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บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด

พัฒนางานดานสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา โดยเนนการสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง
ยาวนานกวา 20 ป ดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา
เราพรอมที่จะเปนเพื่อนคูคิด เปนมิตรคอยแนะนำใหคำปรึกษา เพื่อใหทุก ๆ ผลงานที่ผลิตจากเราไป
เปนหนึ่งในกลยุทธของการสงเสริมการขายที่ทำใหสินคาของลูกคาประสบผลสำเร็จในธุรกิจการตลาด
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มาถึึงช่่วงกลางปีีกันแล้วครัับ ตลอด 2 เดือนที่่�ผ่่านมาเรัาม่ข่่าวครัาว
ที่่�น่าสนใจมากมายเลยนะครัับ เรัื�องแรักที่่�ไม่พููดถึึงไม่ได้คือ การัรัะบาดข่อง
โรัคฝีีดาษลิง หรัือฝีีดาษวานรั หรัือ monkey pox ในแถึบปีรัะเที่ศยุโรัปี
หลายปีรัะเที่ศ ซึ่ึ�งในฉบับน่�ที่างที่่มบรัรัณาธิิการัได้เตรั่ยมข่้อมูลมา update
ผู่้ อ่ า นทีุ่ ก ที่่ า นกั น แล้ ว ครัั บ เพูื� อ ให้ ทีุ่ ก ที่่ า นได้ รัู้ เ ที่่ า ที่ั น โรัคดั ง กล่ า ว และ
ไม่ตื�นตรัะหนก รัวมถึึงให้คำแนะนำแก่ปีรัะช่าช่นได้อย่างถึูกต้องกันต่อไปี
ปีรัะเด็ น ถึั ด มาที่่� เรัานำมาฝีากกั น ในฉบั บ น่� เ ปี็ น เรัื� อ งข่องเด็ ก และ
เยาวช่นครัับ เพูื�อต้อนรัับการัเปีิดเที่อมที่่�โรังเรั่ยนส่วนใหญ่่จัดให้ม่การัเข่้าไปี
เรั่ยนที่่�โรังเรั่ยนกันได้แล้ว หลังจากที่่�ม่การัรัะดมฉ่ดวัคซึ่่นให้แก่เด็กและเยาวช่น
เปี็นจำนวนมากในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา อย่างไรัก็ตาม น้อง ๆ หนู ๆ ทีุ่กคนก็ยัง
ต้องปีฏิิบัติตามมาตรัการัข่องการัปี้องกันโรัคโควิด-19 กันอย่างเครั่งครััดด้วย
เช่่นเดิม นอกจากน่�ยังม่ปีรัะเด็นที่่�ต้องให้ความสนใจต่อสุข่ภาพูข่องเด็กและ
เยาวช่นกลุม่ น่อ� ก่ ไม่วา่ จะเปี็นพูิษภัยข่องบุหรั่แ� ละควันบุหรั่� รัวมถึึงการัใช่้กญ่
ั ช่า
ในที่างที่่�ผ่ิดซึ่ึ�งไม่ม่ข่้อบ่งใช่้ที่างการัแพูที่ย์เพูรัาะนโยบายเปีิดเสรั่กัญ่ช่าด้วย
อ่กที่ั�งยังต้องพูยายามให้เด็ก ๆ ได้ม่การันอนพูักผ่่อนที่่�เพู่ยงพูอด้วย เพูื�อให้
เกิดการัเรั่ยนรัู้และพูัฒนาการัในด้านต่าง ๆ ที่่�ด่ยิ�งข่ึ�น
เมือ� พููดถึึงปีรัะเด็นข่องการัเปีิดเสรั่กญ่
ั ช่านัน� ผู่ที่้ ปี่� รัะสงค์จะปีลูกกัญ่ช่า
วงการยา
287
ที่่บ� า้ นควรัไปีลงที่ะเบ่ยนในแอปีพูลิเคช่ัน “ปีลูกกัญ่” เพูือ� จดแจ้งไว้เปี็นหลักฐาน
กับสำนักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา กรัะที่รัวงสาธิารัณสุข่ กันด้วยนะครัับ
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นอกจากน่�ในฉบับน่�ยังม่เนื�อหาสารัะอื�น ๆ มาฝีากผู่้อ่านทีุ่กที่่านเช่่นเคย อาที่ิ
วิธิ่การับรัรัเที่าอาการัไอจากภาวะ Long Covid ด้วยศาสตรั์ข่องแพูที่ย์แผ่นจ่น
ไวรััสไข่้เลือดออกเดงก่� ยาแผ่นไที่ยผ่สมกัญ่ช่าที่่ไ� ด้รับั การับรัรัจุในสิที่ธิิปีรัะโยช่น์
บัตรัที่องเพูิ�มเติมอ่ก 3 รัายการั รัวมถึึงนวัตกรัรัมใหม่ ๆ ที่างการัแพูที่ย์
ในอนาคต
ที่้ายสุดน่ที่� ม่ บรัรัณาธิิการัข่อส่งความห่วงใยแก่ผ่อู้ า่ นทีุ่กที่่าน เนือ� งใน
โอกาสที่่�โรัคโควิด-19 จะกลายเปี็นโรัคปีรัะจำถึิ�น และอนุญ่าตให้ถึอดหน้ากาก
ในบางสถึานที่่� ไ ด้ ใ นเรั็ ว ๆ น่� ข่อให้ ทีุ่ ก ที่่ า นยั ง คงดู แ ลตั ว เองให้ ห่ า งไกล
จากโรัคโควิด-19 ได้ตลอดไปี และอย่าลืม... ไปีรัับวัคซึ่่นปี้องกันโรัคโควิด-19
ให้ครับอย่างน้อย 2 เข่็ม และควรัได้รัับเข่็มกรัะตุ้นหากม่ความเส่�ยงนะครัับ

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 จำ�ากัด
71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
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ม.มหิิดล มอบความหิวั
ง
ประชากรโลก
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ช่วยกล่่มเสี่่�ยงวัย 1-9 ปี
รอดพ้้นไวรัสี่ไข้้เลือดออกเดงก่�

ความมหััศจรรย์์ของชีีวิตมนุุษย์์เกิิดข้�นุตั�งแต่อย์่่ในุครรภ์์มารดาจนุคลอดออกิมาเป็็นุ
ทารกิวัย์ 9-12 เดือนุ เมื�อพบว่ามีภ์่มิคุ�มกิันุทางธรรมชีาติโดย์อัตโนุมัติจากิแม่สู่่ล่กิ ผ่่านุทางรกิ

ในุขณะที�วัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ที�ใชี�ฉีีดกิันุโดย์ทั�วไป็ในุป็ัจจุบันุสู่ามารถ
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.นรัตถพล เจริญพันธุ์์� ผู้้อ� ำนวยการสถาบัันชีีววิทยาศาสตร�โมเลก์ล (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
ภ์่มคิ มุ� กิันุได�ย์าวนุานุถ้ง 5 ป็ี จนุล่าสูุ่ดมีบริษทั เอกิชีนุมารับชี่วงต่อไป็ โดย์อย์่ร่ ะหัว่างกิารทดสู่อบ
และพัฒนุาสู่่่กิารผ่ลิตใหั�สู่ามารถใชี�ได�จริงอย์่างป็ลอดภ์ัย์ในุวงกิว�างทั�วโลกิ แม�จะต�องรอคอย์
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ย์าวนุานุเพีย์งใดกิ็ไม่เท่าความภ์าคภ์่มิใจที�จะได�เหั็นุคนุไทย์ในุฐานุะเจ�าของเทคโนุโลย์ีที�จะสู่ร�าง
ป็ระโย์ชีนุ์ตอ่ ไป็สู่่ม่ วลมนุุษย์ชีาติ โดย์ทีค� นุไทย์เองกิ็จะสู่ามารถเข�าถ้งวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิ
เดงกิี�ในุงบป็ระมาณสูุ่ขภ์าพที�จับต�องได�ด�วย์
ความย์ัง� ย์ืนุของกิารพัฒนุาวัคซีีนุอย์่ท่ คี� วามสู่ามารถควบคุมไวรัสู่ไข�เลือดออกิเดงกิีใ� นุพืนุ� ที�
ระบาดของโลกิ ซี้�งสู่่วนุใหัญ่่อย์่่ในุเขตร�วงการยา
อนุชีื�นุ โดย์เฉีพาะอย์่
287 างย์ิ�งจะเป็็นุกิารมอบโอกิาสู่ใหั�เด็กิ
วัย์ 1-9 ป็ี ซี้�งเป็็นุกิลุ่มเสู่ี�ย์งที�นุ่าเป็็นุหั่วงที�สูุ่ดได�มีโอกิาสู่รอดชีีวิต และเติบโตข้�นุเป็็นุพลเมือง
www.wongkarnpat.com
ซี้�งจะกิลาย์เป็็นุความหัวังของโลกิแหั่
งอนุาคตได�ต่อไป็
ศ.เกียรติคุ์ณ ดร.นพ.ส์ธุ์ี ยกส�าน ที�ปรึกษาศ้นย�วิจัยและพัฒนาวัคุซีีน สถาบััน
ชีีววิทยาศาสตร�โมเลก์ล (MB) มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ผ่่เ� ป็็นุตำนุานุ ซี้ง� อย์่เ่ บือ� งหัลังของความสู่ำเร็จ
ในุกิารคิดค�นุและพัฒนุาวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ตั�งแต่ย์ุคแรกิเริ�มจนุสู่ามารถป็้องกิันุ
ได�ถ้ง 4 สู่าย์พันุธุ์ในุเข็มเดีย์วกิันุเชี่นุป็ัจจุบันุ
ข�อม่ลที�นุ่าสู่นุใจซี้�งนุำไป็สู่่่กิารออกิแบบเพื�อกิารพัฒนุาวัคซีีนุได�อย์่างตรงเป็้าหัมาย์
นุอกิจากิพบว่าผ่่�ใหัญ่่สู่่วนุใหัญ่่มีภ์่มิคุ�มกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�กิันุบ�างแล�ว ในุขณะที�เด็กิย์ังคง
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�ย์นุื ย์ันุผ่ลกิารติดเชีือ� ไวรัสู่ไข�เลือดออกิเดงกิีไ� ด� 100% จะต�องวิเคราะหั์ดว� ย์วิธที ดสู่อบความสู่ามารถ
ในุกิารลบล� า งฤทธิ�ไวรั สู่ หัรื อ neutralization test ซี้� ง เป็็ นุ กิารตรวจพิ เ ศษในุหั� อ งป็ฏิิ บัติ กิ าร
ทางวิทย์าศาสู่ตร์กิารแพทย์์เท่านุั�นุ
นุอกิจากินุี� ศ.เกียรติคุ์ณ ดร.นพ.ส์ธุ์ี มองว่าเพีย์งกิารรณรงค์กิำจัดล่กินุ�ำย์ุงลาย์ไม่ใหั�เกิิด
กิารแพร่ขย์าย์พันุธุข์ องพาหัะนุำเชีือ� โรคไข�เลือดออกิเดงกิี� และกิารรณรงค์ใชี�ผ่ลิตภ์ัณฑ์์ป็อ้ งกิันุไม่ใหั�
โดนุย์ุงกิัด (Mosquito Repellents) นุั�นุอาจไม่เพีย์งพอ จะต�องมีกิารผ่ลักิดันุใหั�เกิิดกิารเตรีย์มพร�อม
สู่นุับสู่นุุนุวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิเดงกิี�ในุเชีิงนุโย์บาย์ใหั�เกิิดเป็็นุร่ป็ธรรมอย์่างจริงจังต่อไป็
ด�วย์
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อ.ดร.พร�อมสิน มาศรีนวล หัวหน�าศ้นย�วจิ ยั และพัฒนาวัคุซีีน สถาบัันชีีววิทยาศาสตร�
โมเลก์ล (MB) มหาวิทยาลัยมหิดล ได�กิล่าวใหั�ความเชีื�อมั�นุทิ�งท�าย์ถ้งบทบาทของศ่นุย์์วิจัย์
และพัฒนุาวัคซีีนุฯ ว่า พร�อมเป็็นุทีพ� ง้� ใหั�กิบั คนุไทย์และมวลมนุุษย์ชีาติในุกิารคิดค�นุและพัฒนุาวัคซีีนุ
ที�จะเป็็นุต�นุแบบเพื�อกิารป็้องกิันุโรคในุอนุาคต ไม่ว่าจะเป็็นุไข�เลือดออกิเดงกิี� ไข�ซีิกิา ตลอดจนุ
โรคไข�สู่มองอักิเสู่บเจอี โดย์เชีื�อมั�นุว่าจากิป็ระสู่บกิารณ์ 4 ทศวรรษของศ่นุย์์วิจัย์และพัฒนุาวัคซีีนุ
สู่ถาบันุชีีววิทย์าศาสู่ตร์โมเลกิุล (MB) มหัาวิทย์าลัย์มหัิดล ในุกิารพัฒนุาวัคซีีนุป็้องกิันุโรคไข�เลือดออกิ
เดงกิี� จ นุป็ระสู่บความสู่ำเร็ จ สู่ามารถย์ั บ ย์ั� ง เชีื� อ ไวรั สู่ ไข� เ ลื อ ดออกิเดงกิี� ไ ด� ถ้ ง 4 สู่าย์พั นุ ธุ์
ในุเข็ ม เดี ย์ วกิั นุ และอย์่่ ร ะหัว่ า งกิารทดสู่อบทางคลิ นุิ กิ ค่่ ข นุานุกิั บ กิารผ่ลั กิ ดั นุ สู่่่ กิ ารผ่ลิ ต
ในุระดับอุตสู่าหักิรรม ซี้�งจะเป็็นุบทเรีย์นุสู่ำคัญ่สู่่่กิารพัฒนุาวัคซีีนุที�จำเป็็นุเร่งด่วนุชีนุิดอื�นุ ๆ
ได�อย์่างสู่มบ่รณ์และเท่าทันุได�ต่อไป็ในุอนุาคต
ติดตามข่าวสู่ารที�นุ่าสู่นุใจจากิมหัาวิทย์าลัย์มหัิดลได�ที� www.mahidol.ac.th
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กองบรรณาธิการ

“สาธิิต” แจงประกาศราชกิจจาฯ
ถอดแมสก์์ตามความสมัครใจ ยัังมีเง่�อนไขระยัะห่่าง
พื้่�นที่ี�เสี�ยัง และก์ล่่มเสี�ยัง ขอให่้ปฏิิบััติตามเคร่งครัด
ดร.สาธิิต ปิิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิารณสุข
กล่่าวถึึงกรณีีราชกิจจานุุเบกษาเผยแพร่ข้้อกำหนุดตามความในุมาตรา 9 แห่ง
พระราชกำหนุดการบริหารราชการในุสถึานุการณี์ฉุกุ เฉุินุ พ.ศ. 2548 ฉุบับที่ี� 46
ซึ่ึ�งมีเร่�องข้องการสวมหนุ้ากากอนุามัยหร่อหนุ้ากากผ้าตามความสมัครใจว่า
ประกาศเร่�องข้องการสวมหร่อถึอดหนุ้ากากตามความสมัครใจนุั�นุ เป็นุแบบ
มีเง่�อนุไข้ค่อ ให้ปฏิิบัติตามคำแนุะนุำข้องกรมอนุามัย กระที่รวงสาธารณีสุข้
ซึ่ึง� แนุะนุำให้สวมหนุ้ากากเม่อ� ยังอย่ร่ ว่ มกับผ่อ้ นุ่� ในุสถึานุที่ีเ� สีย� งหร่อพ่นุ� ที่ีแ� ออัด
ที่ี�มีการรวมกลุ่่มคนุจำนุวนุมาก ไม่สามารถึเว้นุระยะห่างได้ หร่ออากาศระบาย
ถึ่ายเที่ไม่ดี รวมถึึงกลุ่่มเสี�ยงที่ี�หากติดเช่�อแล่้วจะมีอาการรุนุแรง หร่อผ่้ป่วย
แล่ะผ่้ สั ม ผั ส เสี� ย งส่ ง ยั ง จำเป็ นุ ต้ อ งสวมหนุ้ า กากเม่� อ อย่่ ร่ ว มกั บ บุ ค คล่อ่� นุ
แม้จะมีประกาศให้การสวมหนุ้ากากหร่อถึอดหนุ้ากากเป็นุไปตามความสมัครใจ
แต่ข้อให้ปฏิิบัติตามคำแนุะนุำที่ี�เป็นุเง่�อนุไข้อย่างเคร่งครัด การสวมหนุ้ากาก
ในุสถึานุที่ี� ที่ี�มี ค วามเสี�ยงเป็นุเร่�อ งที่ี�ค วรตระหนุักให้ ดี เพ่� อความปล่อดภัั ย
ป้องกันุการติดเช่�อได้ แม้ช่วงนุี�จะมีผ่้ติดเช่�อโควิดไม่มากวงการยา
แต่ก็พบว่า287
เริ�มเพิ�ม

ส่งข้ึ�นุบ้าง เนุ่�องจากมีการผ่อนุคล่ายกิจกรรม เช่นุ
สถึานุบั นุ เที่ิ ง แล่ะแม้ ก ารติ ด เช่� อ ส่ ว นุใหญิ่ จ ะมี
อาการไม่รุนุแรง แต่บางคนุอาจเป็นุภัาวะล่องโควิด
ที่ี�มีอาการเร่�อรังได้ ดังนุั�นุ ไม่ติดเช่�อดีที่ี�สุด

www.wongkarnpat.com

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 เห็นุชอบคำแนุะนุำการให้วคั ซึ่ีนุโควิด-19
เพิ� ม เติ ม ว่ า ประชาชนุทีุ่ ก คนุควรฉุี ด วั ค ซึ่ี นุ รวม
เข้็มกระตุนุ้ อย่างนุ้อย 3 เข้็มเป็นุพ่นุ� ฐานุ ส่วนุการฉุีด
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หล่ังเข้็ม 3 เนุ่�องจากวัคซึ่ีนุทีุ่กส่ตรประสิที่ธิภัาพในุการป้องกันุการติดเช่�อ
จะล่ดล่งในุช่วง 3-4 เด่อนุ ส่วนุประสิที่ธิภัาพในุการป้องกันุอาการรุนุแรงล่ดล่ง
ไม่มาก จึงแนุะนุำให้ฉุีดเข้็มกระตุ้นุหล่ังเข้็ม 3 ได้ทีุ่ก 4 เด่อนุ โดยเฉุพาะ
กลุ่่มเสี�ยง 608 ค่อ ผ่้ส่งอายุ 60 ปีข้ึ�นุไป ผ่้มีโรคประจำตัวเร่�อรัง 7 กลุ่่มโรค แล่ะ
หญิิ ง ตั� ง ครรภั์ รวมถึึ ง บุ ค ล่ากรสาธารณีสุ ข้ เพ่� อ ล่ดความเสี� ย งการติ ด เช่� อ
ส่วนุการฉุีดวัคซึ่ีนุโควิด-19 ทีุ่กปีหร่อไม่นุนุั� ยังไม่สามารถึกำหนุดได้ แต่มแี นุวโนุ้ม
ว่าอาจจะต้องฉุีดทีุ่กปีเหม่อนุวัคซึ่ีนุไข้้หวัดใหญิ่ สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี
มีคำแนุะนุำให้ฉุดี วัคซึ่ีนุเข้็มกระตุนุ้ แล่้ว แต่เด็กเล่็กอายุ 5-11 ปี เพิง� ได้รบั การฉุีด
เพียง 2 เข้็ม จึงต้องรออีก 4 เด่อนุเพ่�อพิจารณีาข้้อม่ล่ ซึ่ึ�งการศึกษาข้อง
ศ.พญิ.กุล่กัญิญิา โชคไพบ่ล่ย์กิจ แล่ะ ศ.นุพ.ยง ภั่่วรวรรณี ได้ผล่ตรงกันุว่า
การฉุีดวัคซึ่ีนุส่ตรไข้ว้ “ซึ่ิโนุแวค-ไฟเซึ่อร์” ในุเด็กเล่็กอายุ 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
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“อน่ที่ิน” แจงนโยับัายัเสรีก์ัญชื้า
ม่่งเน้นเพื้่�อประโยัชื้น์ที่างก์ารแพื้ที่ยั์และส่ขภาพื้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธิารณสุข กล่่าวว่า กระที่รวงสาธารณีสุข้ข้อย่นุยันุว่านุโยบาย
เสรี กั ญิ ชาข้องกระที่รวงสาธารณีสุ ข้ มุ่ ง เนุ้ นุ ในุเร่� อ งการใช้ ป ระโยชนุ์ ใ นุที่าง
การแพที่ย์แล่ะสุข้ภัาพ ตล่อดจนุการผล่ิตสินุค้าที่ี�เกี�ยวข้้องกับสุข้ภัาพ ไม่ได้
สนุับสนุุนุให้นุำกัญิชาไปใช้ในุเจตนุารมณี์อนุ่� โดยเฉุพาะอย่างยิง� การส่บหร่อเสพ
ซึ่ึ�งไม่มีประโยชนุ์ใด ๆ ต่อสุข้ภัาพ ซึ่ึ�งตล่อด 3 ปีที่ี�มีการผล่ักดันุนุโยบาย
เสรีกญิ
ั ชาได้ชแี� จงวัตถึุประสงค์แล่ะเจตนุารมณี์ตงั� แต่ตนุ้ แล่ะมีการประชาสัมพันุธ์
ข้้ อ ม่ ล่ ข้่ า วสาร สร้ า งความเข้้ า ใจให้ กั บ ประชาชนุในุการนุำพ่ ช กั ญิ ชาไปใช้
อย่างถึ่กวิธมี าโดยตล่อด แล่ะข้ณีะนุีส� ำนุักงานุคณีะกรรมการอาหารแล่ะยา (อย.) ต่าง ๆ ที่ี�ได้รับฟังปัญิหา ข้้อห่วงใย ข้้อแนุะนุำ
ได้เพิ�มช่องที่างให้ประชาชนุสามารถึเข้้าไปศึกษาที่ำความเข้้าใจเกี�ยวกับกัญิชา ข้้ อ เสนุอแนุะจากทีุ่ ก ฝ่่ า ย เพ่� อ รวบรวมข้้ อ ม่ ล่
แล่ะกัญิชงได้ตล่อดเวล่า รวมถึึงรับจดแจ้งการปล่่กได้ที่เี� ว็บไซึ่ต์แล่ะแอปพล่ิเคชันุ ให้รอบด้านุ ที่ำให้เกิดการใช้กัญิชาที่ี�เป็นุประโยชนุ์
“ปล่่กกัญิ” โดยกระที่รวงสาธารณีสุข้จะเร่งรณีรงค์ที่ำความเข้้าใจถึึงนุโยบาย ต่ อ สุ ข้ ภัาพ รวมถึึ ง เสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ ประเที่ศ
กัญิชง กัญิชาเสรีที่างการแพที่ย์เพ่�อสุข้ภัาพให้กับหนุ่วยบริการสาธารณีสุข้ ให้มั�นุคง แล่ะระหว่างที่ี�รอพระราชบัญิญิัติกัญิชา
รับที่ราบ แล่ะนุำข้้อม่ล่ไปที่ำความเข้้าใจให้กบั ประชาชนุในุพ่นุ� ที่ีไ� ด้อย่างถึ่กต้อง กั ญิ ชง มี ผ ล่บั ง คั บ ใช้ จะมี พ ระราชบั ญิ ญิั ติ ข้ อง
วงการยา
287 กระที่รวงสาธารณีสุข้ควบคุมกำกับด่แล่การใช้อย่แ่ ล่้ว
ในุส่วนุข้องพระราชบัญิญิัติกัญิชา กัญิชง ข้ณีะนุี�อย่่ระหว่
างการพิจารณีาข้อง
สภัาแล่ะคณีะกรรมาธิการ ซึ่ึง� ประกอบไปด้วยผ่ที่้ รงคุ
ณีวุฒิิ ตัวแที่นุจากภัาคส่วนุ
www.wongkarnpat.com

ก์รมอนามัยัแนะผู้้้ป่วยัเบัาห่วานเลี�ยังก์ินข้าว แป้ง ขัดสี
ลดเสี�ยังโรคแที่รก์ซี้อน

นพ.สุ ว รรณชั ย วั ฒ นายิ� ง เจริ ญ ชั ย
อธิิบดีกรมอนามัย กล่่าวว่า ข้้าว แป้ง แล่ะผล่ิตภััณีฑ์์
ที่ี� ผ่ า นุกระบวนุการข้ั ด สี จ ะมี ใ ยอาหารนุ้ อ ย
แต่นุ�ำตาล่ส่ง สามารถึย่อยแล่ะที่ำให้ระดับนุ�ำตาล่
ในุเล่่ อ ดเพิ� ม ข้ึ� นุ เร็ ว เม่� อ นุ� ำ ตาล่ในุเล่่ อ ดไปที่ำ
ปฏิิกิริยากับโปรตีนุที่ำให้โปรตีนุเกิดการผิดร่ป แล่ะ

ก่อให้เกิดสารที่ี�ช่�อว่า AGEs (Advanced glycation end products) ซึ่ึ�งเป็นุ
สารพิษที่ี�ที่ำให้เกิดการเส่�อมสภัาพข้องเซึ่ล่ล่์ในุร่างกาย ส่งผล่ต่อประสิที่ธิภัาพ
การที่ำงานุข้องอวั ย วะนุั� นุ ให้ ที่ำงานุนุ้ อยล่งจนุเกิ ด โรคแที่รกซึ่้ อนุในุผ่้ป่วย
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
สามารถึรั บ ประที่านุอาหารได้ เ หม่ อ นุคนุปกติ ที่ั� ว ไป แต่ ต้ อ งระมั ด ระวั ง
ในุการเล่่อกชนุิดอาหาร แล่ะควบคุมปริมาณีให้เหมาะสมจะได้ไม่รับนุ�ำตาล่
เข้้าส่่ร่างกายมากเกินุไป
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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สวทช. แถลงความคืบหน้้า
ผลงาน้ BCG สาขาเครื่ื�องมือแพทย์์
วงการยา 287
ม่�งเป้้าใช้น้วัตกรื่รื่มไทย์พ่�งพาตน้เองและลดความเหลื
�อมลำ�าทางสังคม
www.wongkarnpat.com

สวทช. แถลงความคืบหน้้าผลงาน้วิจััยและพััฒน้าน้วัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจั BCG
สาขาเครื�องมือแพัทย์ อาทิ A-MED Telehealth แพลตฟอร์์มบร์ิการ์แพทย์์ทางไกล หรือ
ร์ะบบสำหร์ับบร์ิหาร์จััดการ์ผู้้ป่� ว่ ย์ในการ์กักตัวท่บ� า� น (Home isolation) และท่ช� มุ ชน้ (Community
isolation) พััฒน้าโดยน้ักวิจััยไทย ช่วยลดภาระงาน้แพัทย์-พัยาบาล ดูแลผู้ป่่วยโควิด-19 กลุ่ม HI
และ CI แบบเบ็ดเสร็จักว่าล้าน้ราย ขณะท่� ‘หมวกควบคุมแร์งดันบวกและลบ’ เป่็น้อ่กอุป่กรณ์
ส่วน้บุคคลท่ส� ามารถใช้เพัือ� ลดความเส่ย� งใน้การแพัร่กระจัายเชือ� ได้อย่างม่ป่ระสิทธิิภาพั ช่่วย์ป่้องกัน
ผู้้�ป่่วย์ติดเช่้�อโควิด-19 ในวงจัำกัด น้อกจัากน้่�ยังผลักดัน้น้วัตกรรม สเป่ซ วอล์กเกอร์์ อุป่กรณ์
ช่วยฝึึกเดิน้พัร้อมระบบพัยุงน้�ำหน้ักฯ เข้าสู่ตลาดภาครัฐ ‘บัญช่น้วัตกรรมไทย’ เพัื�อให้คน้ไทย
ใช้น้วัตกรรมไทย ลดการพั่�งพัาต่างป่ระเทศ และลดความเหลื�อมล�ำใน้สังคม
ดร.ณรงค์์ ศิิรเิ ลิิศิวรกุุลิ ผู้้อ� ำนวยการสำนักงานพััฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ
(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
ห่ลักประกันสุขภาพัแห่่งชาติ (สปสช.) ร่วมแถลงข่าวผู้ลงานวิจัยั และพััฒนานวัตกรรมด้�านสุขภาพัและ
การแพัทย์ที�ตอบโจัทย์ BCG มิติการพั่�งพัาตนเองและลด้ความเห่ล่�อมล้ำทางสังคม โด้ยได้�รับเกียรติ
จัาก ศิ.(พิเศิษ์) ดร.เอนกุ เหลิ่าธัรรมทัศิน์ รัฐมนต่รีวา่ กุารกุระทรวงกุารอุดมศิึกุษ์า วิทยาศิาสัต่ร์
วิจัยแลิะนวัต่กุรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวและร่วมแสด้งความยินด้ี โด้ยมีผู้้�แทนจัาก
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ห่น่วยงานที�นำนวัตกรรมไปใช�และให่�บริการ อาทิ กรมการแพัทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข สำนั ก อนามั ย กรุ ง เทพัมห่านคร
สภาเภสัชกรรม สำนักงานพััฒนารัฐบาลด้ิจัิทัล (องค์การมห่าชน)
บริษััท เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ และบริษััท เมด้ิคิวบ์
จัำกัด้ ร่วมงานแถลงข่าว

เกาะติดสถานการณ์
สำห่รับการขับเคล่อ� นแผู้นงานด้ังกล่าว คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่อ� นการพััฒนาเศรษัฐกิจั BCG Model สาขาเคร่อ� งม่อแพัทย์
โด้ย สวทช. ซึ่่�งได้�พััฒนาผู้ลงาน “A-MED Telehealth แพัลตฟอร์ม
บริการแพัทย์ทางไกล : ระบบสำห่รับบริห่ารจััด้การผู้้ป� ว่ ยในการกักตัว
ที�บ�าน (Home isolation) และที�ชุมชน (Community isolation)”
และ “ห่มวกควบคุมแรงด้ันบวกและลบ (nSPHERE Pressurized
Helmet)” ประกอบกั บ การร่ ว มสนั บ สนุ น ของมห่าวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ใ นการขยายผู้ลการใช� ป ระโยชน์ ผู้ ลงาน “สเปซึ่
วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ชว่ ยฝึึกเด้ิน พัร�อมระบบพัยุงน้ำห่นักบางส่วน
(Space Walker)” นวัตกรรมเพั่�อผู้้�ป่วยห่ลังกายภาพับำบัด้และ
ส่งเสริมสุขภาพัผู้้�ส้งอายุในสังคมส้งวัยที�ตอบโจัทย์ความต�องการ
รองรับสถานการณ์ด้า� นสาธารณสุขของประเทศ ถ่อเป็นความสำเร็จั
ของการวิ จัั ย ด้� า นการแพัทย์ แ ละสาธารณสุ ข ไทย เพั่� อ ให่� เ กิ ด้
ประโยชน์ต่อคนไทยให่�มีคุณภาพัชีวิตที�ด้ีข่้น

ศิ.(พิเศิษ์) ดร.เอนกุ เหลิ่าธัรรมทัศิน์ รัฐมนต่รีว่ากุาร
กุระทรวงกุารอุดมศิึกุษ์า วิทยาศิาสัต่ร์ วิจัยแลิะนวัต่กุรรม
(อว.) กล่าวว่า โมเด้ลเศรษัฐกิจั BCG สาขาเคร่�องม่อแพัทย์
เป็นห่น่�งในสาขาสำคัญของ BCG Economy Model ที�ตวงการยา
�องการ
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ขั บ เคล่� อ นให่� ป ระเทศไทยเป็ น ศ้ น ย์ ก ลางการแพัทย์ ค รบวงจัร
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(Medical Hub) ผู้ลักด้ันให่�เกิด้ผู้ลสัมฤทธิ�ในการสร�
างความยั�งย่น
ให่�กับประเทศ เน่�องด้�วยสถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโรค
โควิ ด้ -19 ที� ไ ด้� เริ� ม ต� น ข่้ น ตั้ ง แต่ เ ด้่ อ นธั น วาคม พั.ศ. 2562
การระบาด้แพัร่กระจัายไปอย่างรวด้เร็ว มีผู้ป้� ว่ ยห่นักและผู้้เ� สียชีวติ
“ตอนนี้ เรามาถ่ ง เวลาที� ต� อ งเปลี� ย นวิ ธี คิ ด้ ให่ม่ แ ล� ว
จัำนวนมากทั� ว โลก ทำให่� เ กิ ด้ การขาด้แคลนเคร่� อ งม่ อ แพัทย์
ทั้ ง ในแง่ ข องวั ส ดุ้ อุ ป กรณ์ ท างการแพัทย์ ที� ไ ม่ ส ามารถนำเข� า จัากการใช�นวัตกรรมต่างประเทศ เปลี�ยนเป็นเราต�องสร�างเอง
ห่ร่อผู้ลิตได้�ทันตามความต�องการในประเทศ ตลอด้จันระบบ บริโภคเอง ซึ่่ง� นวัตกรรมเคร่อ� งม่อแพัทย์ทเี� ห่็นในวันนี้ ทาง สปสช.
สาธารณสุ ข ของประเทศที� ไ ม่ ส ามารถรองรั บ ผู้้� ป่ ว ยที� ติ ด้ เช่้ อ มีมาตรการที�จัะสนับสนุนนวัตกรรมของไทยมาก ทำให่�เรากำลัง
โรคโควิ ด้ -19 ได้� อ ย่ า งเพัี ย งพัอ ปั จั จัั ย เห่ล่ า นี้ จั่ ง เป็ น ตั ว เร่ ง สร�างและเปลี�ยนวิธีคิด้ของประเทศ ซึ่่�งนอกจัากมีวิทยาศาสตร์
ความต�องการใช�เคร่�องม่อแพัทย์และนวัตกรรมทางการแพัทย์ที�มี และนวัตกรรมแล�ว เรายังเปลีย� นให่�เป็นผู้ลิตภัณฑ์์บริการเพั่อ� ใช�งาน
เทคโนโลยีขั้นส้งและทันสมัย ซึ่่�งต�องอาศัยศักยภาพัด้�านการวิจััย และพั่�งพัานวัตกรรมเคร่�องม่อแพัทย์ของไทยด้�วย โด้ยในวันนี้
และพััฒนาของบุคลากรภายในประเทศ เพั่อ� พััฒนาเคร่อ� งม่อแพัทย์ ได้�เห่็นตัวอย่างนวัตกรรมทีเ� ป็นร้ปธรรมทีส� ดุ้ แล�ว ด้ังนัน้ เป้าห่มาย
และระบบบริ ก ารทางการแพัทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที� ต อบโจัทย์ เราที� อ ยากจัะเป็ น ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ เราเป็ น ได้� แ น่ ๆ ห่ากมี
ความต�องการของประเทศ ลด้การนำเข�า สามารถพั่ง� พัาตนเองได้� ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที�อิงอย้่บนวิทยาศาสตร์ฯ ไปต่อได้�แน่ ๆ
ตลอด้จันสนับสนุนการให่�บริการทางการแพัทย์ เพั่�อยกระด้ับ และไปได้� เร็ ว และขอแสด้งความยิ น ด้ี แ ละเป็ น กำลั ง ใจัให่� กั บ
การให่�บริการทางสาธารณสุขของประเทศในการด้้แลรักษัาคนไทย บริษััท เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ และบริษััท เมด้ิคิวบ์
ได้� อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ทั� ว ถ่ ง และเท่ า เที ย ม ลด้ความเห่ล่� อ มล้ ำ จัำกัด้ และ สวทช. เป็นอีกห่น่ง� ห่น่วยงานทีม� ผู้ี ลงานเป็นทีภ� าคภ้มใิ จั
ของกระทรวง อว. และจัับค้่ทำงานร่วมกับ สปสช. ในการผู้ลักด้ัน
ทางสังคม
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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เร่�องการสาธารณสุขได้�อย่างเห่มาะสม เพัราะสิ�งที�พัวกท่านทำ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ”
อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ บาลได้� เ ล็ ง เห่็ น ถ่ ง ความสำคั ญ
ในการยกระด้ั บ คุ ณ ภาพับริ ก ารด้� า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพั
ของประชาชน โด้ยเฉพัาะการส่งเสริมและป้องกันโรค ซึ่่ง� การพััฒนา
ระบบบริการสุขภาพัให่�มปี ระสิทธิภาพัและเป็นองค์รวมต�องอาศัย
ความร่วมม่อจัากภาครัฐและภาคเอกชนในการพััฒนาระบบบริการ
ทางการแพัทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอุตสาห่กรรมการแพัทย์
ภายในประเทศที� จั ะสนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารที� เข� ม แข็ ง ร่ ว มกั น
มุ่งส้่การเป็นศ้นย์กลางการแพัทย์ครบวงจัรอย่างแท�จัริง

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

โด้ยมีห่น่วยบริการที�นำระบบไปใช�ในการด้้แลผู้้�ป่วย
โควิ ด้ -19 ที� กั ก ตั ว อย้่ ที� บ� า นได้� อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพั ได้� แ ก่
ศ้นย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพัยาบาลส่งเสริม
สุขภาพัตำบล (รพั.สต.) โรงพัยาบาลรัฐและเอกชน รวมถ่งร�านยา
ในเคร่ อ ข่ า ย โด้ยรวมแล� ว มากกว่ า 1,000 แห่่ ง ทั� ว ประเทศ
มีจัำนวนผู้้ป� ว่ ยโควิด้-19 สะสมทีไ� ด้�รบั การด้้แลผู้่านระบบ A-MED
Telehealth แล�วมากกว่า 1,000,000 คน โด้ยทำงานร่วมกับ สปสช.
สำนักงานพััฒนารัฐบาลด้ิจัิทัล (องค์การมห่าชน) กรมการแพัทย์
สำนักอนามัย กรุงเทพัมห่านคร และสภาเภสัชกรรม อย่างใกล�ชด้ิ
จัากประสบการณ์ทผู้ี� า่ นมาระบบการด้้แลสุขภาพัทางไกล (A-MED
Telehealth) มีบทบาทสำคัญในการด้้แลสุขภาพัปฐมภ้มิ ซึ่่�งเป็น
การด้้แลที�เข�าถ่งและใกล�ชิด้กับประชาชนมากที�สุด้ เพั่�อให่�เกิด้
การด้้แลสุขภาพัประชาชนได้�อย่างทั�วถ่งและเท่าเทียม ซึ่่�งจัะ
นำมาประยุกต์และเสริมสร�างศักยภาพัของการด้้แลผู้้ป� ว่ ยโรคทัว� ไป
เช่น โรคเกี�ยวกับ NCD และอ่�น ๆ ต่อไปได้�ในอนาคต
“ในระยะแรก A-MED Telehealth ช่วยให่�แพัทย์ส่�อสาร
กับผู้้�ป่วยได้�ผู้่านระบบวิด้ีโอคอล และผู้้�ป่วยสามารถรายงาน
ม้ลอุณห่ภ้มิร่างกาย อัตราการเต�นของห่ัวใจั ความอิ�มตัวของ
วงการยาข�อ287
ออกซึ่ิเจันในเล่อด้ ความด้ันโลห่ิต รวมทั้งการบันท่กอาการทั�วไป
www.wongkarnpat.com
เพั่� อ ให่� แ พัทย์ ป ระเมิ น และให่� ค ำปร่ ก ษัาในการรั ก ษัารายวั น
ดร.ณรงค์์ ศิิรเิ ลิิศิวรกุุลิ ผู้้อ� ำนวยกุารสัำนักุงานพัฒนา ต่อมาได้�เกิด้เช่อ้ กลายพัันธุท์ รี� นุ แรงและแพัร่เช่อ้ ได้�เร็ว ทำให่�ผู้ป้� ว่ ย
วิทยาศิาสัต่ร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่งชาต่ิ (สัวทช.) กล่าวว่า จัาก รายให่ม่กลุ่มสีเห่ล่องและแด้งเพัิ�มข่้นอย่างรวด้เร็ว จั่งมีการนำ
สถานการณ์โควิด้-19 ที�เกิด้ข่้นมา ประเทศไทยได้�ตระห่นักถ่ง ระบบ A-MED Telehealth มาประยุกต์ใช�กับระบบ HI และ CI
ความสำคัญของการพั่�งพัาตนเอง การลด้ความเห่ล่�อมล้ำของ ในการด้้ แ ลผู้้� ป่ ว ยโควิ ด้ กลุ่ ม สี เขี ย ว เพั่� อ ลด้อั ต ราครองเตี ย ง
การเข�าถ่งเคร่�องม่อทางการแพัทย์จัากการขาด้แคลนเคร่�องม่อ มี ผู้้� ป่ ว ยโควิ ด้ -19 สะสมที� ไ ด้� รั บ การด้้ แ ลผู้่ า นระบบ A-MED
ทางการแพัทย์ที�ต�องนำเข�าจัากต่างประเทศ และสถานการณ์ Telehealth แล�วมากกว่า 1 ล�านคน ที�สำคัญค่อมีความร่วมม่อกับ
การแพัร่ระบาด้ของโรคอุบัติให่ม่ที�เกิด้ข่้นอย่างรวด้เร็ว กระทรวง สปสช. ในการเช่�อมโยงข�อม้ลด้�านห่ลักฐานการเบิกจั่าย ห่ร่อ
อว. สวทช. โด้ยศิ้นย์วิจัยเทค์โนโลิยีสัิ�งอำนวยค์วามสัะดวกุ PreAudit ตรวจัสอบให่� เ สร็ จั ก่ อ นจัะจั่ า ยเงิ น เพั่� อ อำนวย
แลิะเค์ร่� อ งม่ อ แพทย์ ผู้้� พัั ฒ นาผู้ลงาน A-MED Telehealth ความสะด้วกของห่น่วยบริการในการส่งห่ลักฐานการเบิกจั่าย
แพัลตฟอร์มบริการแพัทย์ทางไกล : ระบบสำห่รับบริห่ารจััด้การ และร่วมกับ สพัร. เช่�อมโยงส่งต่อข�อม้ลกับห่น่วยงานอ่�น ๆ
ผู้้� ป่ ว ยในการกั ก ตั ว ที� บ� า น (Home isolation) และที� ชุ ม ชน ผู้่านระบบ DGA RC เพั่�อการด้้แลผู้้�ป่วยที�มีอาการทรุด้ลงและ
(Community isolation) อย่างเป็นระบบ ซึ่่�งสนับสนุนการทำงาน ส่งต่อไปรักษัาที�โรงพัยาบาลได้�ทันท่วงที” ผู้้�อำนวยกุาร สัวทช.
ทางการแพัทย์ ตั้ ง แต่ เ ด้่ อ นเมษัายน พั.ศ. 2563 เพั่� อ รองรั บ ระบุ
สถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโควิด้-19 ในประเทศไทยในระยะแรก
ด้� า น นพ.สัิ น ชั ย ต่่ อ วั ฒ นกุิ จ กุุ ลิ รองเลิขาธัิ กุ าร
ที� โรงพัยาบาลไม่ ส ามารถรองรั บ ผู้้� ป่ ว ยโควิ ด้ -19 ได้� เ พัี ย งพัอ สัำนักุงานหลิักุประกุันสัุขภาพแห่งชาต่ิ (สัปสัช.) กล่าวว่า
จันถ่งการใช�งานได้�อย่างมีประสิทธิภาพัในปัจัจัุบัน
จัากสถานการณ์โควิด้-19 ที�แพัร่ระบาด้ แม�จัะเป็นภาวะวิกฤติ
ด้�านสาธารณสุข แต่ทำให่�เกิด้การพััฒนานำเทคโนโลยีด้า� นสุขภาพั
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มาใช�ในระบบบริการสุขภาพัอย่างก�าวกระโด้ด้ ได้�รับการตอบรับ เคล่� อ นย� า ย เข� า รั บการรั ก ษัา ห่ร่ อทำห่ั ต ถการที� จัำเป็น เช่ น
ที�ด้ีทั้งจัากผู้้�รับบริการและผู้้�ให่�บริการ โด้ย A-MED Telehealth การฟอกเล่ อ ด้ ฟอกไต เป็ น ต� น ซึ่่� ง นั ก วิ จัั ย กำลั ง มองโอกาส
แพัลตฟอร์มบริการแพัทย์ทางไกล ซึ่่�งเป็นระบบบริห่ารจััด้การ ในการต่อยอด้ไปใช�ให่�ยาทางอากาศห่ร่อยาพั่นส้ด้ในอนาคต
ข� อ ม้ ล ผู้้� ป่ ว ยโควิ ด้ -19 ที� แ ยกกั ก ตั ว ที� บ� า นและการแยกกั ก ตั ว อีกด้�วย
นอกจัากนั้นมห่าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้�พััฒนาผู้ลงาน
ในชุมชน เป็นห่น่�งในนวัตกรรมที� สปสช. นำมาใช�เพั่�อขยาย
การบริการเพั่�อด้้แลผู้้�ป่วยโควิด้สีเขียว ภายใต� “โครงการร�านยา สัเปซ วอลิ์กุเกุอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึึกเด้ิน พัร�อมระบบพัยุงน้ำห่นัก
ด้้แลผู้้ป� ว่ ยโควิด้กลุม่ สีเขียวบริการ เจัอ-แจัก-จับ” ช่วยเพัิม� ช่องทาง บางส่วน (Space Walker) เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึึกเด้ินสำห่รับผู้้�ป่วย
รับบริการโด้ยเฉพัาะที�ห่น่วยบริการใกล�บ�าน ทำให่�เกิด้การเข�าถ่ง ห่ลังกายภาพับำบัด้รวมถ่งผู้้ส� ง้ อายุ โด้ยสามารถเพัิม� ประสิทธิภาพั
บริการที�ด้ี ซึ่่�ง สปสช. และสภาเภสัชกรรม มีการเชิญชวนร�านยา การฝึึกเด้ิน ลด้ภาระการบาด้เจั็บของผู้้ป� ว่ ย ผู้้ส� ง้ อายุ เพัิม� ประสิทธิภาพั
ที� มี ค วามพัร� อ มให่� บ ริ ก ารร่ ว มเป็ น ห่น่ ว ยบริ ก ารในโครงการนี้ การกายภาพับำบัด้
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�บริการสามารถเห่็นข�อม้ลผู้้�ป่วยทั้งห่มด้ได้� เช่น จัำนวนวัน
ที�อย้่ในระบบ รายงานอาการ และแบ่งกลุ่มผู้้�ป่วยตามอาการ
เพั่� อ ติ ด้ ตาม ห่ากอาการแย่ ล งจัะได้� ส่ ง ต่ อ ที� โรงพัยาบาลเพั่� อ
รับการรักษัาได้�อย่างทันท่วงที เป็นต�น โด้ยข�อม้ลในระบบ A-MED
Telehealth ยังใช�เป็นข�อม้ลการเบิกจั่ายค่าบริการได้� อย่างไรก็ตาม
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ด้�วยศักยภาพัของ A-MED Telehealth นี้เช่�อว่าจัะมีการพััฒนา
www.wongkarnpat.com
ต่อยอด้ไปส้ก่ ารบริการสุขภาพัด้�านต่าง ๆ ทีช� ว่ ยเพัิ
ม� ความสะด้วก
ผู้ลงานนี้ได้�รับรางวัลชนะเลิศอันด้ับที� 1 (Gold Award)
ในการรั บ บริ ก ารที� เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน รวมถ่ ง ระบบ
จัากงาน (i-CREATe 2017) และอีกห่ลายรางวัลต่อมา จันนักวิจััย
ห่ลักประกันสุขภาพัแห่่งชาติ
ผู้้�อำนวยกุาร สัวทช. กล่าวต่อว่า ศ้นย์นาโนเทคโนโลยี สามารถตั้งบริษััท เมด้ิคิวบ์ จัำกัด้ เพั่�อรับถ่ายทอด้เทคโนโลยี
แห่่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ยังได้�พัฒ
ั นาห่มวกควบคุมแรงด้ันบวก นำไปผู้ลิ ต และจัำห่น่ า ย ได้� ข ยายผู้ลการใช� ง านเพั่� อ ยกระด้ั บ
และลบ (nSPHERE Pressurized Helmet) เพั่�อเป็นอุปกรณ์ การให่�บริการและการด้้แลผู้้�ส้งอายุรองรับสังคมส้งวัย ณ ศ้นย์
ส่วนบุคคลที�สามารถใช�เพั่�อลด้ความเสี�ยงในการแพัร่กระจัายเช่้อ พััฒนาการจััด้สวัสด้ิการสังคมผู้้�ส้งอายุ สังกัด้กรมกิจัการผู้้�ส้งอายุ
ใช�งานสะด้วก โด้ยสามารถป้องกันละอองไอจัามและฝึุ่นด้�วย ทั�วประเทศ ตั้งแต่ปี พั.ศ. 2562 เป็นต�นมา ปัจัจัุบัน สเปซึ่
การกรองทีม� ปี ระสิทธิภาพั ร่วมกับการควบคุมแรงด้ันให่�เห่มาะกับ วอล์ ก เกอร์ (Space Walker) ได้� รั บ การพัิ จั ารณาจัากสำนั ก
ประเภทของกลุ่มผู้้�ใช�งาน ค่อ ห่มวกแรงด้ันบวกสำห่รับบุคลากร งบประมาณในการข่้นทะเบียนนวัตกรรมไทย สาขาการแพัทย์
ทางการแพัทย์ ซึ่่�งมีแรงด้ันภายในห่มวกส้งกว่าภายนอก และ และสุขภาพั เม่อ� เด้่อนมีนาคม พั.ศ. 2565 เพั่อ� จัะได้�รบั การส่งเสริม
ห่มวกแรงด้ันลบสำห่รับผู้้�ป่วยติด้เช่้อ ซึ่่�งมีแรงด้ันภายในห่มวก ในการจัั ด้ ซึ่่้ อ จัั ด้ จั� า งภาครั ฐ เพั่� อ ให่� ค นไทยได้� ใช� ป ระโยชน์ จั าก
ต�ำ กว่ า ภายนอก โด้ยนาโนเทค สวทช. ได้�อนุญ าตให่� บ ริ ษัั ท นวัตกรรมที�คนไทยผู้ลิตได้�คุณภาพัมาตรฐาน และลด้การพั่�งพัา
เวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด้์ จัำกัด้ นำนวัตกรรมนี้ไปผู้ลิต เทคโนโลยีจัากต่างประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงานเห่ล่านี้เป็นเพัียงบางส่วนของ
เพั่อ� ต่อยอด้เชิงพัาณิชย์ในช่วงสถานการณ์โควิด้-19 ทีผู้� า่ นมา ทัง้ นี้
นาโนเทค สวทช. ได้�ส่งมอบห่มวกควบคุมแรงด้ันบวกลบจัำนวน ความสำเร็จัตามนโยบายโมเด้ลเศรษัฐกิจั BCG สาขาเคร่�องม่อ
มากกว่า 1,000 ใบ ให่�แก่โรงพัยาบาลมากกว่า 50 แห่่งทัว� ประเทศ ทางการแพัทย์ ซึ่่�งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให่�ประเทศไทย
จัากการสนับสนุนด้�านงบประมาณขององค์กร ห่น่วยงาน และ ก�าวกระโด้ด้ในการพััฒนาด้�านการแพัทย์เพั่�อคุณภาพัชีวิตที�ด้ี
บริษััทต่าง ๆ นวัตกรรมนี้ยังถ้กนำไปใช�กับผู้้�ป่วยติด้เช่้อที�ต�อง ของประชาชนคนไทย
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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สปสช. เปิด 10 อัันดับโรค
ผู้้�ใช�สิทธิิบัตรทอังรับบริการ
“ผู้้�ป่วยนอัก/ผู้้วงการยา
�ป่วยใน”
ส้
ง
สุ
ด
287

เปิิดข้้อมููล 10 อันดับ โรค/กล่�มูโรค ปิีwww.wongkarnpat.com
งบปิระมูาณ 2564 ผูู้้มูีสิิทธิิบัตรทองเข้้ารับ
บริการสิูงสิ่ด โรคความูดันโลหิิตสิูง เข้้ารับบริการ “ผูู้้ปิ่วยนอก” มูากที�สิ่ด 25.47 ล้านครั�ง
จากทัง� หิมูด 161.71 ล้านครัง� ข้ณะทีภ� าวะต้องการมูาตรการปิ้องกันโรคโดยการแยกกักตัว
และรักษาโรคติดเชื้้�อโควิด-19 เข้้ารับบริการ “ผูู้้ปิ่วยใน” สิูงสิ่ด 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�งบริการผูู้้ปิ่วยนอกและผูู้้ปิ่วยใน โดยกำหินด
เปิ็นงบบริการผูู้้ปิ่วยนอกจำนวน 1,280.01 บาทต�อคน และงบบริการผูู้้ปิ่วยในจำนวน
1,440.03 บาทต�อคน สิำหิรับผูู้้มูีสิิทธิิบัตรทอง 47.64 ล้านคน
รายงานผู้ลการดำเนินงานสิร้างหิลักปิระกันสิ่ข้ภาพแหิ�งชื้าติ ปิีงบปิระมูาณ 2564
พบว�าการรับบริการผูู้้ปิ่วยนอกจาก 111.95 ล้านครั�ง ในปิีงบปิระมูาณ 2546 เพิ�มูเปิ็น
161.71 ล้ า นครั� ง คิ ด เปิ็ น อั ต ราเฉลี� ย จาก 2.45 เพิ� มู เปิ็ น 3.437 ครั� ง ต� อ คนต� อ ปิี
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
12
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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
โรคความูดันโลหิิตสิูงไมู�ทราบสิาเหิต่ ซึ่ึ�งมูีการรับบริการสิูงสิ่ดจำนวน 25.47 ล้านครั�ง รองลงมูา
ได้แก� โรคเบาหิวานชื้นิดไมู�พึ�งอินซึู่ลินจำนวน 13.84 ล้านครั�ง ความูผู้ิดปิกติข้องเมูตะบอลิซึ่ึมู
ข้องไลโปิโปิรตีนและภาวะไข้มูันในเล้อดอ้�นหิร้อไข้มูันในเล้อดผู้ิดปิกติจำนวน 11.24 ล้านครั�ง
โรคไตวายเร้� อ รั ง จำนวน 5.47 ล้ า นครั� ง เย้� อ จมูู ก และลำคออั ก เสิบเฉี ย บพลั น หิร้ อ โรคหิวั ด
จำนวน 5.13 ล้านครัง� ความูผู้ิดปิกติแบบอ้น� ข้องเน้อ� เย้อ� อ�อน ปิวดกล้ามูเน้อ� จำนวน 4.16 ล้านครัง�
โรคกระเพาะอาหิารจำนวน 3.21 ล้านครั�ง ความูผู้ิดปิกติข้องกล้ามูเน้�อและกระดูกอ้�นจำนวน
2.73 ล้านครั�ง โรคฟัันผู้่จำนวน 2.72 ล้านครั�ง และเวียนศีีรษะ วิงเวียน จำนวน 2.20 ล้านครั�ง
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สิ�วนการรับบริการผูู้้ปิ่วยในจำนวน 5.75 ล้านครั�ง โรคหิร้อกล่�มูโรคที�เข้้ารักษาโดย
นอนในโรงพยาบาลระบบบัตรทองสิูงสิ่ด 10 อันดับแรก ค้อ ภาวะต้องการมูาตรการปิ้องกันโรค
โดยการแยกกักตัวและรักษาโรคติดเชื้้�อโควิด-19 (Need for other prophylactic measures)
มูีการรับบริการมูากทีสิ� ด่ จำนวน 2.68 แสินครัง� รองลงมูา ได้แก� ปิอดบวมูทีเ� กิดจากเชื้้อ� ไวรัสิจำนวน
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� เข้้ า รั บ บริ ก ารเท� า นั� น ซึ่ึ� ง กองท่ น บั ต รทองได้ ดู แ ลใหิ้ ปิ ระชื้าชื้นผูู้้ มูี สิิ ท ธิิ ทั� ว ปิระเทศีเข้้ า ถึึ ง
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565

วงการยา

13

รู้ทันโรค

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

การรักษาได้ ชื้�วยลดภาระค�าใชื้้จา� ยใหิ้กบั ผูู้ปิ้ ว่ ยและครอบครัว แมู้แต�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
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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_NHSOAnnual-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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Healthcare x Application

“ปลูกกัญ”

แจ้งปลูกกัญชา ง่าย ๆ
เพียง 3 ขั้นตอน
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่�อง
ระบุุชื่่�อยาเสพติิดให้้โทษในประเภท 5 มีีผลบุังคัับุใชื่้
วันที� 9 มีิถุนุ ายน 2565 ซึ่่ง� มีีผลให้้ทกุ ส่วนของกัญชื่า
กัญชื่ง ไมี่เป็นยาเสพติิดประเภท 5 ยกเว้้นสารสกัด
ที่่มี� ่ THC เกิน 0.2% ประชื่าชื่นสามีารถุปลูกได้โดย
ไมี่ติ้องขออนุญาติเพียงแติ่จดแจ้งนั�น เพ่�อเป็นการ
อำนวยคัวามีสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชื่า
กัญชื่ง ให้้แก่ประชื่าชื่น
วงการยา 287
สำนั ก งานคัณะกรรมีการอาห้ารและยา
(อย.) จ่งได้จัดทำแอปพลิเคัชื่ัน “ปลููกกัญ”www.wongkarnpat.com
และ
เว็ บุ ไซึ่ติ์ http://plookganja.fda.moph.
go.th โดยแอปพลิ เ คัชื่ั น “ปลู ก กั ญ ” 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 ยังเป็นแห้ล่งข้อมีูลให้้ผู้ประกอบุการ
แสวงห้าวัติถุุดิบุเพ่�อนำไปผลิติเป็นผลิติภัณฑ์์ท�ีมีีคัุณภาพมีาติรฐานออกสู่ติลาด เป็นการเพิ�มีทางเล่อกให้้กับุผู้บุริโภคั และ
เป็นการกระติุ้นเศรษฐกิจติามีนโยบุายรัฐบุาลอีกด้วย
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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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”

วงการยา 287
www.wongkarnpat.com

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. ระบุบุจะนำผูใ้ ชื่้งานเข้าสูห้่ น้ากรอกขั้้อมู่ลูส่่วนตัว เราสามีารถุกรอกข้อมีูล ชื่่อ� นามีสกุล วันเด่อนปีเกิด ทีอ� ยู่ เมี่อ� เสร็จแล้ว
ก็กดลงทะเบุียนได้เลย โดยระบุบุจะแสดงผลข้อมีูล เลขที�บุัติรประจำติัวประชื่าชื่น ชื่่�อ นามีสกุล เบุอร์โทรศัพท์ จากนั�น
ให้้ทุกท่านกด “ขอจดแจ้งการปลูกกัญชื่า กัญชื่ง” ได้เลย

เล่อก ... วัตถุุประส่งค์์การปลููก
➣ เพ่�อใชื่้ดูแลสุขภาพ
วงการยา 287 ➣ เพ่�อใชื่้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทย
www.wongkarnpat.com และแพทย์พ่�นบุ้าน
➣ เพ่�อใชื่้ในเชื่ิงพาณิชื่ย์

กรอกรายลูะเอียดต่างๆ ใหั้ค์รบีถุ้วนนะค์ะ
^______^

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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ตั ว อย่ า งเอกส่ารจดแจ้ ง การ
ปลููกกัญชีา กัญชีง

วงการยา 287
www.wongkarnpat.com

➣
➣
➣
➣

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/
18
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พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Mind & Care

การส่ร้างสุ่ขลัักษณะการนอนที่่�ดี่ให้กับเดี็ก

สำหรัับผู้้�ใหญ่่แล้�ว การัอดนอนนั�นวงการยา
ส่งผู้ล้ต่่อปรัะสิ287
ทธิิภาพในการัทำงาน ความมั�นใจในการัทำงาน
อารัมณ์์แล้ะสมาธิิอย่่างไรั สำหรัับเด็กแล้�ว การันอนท่�ไม่ม่ปรัะสิทธิิภาพเพ่ย่งพอนั�นสามารัถส่งผู้ล้เส่ย่ได�
www.wongkarnpat.com
พอกันกับผู้้�ใหญ่่หรัืออาจจะมากกว่า การัสำรัวจจาก CDC พบว่า 7 ใน 10 ของเด็กวัย่รั่่น แล้ะ 6 ใน 10
ของเด็กวัย่มัธิย่มต่�น ไม่ได�รับั การันอนหล้ับท่เ� พ่ย่งพอ การัท่เ� ด็กนอนไม่หล้ับนัน� อาจจะส่งผู้ล้เส่ย่ต่่อส่ขภาพ
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�ดข่ น�ึ เนือ� งจากเวล้าท่เ� รัาต่ืน� นัน� เรัาจะเจอปรัะสบการัณ์์ใหม่ ๆ ท่ส� มองจะเก็บไว�แล้ะไปสรั�าง
โครังข่าย่เซึ่ล้ล้์ปรัะสาทในเวล้าท่�เรัานอนหล้ับ ดังนั�น บางครัั�งเวล้าท่�เรัานอนหล้ับเรัาจะ
หาทางออกให�กับปัญ่หาได� หรัือม่ความคิดอะไรัใหม่ ๆ เกิดขึ�น นอกจากน่�การันอนหล้ับ
ย่ังเป็นการักำจัดโปรัต่่นของเส่ย่ซึ่ึ�งเก่�ย่วข�องกับโรัคอัล้ไซึ่เมอรั์แล้ะถ้กสรั�างรัะหว่างท่�เรัาต่ื�น
ออกจากสมองด�วย่
• เพิ�มการัเจรัิญ่เต่ิบโต่ของรั่างกาย่ การันอนหล้ับจะทำให�ม่การัหล้ั�ง Growth Hormone
ซึ่ึ�งทำหน�าท่�เก่�ย่วกับการัเจรัิญ่เต่ิบโต่รัะหว่างท่�เรัานอนหล้ับอ่กด�วย่
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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• เพิ�มความสามารัถในการัเล้่นก่ฬา การันอนหล้ับท่�ด่จะทำให�กล้�ามเนื�อทำงานปรัะสานกันได�ด่ย่�ิงขึ�น แล้ะล้ด
การับาดเจ็บท่เ� กิดจากการัเล้่นก่ฬา ย่ิง� นักก่ฬาอดนอนมากเท่าไหรั่ย่งิ� สามารัถบาดเจ็บจากการัเล้่นก่ฬามากเท่านัน�
ความส่ำคัญของนาฬิิกาชี่วิต (Circadian Rhythm)
นักวิจัย่ได�ค�นพบนาฬิิกาช่่วิต่ ซึ่ึ�งเป็นต่ัวบ่งบอกว่าเวล้าไหนท่�รั่างกาย่แล้ะเซึ่ล้ล้์ในรั่างกาย่สามารัถทำงานได�ด่ท่�ส่ด
การัท่�เรัาม่กิจกรัรัมไม่ต่รังกับนาฬิิกาช่่วิต่อาจจะทำให�ส่ขภาพกาย่หรัือส่ขภาพจิต่เสื�อมถอย่ล้งได�
คำแนะนำส่ำหรับเดี็กเพี่�อให้นาฬิิกาชี่วิต (Circadian Rhythm) ที่ำงานไดี้ดี่ยิ�งข้�น
• ม่กจิ กรัรัมข�างนอกบ�าน ผู้ล้ของการัได�รับั แสงแดดนอกบ�านปรัะมาณ์ 30 นาท่นนั� ด่เกินคาด สามารัถทำให�รัา่ งกาย่
ต่ื�นต่ัวมากขึ�น ม่อารัมณ์์ด่ข�ึน ล้ดการัใช่�หน�าจอได�อ่กด�วย่ พ่อแม่อาจจะช่วนเด็กให�ออกไปเดินเล้่นข�างนอกกัน
เวล้าเช่�า หรัือหล้ังอาหารัเย่็นก็สามารัถทำได�
• ล้ดการัใช่�หน�าจอล้ง เป็นท่�ทรัาบกันด่ว่าแสงส่ฟ้้าจากหน�าจอของสมารั์ทโฟ้นสามารัถรับกวนการัหล้ั�งฮอรั์โมน
เมล้าโทนินซึ่ึ�งช่่วย่ในการันอนหล้ับได� ม่งานวิจัย่ว่าเด็กซึ่ึ�งม่เวล้าการัใช่�หน�าจอมากเท่าไหรั่ย่ิ�งทำให�เวล้าการันอน
ย่ิ�งล้ดล้งเท่านั�น เนื�องจากผู้ล้ของแสงส่ฟ้้าต่่อการันอนหล้ับ พ่อแม่ควรัจัดให�ห�องนอนเป็นห�องท่�ปรัาศึจากการัใช่�
สื�ออิเล้็กทรัอนิกส์ เนื�องจากแสงส่ฟ้้าแล้ะเส่ย่งจากโทรัศึัพท์สามารัถรับกวนการันอนหล้ับของเด็กได�
• ล้ดการัรัับปรัะทานอาหารัก่อนนอน การัรัับปรัะทานอาหารันัน� ทำให�รัา่ งกาย่ทำงานหนัก ขัดขวางการัพักผู้่อนของ
รั่างกาย่แล้ะการัหล้ั�งเมล้าโทนิน พ่อแม่จวงการยา
ึงไม่ควรัให�เด็287
กรัับปรัะทานอาหารัในช่่วงเวล้า 2-3 ช่ั�วโมงก่อนนอน
• จำกัดการันอนช่่วงกล้างวัน การันอนกล้างวั
นมากกว่า 1 ช่ั�วโมงอาจจะรับกวนการันอนต่อนกล้างคืนได� ถึงแม�ว่า
www.wongkarnpat.com
การันอนก่อนการัรัับปรัะทานอาหารัเย่็นจะช่่วย่ทำให�เด็กม่แรังทำการับ�านมากขึน� แต่่วา่ การันอนหล้ังอาหารัเย่็นนัน�
อาจจะทำให�นอนไม่หล้ับช่่วงกล้างคืนได� ส่วนวันหย่่ดส่ดสัปดาห์แนะนำให�เด็กออกกำล้ังกาย่ทดแทนการันอน
กล้างวัน
• ให�เด็กผู้่อนคล้าย่ก่อนนอน ก่อนนอนปรัะมาณ์ครัึง� ช่ัว� โมงแนะนำให�เด็กหรั่ไ� ฟ้ แปรังฟ้ัน อ่านหนังสือ หรัือสวดมนต่์
ก่อนนอน เพื�อท่�จะส่งสัญ่ญ่าณ์ให�กับรั่างกาย่ว่าถึงเวล้าพักผู้่อนแล้�ว
• เป็นต่ัวอย่่างให�เด็กเห็นถึงความสำคัญ่ของการันอน การัสรั�างส่ขล้ักษณ์ะการันอนท่�ด่ให�กับเด็กจำเป็นจะต่�อง
ปล้้กฝัังทัศึนคต่ิท่�ให�ความสำคัญ่กับการันอน พ่อแม่ควรัจะเป็นต่ัวอย่่างท่�ด่ในการัให�ความสำคัญ่กับการันอน
เช่่น ไม่พด้ ถึงการันอนดึกของต่นเองว่าเป็นสิง� ท่น� า่ ภ้มใิ จ หรัือทำงานบ�านต่อนดึก ทัง� น่พ� อ่ แม่ควรัจะให�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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กองบรรณาธิการ

เก็บมาฝาก

วงการยาญ
287 ชาไปใช้ในำทางท่�ผิิด
การนำำกั
www.wongkarnpat.com
ระวัังผิลต่่อสุุขภาพ เสุ่�ยงเกิดอาการทางจิิต่
กรมการแพทย์์ โดย์สถาบัันบัำบััดรักษาและฟื้้�นฟืู้ผูู้�ติิดย์าเสพติิดแห่่งชาติิบัรมราชชนนี
(สบัย์ช.) เติือนการนำกัญชาไปใช�ในทางทีผู้� ดิ ระวัังผู้ลติ่อสุขภาพ เสีย์� งเกิดอาการทางจิิติ พร�อมแนะนำ
ผูู้�ปกครองห่มั�นสังเกติพฤติิกรรมบัุติรห่ลานห่รือคนใกล�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
เป็ น ประจิำจิะทำให่� เ กิ ด ภาวัะดื� อ ติ่ อ สาร ทำให่� ติ� อ งมี ก ารเพิ� ม ขนาดเพื� อ จิะให่� ไ ด� ผู้ ลเท่ า เดิ ม
และเกิดการติิดได� นอกจิากนี�ย์ังห่�ามนำเข�าพืชกัญชาและกัญชง ย์กเวั�นเมล็ดพันธุ์ุ์ ซึ่ึ�งห่ลังจิากนี�
อาจิทำให่�กลุ่มวััย์รุ่นรวัมถึงประชาชนทั�วัไปให่�ควัามสนใจิ บัางกลุ่มอาจิมีการนำกัญชาไปใช�
ในทางทีผู้� ดิ เป็นเรือ� งทีน� า่ เป็นห่่วัง การออกฤทธุ์ิข� องกัญชาในระย์ะแรกจิะออกฤทธุ์ิก� ระติุน� ประสาท
ทำให่�ผูู้�ใช�ติื�นติัวั ติื�นเติ�น ร่าเริง ห่ัวัเราะง่าย์ ช่างพูด พูดคนเดีย์วั ย์ิ�มคนเดีย์วั ไม่ห่ลับัไม่นอน
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เมือ� เวัลาผู้่านไป 1-2 ชัวั� โมงจิะเริม� ออกฤทธุ์ิก� ดประสาท ทำให่�มอี าการคล�าย์กับัเมาเห่ล�า ห่น�าแดง ลิน� ไก่พนั กัน
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�กัญชาจิึงไม่ควัรขับัขี�ย์านพาห่นะซึ่ึ�งอาจิเป็นสาเห่ติุของการเกิดอุบััติิเห่ติุบันท�องถนนได�
วงการยา 287
ทั�งนี�ในกลุ่มเย์าวัชนอาย์ุน�อย์กวั่า 25 ปี กลุ่มผูู้�สูงอาย์ุควัรใช�กัญชาด�วัย์ควัามระมัดระวััง และห่�ามใช�
www.wongkarnpat.com
ในผูู้ท� มี� อี าการโรคห่ัวัใจิและห่ลอดเลือดขัน� รุนแรงห่รื
อไม่สามารถควับัคุมอาการได� ผูู้ท� มี� ปี ระวััติคิ วัามผู้ิดปกติิ
ทางจิิติเวัช รวัมถึงสติรีมีครรภ์และให่�นมบัุติร
นพ.สราย์ุทธ์ บุญชััย์พานิชัวััฒนา ผู้้�อำนวัย์การสถาบันบำบัดีรักษาและฟื้้�นฟื้้ผู้�ติ้ ิดีย์าเสพติิดี
แห่่งชัาติิบรมราชัชันนี (สบัย์ช.) กล่าวัเพิม� เติิมวั่า แม�วัา่ กัญชาจิะมีประโย์ชน์ทงั� ในทางการแพทย์์ รวัมไปถึง
การนำสารสำคัญในกัญชาไปติ่อย์อดเพือ� เพิม� มูลค่าในผู้ลิติภัณฑ์์สขุ ภาพติ่าง ๆ ทัง� อาห่าร ย์า เครือ� งสำอาง
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สมุนไพรและอืน� ๆ ห่รือแม�กระทัง� ปลูกเพือ� ใช�ประโย์ชน์ในครัวัเรือนเห่มือนพืชสมุนไพรประจิำบั�านนำมารักษา
สุขภาพตินเองและครอบัครัวั สร�างราย์ได�กับัผูู้�ปลูก แติ่ห่ากมีการนำไปใช�ในทางที�ผู้ิดอาจิทำให่�เกิดผู้ลเสีย์
ติ่อร่างกาย์ ทำให่�ออ่ นเพลีย์ น�ำห่นักติัวัลดลง เกิดโรคติ่าง ๆ ได�งา่ ย์ ร่างกาย์เสือ� มโทรม ไม่สามารถทำงานได�
ควัามคิดและการติัดสินใจิเสือ� มถอย์ นอกจิากนีย์� งั ทำลาย์ระบับัภูมคิ ม�ุ กันของร่างกาย์ ผูู้ท� ใี� ช�กญ
ั ชาในปริมาณมาก
อาจิจิะทำให่�เป็นโรคจิิติ เกิดอาการวัิติกกังวัล ห่วัาดระแวัง เลือ� นลอย์ สับัสน ฟื้่น� เฟื้้อน ประสาทห่ลอน ไม่สามารถ
ควับัคุมติัวัเองได� เติือนพ่อแม่ผู้�ปู กครองห่มั�นสังเกติพฤติิกรรมของบัุติรห่ลานและคนในครอบัครัวั ห่ากพบั
มีพฤติิกรรมเสี�ย์งติ่อการนำกัญชาไปใช�ในทางที�ผู้ิดให่�รีบัพูดคุย์ บัอกกล่าวัถึงผู้ลกระทบัติ่อสุขภาพร่างกาย์
ทีจิ� ะติามมา รวัมถึงป่ญห่าการเสพติิด ให่�รบัี พาไปปรึกษาแพทย์์ทโี� รงพย์าบัาลใกล�บัา� น ห่รือเข�ารับัการบัำบััดรักษา
ได�ทสี� ถาบัันบัำบััดรักษาและฟื้้น� ฟืู้ผู้ติ�ู ดิ ย์าเสพติิดแห่่งชาติิบัรมราชชนนี (สบัย์ช.) กรมการแพทย์์ จิังห่วััดปทุมธุ์านี
และโรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์ในส่วันภูมิภาคทั�ง 6 แห่่ง ได�แก่ โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์เชีย์งให่ม่ โรงพย์าบัาล
ธุ์ัญญารักษ์แม่ฮ่่องสอน โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์อุดรธุ์านี โรงพย์าบัาล
ธุ์ัญญารักษ์สงขลา และโรงพย์าบัาลธุ์ัญญารักษ์ป่ติติานี ห่รือขอรับัคำปรึกษาเรื�องย์าและสารเสพติิดได�ท�ี
สาย์ด่วันย์าเสพติิด 1165 สอบัถามข�อมูลเพิ�มเติิมได�ที� www.pmnidat.go.th
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ควัันบุุหรี่่� ควัันพิิษที่่�เป็็นภััยต่่อเด็็ก
และสิ่ิ�งแวัด็ล้อม

กรมีการแพิทย์ โดยสถาบุ้นื่สุขึ้ภ์าพิเด็กแห่งช้าตั้ิ
มีหาราช้ินื่ี เผิยคว่้นื่บุุหรี�เป็็นื่ภ์้ยใกล้ตั้้ว่ที�ทำให้เด็กป็่ว่ย
ด้ว่ยโรคระบุบุทางเดินื่หายใจตั้ิดเช้่�อ โรคห้ว่ใจ โรคมีะเร็ง
โรคป็อดเร่�อร้ง จากการสูดดมีคว่้นื่บุุหรี�จากคนื่ในื่บุ้านื่
แนื่ะร่ ว่ มีก้ นื่ ป็กป็้ อ งลู ก หลานื่ห่ า งไกลจากคว่้ นื่ บุุ ห รี�
ด้ว่ยการทำให้บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี� เพิ่�อสุขึ้ภ์าพิที�ดีขึ้องทุกคนื่
และสิ�งแว่ดล้อมี
นพ.สมศัักดิ์ิ� อรรฆศัิลป้์ อธีิบดิ์ีกรมการแพทย์์
เป็ิดเผิยว่่า เนื่่�องด้ว่ยว่้นื่ที� 31 พิฤษภ์าคมี ขึ้องทุกป็ีเป็็นื่
ว่้นื่งดสูบุบุุหรี�โลก กรมีการแพิทย์มีีคว่ามีห่ว่งใยสุขึ้ภ์าพิ
ขึ้องเด็กไทย เพิราะคว่้นื่บุุหรี�เป็็นื่สารก่อมีะเร็งในื่ร่างกาย
มีนืุ่ ษ ย์ ที� ไ มี่ มีี ค ว่ามีป็ลอดภ์้ ย คว่้ นื่ บุุ ห รี� ป็ ระกอบุด้ ว่ ย
สารเคมีีมีากกว่่า 7,000 ช้นื่ิด และมีีมีากกว่่า 60 ช้นื่ิด
ที� ท างการแพิทย์ ร ะบุุ ว่่ า เป็็ นื่ สารก่ อ มีะเร็ ง ท้� ง นื่ี� เ ด็ กวงการยา 287
จะหายใจเอาอากาศป็นื่เป็้อ� นื่คว่้นื่บุุหรีท� ลี� อยอยูใ่ นื่อากาศ
www.wongkarnpat.com
เขึ้้าสู่ร่างกายทำให้เกิดคว่ามีเสี�ยงตั้่อการเจ็บุป็่ว่ยขึ้องเด็ก
หากผิู้ ป็ กครองหร่ อ บุุ ค คลในื่บุ้ า นื่สู บุ บุุ ห รี� โอกาสนื่ี�
จ้ ง อยากขึ้อเช้ิ ญิ ช้ว่นื่ให้ ผิู้ สู บุ บุุ ห รี� ตั้้ ด สิ นื่ ใจมีุ่ ง มี้� นื่ ที� จ ะ
เลิกสูบุบุุหรี� ด้ว่ยการทำให้บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี� เพิ่�อสุขึ้ภ์าพิ
ที�ดีขึ้องทุกคนื่และสิ�งแว่ดล้อมี
นพ.อดิ์ิศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อำนวิย์การสถาบัน
สุขภัาพเดิ์็กแห่่งชาติมห่าราชินี กล่าว่เพิิ�มีเตั้ิมีว่่า บุ้านื่
คว่รเป็็ นื่ ที� ป็ ลอดภ์้ ย สำหร้ บุ สมีาช้ิ ก ในื่ครอบุคร้ ว่ เพิ่� อ
สุขึ้ภ์าพิที�ดี ไมี่สูบุบุุหรี�ในื่บุ้านื่ ไมี่สูบุบุุหรี�ใกล้เด็กหร่อ
หญิิงตั้้�งครรภ์์ เนื่่�องจากหญิิงตั้้�งครรภ์์และทารกจะมีีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้้อนื่ในื่ระหว่่างตั้้�งครรภ์์และคลอดบุุตั้ร โดยอาจมีีอาการ
ครรภ์์ เ ป็็ นื่ พิิ ษ แท้ ง คลอดก่ อ นื่กำหนื่ด และเกิ ด อาการใหลตั้ายในื่เด็ ก สู ง ขึ้้� นื่ มีี ค ว่ามีเสี� ย งที� ท ารกแรกคลอดจะมีี นื่� ำ หนื่้ ก ตั้้ ว่
และคว่ามียาว่นื่้อยกว่่าป็กตั้ิ พิ้ฒนื่าการทางสมีองช้้ากว่่าป็กตั้ิ และอาจมีีคว่ามีผิิดป็กตั้ิทางระบุบุป็ระสาท ในื่เด็กเล็กอาจก่อให้เกิด
โรคตั้ิดเช้่อ� ทางเดินื่หายใจ เช้่นื่ หลอดลมีอ้กเสบุ ป็อดบุว่มีสูงกว่่าเด็กท้ว่� ไป็ มีีอตั้้ ราการเกิดโรคห่ดเพิิมี� ขึ้้นื่� เกิดการตั้ิดเช้่อ� ขึ้องหูสว่่ นื่กลาง
ในื่ระยะยาว่ เด็กที�ได้ร้บุคว่้นื่บุุหรี�มี่อสองจะมีีพิ้ฒนื่าการขึ้องป็อดนื่้อยกว่่าเด็กที�ไมี่ได้ร้บุคว่้นื่บุุหรี�
วิิธีกี ารป้้องกัน หลีกเลีย� งพิาเด็กไป็ในื่สถานื่ทีท� มีี� โี อกาสเจอคว่้นื่บุุหรี� เมี่อ� จำเป็็นื่ตั้้องออกไป็ขึ้้างนื่อกบุ้านื่ พิ่อแมี่และผิูป็้ กครอง
คว่รเตั้รียมีหนื่้ากากอนื่ามี้ยหร่อผิ้าป็ิดจมีูกไป็ด้ว่ยทุกคร้ง� พิ่อแมี่และสมีาช้ิกในื่ครอบุคร้ว่คว่รเป็็นื่แบุบุอย่างทีด� ใี ห้แก่เด็กโดยไมี่สบุู บุุหรี�
ท้�งนื่ี�จากขึ้้อมีูลพิบุว่่าเด็กที�มีีอายุนื่้อยกว่่า 5 ป็ี มี้กจะเจ็บุป็่ว่ยด้ว่ยโรคทางเดินื่หายใจหากสมีาช้ิกในื่บุ้านื่สูบุบุุหรี� ด้งนื่้�นื่ จ้งขึ้อเช้ิญิช้ว่นื่
พิ่อแมี่และผิู้ป็กครองทุกท่านื่ร่ว่มีก้นื่ทำ “บุ้านื่ป็ลอดบุุหรี�” เพิ่�อป็กป็้องสุขึ้ภ์าพิให้แก่ลูกหลานื่ขึ้องเรา
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พจ.มาลีนา บุนนาค ลู่
แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

กลุ่่�มอาการไอ
จากภาวะ Long Covid
ทางศาสตร์์การ์แพทย์์แผนจีีน
อาการไอเป็็นอาการสำคััญที่่�พบได้้บ่อยในโรคัที่างเด้ินหายใจ เกิด้จากการเป็ลี่่�ยนแป็ลี่ง
ที่างพยาธิิสภาพของกลี่่องเส่ยง การกระที่บจากสิ�งแวด้ลี่้อมภายนอก แลี่ะสภาวะของร่างกาย
หลี่ังจากนั�น ผู้้้ที่่�ยังม่อาการหลี่งเหลี่ือจาก Covid-19 (Long Covid) มักพบอาการไอเป็็นส่วนมาก
อาการไอมักเกิด้ร่วมกับการระคัายคัอ การไอที่่�พบได้้บ่อยม่ด้ังน่�

วงการยาม่287
1. กลี่่่มลี่มแห้งกระที่บป็อด้
อาการแสด้งคัือ คัันคัอ คัอแห้ง ไอร่นแรง อาการกำเริบ
เมื�อกระที่บลี่มเย็
นหรืออากาศแห้ง เสมหะน้อย ม่ส่ขาว เหน่ยว จม้กแห้ง ป็ากแห้ง
www.wongkarnpat.com
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 ป็ัสสาวะเหลี่ืองเข้ม ม่ไข้
ป็วด้หัว ป็ลี่ายลี่ิน� แด้ง ฝ้้าลี่ิน� เหลี่ืองบางแห้ง ชี่พจรเตุ้นเร็วแรง สาเหตุ่เกิด้จากคัวามร้อน
โจมตุ่ป็อด้ กระที่บกลี่่องเส่ยง ที่ำให้ป็อด้เส่ยสมด้่ลี่

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565

วงการยา

25

แพทย์แผนจีน

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

3. กลี่่่มป็อด้แห้งยินพร่อง ม่อาการแสด้งคัือ ร้้สึกไม่สบายคัอ คัันคัอจนที่ำให้ไอแบบแห้ง ๆ ไม่ม่เสมหะ อาการ
จะเป็็น ๆ หาย ๆ แลี่ะเป็็นนาน เวลี่าพ้ด้มักจะไอ โด้ยเฉพาะเวลี่าบ่ายแลี่ะกลี่างคัืน จม้กแห้ง น�ำม้กน้อย
ผู้ิวแห้ง/คััน ป็ลี่ายลี่ิ�นแด้ง ฝ้้าลี่ิ�นน้อย สาเหตุ่เกิด้จากอาการไอเรื�อรัง ยินป็อด้พร่อง ที่ำให้ลี่ำคัอขาด้คัวามชี่่มชีื�น

วงการยา 287

4. กลี่่่มป็อด้พร่องภ้มิคั่้มกันอ่อนแอ ม่อาการแสด้งคัือ ร้้สึกไม่สบายคัอ คัันคัอจนที่ำให้ไอ เมื�อกระที่บลี่มหนาว
www.wongkarnpat.com
อาการจะกำเริบ เส่ยงไอเบา หากม่
เสมหะจะม่ส่ขาวหรือใส ข่�เก่ยจพ้ด้ ลี่ิ�นซี่ด้ ฝ้้าลี่ิ�นขาวบาง ชี่พจรเตุ้นอ่อน
สาเหตุ่เกิด้จากชี่�ป็อด้พร่อง ที่ำให้ภ้มิคั่้มกันบกพร่อง ลี่มแห้งจึงร่กรานร่างกาย
5. กลี่่่มเสมหะคัั�งคั้าง ม่อาการแสด้งคัือ ไอม่เสมหะ ส่ขาวหรือส่เหลี่ือง เกิด้จากร่างกายที่่�ม่คัวามชีื�นสะสมอย้่แลี่้ว
ได้้รบั เชีือ� ก่อโรคั หรือร่างกายป็ะที่ะลี่มเย็นหรือลี่มร้อน เมือ� รวมกับคัวามชีืน� ที่่ส� ะสมภายในจึงก่อให้เกิด้อาการไอ
แบบม่เสมหะ หากม่ชี่�ป็อด้พร่องจะม่อาการไอแตุ่เสมหะไม่ออก หรือออกยาก
การไอยังสามารถี่แบ่งชีนิด้ย่อย ๆ ได้้อ่กมากมาย หากที่่านม่อาการไอเรื�อรังจาก Long Covid มา 3 เด้ือนนับตุั�งแตุ่
ตุิด้เชีื�อแลี่้วยังไม่หาย การบำบัด้ด้้วยศาสตุร์การแพที่ย์แผู้นจ่น โด้ยการพบแพที่ย์จะชี่วยวินิจฉัยอาการตุ่าง 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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สปสช. ขยายสิทธิิประโยชน์์บััตรทอง

“ยาแผน์ไทยผสมกััญชา 3 รายกัาร”

วงการยา 287
www.wongkarnpat.com
บอร์์ด สปสช. เพิ่่ม� เติ่ม “ยาแผนไทยผสมกััญชา 3 ร์ายกัาร์” บร์ร์จุุสท่ ธิ่ปร์ะโยขน์บติั ร์ทอง หลัังปร์ะกัาศ
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 ชาญวีร์กัูลั ร์องนายกัร์ัฐมนติร์ี แลัะร์ัฐมนติร์ีว่ากัาร์กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุข
เป็นปร์ะธิาน มีมติ่เห็นชอบกัาร์จุ่ายชดเชยค่าบร์่กัาร์เพิ่่�มเติ่ม 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�อนุกัร์ร์มกัาร์บัญชียาหลัักัแห่งชาติ่ได้พิ่่จุาร์ณายาที�มีส่วนผสมของกััญชา 3 ร์ายกัาร์
ได้แกั่ ยาแกั้ลัมแกั้เส้น ยาศุขไสยาศน์ แลัะยาทำลัายพิ่ร์ะสุเมร์ุ บร์ร์จุุเพิ่่�มเติ่มในบัญชียาหลัักัแห่งชาติ่
ด้านสมุนไพิ่ร์ แลัะได้มกัี าร์ปร์ะกัาศในร์าชกั่จุจุานุเบกัษาเม่อ� วันที� 14 พิ่ฤษภาคม พิ่.ศ. 2564 แลัะ 4 ม่ถึนุ ายน
พิ่.ศ. 2564 โดยเม่�อเด่อนมีนาคม พิ่.ศ. 2565 กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุขได้ทำหนังส่อแจุ้งมายัง สปสช. เสนอให้
ทบทวนหลัักัเกัณฑ์์ ว่ธิีกัาร์ แลัะเง่�อนไขกัาร์จุ่ายค่าใช้จุ่ายเพิ่่�อบร์่กัาร์สาธิาร์ณสุข โดยให้คร์อบคลัุม
กัาร์เบ่กัจุ่ายยาที�มีส่วนผสมกััญชา 3 ร์ายกัาร์ดังกัลั่าวนี�
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นพ.จเด็็จ กัลั่าวติ่อว่า ติ่อมา สปสช. จุึงได้มีกัาร์หาร์่อกัร์มพิ่ัฒนากัาร์แพิ่ทย์แผนไทย
แลัะกัาร์แพิ่ทย์ทางเลั่อกั กัร์ะทร์วงสาธิาร์ณสุข เพิ่่อ� ขยายส่ทธิ่ปร์ะโยชน์หลัักัปร์ะกัันสุขภาพิ่แห่งชาติ่
ให้คร์อบคลัุมเพิ่่�อให้ผู้ป่วยเข้าถึึงยาที�มีส่วนผสมของกััญชา 3 ร์ายกัาร์ดังกัลั่าว แลัะเป็นไปติาม
มติ่คณะกัร์ร์มกัาร์ 7x7 โดยกัำหนดเป็นกัาร์เบ่กัจุ่ายติามผลังานร์ายบร์่กัาร์ (Fee schedule) ภายใติ้
บร์่กัาร์กัาร์แพิ่ทย์แผนไทย คาดว่าจุะใช้เง่นเพิ่่�มเติ่ม 3,706,346 บาท ซึ่ึ�งยังอยู่ในวงเง่นที�ติั�งไว้ แลัะ
ได้นำเข้าสูบ่ อร์์ด สปสช. พิ่่จุาร์ณาเห็นชอบแลั้วในวันนี� นอกัจุากันีย� งั เป็นกัาร์เพิ่่ม� กัาร์เข้าถึึงยากััญชา
ติามนโยบายของร์ัฐบาลั
“กัาร์บร์ร์จุุยาแผนไทยทีม� สี ว่ นผสมของกััญชานีเ� ป็นกัาร์เพิ่่ม� เติ่มจุากัที� สปสช. ได้มกัี าร์บร์ร์จุุ
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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รายงานพิเศษ

ทัันเหตุุการณ์์ฝีีดาษวานร

“Monkeypox Update”
วงการยา 287
www.wongkarnpat.com

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริิญ หััวหัน้าศูนย์์โริคอุบััติิใหัม่่ทางคลิินิก โริงพย์าบัาลิจุฬาลิงกริณ์์
สภากาชาดไทย์ แลิะอาจาริย์์ปริะจำสาขาวิชาโริคติิดเช้�อ ภาควิชาอาย์ุริศาสติริ์ คณ์ะแพทย์ศาสติริ์
จุฬาลิงกริณ์์ม่หัาวิทย์าลิัย์ พร้้อมด้้วย ดริ.สุภาภริณ์์ วัชริพฤษาดี นักวิจัย์ปริะจำศูนย์์โริคอุบััติิใหัม่่
ด้านคลิินิก โริงพย์าบัาลิจุฬาลิงกริณ์์ สภากาชาดไทย์ ร้่วมกัันแถลงข่่าว “ทันเหัติุการิณ์์ฝีีดาษวานริ
Monkeypox Update” เพ่�อร้่วมเจาะลึกัและทำความเข่้าใจเกั�ยวกัับโร้คฝีีด้าษวานร้ ร้วมถึงแนวทาง
กัาร้ป้้องกัันดู้แลตนเองและคร้อบคร้ัวได้้อย่างถูกัวิธี� และเป้็นกัาร้ป้ร้ะชาสััมพันธี์ให้้ป้ร้ะชาชนได้้ร้ับทร้าบ
เกั�ย� วกัับสัถานกัาร้ณ์์โร้คฝีีด้าษวานร้ ณ์ อาคาร้ภููมสัิ ร้ิ มิ งั คลานุสัร้ณ์์ โร้งพยาบาลจุฬาลงกัร้ณ์์ สัภูากัาชาด้ไทย
เม่�อเร้็ว ๆ น��
โร้คฝีีด้าษวานร้เป้็นโร้คติด้เช่�อท��เกัิด้จากักัาร้ติด้เช่�อไวร้ัสัตร้ะกัูล orthopox ค้นพบคร้ั�งแร้กัว่า
ม�กัาร้ติด้เช่อ� สัูค่ นจากักัาร้ถูกัลิงกััด้ในป้ี ค.ศ. 1970 เป้็นท�ม� าข่องช่อ� โร้คฝีีด้าษวานร้ อย่างไร้กั็ตาม แท้จร้ิงแล้ว
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
ทัง� น�เ� ช่อ� ว่ายาต้านไวร้ัสัและวัคซึ่�นป้้องกัันโร้คฝีีด้าษ smallpox สัามาร้ถใช้ร้กัั ษาและป้้องกัันโร้ค Monkeypox
ได้้ด้้วยเช่นกััน
Monkeypox ท��ยังคงพบได้้ป้ร้ะป้ร้ายเป้็นร้ะยะ และพบว่าม�กัาร้ร้ะบาด้สัูงข่ึ�นเป้็นคร้ั�งคร้าว โด้ยม�
ถิน� ป้ร้ะจำอยูใ่ นแถบแอฟัร้ิกัาตอนกัลาง และตะวันตกั ซึ่ึง� พบว่าม�อตั ร้าผัูต้ ด้ิ เช่อ� เสั�ยช�วติ เฉล�ย� 3-6% อย่างไร้
กั็ตาม ห้ากัพบกัาร้ติด้เช่�อในผัู้ป้่วยท��อยู่นอกัถิ�นแอฟัร้ิกัาจึงนับว่าเป้็นป้ัญห้าทางสัาธีาร้ณ์สัุข่ท��ต้องให้้
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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ความสันใจเป้็นพิเศษ เน่�องจากัห้ากัไม่ม�กัาร้วินิจฉัยท��ถูกัต้องเห้มาะสัมอย่างทันท่วงท�อาจนำไป้สัู่กัาร้แพร้่กัร้ะจายเช่�อร้ะห้ว่างคนสัู่คน
เพิม� มากัข่ึน� นำมาซึ่ึง� กัาร้ร้ะบาด้เป้็นวงกัว้างได้้ ด้้วยเพร้าะกัาร้เด้ินทางข่้ามทว�ป้ในป้ัจจุบนั ท�สั� ะด้วกัสับายอาจกั่อให้้เกัิด้ป้ัญห้ากัาร้ร้ะบาด้
เป้็นวงกัว้างตามมา
สัำห้ร้ับกัาร้ร้ะบาด้ในยุโร้ป้เม่อ� เด้่อนพฤษภูาคมท�ผั� า่ นมา พบว่าม�ผัยู้ น่ ยันกัาร้ติด้เช่อ� ท�ม� ป้� ร้ะวัตเิ ด้ินทางกัลับจากัไนจ�เร้�ย จากันัน�
เช่�อว่าม�กัาร้แพร้่กัร้ะจายจากัคนสัู่คนได้้ ผั่านกัาร้สััมผััสัสัาร้คัด้ห้ลั�งข่องผัู้ติด้เช่�ออย่างใกัล้ชิด้ โด้ยเฉพาะกัาร้ม�เพศสััมพันธี์ เน่�องจากั
ไวร้ัสัม�ร้ะยะฟัักัตัวนานได้้ถึง 21 วัน และในบางร้ายพบว่าอากัาร้ผั่�นตุ่มน�ำเกัิด้ข่ึ�นเพ�ยงเย่�อบุช่องป้ากั ห้ร้่ออวัยวะเพศ ซึ่ึ�งทำให้้ผัู้ป้่วย
อาจไม่ทร้าบว่าตนเองป้่วยเป้็น Monkeypox ทำให้้เกัิด้กัาร้แพร้่กัร้ะจายเช่�อต่อไป้ยังผัู้อ่�นได้้ ในเวลาช่วงเด้่อนท��ผั่านมา จึงทำให้้พบ
ม�ร้ายงานผัู้ป้่วยย่นยันมากักัว่า 500 ร้าย กัร้ะจายทั�วโลกัในกัว่า 20 ป้ร้ะเทศในยุโร้ป้ และกัว่า 10 ร้ัฐในสัห้ร้ัฐอเมร้ิกัา ซึ่ึ�งทางองค์กัาร้
อนามัยโลกัเน้นให้้เห้็นความสัำคัญข่องกัาร้คัด้กัร้องและเฝี้าร้ะวังอากัาร้ข่องโร้คเป้็นสัำคัญ ในข่ณ์ะท��ยังไม่ม�ความจำเป้็นต้องให้้วัคซึ่�น
smallpox เป้็นวงกัว้าง เน่อ� งจากักัาร้ติด้เช่อ� ผั่านกัาร้สััมผััสัใกัล้ชด้ิ เป้็นห้ลักั ทำให้้โอกัาสัติด้เช่อ� ไม่งา่ ยนักั ห้ากัม�กัาร้แจ้งเต่อนผัูป้้ ว่ ยสังสััย
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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ซอกแซก

3 นวััตกรรมฝีีมือคนไทย ป้้องกันโควัิด

สเป้รย์พ่น
่ จมูก : HXP-GPOVac : ChulaCov19 คาดให้้บริการกลางป้ี 66
“สเปรย์์แอนติิบอดีีพ่น่ จมููก” มีคณ
ุ สุมบัตยิ บั ยัง� เช่ือ� โควิด้-19 เกิด้จิากความร่วมมือของ
องค์การเภสุัช่กรรม จิุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย มห้าวิทยาลัยศิลปากร สุถูาบันวิจิยั ระบบสุาธารณสุุข
(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
พบว่ามีประสุิทธิภาพสุามารถูกระตุ้นภ้มิคุ้มกันได้้ด้ีเทียบเท่ากับวัคซึีนไฟเซึอร์และโมเด้อร์นา
ขณะนี� อ ย้่ ร ะห้ว่ า งการผู้ลิ ต วั ค ซึี น ในโรงงานไทยและรอทด้ลองในคนระยะ 3 คาด้สุามารถู
ขึ�นทะเบียนกับ อย. เพื�อใช่้ในภาวะฉีุกเฉีินได้้ภายในสุิ�นปี

กรมสุขภาพ่จิต ร่วัมกับ คณะแพ่ทยศาสตร์ คณะวัิศวักรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ สสส.
เป้ิดตัวั DMIND Application นวััตกรรมสำห้รับคัดกรองผูู้ท้ ม่� ภ
่ าวัะซึึมเศร้า
กรมสุุขภาพจิิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสุตร์ คณะวิศวกรรมศาสุตร์ จิุฬาฯ และ
สุสุสุ. ประสุานความร่วมมือพัฒนาโปรแกรม “DMIND” เพือ� ประเมินภาวะซึึมเศร้าเบือ� งต้น
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ให้้ บุ ค คลทั� ว ไปห้รื อ ผู้้้ ป่ ว ยโรคซึึ ม เศร้ า ได้้ อ ย่ า งอั ต โนมั ติ แ ละมี ค วามถู้ ก ต้ อ งแม่ น ยำ
ช่่วยคัด้กรองเพือ� สุ่งต่อผู้้ป้ ว่ ยให้้แพทย์ อีกทัง� เพือ� ให้้ปwww.wongkarnpat.com
ระช่าช่นเข้าถูึงการคัด้กรองอาการได้้
อย่างสุะด้วกและรวด้เร็วยิ�งขึ�น จิากข้อม้ลของ DMIND เริ�มทด้ลองระบบให้้บริการ
เมื�อวันที� 15 เมษายน พ.ศ. 2565 พบว่าปัจิจิุบันมีผู้้เข้าใช่้ระบบจิำนวน 7,500 ราย ขอรับ
ความช่่วยเห้ลือจิากนักจิิตวิทยาจิำนวน 110 ราย ให้้การช่่วยเห้ลือด้้านจิิตใจิในระด้ับภาวะ
เศร้ารุนแรงถูึง 82 รายที�ถู้กสุ่งต่อความช่่วยเห้ลือทันที โด้ยกรมสุุขภาพจิิตได้้สุนับสุนุน
องค์ความร้้ที�เกี�ยวข้องเพื�อนำไปใช่้ในระบบ DMIND อย่างต่อเนื�อง ตามห้ลักการ 3 สุ Plus
ได้้แก่ 1. การสุอด้สุ่องมองห้า ด้้วยการสุังเกตพฤติกรรมทีเ� ปลีย� นแปลงจิากเด้ิม 2. การใสุ่ใจิรับฟัง อย่างเข้าใจิและเห้็นอกเห้็นใจิ 3. การสุ่งต่อเช่ือ� มโยง
เมื�อระบบค้นพบจิะมีกลไกในการประสุานเจิ้าห้น้าที�สุาธารณสุุขที�เกี�ยวข้องเพื�อเข้าทำการช่่วยเห้ลือ

กรมวัิทย์ฯ พ่ัฒนาชุุดตรวัจกัญชุา “Test Kann (เทส กัญ)”
สุำห้รับการพัฒนาชุ่ด้ตรวจิกัญช่า Test Kann (เทสุ กัญ) สุามารถูตรวจิสุารเตตรา
ไฮโด้รแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) ห้รือ THC ในสุารสุกัด้กัญช่าและน�ำมันกัญช่า
ลั ก ษณะการตรวจิเป็ น ชุ่ ด้ ทด้สุอบเบื� อ งต้ น โด้ยใช่้ เ ทคนิ ค อิ ม ม้ โ นโครมาโทกราฟี
(Immunochromatography) ห้รือ IC ซึึ�งอาศัยห้ลักการจิับกันระห้ว่างแอนติบอด้ีและแอนติเจิน
แบบแข่งขัน (Competitive immunoassay) วิธีใช่้สุะด้วก รวด้เร็ว ทราบผู้ลภายใน 15 นาที
มีประสุิทธิภาพและใช่้ในภาคสุนามได้้ มีความไวในการตรวจิวัด้สุาร THC ที�ความเข้มข้น
2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (mg/ml) (0.2%) ผู้ลการทด้สุอบจิะต้องปรากฏแถูบสุีม่วงที�บริเวณ
ตำแห้น่ง C ทุกครั�งจิึงสุามารถูอ่านผู้ลได้้ สุำห้รับการแปลผู้ล ผู้ลบวก: ปรากฏแถูบสุีม่วงแด้ง
เพียง 1 ขีด้ บริเวณตำแห้น่ง C ที�ตลับชุ่ด้ทด้สุอบ แสุด้งว่ามี THC ในตัวอย่างที�ทด้สุอบเกิน
0.2% ผู้ลลบ: ปรากฏแถูบสุีม่วงแด้ง 2 ขีด้ บริเวณตำแห้น่ง C และ T ที�ตลับชุ่ด้ทด้สุอบ
(โด้ยความเข้มสุีที�ตำแห้น่ง T อาจิจิะเข้มห้รือจิางกว่าตำแห้น่ง C ก็ได้้) แสุด้งว่ามี THC
ในตัวอย่างที�ทด้สุอบไม่เกิน 0.2%
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การั้ปรั้ะชุุมวิชุาการั้ นว้ตกรั้รั้มที่างสัมุนไพรั้ สัิ�งที่่�ต้องรั้้้ ก่อนลงมือที่ำ

คณะเภสััชศาสัตร์์ จัุฬาลังกัร์ณ์มหาวิิทยาลััย จััดกัาร์ปร์ะชุมวิิชากัาร์ นว้ตกัรั้รั้ม
ที่างสิมุนไพรั้ สิิ�งที่่�ต้องรั้้้ กั่อนลงมือที่ำ ร์ูปแบบออนไลัน์ Zoom Webinar ร์ะหวิ่าง
วิันท่� 6 สิิงหาคม 2565 ร์หัสักัิจักัร์ร์ม 1001-2-000-024-2565 จำนวน 6 หน่วยกัิต
ผูู้�สันใจัสัมัคร์เข้�าร์่วิมงานปร์ะชุมทางออนไลัน์ท่� 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�านกัาร์ลังทะเบ่ยน/ใบเสัร์็จัร์ับเงิน) โทร์ศัพท์: 0-2218-8266; E-mail: ce@pharm.chula.ac.th
การั้ปรั้ะชุุมเภสั้ชุกรั้รั้มที่้นยุุค “เภสั้ชุกรั้รั้มที่้นยุุคก้บโรั้คเบาหวานชุนิดที่่� 2”

คณะเภสััชศาสัตร์์ มหาวิิทยาลััยศิลัปากัร์ ร์่วิมกัับ บร์ิษัท โนโวิ นอร์์ดิสัค์ ฟาร์์มา
(ปร์ะเทศไทย) จัำกััด จััดโคร์งกัาร์ปร์ะชุมเภสััชกัร์ร์มทันยุค คร์ัง� ท่� 1/2565 เร์่อ� ง “เภสิ้ชกัรั้รั้ม
ที่้นยุคกั้บโรั้คเบาหวานชนิดที่่� 2” ในวิันท่� 7 สิิงหาคม 2565 ณ โร์งแร์มเร์เนซองสั์ กัร์ุงเทพ
แลัะสัามาร์ถเข้�าร์่วิมกัาร์ปร์ะชุมแบบออนไลัน์ ร์หัสักัิจักัร์ร์ม 1006-2-000-016-08-2565
จำนวน 2 หน่ ว ยกัิ ต ผูู้� สั นใจัสัามาร์ถสัอบถามร์ายลัะเอ่ ย ดเพิ� ม เติ ม ได� ท่� โทร์ศั พ ท์
034-255-800, 034-253-910-7, 089-918-5028, 089-918-5250 หร์่อ https://pharmacy.
su.ac.th/main/index.php
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Oncology Pharmacotherapy “Prosperouswww.wongkarnpat.com
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
สัามาร์ถลังทะเบ่ยนผู้่าน คุณเอกัลัักัษณ์ กัอบสัาร์ิกัร์ณ์ เบอร์์โทร์ศัพท์ 02-0114547
E-mail: Aekaluck@bumrungrad.com
Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้้�งที่่� 8
Acute Myeloid Leukemia (AML)

คณะเภสััชศาสัตร์์ มหาวิิทยาลััยธร์ร์มศาสัตร์์ ร์่วิมกัับ ชมร์มเภสััชกัร์โร์งพยาบาลั
บำร์ุงร์าษฎร์์ 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

32

วงการยา

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565

วงการยา 287
www.wongkarnpat.com

