะทำให�ม่การัหล้ั�ง	 Growth	 Hormone	

ซึ่ึ�งทำหน�าท่�เก่�ย่วกับการัเจรัิญ่เต่ิบโต่รัะหว่างท่�เรัานอนหล้ับอ่กด�วย่

การส่ร้างสุ่ขลัักษณะการนอนที่่�ดี่ให้กับเดี็กการส่ร้างสุ่ขลัักษณะการนอนที่่�ดี่ให้กับเดี็ก
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•	 เพิ�มความสามารัถในการัเล้่นก่ฬา	 การันอนหล้ับท่�ด่จะทำให�กล้�ามเนื�อทำงานปรัะสานกันได�ด่ย่ิ�งขึ�น	 แล้ะล้ด

การับาดเจบ็ท่�เกดิจากการัเล้น่กฬ่า	ยิ่�งนกักฬ่าอดนอนมากเทา่ไหรัย่่ิ�งสามารัถบาดเจบ็จากการัเล้น่กฬ่ามากเทา่นั�น

 

ความส่ำคัญของนาฬิิกาชี่วิต (Circadian Rhythm)
	 นักวิจัย่ได�ค�นพบนาฬิิกาช่่วิต่	 ซึ่ึ�งเป็นต่ัวบ่งบอกว่าเวล้าไหนท่�รั่างกาย่แล้ะเซึ่ล้ล้์ในรั่างกาย่สามารัถทำงานได�ด่ท่�ส่ด	

การัท่�เรัาม่กิจกรัรัมไม่ต่รังกับนาฬิิกาช่่วิต่อาจจะทำให�ส่ขภาพกาย่หรัือส่ขภาพจิต่เสื�อมถอย่ล้งได�

 

คำแนะนำส่ำหรับเดี็กเพี่�อให้นาฬิิกาชี่วิต (Circadian Rhythm) ที่ำงานไดี้ดี่ยิ�งข้�น
•	 มก่จิกรัรัมข�างนอกบ�าน	ผู้ล้ของการัได�รับัแสงแดดนอกบ�านปรัะมาณ์	30	นาทน่ั�นดเ่กนิคาด	สามารัถทำให�รัา่งกาย่

ต่ื�นตั่วมากขึ�น	 ม่อารัมณ์์ด่ขึ�น	 ล้ดการัใช่�หน�าจอได�อ่กด�วย่	 พ่อแม่อาจจะช่วนเด็กให�ออกไปเดินเล่้นข�างนอกกัน

เวล้าเช่�า	หรัือหล้ังอาหารัเย่็นก็สามารัถทำได�

•	 ล้ดการัใช่�หน�าจอล้ง	 เป็นท่�ทรัาบกันด่ว่าแสงส่ฟ้้าจากหน�าจอของสมาร์ัทโฟ้นสามารัถรับกวนการัหล้ั�งฮอรั์โมน

เมล้าโทนินซึ่ึ�งช่่วย่ในการันอนหล้ับได�	ม่งานวิจัย่ว่าเด็กซึ่ึ�งม่เวล้าการัใช่�หน�าจอมากเท่าไหรั่ย่ิ�งทำให�เวล้าการันอน

ย่ิ�งล้ดล้งเท่านั�น	เนื�องจากผู้ล้ของแสงส่ฟ้้าต่่อการันอนหล้ับ	พ่อแม่ควรัจัดให�ห�องนอนเป็นห�องท่�ปรัาศึจากการัใช่�

สื�ออิเล้็กทรัอนิกส์	เนื�องจากแสงส่ฟ้้าแล้ะเส่ย่งจากโทรัศึัพท์สามารัถรับกวนการันอนหล้ับของเด็กได�

•	 ล้ดการัรับัปรัะทานอาหารักอ่นนอน	การัรับัปรัะทานอาหารันั�นทำให�รัา่งกาย่ทำงานหนกั	ขดัขวางการัพกัผู้อ่นของ

รั่างกาย่แล้ะการัหล้ั�งเมล้าโทนิน	พ่อแม่จึงไม่ควรัให�เด็กรัับปรัะทานอาหารัในช่่วงเวล้า	2-3	ช่ั�วโมงก่อนนอน

•	 จำกัดการันอนช่่วงกล้างวัน	การันอนกล้างวันมากกว่า	1	ช่ั�วโมงอาจจะรับกวนการันอนต่อนกล้างคืนได�	ถึงแม�ว่า

การันอนก่อนการัรับัปรัะทานอาหารัเย่น็จะช่่วย่ทำให�เดก็มแ่รังทำการับ�านมากขึ�น	แต่่ว่าการันอนหล้งัอาหารัเย่น็นั�น

อาจจะทำให�นอนไม่หล้ับช่่วงกล้างคืนได�	 ส่วนวันหย่่ดส่ดสัปดาห์แนะนำให�เด็กออกกำลั้งกาย่ทดแทนการันอน

กล้างวัน

•	 ให�เดก็ผู้อ่นคล้าย่กอ่นนอน	กอ่นนอนปรัะมาณ์ครัึ�งช่ั�วโมงแนะนำให�เดก็หรั่�ไฟ้	แปรังฟ้นั	อา่นหนงัสอื	หรัอืสวดมนต่์

ก่อนนอน	เพื�อท่�จะส่งสัญ่ญ่าณ์ให�กับรั่างกาย่ว่าถึงเวล้าพักผู้่อนแล้�ว

•	 เป็นต่ัวอย่่างให�เด็กเห็นถึงความสำคัญ่ของการันอน	 การัสรั�างส่ขลั้กษณ์ะการันอนท่�ด่ให�กับเด็กจำเป็นจะต่�อง

ปล้้กฝัังทัศึนคต่ิท่�ให�ความสำคัญ่กับการันอน	 พ่อแม่ควรัจะเป็นต่ัวอย่่างท่�ด่ในการัให�ความสำคัญ่กับการันอน	

เช่น่	ไมพ่ด้ถึงการันอนดึกของต่นเองว่าเป็นสิ�งท่�นา่ภมิ้ใจ	หรัอืทำงานบ�านต่อนดึก	ทั�งน่�พอ่แม่ควรัจะให�ความสำคัญ่

แล้ะจรัิงจังในการัสรั�างส่ขล้ักษณ์ะในการันอนท่�ด่ให�กับเด็ก	 เพื�อจะเป็นปรัะโย่ช่น์กับส่ขภาพกาย่แล้ะส่ขภาพจิต่

ของเด็กต่่อไปในอนาคต่

 

เอกสารอ้างอิง
1.	Hansa	Bhargava	(2022)	Building Happier Kids. Stress-busting Tools for Parents. United	States	of	America.	American	Academy	of	Pediatrics.
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การนำำกัญชาไปใช้ในำทางท่�ผิิดการนำำกัญชาไปใช้ในำทางท่�ผิิด
ระวัังผิลต่่อสุุขภาพ เสุ่�ยงเกิดอาการทางจิิต่ระวัังผิลต่่อสุุขภาพ เสุ่�ยงเกิดอาการทางจิิต่

 กรมการแพทย์์ โดย์สถาบัันบัำบััดรักษาและฟ้ื้�นฟืู้ผูู้�ติิดย์าเสพติิดแห่่งชาติิบัรมราชชนนี 

(สบัย์ช.) เติอืนการนำกัญชาไปใช�ในทางที�ผู้ดิ ระวังัผู้ลต่ิอสุขภาพ เสี�ย์งเกิดอาการทางจิติิ พร�อมแนะนำ

ผูู้�ปกครองห่มั�นสังเกติพฤติิกรรมบุัติรห่ลานห่รือคนใกล�ชิด ห่ากพบัมีพฤติิกรรมเสี�ย์งติ�องรีบัพูดคุย์ 

ห่ากมีอาการห่ลังจิากใช�กัญชาให่�รีบัปรึกษาแพทย์์ในโรงพย์าบัาลใกล�บั�าน 

	 นพ.มานัส	โพธาภรณ์์	รองอธิบดีีกรมการแพทย์์	กล่าวัวั่า ติั�งแติ่วัันที� 9 มิถุนาย์น 2565 

กัญชาและกัญชงถูกปลดล็อกไม่จิัดเป็นย์าเสพติิดให่�โทษในประเภท 5 อีกติ่อไป แติ่ในส่วันของ

สารสกัดจิากทุกส่วันของพืชกัญชาห่รือกัญชงย์ังเป็นย์าเสพติิดในประเภท 5 ย์กเวั�นสารสกัด

ที�ได�รับัอนุญาติให่�ผู้ลิติในประเทศ และมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% เฉพาะที�ได�รับัอนุญาติให่�สกัดจิาก

พืชกัญชาห่รือกัญชงที�ปลูกภาย์ในประเทศ เนื�องจิากสาร THC เป็นสารเสพติิด ห่ากใช�ขนาดสูง

เป็นประจิำจิะทำให่�เกิดภาวัะดื�อติ่อสาร ทำให่�ติ�องมีการเพิ�มขนาดเพื�อจิะให่�ได�ผู้ลเท่าเดิม

และเกิดการติิดได� นอกจิากนี�ย์ังห่�ามนำเข�าพืชกัญชาและกัญชง ย์กเวั�นเมล็ดพันธุ์ุ์ ซึ่ึ�งห่ลังจิากนี�

อาจิทำให่�กลุ่มวััย์รุ่นรวัมถึงประชาชนทั�วัไปให่�ควัามสนใจิ บัางกลุ่มอาจิมีการนำกัญชาไปใช�

ในทางที�ผู้ดิเปน็เรื�องที�นา่เปน็ห่ว่ัง การออกฤทธุ์ิ�ของกญัชาในระย์ะแรกจิะออกฤทธุ์ิ�กระติุ�นประสาท 

ทำให่�ผูู้�ใช�ติื�นติัวั ติื�นเติ�น ร่าเริง ห่ัวัเราะง่าย์ ช่างพูด พูดคนเดีย์วั ย์ิ�มคนเดีย์วั ไม่ห่ลับัไม่นอน
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เมื�อเวัลาผู่้านไป 1-2 ชั�วัโมงจิะเริ�มออกฤทธุ์ิ�กดประสาท ทำให่�มีอาการคล�าย์กับัเมาเห่ล�า ห่น�าแดง ลิ�นไก่พันกนั 

พูดไม่ค่อย์รู�เรื�อง เซึ่ื�องซึ่ึม ง่วังนอนติลอดเวัลา ถ�าใช�ในปริมาณมากจิะทำให่�เกิดภาพลวังติา ควับัคุมติัวัเอง

ไม่ได� เมื�อห่มดฤทธุ์ิ�จิะทำให่�ผูู้�ใช�มีอารมณ์อ่อนไห่วั เลื�อนลอย์ สมองสั�งงานช�า ไม่สนใจิสิ�งแวัดล�อม ใจิสั�น 

หู่แวั่วั ดังนั�น ผูู้�ใช�กัญชาจึิงไม่ควัรขับัขี�ย์านพาห่นะซึึ่�งอาจิเป็นสาเห่ตุิของการเกิดอุบััติิเห่ตุิบันท�องถนนได� 

ทั�งนี�ในกลุ่มเย์าวัชนอายุ์น�อย์กว่ัา 25 ปี กลุ่มผูู้�สูงอายุ์ควัรใช�กัญชาด�วัย์ควัามระมัดระวััง และห่�ามใช�

ในผูู้�ที�มอีาการโรคหั่วัใจิและห่ลอดเลือดขั�นรุนแรงห่รือไม่สามารถควับัคุมอาการได� ผูู้�ที�มปีระวัตัิคิวัามผิู้ดปกติิ

ทางจิิติเวัช รวัมถึงสติรีมีครรภ์และให่�นมบัุติร 

	 นพ.สราย์ุทธ์	 บุญชััย์พานิชัวััฒนา	 ผู้้�อำนวัย์การสถาบันบำบัดีรักษาและฟ้ื้�นฟื้้ผู้้�ติิดีย์าเสพติิดี

แห่่งชัาติบิรมราชัชันนี	 (สบัย์ช.) กล่าวัเพิ�มเติมิว่ัา แม�ว่ัากญัชาจิะมปีระโย์ชน์ทั�งในทางการแพทย์์ รวัมไปถึง

การนำสารสำคญัในกญัชาไปต่ิอย์อดเพื�อเพิ�มมลูค่าในผู้ลติิภณัฑ์์สขุภาพต่ิาง ๆ ทั�งอาห่าร ย์า เครื�องสำอาง 
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สมนุไพรและอื�น ๆ ห่รอืแม�กระทั�งปลกูเพื�อใช�ประโย์ชน์ในครวััเรอืนเห่มอืนพชืสมนุไพรประจิำบั�านนำมารักษา

สุขภาพตินเองและครอบัครัวั สร�างราย์ได�กับัผูู้�ปลูก แต่ิห่ากมีการนำไปใช�ในทางที�ผู้ิดอาจิทำให่�เกิดผู้ลเสีย์

ต่ิอร่างกาย์ ทำให่�อ่อนเพลยี์ น�ำห่นกัติวััลดลง เกิดโรคต่ิาง ๆ ได�ง่าย์ ร่างกาย์เสื�อมโทรม ไม่สามารถทำงานได� 

ควัามคดิและการติดัสนิใจิเสื�อมถอย์ นอกจิากนี�ย์งัทำลาย์ระบับัภมูคิุ�มกนัของร่างกาย์ ผูู้�ที�ใช�กญัชาในปรมิาณมาก

อาจิจิะทำให่�เป็นโรคจิติิ เกดิอาการวัติิกกงัวัล ห่วัาดระแวัง เลื�อนลอย์ สบััสน ฟ่ื้�นเฟ้ื้อน ประสาทห่ลอน ไม่สามารถ

ควับัคุมติัวัเองได� เติือนพ่อแม่ผูู้�ปกครองห่มั�นสังเกติพฤติิกรรมของบุัติรห่ลานและคนในครอบัครัวั ห่ากพบั

มีพฤติิกรรมเสี�ย์งต่ิอการนำกัญชาไปใช�ในทางที�ผู้ิดให่�รีบัพูดคุย์ บัอกกล่าวัถึงผู้ลกระทบัต่ิอสุขภาพร่างกาย์

ที�จิะติามมา รวัมถงึป่ญห่าการเสพติดิ ให่�รบีัพาไปปรกึษาแพทย์์ที�โรงพย์าบัาลใกล�บั�าน ห่รอืเข�ารบััการบัำบััดรกัษา

ได�ที�สถาบันับัำบัดัรกัษาและฟ้ื้�นฟื้ผููู้�ติดิย์าเสพติดิแห่่งชาติบิัรมราชชนน ี (สบัย์ช.) กรมการแพทย์์ จิงัห่วัดัปทมุธุ์านี 

และโรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์ในส่วันภูมิภาคทั�ง 6 แห่่ง ได�แก่ โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์เชีย์งให่ม่ โรงพย์าบัาล

ธุ์ัญญารักษ์แม่ฮ่่องสอน โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์อุดรธุ์านี โรงพย์าบัาล

ธุ์ัญญารักษ์สงขลา และโรงพย์าบัาลธัุ์ญญารักษ์ป่ติติานี ห่รือขอรับัคำปรึกษาเรื�องย์าและสารเสพติิดได�ที�

สาย์ด่วันย์าเสพติิด 1165 สอบัถามข�อมูลเพิ�มเติิมได�ที� www.pmnidat.go.th
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หญิิงตั้้�งครรภ์์ เนื่่�องจากหญิิงต้ั้�งครรภ์์และทารกจะมีีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้้อนื่ในื่ระหว่่างตั้้�งครรภ์์และคลอดบุุตั้ร โดยอาจมีีอาการ

ครรภ์์เป็็นื่พิิษ แท้ง คลอดก่อนื่กำหนื่ด และเกิดอาการใหลตั้ายในื่เด็กสูงขึ้้�นื่ มีีคว่ามีเสี�ยงที�ทารกแรกคลอดจะมีีนื่�ำหนื่้กตั้้ว่

และคว่ามียาว่น้ื่อยกว่่าป็กติั้ พิ้ฒนื่าการทางสมีองช้้ากว่่าป็กติั้ และอาจมีีคว่ามีผิิดป็กติั้ทางระบุบุป็ระสาท ในื่เด็กเล็กอาจก่อให้เกิด

โรคตั้ดิเช้่�อทางเดินื่หายใจ เช้น่ื่ หลอดลมีอก้เสบุ ป็อดบุว่มีสูงกว่า่เด็กท้�ว่ไป็ มีีอต้ั้ราการเกิดโรคหด่เพิิ�มีขึ้้�นื่ เกดิการตั้ดิเช้่�อขึ้องหสูว่่นื่กลาง

ในื่ระยะยาว่ เด็กที�ได้ร้บุคว่้นื่บุุหรี�มี่อสองจะมีีพิ้ฒนื่าการขึ้องป็อดนื่้อยกว่่าเด็กที�ไมี่ได้ร้บุคว่้นื่บุุหรี� 

 วิธิีกีารป้อ้งกัน หลีกเลี�ยงพิาเด็กไป็ในื่สถานื่ที�ที�มีโีอกาสเจอคว่น้ื่บุหุรี� เม่ี�อจำเป็น็ื่ต้ั้องออกไป็ข้ึ้างนื่อกบุ้านื่ พิอ่แม่ีและผิูป้็กครอง

คว่รเตั้รยีมีหนื่า้กากอนื่ามีย้หรอ่ผิา้ป็ดิจมีกูไป็ดว้่ยทกุคร้�ง พิอ่แมีแ่ละสมีาช้กิในื่ครอบุครว้่คว่รเป็น็ื่แบุบุอยา่งที�ดใีหแ้กเ่ดก็โดยไมีส่บูุบุหุรี� 

ท้�งนื่ี�จากขึ้้อมีูลพิบุว่่าเด็กที�มีีอายุนื่้อยกว่่า 5 ป็ี มี้กจะเจ็บุป็่ว่ยด้ว่ยโรคทางเดินื่หายใจหากสมีาช้ิกในื่บุ้านื่สูบุบุุหรี� ด้งนื่้�นื่ จ้งขึ้อเช้ิญิช้ว่นื่

พิ่อแมี่และผิู้ป็กครองทุกท่านื่ร่ว่มีก้นื่ทำ “บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี�” เพิ่�อป็กป็้องสุขึ้ภ์าพิให้แก่ลูกหลานื่ขึ้องเรา

ควัันบุุหร่ี่� ควัันพิิษที่่�เป็็นภััยต่่อเด็็ก
และสิิ่�งแวัด็ล้อม

  กรมีการแพิทย์ โดยสถาบุ้นื่สุขึ้ภ์าพิเด็กแห่งช้าตั้ิ

มีหาราช้ินื่ี เผิยคว่้นื่บุุหรี�เป็็นื่ภ์้ยใกล้ตั้้ว่ที�ทำให้เด็กป็่ว่ย

ด้ว่ยโรคระบุบุทางเดินื่หายใจตั้ิดเช้่�อ โรคห้ว่ใจ โรคมีะเร็ง 

โรคป็อดเร่�อร้ง จากการสูดดมีคว่้นื่บุุหรี�จากคนื่ในื่บุ้านื่ 

แนื่ะร่ว่มีก้นื่ป็กป็้องลูกหลานื่ห่างไกลจากคว่้นื่บุุหรี� 

ด้ว่ยการทำให้บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี� เพ่ิ�อสุขึ้ภ์าพิที�ดีขึ้องทุกคนื่

และสิ�งแว่ดล้อมี  

 นพ.สมศัักดิิ์� อรรฆศิัลป์้ อธิีบดีิ์กรมการแพทย์์ 

เป็ิดเผิยว่่า เนื่่�องด้ว่ยว่้นื่ที� 31 พิฤษภ์าคมี ขึ้องทุกป็ีเป็็นื่

ว่้นื่งดสูบุบุุหรี�โลก กรมีการแพิทย์มีีคว่ามีห่ว่งใยสุขึ้ภ์าพิ

ขึ้องเด็กไทย เพิราะคว่้นื่บุุหรี�เป็็นื่สารก่อมีะเร็งในื่ร่างกาย

มีนืุ่ษย์ที�ไม่ีมีีคว่ามีป็ลอดภ์้ย คว่้นื่บุุหรี�ป็ระกอบุด้ว่ย

สารเคมีีมีากกว่่า 7,000 ช้นื่ิด และมีีมีากกว่่า 60 ช้นื่ิด

ที�ทางการแพิทย์ระบุุว่่าเป็็นื่สารก่อมีะเร็ง ท้�งนื่ี� เด็ก

จะหายใจเอาอากาศป็นื่เป็้�อนื่คว่น้ื่บุหุรี�ที�ลอยอยูใ่นื่อากาศ

เขึ้้าสู่ร่างกายทำให้เกิดคว่ามีเสี�ยงต่ั้อการเจ็บุป่็ว่ยขึ้องเด็ก

หากผิู้ป็กครองหร่อบุุคคลในื่บุ้านื่สูบุบุุหรี�  โอกาสนื่ี�

จ้งอยากขึ้อเช้ิญิช้ว่นื่ให้ผิู้สูบุบุุหรี�ตั้้ดสินื่ใจมีุ่งมี้�นื่ที�จะ

เลิกสูบุบุุหรี� ด้ว่ยการทำให้บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี� เพิ่�อสุขึ้ภ์าพิ

ที�ดีขึ้องทุกคนื่และสิ�งแว่ดล้อมี  

 นพ.อดิ์ิศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อำนวิย์การสถาบัน

สุขภัาพเดิ์็กแห่่งชาติมห่าราชินี กล่าว่เพิิ�มีเตั้ิมีว่่า บุ้านื่

คว่รเป็็นื่ที�ป็ลอดภ์้ยสำหร้บุสมีาช้ิกในื่ครอบุคร้ว่ เพิ่�อ

สุขึ้ภ์าพิที�ดี ไมี่สูบุบุุหรี�ในื่บุ้านื่ ไมี่สูบุบุุหรี�ใกล้เด็กหร่อ
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แพทย์แผนจีน
พจ.มาลีนา บุนนาค ลู่

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุ่่�มอาการไอกลุ่่�มอาการไอ
จากภาวะ Long Covid จากภาวะ Long Covid 

ทางศาสตร์์การ์แพทย์์แผนจีีนทางศาสตร์์การ์แพทย์์แผนจีีน

	 อาการไอเป็็นอาการสำคััญท่ี่�พบได้้บ่อยในโรคัที่างเด้ินหายใจ	 เกิด้จากการเป็ลี่่�ยนแป็ลี่ง

ที่างพยาธิิสภาพของกล่ี่องเส่ยง	 การกระที่บจากสิ�งแวด้ลี่้อมภายนอก	 แลี่ะสภาวะของร่างกาย

หลี่ังจากนั�น	 ผู้้้ที่่�ยังม่อาการหลี่งเหลืี่อจาก	 Covid-19	 (Long	 Covid)	 มักพบอาการไอเป็็นส่วนมาก	

อาการไอมักเกิด้ร่วมกับการระคัายคัอ	การไอที่่�พบได้้บ่อยม่ด้ังน่�	

1.	กล่่ี่มลี่มแห้งกระที่บป็อด้	 ม่อาการแสด้งคืัอ	 คัันคัอ	 คัอแห้ง	 ไอร่นแรง	 อาการกำเริบ

เมื�อกระที่บลี่มเย็นหรืออากาศแห้ง	 เสมหะน้อย	 ม่ส่ขาว	 เหน่ยว	 จม้กแห้ง	 ป็ากแห้ง	

ที่้องผู้้ก	 ป็ัสสาวะน้อย	 คััด้จม้ก	 ลี่ิ�นแด้งซี่ด้	 ฝ้้าลี่ิ�นเหลี่ืองบางหรือขาวแห้ง	 ชี่พจรลี่อย	

หรือฝ้ืด้	สาเหตุ่เกิด้จากลี่มแห้งกระที่บป็อด้	ป็อด้เส่ยสมด้่ลี่	เกิด้การระคัายคัอ	

2.	กลี่่่มพิษร้อนแห้งกระที่บป็อด้	ม่อาการแสด้งคัือ	คัันคัอ	คัอแห้ง/แสบ	ไอถี่่�หรือไอแห้ง	

เนื�องจากสารน�ำในร่างกายพร่องหรือถี่้กที่ำลี่าย	เสมหะน้อยแตุ่เหน่ยวข้น	ขับออกยาก	

อาจม่อาการหายใจถี่่�	แน่นหน้าอก	กระหายน�ำ	อ่จจาระแห้ง	ปั็สสาวะเหลี่ืองเข้ม	ม่ไข้	

ป็วด้หวั	ป็ลี่ายลี่ิ�นแด้ง	ฝ้า้ลี่ิ�นเหลี่อืงบางแหง้	ชีพ่จรเตุน้เรว็แรง	สาเหตุเ่กดิ้จากคัวามร้อน

โจมตุ่ป็อด้	กระที่บกลี่่องเส่ยง	ที่ำให้ป็อด้เส่ยสมด้่ลี่					
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3.	กลี่่่มป็อด้แห้งยินพร่อง	ม่อาการแสด้งคัือ	 ร้้สึกไม่สบายคัอ	คัันคัอจนที่ำให้ไอแบบแห้ง	ๆ	 ไม่ม่เสมหะ	อาการ

จะเป็็น	 ๆ	 หาย	 ๆ	 แลี่ะเป็็นนาน	 เวลี่าพ้ด้มักจะไอ	 โด้ยเฉพาะเวลี่าบ่ายแลี่ะกลี่างคืัน	 จม้กแห้ง	 น�ำม้กน้อย	

ผู้ิวแห้ง/คััน	ป็ลี่ายลี่ิ�นแด้ง	ฝ้้าลี่ิ�นน้อย	สาเหตุ่เกิด้จากอาการไอเรื�อรัง	ยินป็อด้พร่อง	ที่ำให้ลี่ำคัอขาด้คัวามชี่่มชีื�น

4.	กลี่่่มป็อด้พร่องภ้มิคั่้มกันอ่อนแอ	 ม่อาการแสด้งคืัอ	 ร้้สึกไม่สบายคัอ	 คัันคัอจนที่ำให้ไอ	 เมื�อกระที่บลี่มหนาว

อาการจะกำเริบ	 เส่ยงไอเบา	หากม่เสมหะจะม่ส่ขาวหรือใส	 ข่�เก่ยจพ้ด้	 ลี่ิ�นซี่ด้	 ฝ้้าลี่ิ�นขาวบาง	 ชี่พจรเตุ้นอ่อน	

สาเหตุ่เกิด้จากชี่�ป็อด้พร่อง	ที่ำให้ภ้มิคั่้มกันบกพร่อง	ลี่มแห้งจึงร่กรานร่างกาย	

5.	กลี่่่มเสมหะคัั�งคั้าง	มอ่าการแสด้งคัือ	ไอม่เสมหะ	สข่าวหรือส่เหลี่ือง	เกิด้จากร่างกายที่่�ม่คัวามชีื�นสะสมอย้่แลี่้ว

ได้้รบัเชีื�อก่อโรคั	หรอืร่างกายป็ะที่ะลี่มเย็นหรอืลี่มร้อน	 เมื�อรวมกบัคัวามชีื�นที่่�สะสมภายในจึงก่อให้เกดิ้อาการไอ

แบบม่เสมหะ	หากม่ชี่�ป็อด้พร่องจะม่อาการไอแตุ่เสมหะไม่ออก	หรือออกยาก					

	 การไอยังสามารถี่แบ่งชีนิด้ย่อย	ๆ	ได้้อ่กมากมาย	หากที่่านม่อาการไอเรื�อรังจาก	Long	Covid	มา	3	เด้ือนนับตุั�งแตุ่

ตุิด้เชีื�อแล้ี่วยังไม่หาย	 การบำบัด้ด้้วยศาสตุร์การแพที่ย์แผู้นจ่น	 โด้ยการพบแพที่ย์จะช่ีวยวินิจฉัยอาการตุ่าง	 ๆ	 ได้้ชีัด้เจนขึ�น	

ชี่วยบรรเที่าอาการไอชีนิด้ตุ่าง	ๆ	โด้ยใชี้เวลี่าฟื้ื�นฟื้้ร่างกาย	แลี่ะเสริมภ้มิคั่้มกันด้้วยการฝ้ังเข็ม	การรับป็ระที่านอาหารเป็็นยา	

เป็็นตุ้น		

ข้้อมููลอ้างอิง
1.	https://www.ixigua.com/7058423887054242307
2.	https://www.cw.com.tw/article/5121355
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	 บอร์์ด	สปสช.	เพิ่่�มเติม่	“ยาแผนไทยผสมกัญัชา	3	ร์ายกัาร์”	บร์ร์จุสุท่ธิป่ร์ะโยขน์บตัิร์ทอง	หลังัปร์ะกัาศ

บัญชียาหลัักัแห่งชาติ่	 ขยายกัาร์เข้าถึึงร์ักัษาเพิ่่�อดูแลัผู้ป่วย	 กัำหนดเบ่กัจุ่ายติามร์ายกัาร์บร์่กัาร์ภายใติ้

งบบร์่กัาร์กัาร์แพิ่ทย์แผนไทย

	 นพ.จเด็็จ	ธรรมธัชอารี	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ	(สปสช.)	เปิดเผยว่า	

ที�ปร์ะชุมคณะกัร์ร์มกัาร์หลัักัปร์ะกัันสุขภาพิ่แห่งชาติ่	 (บอร์์ด	 สปสช.)	 เม่�อวันที�	 2	 พิ่ฤษภาคม	พิ่.ศ.	 2565	

ที�ผ่านมา	 โดยมีนายอนุท่น	 ชาญวีร์กูัลั	 ร์องนายกัร์ัฐมนติรี์	 แลัะร์ัฐมนติร์ีว่ากัาร์กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุข	

เป็นปร์ะธิาน	 มีมต่ิเห็นชอบกัาร์จุ่ายชดเชยค่าบร์่กัาร์เพิ่่�มเต่ิม	 ปี	 พิ่.ศ.	 2565	 ในร์ายกัาร์ยาแผนไทยที�มี

ส่วนผสมกััญชาในบัญชียาหลัักัแห่งชาติ่ด้านสมุนไพิ่ร์	จุำนวน	3	ร์ายกัาร์	ปร์ะกัอบด้วย	1.	ยาแกั้ลัมแกั้เส้น	

ช่วยให้นอนหลัับ	 เจุร์่ญอาหาร์	 	 2.	 ยาศุขไสยาศน์แกั้ลัมเปลัี�ยวดำ	 เป็นยาเสร์่มในกัาร์ฟื้้�นฟืู้อัมพิ่ฤกัษ์	

อัมพิ่าติ	แลัะ	3.	ยาทำลัายพิ่ร์ะสุเมร์ุ	แกั้ลัมในเส้น	บร์ร์เทาอากัาร์ปวดกัลั้ามเน่�อที�มีอากัาร์ม่อเท้าชา	

	 ทั�งนี�ติามที�อนุกัร์ร์มกัาร์บัญชียาหลัักัแห่งชาต่ิได้พิ่่จุาร์ณายาที�มีส่วนผสมของกััญชา	 3	 ร์ายกัาร์	

ได้แกั่	 ยาแกั้ลัมแกั้เส้น	 ยาศุขไสยาศน์	 แลัะยาทำลัายพิ่ร์ะสุเมร์ุ	 บร์ร์จุุเพ่ิ่�มเต่ิมในบัญชียาหลัักัแห่งชาติ่

ดา้นสมนุไพิ่ร์	แลัะไดม้กีัาร์ปร์ะกัาศในร์าชกัจุ่จุานุเบกัษาเม่�อวนัที�	14	พิ่ฤษภาคม	พิ่.ศ.	2564	แลัะ	4	มถุ่ึนายน	

พิ่.ศ.	2564	โดยเม่�อเด่อนมีนาคม	พิ่.ศ.	2565	กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุขได้ทำหนังส่อแจุ้งมายัง	สปสช.	เสนอให้

ทบทวนหลัักัเกัณฑ์์	 ว่ธีิกัาร์	 แลัะเง่�อนไขกัาร์จุ่ายค่าใช้จุ่ายเพิ่่�อบร์่กัาร์สาธิาร์ณสุข	 โดยให้คร์อบคลุัม

กัาร์เบ่กัจุ่ายยาที�มีส่วนผสมกััญชา	3	ร์ายกัาร์ดังกัลั่าวนี�	

สปสช. ขยายสิทธิิประโยชน์์บััตรทองสปสช. ขยายสิทธิิประโยชน์์บััตรทอง
“ยาแผน์ไทยผสมกััญชา 3 รายกัาร”“ยาแผน์ไทยผสมกััญชา 3 รายกัาร”
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	 นพ.จเด็็จ	 กัลั่าวติ่อว่า	 ติ่อมา	 สปสช.	 จุึงได้มีกัาร์หาร์่อกัร์มพิ่ัฒนากัาร์แพิ่ทย์แผนไทย

แลัะกัาร์แพิ่ทย์ทางเลัอ่กั	กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุข	เพิ่่�อขยายสท่ธ่ิปร์ะโยชน์หลักััปร์ะกันัสุขภาพิ่แหง่ชาติ่

ให้คร์อบคลัุมเพิ่่�อให้ผู้ป่วยเข้าถึึงยาที�มีส่วนผสมของกััญชา	 3	 ร์ายกัาร์ดังกัล่ัาว	 แลัะเป็นไปติาม

มติ่คณะกัร์ร์มกัาร์	7x7	โดยกัำหนดเป็นกัาร์เบ่กัจุ่ายติามผลังานร์ายบร์่กัาร์	(Fee	schedule)	ภายใติ้

บร์่กัาร์กัาร์แพิ่ทย์แผนไทย	คาดว่าจุะใช้เง่นเพิ่่�มเติ่ม	3,706,346	บาท	ซึ่ึ�งยังอยู่ในวงเง่นที�ติั�งไว้	แลัะ

ไดน้ำเขา้สูบ่อร์ด์	สปสช.	พิ่จุ่าร์ณาเห็นชอบแล้ัวในวนันี�	นอกัจุากันี�ยงัเปน็กัาร์เพิ่่�มกัาร์เขา้ถึงึยากัญัชา

ติามนโยบายของร์ัฐบาลั

	 “กัาร์บร์ร์จุยุาแผนไทยที�มสีว่นผสมของกัญัชานี�เปน็กัาร์เพิ่่�มเต่ิมจุากัที�	สปสช.	ไดม้กีัาร์บร์ร์จุุ

น�ำมันกััญชาแลัะสาร์สกััดกััญชาเพิ่่�อดูแลัผู้ป่วยโร์คมะเร์็ง	 ไมเกัร์น	 พิ่าร์์กั่นสัน	 แลัะผู้ป่วยลัมชักั	

เป็นส่ทธิ่ปร์ะโยชน์กั่อนหน้านี�	เป็นกัาร์ขยายกัาร์ดูแลัเพิ่่�อให้ผู้ป่วยบัติร์ทองเข้าถึึงกัาร์ร์ักัษาเพิ่่�มขึ�น	

สะท้อนให้เห็นกัาร์พิ่ัฒนาเพิ่่�อความคร์อบคลัุมยาร์ักัษาโร์คที�จุำเป็นในกัาร์ดูแลัปร์ะชาชนผู้มีส่ทธิ่

บัติร์ทอง”	นพ.จเด็็จ	กัลั่าว	

	 สอบถึามเพิ่่�มเติ่มกัาร์ใช้ส่ทธิ่บัติร์ทองได้ที�	 สายด่วน	 สปสช.	 1330	 หร์่อช่องทางร์ะบบ

ออนไลัน์	 ทั�งไลัน์	 สปสช.	 (ไลัน์ไอดี	@nhso)	 หร์่อคลั่กั	 https://lin.ee/zzn3pU6	 แลัะ	 Facebook:	

สำนักังานหลัักัปร์ะกัันสุขภาพิ่แห่งชาติ่	https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
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ทัันเหตุุการณ์์ฝีีดาษวานรทัันเหตุุการณ์์ฝีีดาษวานร
“Monkeypox Update”“Monkeypox Update”

 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริิญ หััวหัน้าศูนย์์โริคอุบััติิใหัม่่ทางคลิินิก โริงพย์าบัาลิจุฬาลิงกริณ์์ 

สภากาชาดไทย์ แลิะอาจาริย์์ปริะจำสาขาวิชาโริคติิดเช้�อ ภาควิชาอาย์ุริศาสติริ์ คณ์ะแพทย์ศาสติริ์ 

จุฬาลิงกริณ์์ม่หัาวิทย์าลัิย์ พร้้อมด้้วย ดริ.สุภาภริณ์์ วัชริพฤษาดี นักวิจัย์ปริะจำศูนย์์โริคอุบััติิใหัม่่

ด้านคลิินิก โริงพย์าบัาลิจุฬาลิงกริณ์์ สภากาชาดไทย์ ร้่วมกัันแถลงข่่าว “ทันเหัติุการิณ์์ฝีีดาษวานริ 

Monkeypox Update” เพ่�อร้่วมเจาะลึกัและทำความเข่้าใจเกั ��ยวกัับโร้คฝีีด้าษวานร้ ร้วมถึงแนวทาง

กัาร้ป้้องกัันดู้แลตนเองและคร้อบครั้วได้้อย่างถูกัวิธี� และเป็้นกัาร้ป้ร้ะชาสััมพันธ์ีให้้ป้ร้ะชาชนได้้รั้บทร้าบ

เกั��ยวกับัสัถานกัาร้ณ์โ์ร้คฝีดี้าษวานร้ ณ์ อาคาร้ภูมูสิัริ้มิงัคลานุสัร้ณ์ ์โร้งพยาบาลจฬุาลงกัร้ณ์ ์สัภูากัาชาด้ไทย 

เม่�อเร้็ว ๆ น��

 โร้คฝีีด้าษวานร้เป้็นโร้คติด้เช่�อท��เกัิด้จากักัาร้ติด้เช่�อไวร้ัสัตร้ะกัูล orthopox ค้นพบคร้ั�งแร้กัว่า

ม�กัาร้ติด้เช่�อสัูค่นจากักัาร้ถกูัลงิกัดั้ในปี้ ค.ศ. 1970 เป็้นท��มาข่องช่�อโร้คฝีีด้าษวานร้ อย่างไร้กัต็าม แท้จร้งิแล้ว

กัาร้ติด้เช่�อไวร้ัสั Monkeypox สัามาร้ถติด้เช่�อได้้จากักัาร้สััมผััสัสัาร้คัด้ห้ลั�ง ห้ร้่อกัาร้ร้ับป้ร้ะทานเน่�อสััตว์

ตร้ะกัูลสััตว์ฟัันแทะอ่�นได้้ด้้วย เช่น กัร้ะร้อกั ห้นู เป้็นต้น ห้ากัม�กัาร้ติด้เช่�อในคนกั่อให้้เกัิด้อากัาร้ไข่้ ม�ผั่�น

ตุ่มน�ำ ตุ่มห้นองตามร้่างกัาย คล้ายโร้คฝีีด้าษ smallpox ซึ่ึ�งถูกัป้ร้ะกัาศว่ากัำจัด้ไป้ได้้แล้วตั�งแต่ ค.ศ. 1968 

ทั�งน��เช่�อว่ายาต้านไวรั้สัและวัคซึ่�นป้อ้งกันัโร้คฝีดี้าษ smallpox สัามาร้ถใชร้้กััษาและป้อ้งกันัโร้ค Monkeypox 

ได้้ด้้วยเช่นกััน

 Monkeypox ท��ยังคงพบได้้ป้ร้ะป้ร้ายเป้็นร้ะยะ และพบว่าม�กัาร้ร้ะบาด้สัูงข่ึ�นเป้็นคร้ั�งคร้าว โด้ยม�

ถิ�นป้ร้ะจำอยูใ่นแถบแอฟัริ้กัาตอนกัลาง และตะวันตกั ซึ่ึ�งพบวา่ม�อตัร้าผัูต้ดิ้เช่�อเสั�ยช�วติเฉล��ย 3-6% อย่างไร้

กั็ตาม ห้ากัพบกัาร้ติด้เช่�อในผัู้ป้่วยท��อยู่นอกัถิ�นแอฟัร้ิกัาจึงนับว่าเป้็นป้ัญห้าทางสัาธีาร้ณ์สัุข่ท��ต้องให้้
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ความสันใจเป้็นพิเศษ เน่�องจากัห้ากัไม่ม�กัาร้วินิจฉัยท��ถูกัต้องเห้มาะสัมอย่างทันท่วงท�อาจนำไป้สัู่กัาร้แพร้่กัร้ะจายเช่�อร้ะห้ว่างคนสัู่คน

เพิ�มมากัข่ึ�น นำมาซึึ่�งกัาร้ร้ะบาด้เป็้นวงกัว้างได้ ้ด้ว้ยเพร้าะกัาร้เด้นิทางข้่ามทว�ป้ในปั้จจบุนัท��สัะด้วกัสับายอาจก่ัอให้เ้กิัด้ปั้ญห้ากัาร้ร้ะบาด้

เป้็นวงกัว้างตามมา

 สัำห้ร้บักัาร้ร้ะบาด้ในยุโร้ป้เม่�อเด้อ่นพฤษภูาคมท��ผัา่นมา พบวา่ม�ผัูย้น่ยนักัาร้ตดิ้เช่�อท��ม�ป้ร้ะวตัเิด้นิทางกัลบัจากัไนจ�เร้�ย จากันั�น

เช่�อว่าม�กัาร้แพร้่กัร้ะจายจากัคนสัู่คนได้้ ผั่านกัาร้สััมผััสัสัาร้คัด้ห้ลั�งข่องผัู้ติด้เช่�ออย่างใกัล้ชิด้ โด้ยเฉพาะกัาร้ม�เพศสััมพันธี์ เน่�องจากั

ไวร้ัสัม�ร้ะยะฟัักัตัวนานได้้ถึง 21 วัน และในบางร้ายพบว่าอากัาร้ผั่�นตุ่มน�ำเกัิด้ข่ึ�นเพ�ยงเย่�อบุช่องป้ากั ห้ร้่ออวัยวะเพศ ซึ่ึ�งทำให้้ผัู้ป้่วย

อาจไม่ทร้าบว่าตนเองป่้วยเป็้น Monkeypox ทำให้้เกิัด้กัาร้แพร่้กัร้ะจายเช่�อต่อไป้ยังผัู้อ่�นได้้ ในเวลาช่วงเด้่อนท��ผั่านมา จึงทำให้้พบ

ม�ร้ายงานผัู้ป้่วยย่นยันมากักัว่า 500 ร้าย กัร้ะจายทั�วโลกัในกัว่า 20 ป้ร้ะเทศในยุโร้ป้ และกัว่า 10 ร้ัฐในสัห้ร้ัฐอเมร้ิกัา ซึ่ึ�งทางองค์กัาร้

อนามัยโลกัเน้นให้้เห้็นความสัำคัญข่องกัาร้คัด้กัร้องและเฝี้าร้ะวังอากัาร้ข่องโร้คเป้็นสัำคัญ ในข่ณ์ะท��ยังไม่ม�ความจำเป้็นต้องให้้วัคซึ่�น 

smallpox เป้น็วงกัวา้ง เน่�องจากักัาร้ตดิ้เช่�อผัา่นกัาร้สัมัผัสััใกัลช้ดิ้เป้น็ห้ลกัั ทำให้โ้อกัาสัตดิ้เช่�อไมง่า่ยนกัั ห้ากัม�กัาร้แจง้เตอ่นผัูป้้ว่ยสังสัยั

ได้้อย่างร้วด้เร้็วสัามาร้ถป้้องกัันและควบคุมโร้คได้้

 ด้ังนั�น บุคลากัร้ทางกัาร้แพทย์จำเป้็นต้องให้้ความสัำคัญข่องกัาร้คัด้กัร้องและแยกัโร้คเม่�อพบผัู้ป้่วยสังสััย พร้้อมกัับม�ความรู้้

ความสัามาร้ถในกัาร้เกั็บสัิ�งสั่งตร้วจท��ถูกัต้องเพ่�อนำไป้สัู่กัร้ะบวนกัาร้ตร้วจย่นยันทางห้้องป้ฏิิบัติกัาร้ท��ป้ลอด้ภูัย สัำห้ร้ับวิธี�กัาร้ตร้วจ

ในป้ัจจุบันสัามาร้ถใช้วิธี� RT-PCR และกัาร้ถอด้ร้ห้ัสัสัาร้พันธีุกัร้ร้มในกัาร้ย่นยันโร้ค Monkeypox และในอนาคตห้ากัม�ร้ายงานผัู้ป้่วย

ในป้ร้ะเทศไทย กัาร้ร้ักัษายังคงเป้็นกัาร้ร้ักัษาตามอากัาร้ โด้ยโร้คสัามาร้ถห้ายเองได้้โด้ยสั่วนให้ญ่
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3 นวััตกรรมฝีีมือคนไทย ป้้องกันโควัิด  
สเป้รย์พ่่นจมกู : HXP-GPOVac : ChulaCov19 คาดให้้บรกิารกลางปี้ 66

กรมสขุภาพ่จิต ร่วัมกบั คณะแพ่ทยศาสตร์ คณะวัศิวักรรมศาสตร์ จฬุาฯ และ สสส.  
เปิ้ดตวัั DMIND Application นวััตกรรมสำห้รับคดักรองผูู้ท้่�มภ่าวัะซึึมเศร้า
	 กรมสุุขภาพจิิต	 ร่วมกับ	คณะแพทยศาสุตร์	คณะวิศวกรรมศาสุตร์	 จุิฬาฯ	และ	
สุสุสุ.	ประสุานความรว่มมอืพฒันาโปรแกรม	“DMIND”	เพื�อประเมนิภาวะซึมึเศรา้เบื�องตน้
ให้้บุคคลทั�วไปห้รือผู้้้ป่วยโรคซึึมเศร้าได้้อย่างอัตโนมัติและมีความถู้กต้องแม่นยำ	
ช่ว่ยคดั้กรองเพื�อสุง่ตอ่ผู้้ป้ว่ยให้แ้พทย	์อกีทั�งเพื�อให้ป้ระช่าช่นเขา้ถูงึการคดั้กรองอาการได้้
อย่างสุะด้วกและรวด้เร็วยิ�งขึ�น จิากข้อม้ลของ	 DMIND	 เริ�มทด้ลองระบบให้้บริการ
เมื�อวันที�	15	เมษายน	พ.ศ.	2565	พบว่าปัจิจิุบันมีผู้้้เข้าใช่้ระบบจิำนวน	7,500	ราย	ขอรับ
ความช่่วยเห้ลือจิากนกัจิติวทิยาจิำนวน	110	ราย	ให้ก้ารช่ว่ยเห้ลือด้า้นจิติใจิในระด้บัภาวะ
เศร้ารุนแรงถูึง	 82	 รายที�ถู้กสุ่งต่อความช่่วยเห้ลือทันที	 โด้ยกรมสุุขภาพจิิตได้้สุนับสุนุน
องค์ความร้้ที�เกี�ยวข้องเพื�อนำไปใช่้ในระบบ	DMIND	อย่างต่อเนื�อง	ตามห้ลักการ	3	สุ	Plus	

	 “สเปรย์แ์อนติบิอดีพี่น่จมูกู”	มคีณุสุมบตัยิบัยั�งเช่ื�อโควดิ้-19	เกดิ้จิากความรว่มมอืของ
องค์การเภสัุช่กรรม	จุิฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	มห้าวิทยาลัยศิลปากร	สุถูาบันวิจิยัระบบสุาธารณสุขุ	
(สุวรสุ.)	 และบริษัท	 ไฮไบโอไซึ	 จิำกัด้	 คาด้สุามารถูผู้ลิตออกสุ้่ตลาด้ได้้ในไตรมาสุ	 3	 ของปีนี�	
นอกจิากนี�	วััคซีีน	HXP-GPOVac	 ขององค์การเภสุัช่กรรมได้้ผู้่านการทด้ลองในมนุษย์ทั�งเฟสุ	 1	
และเฟสุ	2	ผู้ลการทด้ลองพบว่าสุามารถูป้องกันโควิด้-19	สุายพันธุ์โอมิครอนได้้	และอย้่ระห้ว่าง
ขึ�นทะเบียน	โด้ยมีแผู้นจิะนำวัคซึีนกลับไปทด้ลองเฟสุ	2	อีกครั�งในช่่วงเด้ือนสุิงห้าคม	พ.ศ.	2565	
เมื�อสุำเร็จิและได้้ผู้ลด้ีจิะทด้ลองเฟสุ	3	คาด้เริ�มฉีีด้ให้้ประช่าช่นได้้กลางปี	พ.ศ.	2566	สุ่วนวััคซีีน	
ChulaCov19	 ของศ้นย์วิจิัยวัคซึีน	 คณะแพทยศาสุตร์	 จิุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	 ผู้ลทด้สุอบ
พบว่ามีประสิุทธิภาพสุามารถูกระตุ้นภ้มิคุ้มกันได้้ดี้เทียบเท่ากับวัคซีึนไฟเซึอร์และโมเด้อร์นา	
ขณะนี�อย้่ระห้ว่างการผู้ลิตวัคซึีนในโรงงานไทยและรอทด้ลองในคนระยะ	 3	 คาด้สุามารถู
ขึ�นทะเบียนกับ	อย.	เพื�อใช่้ในภาวะฉีุกเฉีินได้้ภายในสุิ�นปี

	 สุำห้รับการพัฒนาชุ่ด้ตรวจิกัญช่า	 Test	 Kann	 (เทสุ	กัญ)	 สุามารถูตรวจิสุารเตตรา
ไฮโด้รแคนาบินอล	 (Tetrahydrocannabinol)	 ห้รือ	 THC	 ในสุารสุกัด้กัญช่าและน�ำมันกัญช่า	
ลักษณะการตรวจิเป็นชุ่ด้ทด้สุอบเบื�องต้น	 โด้ยใช่้ เทคนิคอิมม้ โนโครมาโทกราฟี	
(Immunochromatography)	ห้รือ	IC	ซึึ�งอาศัยห้ลักการจิับกันระห้ว่างแอนติบอด้ีและแอนติเจิน
แบบแข่งขัน	 (Competitive	 immunoassay)	 วิธีใช่้สุะด้วก	 รวด้เร็ว	 ทราบผู้ลภายใน	 15	 นาที	
มีประสุิทธิภาพและใช่้ในภาคสุนามได้้	 มีความไวในการตรวจิวัด้สุาร	 THC	 ที�ความเข้มข้น	
2	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	 (mg/ml)	 (0.2%)	 ผู้ลการทด้สุอบจิะต้องปรากฏแถูบสีุม่วงที�บริเวณ
ตำแห้น่ง	C	ทุกครั�งจิึงสุามารถูอ่านผู้ลได้้	สุำห้รับการแปลผู้ล	ผู้ลบวก:	ปรากฏแถูบสุีม่วงแด้ง
เพียง	1	ขีด้	บริเวณตำแห้น่ง	C	ที�ตลับชุ่ด้ทด้สุอบ	แสุด้งว่ามี	THC	ในตัวอย่างที�ทด้สุอบเกิน	
0.2%	 ผู้ลลบ:	 ปรากฏแถูบสีุม่วงแด้ง	 2	 ขีด้	 บริเวณตำแห้น่ง	 C	 และ	 T	 ที�ตลับชุ่ด้ทด้สุอบ	
(โด้ยความเข้มสุีที�ตำแห้น่ง	 T	 อาจิจิะเข้มห้รือจิางกว่าตำแห้น่ง	 C	 ก็ได้้)	 แสุด้งว่ามี	 THC	
ในตัวอย่างที�ทด้สุอบไม่เกิน	0.2%

กรมวัิทย์ฯ พ่ัฒนาชุุดตรวัจกัญชุา “Test Kann (เทส กัญ)”

ได้้แก่	1.	การสุอด้สุ่องมองห้า	ด้้วยการสุงัเกตพฤตกิรรมที�เปลี�ยนแปลงจิากเด้มิ		2.	การใสุ่ใจิรบัฟัง	อย่างเข้าใจิและเห้น็อกเห้น็ใจิ		3.	การสุ่งต่อเช่ื�อมโยง	
เมื�อระบบค้นพบจิะมีกลไกในการประสุานเจิ้าห้น้าที�สุาธารณสุุขที�เกี�ยวข้องเพื�อเข้าทำการช่่วยเห้ลือ	
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Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้้�งที่่� 8 
Acute Myeloid Leukemia (AML)

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยธร์ร์มศาสัตร์์	ร์่วิมกัับ	ชมร์มเภสััชกัร์โร์งพยาบาลั

บำรุ์งร์าษฎร์์	 จััดงานปร์ะชุม	 Oncology	 Pharmacotherapy	 “Prosperous	 Oncology	

Pharmacy”	ครั้้�งที่่� 8 Acute Myeloid Leukemia (AML)	ร์ูปแบบออนไลัน์	Microsoft	Team	

ในวิันท่�	 16 กั้นยายน 2565 ร์หัสักัิจักัร์ร์ม	1017-2-000-009-09-2565	จำนวน 3 หน่วยกัิต 

ผูู้�สันใจัสัามาร์ถลังทะเบ่ยนผู้่าน	คุณเอกัลัักัษณ์	กัอบสัาร์ิกัร์ณ์	เบอร์์โทร์ศัพท์	02-0114547	

E-mail:	Aekaluck@bumrungrad.com

ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ์ 0-2423-2286  E-mail: knight26.live@gmail.com 
บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้้�งที่่� 7 
Prostate Cancer

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยธร์ร์มศาสัตร์์	ร์่วิมกัับ	ชมร์มเภสััชกัร์โร์งพยาบาลั

บำร์ุงร์าษฎร์์	 จััดงานปร์ะชุม	 Oncology	 Pharmacotherapy	 “Prosperous	 Oncology	

Pharmacy”	ครั้้�งที่่� 7 Prostate Cancer	 ร์ูปแบบออนไลัน์	Microsoft	Team	ในวิันท่�	19 

สิิงหาคม 2565 ร์หัสักัิจักัร์ร์ม	1017-2-000-008-08-2565	จำนวน 3 หน่วยกัิต ผูู้�สันใจั

สัามาร์ถลังทะเบ่ยนผู่้าน	 คุณเอกัลัักัษณ์	 กัอบสัาริ์กัร์ณ์	 เบอร์์โทร์ศัพท์	 02-0114547	

E-mail:	Aekaluck@bumrungrad.com	

การั้ปรั้ะชุุมเภสั้ชุกรั้รั้มที่้นยุุค “เภสั้ชุกรั้รั้มที่้นยุุคก้บโรั้คเบาหวานชุนิดที่่� 2”

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากัร์	ร์่วิมกัับ	บร์ิษัท	โนโวิ	นอร์์ดิสัค์	ฟาร์์มา	

(ปร์ะเทศไทย)	จัำกัดั	จัดัโคร์งกัาร์ปร์ะชุมเภสัชักัร์ร์มทันยคุ	คร์ั�งท่�	1/2565	เร์่�อง	 “เภสิช้กัรั้รั้ม

ที่น้ยคุกับ้โรั้คเบาหวานชนดิที่่� 2” ในวินัท่�	7 สิงิหาคม 2565 ณ	โร์งแร์มเร์เนซองสั์	กัร์งุเทพ	

แลัะสัามาร์ถเข้�าร์่วิมกัาร์ปร์ะชุมแบบออนไลัน์	 ร์หัสักัิจักัร์ร์ม	 1006-2-000-016-08-2565	

จำนวน 2 หน่วยกัิต ผูู้�สันใจัสัามาร์ถสัอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมได�ท่�	 โทร์ศัพท์	

034-255-800,	034-253-910-7,	089-918-5028,	089-918-5250	หร์่อ	https://pharmacy.

su.ac.th/main/index.php	

การั้ปรั้ะชุุมวิชุาการั้ นว้ตกรั้รั้มที่างสัมุนไพรั้ สัิ�งที่่�ต้องรั้้้ ก่อนลงมือที่ำ

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	จุัฬาลังกัร์ณ์มหาวิิทยาลััย	จััดกัาร์ปร์ะชุมวิิชากัาร์	นว้ตกัรั้รั้ม

ที่างสิมุนไพรั้ สิิ�งที่่�ต้องร้้ั้ กั่อนลงมือที่ำ	 รู์ปแบบออนไลัน์	 Zoom	Webinar	 ร์ะหว่ิาง

วิันท่�	 6 สิิงหาคม 2565 ร์หัสักิัจักัร์ร์ม	 1001-2-000-024-2565	จำนวน 6 หน่วยกัิต 

ผูู้�สันใจัสัมัคร์เข้�าร่์วิมงานปร์ะชุมทางออนไลัน์ท่�	 http://pharmce.weebly.com	 ติดต่อ

สัอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมได�ท่�	1.	ผูู้�ปร์ะสัานงานหลัักั	ศาสัตร์าจัาร์ย์	ภญ.	ร์.ต.อ.หญิง	

ดร์.สัุชาดา	 สัุข้หร์่อง	 E-mail:	 Suchada.su@chula.ac.th	 	 2.	 หน่วิยกัาร์ศึกัษาต่อเน่�อง	

(ด�านกัาร์ลังทะเบย่น/ใบเสัร์จ็ัร์บัเงนิ)	โทร์ศพัท์:	0-2218-8266;	E-mail:	ce@pharm.chula.ac.th 
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