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Here to Heal: คุยกับฉันตรงนี้
เมื่อคุณตองการ

รายงานพิเศษ

รูท
้ น
ั โรค

รายงานพิเศษ

ม.มหิดล สร้างเครือ
่ งมือ “แกะรอยเท้ายาปฏิชวี นะ”
ช่วยโลกพ้นวิกฤติเชือ
้ ดือ
้ ยา

โรคผืน
่ กุหลาบ
โรคทีพ
่ บบ่อยในหน้าฝน

ติด COVID-19
เสีย
่ งเป็นเบาหวานตามมา

LIVE!

STREAMING

บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด

พัฒนางานดานสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา โดยเนนการสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง
ยาวนานกวา 20 ป ดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา
เราพรอมที่จะเปนเพื่อนคูคิด เปนมิตรคอยแนะนำใหคำปรึกษา เพื่อใหทุก ๆ ผลงานที่ผลิตจากเราไป
เปนหนึ่งในกลยุทธของการสงเสริมการขายที่ทำใหสินคาของลูกคาประสบผลสำเร็จในธุรกิจการตลาด
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บทบรรณาธิการ
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บรรณาธิการที่ปรึกษา
ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

กรรมการบริหาร
วำณี วิชิตกุล

กรรมการผู้จัดการ
สิริพร แสงเทียนฉำย

กองบรรณาธิการ
ปียำภรณ์ เกตุมำ
มนัญญำ นำควิลัย

อาร์ตไดเรกเตอร์

สุกัญญำ หิรัญยะวะสิต

ดีไซเนอร์

อำทิตย์ ศำนต์พิริยะ

แม้้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะออกม้าเปิิ ด เผยถึึ ง สถึานการณ์
“โควิด-19” ว่าเริ�ม้ม้ีความ้คงตััวและยังอย่่ในเกณฑ์์ที�ระบบสาธารณสุข
รองรับได้ โดยผ่้ปิ่วยอาการหนักที�ใส่ท่อช่่วยหายใจ ตัลอดจนเสียช่ีวิตั
น่ า จะม้ี แ นวโน้ ม้ ค่ อ ย ๆ ลดลงใน 2-3 สั ปิ ดาห์ แตั่ สิ� ง ที� น่ า เปิ็ น ห่ ว ง
เกี�ยวกับโควิด-19 ก็ยังไม้่หม้ดไปิ เพราะล่าสุดได้ม้ีการเจอปิรากฏการณ์
Rebound จากการรับปิระทานยาตั้านไวรัสไม้่เหม้าะสม้และอาจเสีย� งด้อ� ยา
ซึ่ึ� ง ปิั ญ หาเช่้� อ ด้� อ ยานั� น ถึ้ อ เปิ็ น ปิั ญ หาสำคั ญ ระดั บ ช่าตัิ ที� ม้ี ก ารพ่ ด ถึึ ง
กันม้าตัลอด วงการยาฉบับนี�ขอนำเสนอความ้สำเร็จของทีม้อาจารย์
นักวิจัยจากคณะเวช่ศาสตัร์เขตัร้อน ม้หาวิทยาลัยม้หิดล ที�สาม้ารถึ
สร้างผลงานนวัตักรรม้ทีส� ง่ ผลในระดับโลกค้อ การสร้างฐานข้อม้่ลรอยเท้า
การใช่้ยาปิฏิช่ีวนะ (Antibiotic Footprint) เพ้�อหวังให้โลกม้ีขนาดปิัญหา
การตัิดเช่้อ� ด้อ� ยาลดลง และปิระช่ากรโลกม้ีคณ
ุ ภาพช่ีวตัิ ทีด� ขี นึ� นอกจากนี�
ภายในเล่ม้ยังม้ีรายละเอียดเกี�ยวกับโครงการ Here to Heal ให้บริการ
ปิรึกษาด้านสุขภาพจิตัออนไลน์ผ่านข้อความ้ โดยอาสาสม้ัครผ่้ให้บริการ
ปิรึกษาด้านสุขภาพจิตั ฟรี ไม้่ม้คี า่ ใช่้จา่ ย รวม้ถึึงบทความ้อ้น� ๆ ทีน� า่ สนใจ
ให้ได้ตัิดตัาม้เหม้้อนเช่่นเคย
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ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
ดร.นพ.สมภพ สูอ�ำพัน
อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์
พญ.พัทธ์ธีรำ ดิษยวรรณวัฒน์
พญ.วรินทิพย์ สว่ำงศรี
ภก.ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์
ผศ.ดร.ภก.ปรีชำ มนทกำนติกุล
อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
อ.ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ�ำรงค์
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนำวิวิธ
ภก.วิสุทธิ์ สุริยำภิวัฒน์

ทางทีม้งานนิตัยสารวงการยาหวังให้ทุกคนด่แลรักษาสุขภาพ
ปิ้องกันตััวเอง เพราะโรคภัยไม้่ได้ม้แี ค่โควิด-19 แตั่ยงั ม้ีโรคภัยอ้น� ๆ ขอให้
ทุกคนม้ีสขุ ภาพทีแ� ข็งแรง สาม้ารถึฝ่่าวิกฤตัิตัา่ ง ๆ ทีเ� กิดขึน� เหล่านีไ� ปิให้ได้
แล้วพบกันใหม้่ฉบับหน้า
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คณะที่ปรึกษา และคอลัมนิสต์

พิสูจน์อักษร

สุกัญญำ นิธิพำนิชเจริญ

งานโฆษณา

ภิญญำพัชร์ ธนำกุลจิรำทิพย์
พัชรินทร์ กำยหอม
กนกอร ขจรศักดิ์
มนัญญำ นำควิลัย

ทีีมงานนิตยสารวงการยา

ช่างภาพ

คชพล ไชยทุ่งฉิน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สิริพร แสงเทียนฉำย
โทรศัพท์ติดต่อ หรือสมัครสมาชิกได้ที่
โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2423-2286
เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำ�ากัด
71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณภา อินทรประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานพิเศษ

ม.มหิิดล สร้้างเคร้่�องม่อ

“แกะร้อยเท้้ายาปฏิิชีีวนะ”
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ชี่วยโลกพ้้นวิกฤติิเชี่�อด่�อยา

ww

การเรียนร้�ในเร่�องใด ๆ เพื่่�อการค้�นหาหนทางสู่้�ค้ำตอบที�แท�จริงจำเป็็นต�องเรียนร้�จากการแกะรอยเท�า
รอยทางที�ผ่�านมา โดยการศึึกษากลไกการเกิดโรค้ต�าง ๆ สู่�วนใหญ่�ใช้�หลักการสู่่บจากรอยเท�า หร่อพื่ฤติกรรม
การดำเนินช้ีวิตที�ผ่�านมา เพื่่�อทำให�เราทราบว�าแต�ละค้นมีค้วามเสู่ี�ยงต�อการเกิดโรค้นั�น ๆ มากน�อยแค้�ไหน
หลายโรค้รักษาไม�หาย ไม�ใช้�เพื่ราะเป็็นโรค้ทีย� งั ไม�เค้ยมีผ่ใ้� ดค้�นพื่บ แต�มสู่ี าเหตุหลักมาจากการติดเช้่อ� ด่อ� ยา
หร่อมีการติดเช้่�อด่�อยาเป็็นโรค้แทรกซ้�อน
รศ.ดร.นพ.ดิเรก ลิ้ิ�มมธุุรสกุลิ้ อาจารย์์ประจำภาควิิชาสุขวิิทย์าเขตร้อน คณะเวิชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิิทย์าลิ้ัย์มหิดลิ้ ค้่อ ผ่้�วิจัยหลัก “รอยเท�ายาป็ฏิิช้ีวนะ” (Antibiotic Footprint) แห�งหน�วยวิจัยโรค้เขตร�อน
มหิดล-อ๊อกซ้์ฟอร์ด (Mahidol - Oxford Tropical Medicine Research Unit; MORU) และภาค้สูุ่ขวิทยาเขตร�อน
ค้ณะเวช้ศึาสู่ตร์เขตร�อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็็นค้วามร�วมม่อระหว�างค้ณะเวช้ศึาสู่ตร์เขตร�อน มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ้์ฟอร์ด และสู่มาค้มยาต�านจุลช้ีพื่และเค้มีบำบัดป็ระเทศึอังกฤษ (British Society of Antimicrobial
Chemotherapy) ร�วมกับภาค้ีระดับโลกทีม� ค้ี ณะทำงานป็ระจำป็ระเทศึไทย ได�แก� ม้ลนิธิเิ พื่่อ� สู่ันติภาพื่เขียวป็ระเทศึไทย
(Greenpeace Thailand) และองค้์กรพื่ิทักษ์สู่ัตว์แห�งโลก ป็ระเทศึไทย (World Animal Protection Thailand)
ผ่ลงานนวัตกรรมที�มี impact ระดับโลกของทีมวิจัยที�ผ่�านมา ได�แก� การสู่ร�างฐานข�อม้ลรอยเท�าการใช้�
ยาป็ฏิิช้วี นะทาง https://www.antibioticfootprint.net ในภาษาอังกฤษ เพื่่อ� เป็็นสู่่อ� ให�ค้นทัว� ไป็ ผ่้ม� สู่ี ว� นเกีย� วข�อง และ
ผ่้ก� ำหนดนโยบายเริม� ตระหนักร้ว� า� ป็ระเทศึตนเองอาจมีการใช้�ยาป็ฏิิช้วี นะมากเกินไป็อย้ห� ร่อไม� โดยการเป็รียบเทียบ
ป็ริมาณการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะทั�งในมนุษย์และในสู่ัตว์ของป็ระเทศึตนเองกับของป็ระเทศึอ่�น ๆ อีกทั�งสู่ามารถกระตุ�น
ให�เกิดการสู่อบถามกับผ่้�กำหนดนโยบายในป็ระเทศึที�ไม�มีการเป็ิดเผ่ยข�อม้ลการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในมนุษย์หร่อ
ในสู่ัตว์
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2565
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ล� า สูุ่ดทีมนักวิจัยได� ข ยายผ่ลต� อ ยอดสู่ร�า งขึ� น เป็็ น เค้ร่� องม่ อ วั ด รอยเท�า การใช้� ย าป็ฏิิ ช้ี ว นะรายบุค้ ค้ล
“Antibiotic Footprint Calculator” (https://www.antibioticfootprint.net/calculator/th) ในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
เพื่่อ� ป็ระโยช้น์สู่ำหรับค้นทัว� ไป็และค้นไทย โดยผ่้ใ� ช้�สู่ามารถป็ระมาณป็ริมาณการใช้�ยาป็ฏิิช้วี นะทีเ� กิดจากการใช้�ช้วี ติ
ของแต� ล ะบุ ค้ ค้ล ทั� ง จากการรั บ ป็ระทานยาป็ฏิิ ช้ี ว นะโดยตรง และการรั บ ป็ระทานเน่� อ สู่ั ต ว์ เพื่ราะสู่ั ต ว์ มี
การใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในระหว�างการเลี�ยง จากนั�นผ่้�ใช้�จะสู่ามารถเป็รียบเทียบรอยเท�ายาป็ฏิิช้ีวนะของตนเองกับ
ของบุค้ค้ลอ่�น ๆ ทั�วโลกได�
จากการศึึกษาต�าง ๆ พื่บว�าค้นไทยสู่�วนใหญ่�ยังไม�ทราบว�ายาป็ฏิิช้ีวนะค้่อยาที�สู่ามารถฆ่�าหร่อหยุด
การเจริญ่เติบโตของเช้่อ� แบค้ทีเรียได�เท�านัน� และยาป็ฏิิช้วี นะไม�สู่ามารถฆ่�าหร่อหยุดการเจริญ่เติบโตของเช้่อ� ไวรัสู่ได�
หากใช้�ไม�เหมาะสู่ม เช้�น นำยาป็ฏิิช้ีวนะไป็ใช้�ในการรักษาอาการไข�หวัด เจ็บค้อ หร่อท�องเสู่ีย จะก�อให�เกิด
เช้่อ� ด่อ� ยาซ้ึง� จะทำให�เกิดผ่ลเสู่ียตามมาอีกมากมาย ไม�วา� จะเป็็นการทีต� นเองจะมีค้วามเสู่ีย� งในการติดเช้่อ� ด่อ� ยามากขึน�
หร่อการที�บุค้ค้ลในค้รอบค้รัวและผ่้�อ่�นในสู่ังค้มมีค้วามเสู่ี�ยงในการติดเช้่�อด่�อยามากขึ�น
การติดเช้่�อด่�อยาสู่ามารถนำไป็สู่้�การเจ็บป็่วยที�รักษายาก รักษาไม�หาย นำไป็สู่้�การสู่้ญ่เสู่ียช้ีวิต และ
ค้วามสู่้ญ่เป็ล�าทางเศึรษฐกิจ
นอกจากนี�การตกค้�างของยาป็ฏิิช้ีวนะ และการกระจายตัวของเช้่�อด่�อยาจากชุ้มช้นและฟาร์มสู่ัตว์เกิดขึ�น
ได�ผ่า� นทางน�ำทิง� และของเสู่ียจากชุ้มช้นและฟาร์มสู่ัตว์ ยาป็ฏิิช้วี นะและเช้่อ� ด่อ� ยาเหล�านัน� จะป็นเป็้อ� นในสู่ิง� แวดล�อม
ในป็ริมาณที�มากขึ�น และนำไป็สู่้�การติดเช้่�อด่�อยาในสู่ังค้มในวงกว�างมากขึ�นและในป็ริมาณที�มากขึ�น
ยาป็ฏิิช้ีวนะที�มักถ้กนำไป็ใช้�โดยไม�ถ้กต�องค้่อ การรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะเพื่่�อรักษาอาการหวัด เช้�น
การรับป็ระทานยาอะม็อกซ้ีซ้ิลลิน (Amoxycillin), อิริโทรไมซ้ิน (Erythromycin), แอมพื่ิซ้ิลลิน (Ampicillin) หร่อ
ยาป็ฏิิช้ีวนะอ่�น ๆ เม่�อมีไข� ไอ หร่อเจ็บค้อ อีกกรณีที�พื่บบ�อยที�ไม�ถ้กต�องค้่อ การรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะเพื่่�อรักษา
อาการท�องเสู่ีย เช้�น การรับป็ระทานยานอร์ฟลอกซ้าซ้ิน (Norfloxacin) หร่อยาป็ฏิิช้ีวนะอ่�น ๆ เม่�อมีอาการท�องเสู่ีย
ถ�ายเหลวโดยที�ไม�มีข�อบ�งช้ี�ว�าเป็็นการติดเช้่�อแบค้ทีเรีย
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การจะรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะค้วรได�รับการวินิจฉััยย่นยันจากแพื่ทย์หร่อผ่้�ให�บริการทางสู่าธิารณสูุ่ข
อย�างเหมาะสู่มเท�านัน� โดยแพื่ทย์หร่อผ่้ใ� ห�บริการทางสู่าธิารณสูุ่ขต�องย่นยันว�าเป็็นการติดเช้่อ� ทีเ� กิดจากเช้่อ� แบค้ทีเรีย
และมีค้วามจำเป็็นหร่อมีข�อบ�งช้ี�ที�ต�องรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะเท�านั�น
เราไม�ค้วรรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะด�วยตนเอง หร่อเรียกหายาป็ฏิิช้ีวนะเพื่ียงเพื่ราะ “กินกันไว�ก�อน” หร่อ
เช้่�อว�า “กินแล�วจะหายเร็วขึ�น” เพื่ราะค้วามเช้่�อเหล�านั�นไม�เป็็นค้วามจริง การรับป็ระทานยาป็ฏิิช้ีวนะไม�ช้�วยทำให�
โรค้หวัดจากเช้่อ� ไวรัสู่ หร่อท�องเสู่ียทัว� ไป็ทีไ� ม�ได�เกิดจากการติดเช้่อ� แบค้ทีเรียหายเร็วขึน� แต�กลับทำให�ผ่ท้� รี� บั ป็ระทาน
ยาป็ฏิิช้ีวนะเหล�านั�นมีโอกาสู่แพื่�ยา เกิดเช้่�อด่�อยาในร�างกาย และเพื่ิ�มค้วามเสู่ี�ยงในการติดเช้่�อด่�อยาทั�งกับตนเอง
และผ่้�อ่�นในค้รอบค้รัวและสู่ังค้ม
สู่�วนในสู่ัตว์ที�เลี�ยงเพื่่�อนำมารับป็ระทานเป็็นอาหารนั�น ตามมาตรฐานทั�วไป็จะกำหนดให�งดยาป็ฏิิช้ีวนะ
10-20 วันก�อนเข�าโรงฆ่�าสู่ัตว์ ทำให�ไม�มยี าป็ฏิิช้วี นะตกค้�างในเน่อ� สู่ัตว์ (No Residual Antibiotics หร่อ No Antibiotics)
แต�ค้นทั�วไป็มักไม�ทราบว�าเน่�อสู่ัตว์ที�ตนเองได�รับป็ระทานนั�นมาจากสู่ัตว์ที�มีการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในระหว�างการเลี�ยง
เพื่่�อให�ทุกค้นมีค้วามตระหนักเกี�ยวกับการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะทั�งในค้นและสู่ัตว์ เค้ร่�องม่อวัดรอยเท�าการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะ
รายบุค้ค้ล “Antibiotic Footprint Calculator” จะช้�วยให�ผ่ใ้� ช้�ทราบถึงค้วามจริงในข�อนี� บุค้ค้ลทัว� ไป็สู่ามารถมีสู่ว� นร�วม
ในการลดป็ริมาณการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในสู่ัตว์ได�ด�วยการพื่ิจารณาและมองหาข�อม้ลเกี�ยวกับที�มาของเน่�อสู่ัตว์
การเลี�ยงสู่ัตว์ การใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในระหว�างการเลี�ยง และฉัลากเกี�ยวกับการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในระหว�างการเลี�ยง เช้�น
ฉัลาก “เลี�ยงโดยไม�ใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะ” (Raised Without Antibiotics หร่อ No Antibiotics Ever) หร่อฉัลากที�บอก
รายละเอียดและป็ริมาณการใช้�ยาป็ฏิิช้วี นะในระหว�างการเลีย� งว�ามากหร่อน�อยเพื่ียงใด (มิใช้�แค้�เพื่ียงฉัลากทีบ� อกว�า
ไม�มียาป็ฏิิช้ีวนะตกค้�าง หร่อ No Antibiotics)
การมีสู่ว� นร�วมเหล�านีจ� ะช้�วยกระตุน� ให�ภาค้รัฐ ภาค้เอกช้น และผ่้เ� กีย� วข�องมีการพื่ัฒนา ป็รับป็รุง ลดการใช้�
ยาป็ฏิิช้ีวนะในสู่ัตว์ ป็รับป็รุงสูุ่ขอนามัยในการเลี�ยงสู่ัตว์ และเพื่ิ�มการให�ข�อม้ลเกี�ยวกับการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะในระหว�าง
การเลี�ยงบนผ่ลิตภัณฑ์์เน่�อสู่ัตว์ในอนาค้ต
ผ่้ว� จิ ยั ตัง� ใจให� “Antibiotic Footprint Calculator” ทีสู่� ร�างสู่รรค้์และพื่ัฒนาขึน� นีเ� ป็็นเค้ร่อ� งม่อทีท� กุ ค้นสู่ามารถ
นำไป็ใช้�วัดรอยเท�าการใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะของตัวเอง เพื่่�อให�ผ่้�ใช้�เกิดค้วามตระหนักร้� ป็รับพื่ฤติกรรม และร�วมกันลด
การใช้�ยาป็ฏิิช้ีวนะโดยไม�จำเป็็นลง
โดยที�สูุ่ดทีมวิจัยค้าดหวังให�โลกมีขนาดป็ัญ่หาการติดเช้่�อด่�อยาลดลง และป็ระช้ากรโลกได�มีคุ้ณภาพื่ช้ีวิต
ที�ดีขึ�น เพื่่�อสู่ร�างสู่รรค้์สู่ิ�งดี ๆ สู่้�รุ�นล้กหลานต�อไป็
ติดตามได�ทาง https://www.antibioticfootprint.net/calculator/th และ https://www.antibioticfootprint.net/
calculator/th/dashboard
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ภาวะไม่่ม่ีผิิวหนัังตั้้�งแตั้่เกิิด
ภาวะไม่่ม่ผิี วิ หนัังตั้ัง� แตั้่เกิิด (Aplasia cutis congenita) เป็็นัภาวะ
ที่ีม่� คี วาม่บกิพร่่องของผิิวหนัังแตั้่กิำเนัิดเฉพาะจุุดใดจุุดหนั่ง� ของร่่างกิาย
โดยส่่วนัใหญ่่ร่าว ๆ 85% เกิิดบร่ิเวณกิลางกิร่ะหม่่อม่ของหนัังศีีร่ษะ
ส่าม่าร่ถเป็็นัลักิษณะเฉพาะของโร่คที่างพันัธุุกิร่ร่ม่ตั้่าง ๆ ได้ม่ากิม่าย
อย่างไร่กิ็ตั้าม่ ภาวะนัี�ส่าม่าร่ถเกิิดข่�นักิับผิิวหนัังส่่วนัอ่�นัของร่่างกิายได้
โดยผิิวหนัังที่ี�หายไป็อาจุส่ัม่พันัธุ์กิับความ่ผิิดป็กิตั้ิของกิล้าม่เนั่�อ และ/
หร่่อกิร่ะดูกิ หร่่อแม่้กิร่ะที่ั�งเย่�อหุ้ม่ส่ม่องบร่ิเวณนัั�นั ๆ
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ดร.นพ.ชวลิิต ทรัพย์์ศรีสััญจััย์ แพทย์์ผู้้�เชี�ย์วชาญ สัมาคม
แพทย์์ผู้ิวหนังแห่งประเทศไทย์ กิล่าวถ่งภาวะไม่่ม่ีผิิวหนัังตั้ั�งแตั้่เกิิด
(Aplasia cutis congenita) ว่า ส่าเหตัุ้โดยส่่วนัใหญ่่เป็็นัอากิาร่แส่ดงของ
โร่คที่างพันัธุุกิร่ร่ม่ตั้่าง ๆ หร่่ออาจุเกิิดจุากิป็ัจุจุัยอ่นั� เช่่นั ส่าร่ที่ีกิ� อ่ ให้เกิิด
ความ่ผิิดป็กิตั้ิและเกิิดพิษแกิ่ที่าร่กิในัคร่ร่ภ์ (Teratogen and fetotoxic
agent) หร่่อถูกิร่ัดจุากิแถบถุงนั�ำคร่�ำ หร่่อภาวะแฝดที่ี�ตั้ิดกิันั (fetus
papyraceus) โดยเด็กิแร่กิเกิิดอาจุม่ีอากิาร่เป็็นัแผิลและหายได้ด้วย
ร่อยแผิลเป็็นัที่ี�ม่ีลักิษณะบางเหม่่อนักิร่ะดาษ บางร่ายม่ีลักิษณะเป็็นั
แผิลเป็ิดเป็็นัรู่ หร่่อแผิลเป็่�อย ม่ักิพบผิม่ข่�นัโดยร่อบจุุดแผิลที่ี�ม่ีลักิษณะ
คล้ า ยป็ลอกิคอ (hair collar sign) ซึ่่� ง ลั กิ ษณะแบบนัี� ม่ั กิ บ่ ง ช่ี� ถ่ ง
ความ่ผิิดป็กิตั้ิใตั้้ผิิวหนัังด้วย

กิาร่วินัิจุฉัยโร่คภาวะไม่่ม่ีผิิวหนัังตั้ั�งแตั้่เกิิดที่ี�จุำเป็็นัและแม่่นัยำ
ค่อ กิาร่ตั้ร่วจุร่่างกิายโดยแพที่ย์จุะส่ังเกิตั้เห็นัผิิวหนัังที่ี�หายไป็ภายในั
ไม่่ กิ�ี นั าที่ี ห ลั ง คลอด หากิป็ร่ากิฏว่ า ม่ี ค วาม่ผิิ ด ป็กิตั้ิ ข องกิร่ะดู กิ อาจุ
ม่ีกิาร่ตั้ร่วจุเพิ�ม่เตั้ิม่ เช่่นั เอกิซึ่เร่ย์ หร่่อกิาร่ที่ำ CT/MRI เพ่�อให้แพที่ย์
ส่าม่าร่ถป็ร่ะเม่ินัความ่รุ่นัแร่งของอากิาร่ได้ นัอกิจุากินัี�ควร่ป็ร่่กิษา
แพที่ย์ผิู้เช่ี�ยวช่าญ่เพ่�อตั้ร่วจุหาความ่ผิิดป็กิตั้ิอ่�นั ๆ หร่่อกิลุ่ม่อากิาร่ที่าง
โร่คพันัธุุกิร่ร่ม่
ด้านักิาร่ดูแลร่ักิษา ป็ัจุจุุบันัยังไม่่ม่ีกิาร่ร่ักิษาเฉพาะเจุาะจุง
แตั้่จุะเป็็นักิาร่ร่ักิษาตั้าม่อากิาร่ เช่่นั กิาร่ดูแลแผิลด้วยคร่ีม่ซึ่ิลเวอร่์ซึ่ลั ฟา
ไดอะซึ่ีนัหร่่อคร่ีม่ยาฆ่่าเช่่�อ นัอกิจุากินัี�กิาร่ร่ักิษาของแพที่ย์จุะข่�นัอยู่กิับ
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ลักิษณะที่ี�ตั้ร่วจุพบ เช่่นั หากิม่ีร่อยโร่คขนัาดใหญ่่ที่ี�ศีีร่ษะอาจุจุำเป็็นัตั้้อง
ม่ีกิาร่ผิ่าตั้ัดหร่่อม่ีกิาร่ตั้ร่วจุเพิ�ม่เตั้ิม่เพ่�อหาความ่ผิิดป็กิตั้ิในัส่ม่อง และ
หากิพบว่าม่ีอากิาร่ร่่วม่อ่�นั ๆ ที่ี�บ่งช่ี�ถ่งกิลุ่ม่โร่คพันัธุุกิร่ร่ม่บางโร่คอาจุ
ม่ีกิาร่ส่่งตั้ร่วจุเพิ�ม่เตั้ิม่

ww

อย่างไร่กิ็ตั้าม่ ในักิร่ณีที่ี�ม่ีความ่ผิิดป็กิตั้ิของโคร่งส่ร่้างใตั้้ผิิวหนััง
ร่่วม่ด้วยจุะส่่งผิลตั้่ออัตั้ร่ากิาร่ป็่วยหร่่ออัตั้ร่ากิาร่เส่ียช่ีวิตั้ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งหากิพบม่ีความ่ผิิดป็กิตั้ิในัร่ะบบป็ร่ะส่าที่หร่่อส่ม่อง ส่ำหร่ับ
กิาร่พยากิร่ณ์โร่คกิลุม่่ อากิาร่ที่างพันัธุุกิร่ร่ม่จุะแตั้กิตั้่างกิันัไป็ตั้าม่โร่คพันัธุุกิร่ร่ม่
ที่ี�เป็็นัส่าเหตัุ้
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เกาะติดสถานการณ์

‘Voice of Liver 2022 – ฟัังเสีียงตัับรัับมืือมืะเรั็ง ครัั�งที่ี� 2’
ww

สีรั้างความืตัรัะหนัักรั้้ พรั้อมืขยายโอกาสีเข้าถึึงการัรัักษา
เพื�อคุณภาพชีีวิตัที่ี�ดีียิ�งขึ�นัของผู้้้ป่่วยมืะเรั็งตัับ
มููลนิิธิิรัักษ์์ตัับ รั่วมูกับศููนิย์์ความูเป็็นิเลิศูทางด้้านิโรัคมูะเรั็ง โรังพย์าบาลพรัะมูงกุฎเกล้า
และมููลนิิธิิเครัือข่่าย์มูะเรั็ง ได้้จััด้งานิ Voice of Liver 2022: #ฟัังเสีีย์งตัับรัับมูือมูะเรั็ง ครัั�งที� 2
โด้ย์มูี วั ตั ถุุ ป็ รัะสีงค์ เ พื� อ สีรั้ า งความูตัรัะหนิั ก รัู้ แ ละเสีรัิ มู สีรั้ า งความูเข่้ า ใจัเกี� ย์ วกั บ โรัคมูะเรั็ ง ตัั บ
ให้แก่คนิไทย์ รัวมูไป็ถุึงเพื�อเผย์แพรั่และรัาย์งานิการัศูึกษ์า “ตั่อชีีวิตัผู้ป็่วย์มูะเรั็งตัับ…ย์กรัะด้ับ
เสี้นิทางการัรัักษ์า (Surviving Liver Cancer - Improving the Disease Journey)” ทีสี� ะท้อนิความูตั้องการั
และอุป็สีรัรัคตั่าง ๆ ที�ผู้ป็่วย์โรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับตั้องเผชีิญ รัวมูถุึงเสีีย์งข่องผู้ให้บรัิการัทางการัแพทย์์
ทีี�เล็งเห็นิโอกาสีในิการัพัฒนิาคุณภาพชีีวิตัผู้ป็่วย์ ในิรัาย์งานิการัศูึกษ์าด้ังกล่าวย์ังป็รัะกอบด้้วย์
ข่้อเสีนิอแนิะซึ�งอาจัเป็็นิแนิวทางแก่ผู้กำหนิด้นิโย์บาย์ที�ชี่วย์ข่ย์าย์โอกาสีการัเข่้าถุึงการัรัักษ์าผู้ป็่วย์
โรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับ นิอกจัากนิี�ตััวแทนิหนิ่วย์งานิและองค์กรัตั่าง ๆ ที�มูีสี่วนิเกี�ย์วข่้อง อีกทั�งผู้ป็่วย์
โรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับย์ังให้เกีย์รัตัิมูารั่วมูกันิเสีวนิาหาทางออกเพื�อเพิ�มูโอกาสีการัรัักษ์า และสีรั้าง
ความูย์ั�งย์ืนิด้้านิการัรัับมูือกับโรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับในิรัะย์ะย์าว
ในิป็รัะเทศูไทย์เมูื�อเทีย์บมูะเรั็งตัับกับมูะเรั็งชีนิิด้อื�นิ ๆ พบว่ามูีอุบัตัิการัณ์สีูงที�สีุด้อันิด้ับ 1
อย์ู่ที�รั้อย์ละ 14.4 นิอกจัากนิี�สีัด้สี่วนิข่องผู้ป็่วย์ที�ได้้รัับการัวินิิจัฉััย์ว่าเป็็นิมูะเรั็งตัับมูักเป็็นิผู้ป็่วย์ชีาย์
มูากกว่าผู้ป็่วย์หญิงถุึง 2 เท่า โด้ย์มูีจัำนิวนิ 18,268 รัาย์ และ 9,126 รัาย์ ตัามูลำด้ับ ทั�งนิี�ชีนิิด้ข่อง
มูะเรั็งตัับที�พบได้้บ่อย์และมูากที�สีุด้คือ มูะเรั็งเซลล์ตัับ (Hepatocellular carcinoma – HCC)
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และชี่วย์เพิมู� อัตัรัาการัรัอด้ชีีวตัิ ได้้อย์่างมูีนิย์ั สีำคัญ โด้ย์ นพ.ภาสกร
วัันชััยจิิระบุุญ อายุรแพทย์มะเร็งวัิทยา โรงพยาบุาลพระปกเกล้า
และรองผู้้้อำนวัยการศู้นย์ควัามเป็นเลิศูทางด้้านโรคมะเร็ง
โรงพยาบุาลพระปกเกล้า กล่าวว่า “เนิื�องจัากมูะเรั็งเซลล์ตัับ
เป็็นิโรัคที�ผู้ป็่วย์มูักพบในิรัะย์ะลุกลามู ด้ังนิั�นิ แนิวทางการัรัักษ์า
ทีมู� ป็ี รัะสีิทธิิภาพจัึงเป็็นิป็ัจัจััย์สีำคัญ แตั่จัากสีถุิตักิ ลับพบว่าผูป็้ ว่ ย์
สี่วนิใหญ่ได้้รับั การัรัักษ์าด้้วย์เคมูีบำบัด้ตัามูสีิทธิิป็รัะโย์ชีนิ์ด้า้ นิย์า
ในิบัญชีีย์าหลักแห่งชีาตัิเท่านิันิ� เพรัาะย์ังไมู่สีามูารัถุเข่้าถุึงนิวัตักรัรัมู
การัรัักษ์าตัามูมูาตัรัฐานิสีากลได้้”
รศู.พญ.วััฒนา สุขีีไพศูาลเจิริญ แพทย์ผู้้เชัี�ยวัชัาญ
โรคระบุบุทางเด้ินอาหารและตัับุ โรงพยาบุาลศูรีนครินทร์
และประธานม้ลนิธริ กั ษ์์ตับุั รั่วมูด้้วย์ นพ.ภาสกร วัันชััยจิิระบุุญ
อายุ ร แพทย์ ม ะเร็ ง วัิ ท ยา โรงพยาบุาลพระปกเกล้ า และ
รองผู้้อ้ ำนวัยการศู้นย์ควัามเป็นเลิศูทางด้้านโรคมะเร็ง โรงพยาบุาล
พระปกเกล้า และ พ.อ.ผู้ศู.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สขีุ อายุรแพทย์
มะเร็งวัิทยา โรงพยาบุาลพระมงกุฎเกล้า และหัวัหน้าศู้นย์
ควัามเป็นเลิศูทางด้้านโรคมะเร็ง โรงพยาบุาลพระมงกุฎเกล้า
ได้้รั่วมูกันิศูึกษ์าและจััด้ทำรัาย์งานิการัศูึกษ์า “ตั่อชัีวัิตัผู้้้ป่วัย
มะเร็งตัับุ…ยกระด้ับุเส้นทางการรักษ์า (Surviving Liver
Cancer - Improving the Disease Journey)” เพือ� ย์กรัะด้ับเสี้นิทาง
การัรัักษ์าให้แก่ผ้ป็ู ่วย์โรัคมูะเรั็งตัับในิป็รัะเทศูไทย์ โด้ย์วิเครัาะห์
ป็ัจัจััย์ตั่าง ๆ ที�สี่งผลตั่อโอกาสีการัเข่้าถุึงการัรัักษ์า การัดู้แลและ
การัให้ความูชี่วย์เหลือสีำหรัับผูป็้ ว่ ย์โรัคมูะเรั็งเซลล์ตับั โด้ย์สีำรัวจั
ข่้อมููลเชีิงป็รัิมูาณในิกลุ่มูผู้ป็่วย์ 92 คนิ แบ่งเป็็นิเพศูชีาย์ 72 คนิ
และเพศูหญิง 20 คนิ อาย์ุรัะหว่าง 31-90 ป็ี และสีัมูภาษ์ณ์เชีิงลึก
กับผู้ป็่วย์ 10 คนิ และแพทย์์ 3 คนิ รัะหว่างเด้ือนิกุมูภาพันิธิ์ธิั นิ วาคมู พ.ศู. 2564 ผลการัศูึ ก ษ์าได้้ แ สีด้งให้ เ ห็ นิ ถุึ ง ข่้ อ มูู ล
ด้้านิสีุข่ภาพข่องผู้ป็่วย์ วิเครัาะห์ป็ัจัจััย์เชีิงบวกและเชีิงลบที�มูี
ผลตั่อการัวินิจัิ ฉััย์และการัตััด้สีินิใจัเลือกแนิวทางการัรัักษ์า รัวมูถุึง
นิำเสีนิอมูุมูมูองเกีย์� วกับความูชี่วย์เหลือทีผ� ป็ู้ ว่ ย์ย์ังไมู่ได้้รับั ตัลอด้
รัะย์ะเสี้นิทางการัรัักษ์า เชี่นิ การัข่าด้ความูรัู้เกี�ย์วกับโรัคมูะเรั็งตัับ
และแนิวทางการัรัักษ์าที�เหมูาะสีมู ความูซับซ้อนิทางโครังสีรั้าง
ข่องรัะบบสีาธิารัณสีุข่ ความูกังวลด้้านิค่าใชี้จัา่ ย์ รัาย์การัย์าทีบ� รัรัจัุ
อย์ูใ่ นิบัญชีีย์าหลักแห่งชีาตัิ เป็็นิตั้นิ เพือ� เป็็นิแนิวทางแก่ผกู้ ำหนิด้
นิโย์บาย์
การัศูึกษ์าด้ังกล่าวย์ังมูีบทบาทสีำคัญในิการัสีะท้อนิ
ความูคิด้ข่องผู้ป็่วย์ ตัลอด้จันิอุป็สีรัรัคที�ผู้ป็่วย์ตั้องเผชีิญตัลอด้
เสี้นิทางการัรัักษ์า ซึ�งสีามูารัถุแบ่งได้้เป็็นิ 6 แนิวความูคิด้ ด้ังนิี�
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ถุึงรั้อย์ละ 90 นิอกจัากนิี�อัตัรัาการัเสีีย์ชีีวิตัข่องป็รัะชีากรัไทย์
ด้้วย์โรัคมูะเรั็งตัับย์ังมูากทีสี� ดุ้ เป็็นิอันิด้ับ 1 อีกด้้วย์ อาจักล่าวได้้วา่
มูะเรั็ ง ตัั บ ไมู่ ไ ด้้ เ ป็็ นิ ภั ย์ ตั่ อ สีุ ข่ ภาพเท่ า นิั� นิ แตั่ ย์ั ง สี่ ง ผลกรัะทบ
โด้ย์ตัรังตั่ อ เศูรัษ์ฐกิ จั และสีั ง คมูจัากการัเจั็ บ ป็่ ว ย์เรัื� อ รัั ง และ
การัเสีีย์ชีีวตัิ ก่อนิวัย์อันิควรั เนิือ� งจัากการัสีูญเสีีย์ทรััพย์ากรัมูนิุษ์ย์์
ในิวัย์ทำงานิ สี่งผลตั่อกำลังการัข่ับเคลื�อนิเศูรัษ์ฐกิจัข่องป็รัะเทศู
ป็ัจัจััย์เสีีย์� งทีอ� าจันิำไป็สีูก่ ารัเกิด้โรัคมูะเรั็งเซลล์ตับั ได้้แก่
การัตัิด้เชีื�อไวรััสีตัับอักเสีบบีและซี การัด้ื�มูเครัื�องด้ื�มูแอลกอฮอล์
ในิป็รัิมูาณมูากซึ�งนิำไป็สีู่โรัคตัับจัากพิษ์สีุรัาเรัื�อรััง การัสีูบบุหรัี�
การัออกกำลังกาย์ไมู่เพีย์งพอทีนิ� ำไป็สีูโ่ รัคอ้วนิ และการัรัับป็รัะทานิ
อาหารัที�ป็นิเป็้�อนิสีารัอะฟัลาท็อกซินิ โด้ย์อาการัที�พบบ่อย์ที�สีุด้
ข่องผู้ป็่วย์มูะเรั็งตัับคือ อาการัท้องอืด้ ท้องมูานิ นิ�ำหนิักตััวลด้ลง
และเบือ� อาหารัโด้ย์ไมู่ทรัาบสีาเหตัุ นิอกจัากนิีผ� ป็ู้ ว่ ย์ทีเ� ป็็นิตัับแข่็ง
รั่วมูด้้วย์มูักพบอาการัสีมูองฝ่่อ ตัาหรัือเล็บเหลือง และอวัย์วะ
ภาย์ในิรั่างกาย์บวมู อย์่างไรัก็ตัามู ในิบางครัั�งผู้ป็่วย์อาจัมูีอาการั
เพี ย์ งเล็ ก นิ้ อ ย์จัึ ง ทำให้ ก ารัวิ นิิ จั ฉัั ย์ คลาด้เคลื� อ นิได้้ ซึ� ง แพทย์์
สีามูารัถุใชี้ตัวั ชีีว� ด้ั ทางชีีวภาพ การัถุ่าย์ภาพรัังสีี และการัตััด้ชีินิ� เนิือ�
ไป็ตัรัวจัเพื�อเป็็นิแนิวทางการัวินิิจัฉััย์โรัคมูะเรั็งตัับ

แนิวทางการัรัักษ์าโรัคมูะเรั็งตัับแบ่งเป็็นิ 3 วิธิีหลัก ๆ
ได้้แก่ การัรัักษ์าด้้วย์เคมูีบำบัด้ (Chemotherapy) ซึ�งเป็็นิแนิวทาง
การัรัักษ์าที�ผู้ป็่วย์อาจัได้้รัับผลข่้างเคีย์งหรัืออาการัไมู่พึงป็รัะสีงค์
ทีรั� นิุ แรังทัง� รัะหว่างการัให้ย์าและชี่วงพักการัให้ย์า; การัรัักษ์าด้้วย์
ย์ามูุ่งเป็้า (Targeted Therapy) ซึ�งเป็็นิย์าที�ออกฤทธิิ�ในิการัย์ับย์ั�ง
การัเตัิ บ โตัข่องเซลล์ มู ะเรั็ ง ผ่ า นิกลไกการัย์ั บ ย์ั� ง การัสีรั้ า ง
หลอด้เลือด้ที�มูาเลี�ย์งมูะเรั็ง แตั่อาจัก่อให้เกิด้ผลข่้างเคีย์งได้้หาก
ผู้ป็่วย์ได้้รัับย์าตัิด้ตั่อกันิเป็็นิเวลานิานิ; และการัรัักษ์าด้้วย์ย์า
ภู มูิ คุ้ มู กั นิ บำบั ด้ (Immunotherapy) ซึ� ง เป็็ นิ ย์าที� อ อกฤทธิิ�
ในิการัเสีรัิ มู ภู มูิ คุ้ มู กั นิ ข่องรั่ า งกาย์ โด้ย์มูั ก ใชี้ รั่ ว มูกั บ ย์าตั้ า นิ
การัสีรั้างหลอด้เลือด้ และมูีหลักฐานิสีนิับสีนิุนิทางวิชีาการัที�
แสีด้งให้เห็นิถุึงผลลัพธิ์การัรัักษ์าที�ด้ี ชี่วย์ย์ืด้รัะย์ะเวลาป็ลอด้โรัค
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กับโครังสีรั้างสีังคมูไทย์ที�เข่้าสีู่สีังคมูผู้สีูงอาย์ุอาจัคาด้การัณ์ได้้ว่า
ความูรัุ นิ แรังข่องโรัคมูะเรั็ ง เซลล์ ตัั บ อาจัก่ อ ความูเสีี ย์ หาย์ตั่ อ
เศูรัษ์ฐกิจัข่องป็รัะเทศูมูากย์ิ�งกว่าเด้ิมู เนิื�องจัากผู้สีูงอาย์ุที�จัำเป็็นิ
ตั้องพึ�งพารัะบบดู้แลสีุข่ภาพมูีจัำนิวนิเพิ�มูข่ึ�นิ ในิข่ณะที�ป็รัะชีากรั
วัย์ทำงานิลด้ลง และอาจัเจั็บป็่วย์เรัือ� รัังหรัือเสีีย์ชีีวตัิ ก่อนิวัย์อันิควรั
ด้้วย์โรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับ สี่งผลให้ป็รัะเทศูไทย์นิอกจัากจัะตั้อง
สีู ญ เสีี ย์ ทรัั พ ย์ากรัมูนิุ ษ์ ย์์ ซึ� ง เป็็ นิ กลไกสีำคั ญ ในิการัข่ั บ เคลื� อ นิ
ความูเจัรัิญเตัิบโตัทางเศูรัษ์ฐกิจัแล้ว ย์ังมูีภารัะด้้านิงบป็รัะมูาณ
เพื� อ รัองรัั บ การัดู้ แ ลสีุ ข่ ภาพผู้ สีู ง อาย์ุ เ พิ� มู ข่ึ� นิ อี ก ด้้ ว ย์ ด้ั ง นิั� นิ
การัป็รัับป็รัุงแนิวทางการัรัักษ์าโรัคมูะเรั็งเซลล์ตับั ให้มูป็ี รัะสีิทธิิภาพ
จัึงควรัเป็็นิวารัะสีำคัญและเรั่งด้่วนิ
พ.อ.ผู้ศู.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุขี กล่าวว่า “แมู้หลัก
ป็รัะกันิสีุข่ภาพถุ้วนิหนิ้าในิป็รัะเทศูจัะป็รัะสีบความูสีำเรั็จัในิการัชี่วย์
ให้ผู้ป็่วย์โรัคมูะเรั็งเข่้าถุึงการัรัักษ์าได้้มูากข่ึ�นิ แตั่สีำหรัับผู้ป็่วย์
โรัคมูะเรั็งเซลล์ตัับ การัป็้องกันิและตัรัวจัพบโรัคได้้ตั�ังแตั่ในิรัะย์ะ
เรัิมู� ตั้นิคือการัควบคุมูโรัคทีด้� ที สีี� ดุ้ ย์ิง� ไป็กว่านิันิ� สีถุานิพย์าบาลและ
หนิ่วย์งานิด้้านิสีาธิารัณสีุข่ทีเ� กีย์� วข่้องควรัจััด้เตัรัีย์มูชี่องทางเพิมู� เตัิมู
สีำหรัับการัให้คำป็รัึกษ์าและการัรัักษ์าแก่ผู้ป็่วย์ เพื�อให้ผู้ป็่วย์
สีามูารัถุเข่้าถุึงการัรัักษ์าได้้อย์่างรัวด้เรั็วก่อนิที�โรัคจัะลุกลามูไป็สีู่
รัะย์ะรัุนิแรัง”
ทางออกในิการัรัับมูือป็ัญหาโรัคมูะเรั็งตัับอย์่างย์ั�งย์ืนิ
ในิป็รัะเทศูไทย์ควรัเรัิมู� ตััง� แตั่การัเพิมู� การัตัรัะหนิักรัูใ้ ห้แก่ป็รัะชีาชีนิ
ตั่อโรัคมูะเรั็งตัับ โด้ย์สีนิับสีนิุนิการัตัรัวจัสีุข่ภาพอย์่างสีมู�ำเสีมูอ
หากได้้รัับการัวินิิจัฉััย์ว่าเป็็นิโรัคด้ังกล่าวแล้ว ผู้ป็่วย์ควรัเข่้าถุึง
ข่้อมููลทีจั� ำเป็็นิด้้านิแนิวทางการัรัักษ์าเพือ� ชี่วย์ป็รัะกอบการัตััด้สีินิใจั
รัับแนิวทางรัักษ์าที�มูีป็รัะสีิทธิิภาพและวางแผนิการัดู้แลล่วงหนิ้า
(Advanced Care Plan) รั่วมูกันิรัะหว่างผู้ป็่วย์ แพทย์์ และคนิดู้แล
นิอกจัากนิี�โรังพย์าบาลและหนิ่วย์งานิกำกับดู้แลด้้านิสีาธิารัณสีุข่
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1. ผู้ป็่วย์โรัคมูะเรั็งตัับสี่วนิใหญ่มูักได้้รัับการัวินิิจัฉััย์ที�
ค่อนิข่้างล่าชี้า สี่งผลให้โรัคลุกลามู และการัพย์ากรัณ์
ข่องโรัคแย์่ลง
2. การัเข่้าถุึงการัรัักษ์าด้้วย์ย์านิวัตักรัรัมูย์ังถุูกจัำกัด้
เนิือ� งจัากย์ังไมู่สีามูารัถุเบิกจั่าย์ได้้ตัามูสีิทธิิการัรัักษ์า
3. แมู้ผป็ู้ ว่ ย์รัูสี้ กึ พึงพอใจักับการัรัักษ์าและป็รัะสีบการัณ์
การัข่อคำป็รัึกษ์า แตั่ผู้ป็่วย์ที�มูีความูรัู้ด้้านิสีุข่ภาพ
ตั้องการัให้แพทย์์ตัอบคำถุามูข่องพวกเข่ามูากกว่า
ที�เป็็นิอย์ู่
4. ข่้อมููลทีใ� ห้กบั ผูป็้ ว่ ย์ควรัป็รัับเป็ลีย์� นิตัามูความูเหมูาะสีมู
เพรัาะผูป็้ ว่ ย์แตั่ละคนิมูีความูตั้องการัทีไ� มู่เหมูือนิกันิ
5. ผูป็้ ว่ ย์โรัคมูะเรั็งตัับเผชีิญความูลำบากทัง� ทางรั่างกาย์
อารัมูณ์ และความูสีัมูพันิธิ์กับคนิรัอบข่้าง
6. ผูป็้ ว่ ย์โรัคมูะเรั็งตัับตั้องการัความูชี่วย์เหลือหลาย์ด้้านิ
นิอกเหนิื อ จัากการัดู้ แ ลรัั ก ษ์าจัากแพทย์์ เ พี ย์ ง
อย์่างเด้ีย์ว
รศู.พญ.วััฒนา สุขีีไพศูาลเจิริญ กล่าวว่า “เพื�อชี่วย์ให้
ผู้ป็่วย์มูีคุณภาพชีีวิตัที�ด้ีข่ึ�นิ การัสีนิับสีนิุนิและความูรั่วมูมูือจัาก
ผู้มูีสี่วนิเกี�ย์วข่้องทุกฝ่่าย์จัึงเป็็นิสีิ�งสีำคัญ โด้ย์ตั้องพิจัารัณาถุึง
สีุ ข่ ภาวะข่องผู้ ป็่ ว ย์แตั่ล ะคนิ เศูรัษ์ฐานิะข่องครัอบครัั ว และ
ความูตั้องการัตั่าง ๆ เชี่นิ การัแก้ไข่รัะบบเบิกจั่าย์ทำให้ผู้ป็่วย์
โรัคมูะเรั็งเซลล์ตับั สีามูารัถุเข่้าถุึงการัรัักษ์าด้้วย์รัังสีีรัว่ มูรัักษ์า และ
ย์านิวัตักรัรัมู เชี่นิ ย์าในิกลุ่มูภูมูิคุ้มูกันิบำบัด้หรัือย์ามูุ่งเป็้า”
จัากสีัด้สี่วนิข่องป็รัะชีากรัที�เข่้ารั่วมูการัศูึกษ์า “ตั่อชีีวิตั
ผู้ป็่วย์มูะเรั็งตัับ…ย์กรัะด้ับเสี้นิทางการัรัักษ์า (Surviving Liver
Cancer - Improving the Disease Journey)” มูีผู้ป็่วย์โรัคมูะเรั็ง
เซลล์ตัับที�อย์ู่ในิวัย์แรังงานิอาย์ุ 31-60 ป็ี รั้อย์ละ 36.9 และ
มูีผป็ู้ ว่ ย์สีูงอาย์ุ 61-71 ป็ี รั้อย์ละ 43.5 เมูือ� นิำมูาพิจัารัณาป็รัะกอบ
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บัญชีีย์าหลักแห่งชีาตัิ เพื�อผลักด้ันิการัเข่้าถุึงย์าที�มูีป็รัะสีิทธิิภาพ
มูากข่ึนิ� และคุมู้ ค่างบป็รัะมูาณทีสี� ดุ้ สีุด้ท้าย์นิีสี� งิ� สีำคัญคือ ตั้องเนิ้นิ
ไป็ที�การัป็้องกันิการัเกิด้โรัคมูะเรั็งตัับ การัคัด้กรัองโรัค เพื�อให้
ป็รัะชีาชีนิมูีความูตัรัะหนิักรัู้เรัื�องโรัคมูะเรั็งตัับ สี่วนิผู้ป็่วย์ไวรััสี
ตัับอักเสีบซึ�งป็ัจัจัุบันิมูีชีุด้สีิทธิิป็รัะโย์ชีนิ์ครัอบคลุมูอย์ู่แล้ว และ
กำลังจัะข่ย์าย์ในิเรัือ� งการัคัด้กรัองด้้วย์อัลตัรัาซาวนิด้์และสีารับ่งชีี�
มูะเรั็งตัับ AFP ซึง� อย์ูรั่ ะหว่างการัศูึกษ์าความูคุมู้ ค่าและป็รัะสีิทธิิผล”
นพ.สาธิตั ทิมขีำ ผู้้อ้ ำนวัยการกลุม่ ภารกิจิสนับุสนุนการเขี้าถึึง
บุริการปฐมภ้มแิ ละการสร้างเสริมสุขีภาพป้องกันโรค ตััวัแทน
จิากสำนักงานหลักประกันสุขีภาพแห่งชัาตัิ (สปสชั.) กล่าว
ภาย์ในิงานิ
สีถุานิการัณ์โรัคมูะเรั็งตัับเป็็นิความูท้าทาย์รัะด้ับชีาตัิ
ที�ทุกฝ่่าย์ไมู่อาจัเพิกเฉัย์ได้้อีกตั่อไป็ ด้ังนิั�นิ การัผนิึกกำลังเพื�อ
ชี่วย์ลด้อัตัรัาการัเสีีย์ชีีวิตัก่อนิวัย์อันิควรั บรัรัเทาผลกรัะทบทาง
เศูรัษ์ฐกิจัข่องป็รัะเทศู และย์กรัะด้ับเสี้นิทางการัรัักษ์าผู้ป็่วย์
โรัคมูะเรั็งตัับตัามูวัตัถุุป็รัะสีงค์ข่องงานิ Voice of Liver 2022:
#ฟัั ง เสีี ย์ งตัั บ รัั บ มูื อ มูะเรั็ ง ครัั� ง ที� 2 ที� เ ป็็ นิ กรัะบอกเสีี ย์ งให้
ผลการัศูึ ก ษ์าสีะท้ อ นิไป็ถุึ ง หนิ่ ว ย์งานิที� เ กี� ย์ วข่้ อ งเพื� อ รั่ ว มูกั นิ
ข่ย์าย์โอกาสีให้ผป็ู้ ว่ ย์เข่้าถุึงการัรัักษ์าทีมู� ป็ี รัะสีิทธิิภาพและมูีคณ
ุ ภาพ
ชีีวตัิ ที�ด้ีย์ิ�งข่ึ�นิ
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ย์ังตั้องเพิ�มูข่ีด้ความูสีามูารัถุให้ทันิกับความูตั้องการัข่องผู้ป็่วย์
ในิเข่ตัพืนิ� ทีชี� มูุ ชีนิ ด้้วย์การัพัฒนิาโครังสีรั้างพืนิ� ฐานิและเพิมู� จัํานิวนิ
บุคลากรั เชี่นิ การัจััด้ตัั�งทีมูสีหวิชีาชีีพในิโรังพย์าบาล เป็็นิตั้นิ
สี่ ว นิบทบาทข่องหนิ่ ว ย์งานิภาครัั ฐ ที� มูี สี่ ว นิเกี� ย์ วข่้ อ ง
การัตัั�งคณะกรัรัมูการัพิจัารัณาเพิ�มูรัาย์การัย์าในิบัญชีีย์าหลัก
แห่งชีาตัิให้สีอด้คล้องกับความูก้าวหนิ้าด้้านินิวัตักรัรัมูการัรัักษ์า
สีามูารัถุชี่วย์เพิมู� โอกาสีการัเข่้าถุึงการัรัักษ์าข่องผูป็้ ว่ ย์ได้้ รัวมูไป็ถุึง
การัแสีวงหากลไกทางเลือก (alternative mechanism) เพื�อเพิ�มู
แหล่งเงินิทุนิ เชี่นิ จััด้ตัั�งกองทุนิรัักษ์าโรัคมูะเรั็ง และการัหา
แนิวทางในิการับรัิหารักลไกการัเบิกจั่าย์ เหนิือสีิง� อืนิ� ใด้ ความูมูุง่ มูันิ�
ที� จั ะแก้ ป็ั ญ หาและความูรั่ ว มูมูื อ จัากหนิ่ ว ย์งานิที� เ กี� ย์ วข่้ อ ง
ซึ� ง รัวมูถุึ ง ตัั ว แทนิข่องผู้ ป็่ ว ย์ถุื อ เป็็ นิ หั ว ใจัสีำคั ญ ที� จั ะผลั ก ด้ั นิ
แผนินิโย์บาย์สีุข่ภาพรัูป็แบบใหมู่ที�สีามูารัถุสีรั้างความูย์ั�งย์ืนิและ
พัฒนิาข่ีด้ความูสีามูารัถุในิการัดู้แลผูป็้ ว่ ย์โรัคมูะเรั็งตัับในิรัะย์ะย์าว
“สีำนิักงานิหลักป็รัะกันิสีุข่ภาพแห่งชีาตัิ (สีป็สีชี.) มูีหนิ้าที�
ในิการัดู้แลป็รัะชีากรัไทย์ป็รัะมูาณ 47 ล้านิคนิ ซึ�งมูีภารักิจัหลัก
ให้ป็รัะชีาชีนิเข่้าถุึงบรัิการัที�พึงป็รัะสีงค์ และไมู่ล้มูละลาย์จัาก
ความูเจั็บป็่วย์ภาย์ใตั้งบป็รัะมูาณที�มูีเพื�อให้เกิด้ป็รัะโย์ชีนิ์สีูงสีุด้
นพ.จิเด้็จิ ธรรมธัชัอารี เลขีาธิการสำนักงานหลักประกัน
สุขีภาพแห่งชัาตัิ (สปสชั.) จัึงมูีความูตัั�งใจัและมูุ่งมูั�นิอย์่างมูาก
ในิการัดู้แลเรัื�องโรัคมูะเรั็ง เรัามูีทั�งโครังการั Cancer Anywhere
และมูีการัจััด้ทำคู่มูือแนิวทางการัรัักษ์าสีำหรัับโรัคมูะเรั็งตัั�งแตั่
ป็ี พ.ศู. 2553 ป็ัจัจัุบนิั อย์ูใ่ นิข่ันิ� ตัอนิการัป็รัับป็รัุงใหมู่เพือ� ให้เท่าทันิ
ความูก้าวหนิ้าทางการัแพทย์์ ทัง� ย์ังมูีคณะทำงานิดู้แลรัาย์ละเอีย์ด้
โรัคมูะเรั็งซึ�งมูะเรั็งตัับก็เป็็นิหนิึ�งในินิั�นิด้้วย์เชี่นิกันิ นิอกจัากนิี�
สีป็สีชี. ย์ังไมู่ได้้นิิ�งนิอนิใจั และพย์าย์ามูดู้แลกลุ่มูเป็รัาะบาง
ในิทุกเรัือ� ง เรัาพย์าย์ามูหาแนิวทางและกลไกเพิมู� เตัิมูเพือ� ให้ผป็ู้ ว่ ย์
เข่้าถุึงการัรัักษ์าได้้เรั็วข่ึนิ� โด้ย์จัะทำงานิป็รัะสีานิกับคณะกรัรัมูการั

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2565

วงการยา

11

รู้ทันโรค

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

พญ.กมลวรรณ พงศ์ปริตร
แพทย์ผู้ชำนาญด้านผิวหนังและความงาม
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โรืคผื่่�นกุุหลาบ
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โรืคที่่�พบบ่อยในหน้าฝน
ww

“ผื่่�นกุุหลาบ” หรื่อ “โรืคขุุยดอกุกุุหลาบ” เป็็นโรืคผื่ิวหนังที่่�พบได้บ่อยในช่่วงฤดูฝน ถึึงแม้้จะไม้่ใช่่โรืค
ที่่�อันตรืายอะไรืม้ากุนักุ แต่กุลับเป็็นโรืคที่่�สรื้างความ้รืำคาญให้กุับผืู่้ป็่วยที่่�เป็็นโรืคน่�พอสม้ควรื เพรืาะจะ
เกุิดผื่่�นขุึ�นที่ั�วรื่างกุาย หรื่อในบางรืายกุ็อาจพบอากุารือ่�น ๆ รื่วม้ด้วย วันน่�เรืาจะม้าไขุขุ้อขุ้องใจกุันว่า
โรืคผื่่�นกุุหลาบม้่สาเหตุ อากุารื และวิธี่รืักุษาอย่างไรืบ้าง...
ผื่่�นกุุหลาบ หรื่อผื่่�นขุุยกุุหลาบ (Pityriasis rosea) และสาเหตุุ
เป็็นโรืคผื่ิวหนังที่่�ไม้่ค่อยรืุนแรืง ไม้่ใช่่โรืคติดต่อ เป็็นโรืคที่่�เกุิดจากุป็ฏิิกุิรืิยาขุองผื่ิวหนังต่อภาวะ
บางอย่าง เช่่น โรืคติดเช่่อ� ไวรืัสบางช่นิดในกุลุม้่ Human herpes virus 6, 7 ซึ่ึง� ไม้่ใช่่ไวรืัสสายพันธีุทีุ่ เ่� ป็็นสาเหตุ
ขุองโรืคเรืิม้และโรืคอ่สกุุ อ่ใส และผื่่น� กุุหลาบไม้่สาม้ารืถึติดต่อจากุคนสูค่ นผื่่านกุารืสัม้ผื่ัสผื่ิวหนังที่่เ� ป็็นโรืคได้
สาเหตุอน่� ๆ ที่่พ� บได้ เช่่น กุารืติดเช่่อ� ที่างเดินหายใจ กุารืใช่้ยาบางป็รืะเภที่กุ็อาจกุรืะตุน้ ให้เกุิดผื่่น� กุุหลาบได้
เช่่น Captopril ยาลดความ้ดันโลหิตกุลุ่ม้ยาต้านเอนไซึ่มุ้เอซึ่่อ่ ยาฆ่่าเช่่�อ Metronidazole ยา Isotretinoin
ที่่�ใช่้รืักุษาสิว ยา Omeprazole สำหรืับรืักุษาโรืคกุรืะเพาะอาหารือักุเสบ ยา Terbinafine สำหรืับรืักุษาเช่่�อรืา
เป็็นต้น
ผืู่ป็้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็็นวัยรืุน่ ถึึงวัยกุลางคน พบน้อยในเด็กุอายุตำ� กุว่า 10 ป็ี ส่งผื่ลให้เกุิดผื่่น� ขุึน� บรืิเวณ
หน้าอกุ หลัง ต้นแขุน ต้นขุา คอ ซึ่ึ�งม้่ความ้กุว้างป็รืะม้าณ 4 นิ�ว โดยผื่่�นจะป็รืากุฏิขุึ�นเม้่�อรืะยะเวลาผื่่านไป็
6-12 สัป็ดาหุ และอาจหายไป็เองภายใน 1-3 เด่อน โดยไม้่ตอ้ งเขุ้ารืับกุารืรืักุษา ที่ัง� ยังไม้่สาม้ารืถึแพรื่กุรืะจาย
ไป็ยังผืู่้อ่�นโดยกุารืสัม้ผื่ัส ผื่่�นกุุหลาบม้ักุส่งผื่ลกุรืะที่บต่อเด็กุ ผืู่้ใหญ่ และวัยรืุ่นช่่วงอายุ 10-35 ป็ี แต่สำหรืับ
ผืู่้ที่่�เคยเป็็นโรืคน่�แล้วม้ักุจะไม้่กุลับม้าเป็็นซึ่�ำอ่กุ
12
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อากุารืขุองผื่่�นกุุหลาบ
ผื่่�นจะแบ่งออกุเป็็น 2 รืะยะ ดังน่�
• ระยะแรก ม้ากุกุว่าครืึ�งหนึ�งขุองผืู่้ป็่วยจะม้่ผื่่�นรืูป็วงรื่รืาบส่ช่ม้พูหรื่อแดงขุนาดใหญ่
ผื่่�นตรืงกุลางจางกุว่ารือบ ๆ นำม้ากุ่อน ม้่ขุุยละเอ่ยดส่ขุาวรือบ ๆ ผื่่�น คล้ายป็กุเส่�อ
(collarette scales) เรื่ยกุว่า ผื่่�นแจ้งขุ่าวหรื่อผื่่�นแจ้งโรืค (Herald patch) ขุนาดป็รืะม้าณ
2-4 เซึ่นติเม้ตรื ส่วนใหญ่จะเกุิดที่่บ� รืิเวณลำตัวที่่อ� ยูใ่ นรื่ม้ผื่้า เช่่น ที่้อง หน้าอกุ คอ หลัง
ไม้่ค่อยพบผื่่�นที่่�หน้า หรื่อบรืิเวณอวัยวะเพศ
• ระยะที่่� 2 ไม้่เกุิน 2 สัป็ดาหุ (แต่ม้่รืายงานว่าห่างจากุรืะยะที่่� 1 ได้ถึึง 2 เด่อน) ผื่่�น
ลักุษณะคล้ายกุัน แต่ขุนาดเล็กุกุว่าจะเพิ�ม้จำนวนขุึ�น โดยม้ักุพบผื่่�นกุรืะจายที่่�ลำตัว
หลัง ต้นแขุน และต้นขุา โดยผื่่�นม้ักุจะกุรืะจายตาม้เส้นพับขุองรื่างกุาย ซึ่ึ�งหากุม้อง
บรืิเวณลำตัวจะดูคล้ายลักุษณะขุองต้นครืิสตุม้าส (christmas-tree pattern) ซึ่ึ�งเป็็น
ลักุษณะสำคัญที่่ที่� ำให้วนิ จิ ฉััยจากุอากุารืได้ ผืู่ป็้ ว่ ยบางรืายอาจม้่อากุารืคัน รืะคายเค่อง
รื่วม้ด้วย โรืคน่�ม้ักุไม้่พบผื่่�นที่่�ม้่อ เที่้า หรื่อในช่่องป็ากุ อย่างไรืกุ็ตาม้ ผืู่้ป็่วยบางส่วน
อาจพบผื่่�นในตำแหน่งอ่�น ๆ เช่่น ซึ่อกุพับ หน้า หรื่อฝ่าเที่้า เรื่ยกุว่ากุลุ่ม้ Atypical
pityriasis rosea ซึ่ึ�งอาจต้องใช่้กุารืตัดช่ิ�นเน่�อผื่ิวหนังตรืวจเพ่�อกุารืวินิจฉััย อาจม้่
อากุารืคัน รืะคายเค่องรื่วม้ด้วย บางคนอาจรืู้สึกุไม้่สบายรื่วม้ด้วย เช่่น ป็วดศ่รืษะ ม้่ไขุ้
ป็วดขุ้อ รื่วม้ด้วย
ที่ั�งน่�อากุารืผื่่�นขุุยที่ั�ง 2 รืะยะจะป็รืากุฏิอยู่นาน 2-12 สัป็ดาหุ อาจหายแล้วที่ิ�งรือยดำได้
แต่จะไม้่ที่ำให้เกุิดแผื่ลเป็็น บางรืายอาจม้่อากุารืคงอยู่นานถึึง 5 เด่อน และหายไป็เอง

ww

กุารืวิินิจฉััย
ในเบ่�องต้น แพที่ยุม้ักุวินิจฉััยผื่่�นกุุหลาบด้วยกุารืตรืวจดูผื่ิวหนังบรืิเวณที่่�เกุิดความ้ผื่ิดป็กุติ
หากุยังไม้่สาม้ารืถึวินิจฉััยได้อย่างช่ัดเจน แพที่ยุอาจสั�งตรืวจด้านอ่�นเพิ�ม้เติม้ เช่่น
• เก็บตััวอย่างเนื้้�อเย้�อ บรืิเวณที่่�เป็็นผื่่�นแล้วนำไป็ส่องกุล้องจุลที่รืรืศนุเพ่�อหาเช่่�อรืา
เพรืาะผืู่้ป็่วยบางรืายอาจเป็็นโรืคผื่ิวหนังช่นิดอ่�นที่่�ม้่อากุารืคล้ายผื่่�นกุุหลาบ
• ตัรวจเลื้อด เพ่�อตรืวจหาเช่่�อซึ่ิฟิิลิส ซึ่ึ�งอาจที่ำให้ผืู่้ป็่วยเกุิดแผื่ลหรื่อผื่่�นตาม้รื่างกุาย
คล้ายผื่่�นกุุหลาบ
• ในื้บางกรณี่ที่่�ผื่้�นื้ไม่่ม่่ลืักษณีะสำคััญที่่�ที่ำให้้วินื้ิจฉััยจากอาการได้ อาจตั้องใช้้
การตััดช้ิ�นื้เนื้้�อผื่ิวห้นื้ังตัรวจ เช่่น กุรืณ่เป็็น Atypical pityriasis rosea
วิิธี่กุารืรืักุษาผื่่�นกุุหลาบ
ผื่่�นกุุหลาบไม้่ใช่่โรืคติดต่อ โดยป็กุติแล้วอากุารืผื่่�นกุุหลาบม้ักุจะหายไป็ได้เองภายใน
2-12 สัป็ดาหุ กุารืรืักุษาเป็็นแบบกุารืป็รืะคับป็รืะคองตาม้อากุารืเป็็นหลักุ
กุารืใช้้ยารืักุษา
• ยารืับป็รืะที่านแกุ้แพ้กุลุ่ม้ Antihistamine ใช่้เพ่�อลดอากุารืคันที่่�ผื่ิวหนัง
• ยาป็ฏิิช่่วนะและยาต้านไวรืัสที่่�ม้่รืายงานกุารืใช่้ค่อ Erythromycin 250 mg วันละ 4 ครืั�ง
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2565
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หรื่อ Acyclovir 800 mg วันละ 5 ครืั�ง เป็็นเวลา 1 สัป็ดาหุ ซึ่ึ�งพบว่าสาม้ารืถึลดรืะยะ
เวลากุารืเกุิดผื่่น� ได้ในผืู่ป็้ ว่ ยบางรืายเที่่านัน� จึงแนะนำให้ใช่้เฉัพาะผืู่ป็้ ว่ ยที่่ม้� อ่ ากุารืผื่่น� ม้ากุ
จนรืบกุวนช่่วิตป็รืะจำวัน เช่่น ไขุ้ ผื่่�นขุึ�นเยอะม้ากุที่ั�วตัว และต้องป็รืะเม้ินโอกุาส
กุารืเกุิดผื่ลขุ้างเค่ยงขุองยาในผืู่้ป็่วยรื่วม้ด้วย
• ครื่ม้บำรืุงผื่ิว (Moisturizer) ใช่้เพ่�อช่่วยเพิ�ม้ความ้ชุ่่ม้ช่่�นให้แกุ่ผื่ิวบรืิเวณที่่�เกุิดผื่่�น
• ยาที่าในกุลุ่ม้ Steroid ใช่้เพ่�อลดกุารือักุเสบขุองผื่ิวหนัง
• ในบางรืายที่่� ผืู่้ ป็่ ว ยม้่ อ ากุารืรืุ น แรืงอาจต้ อ งรืั บ กุารืรืั กุ ษาด้ ว ยกุารืฉัายแสงอั ล ตรืา
ไวโอเลตบ่ (UVB Light Therapy) เพ่�อช่่วยให้อากุารืขุองโรืคทีุ่เลาลง
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กุารืดููแลตุัวิเองสำหรืับโรืคผื่่�นขุุยกุุหลาบ
• อาบน�ำด้วยน�ำอุณหภูม้ิป็กุติ และหล่กุเล่�ยงกุารือาบน�ำรื้อน หรื่อน�ำอุ่นจัด
• เล่อกุใช่้ผื่ลิตภัณฑ์ุที่ำความ้สะอาดผื่ิวสูตรือ่อนโยน และไม้่ม้่ส่วนผื่สม้ขุองน�ำหอม้
• หล่กุเล่�ยงกุารืเกุาผื่่�น ถึูผื่่�นแรืง ๆ และตัดเล็บให้สั�น เพ่�อป็้องกุันกุารืติดเช่่�อแที่รืกุซึ่้อน
จากุกุารืเกุา
• สวม้ใส่เส่�อผื่้าที่่�รืะบายอากุาศได้ด่ และไม้่กุ่อให้เกุิดกุารืเส่ยดส่รืะคายเค่องต่อผื่ิวหนัง
• หล่กุเล่ย� งกุารือยูใ่ นสภาพแวดล้อม้ที่่รื� อ้ น เพรืาะสภาพอากุาศที่่อ� บอ้าวและกุารืม้่เหง่อ�
ออกุม้ากุอาจที่ำให้อากุารืขุองโรืครืุนแรืงขุึ�น
นอกุจากุน่�หากุผืู่้ป็่วยบางรืายสังเกุตตัวเองว่าม้่อะไรืเป็็นตัวกุรืะตุ้นให้เกุิดผื่่�นได้บ่อย
กุ็อาจหล่กุเล่ย� งสิง� กุรืะตุน้ นัน� ๆ เช่่น ยาบางช่นิด อาหารื เครื่อ� งด่ม้� เครื่อ� งสำอาง เหง่อ� สิง� แวดล้อม้
บางอย่าง เป็็นต้น
กุารืป้้องกุันโรืคผื่่�นขุุยกุุหลาบ
ยังไม้่ม้่วิธี่กุารืป็้องกุันโรืค เน่�องจากุยังไม้่สาม้ารืถึรืะบุสาเหตุขุองโรืคได้อย่างแน่ช่ัด
ผื่่�นกุุหลาบสาม้ารืถึพบได้ตลอดที่ั�งป็ี โดยส่วนใหญ่ม้ักุพบบ่อยในช่่วงฤดูฝน อาจเน่�องจากุ
อากุาศที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงที่ำให้รื่างกุายม้่ภูม้ิต้านที่านต�ำลง เป็็นโรืคที่่�ไม้่รืุนแรืง หายไป็ได้เองภายใน
2-12 สัป็ดาหุ กุารืที่รืาบถึึงตัวโรืคและสาเหตุ รืวม้ถึึงคำแนะนำในกุารืป็ฏิิบัติตนและพยากุรืณุโรืค
จะช่่วยให้ผืู่้ป็่วยเขุ้าใจภาวะที่่�เป็็นม้ากุขุึ�น ไม้่เครื่ยดหรื่อกุังวลจนเกุินไป็ กุารืรืักุษาตาม้อากุารื เช่่น
ยารืับป็รืะที่านลดอากุารืคัน หรื่อยาที่ากุลุ่ม้ Steroid จะช่่วยบรืรืเที่าอากุารืคันได้
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ทุ ก เหตุ ก ารณ ที่ ผ า นเข า มาในชี วิ ต เป น เหมื อ นบททดสอบ
เพื่อฝกฝนเราใหแข็งแกรงพยายามสูชีวิต แตเฮอ Y_Y ...ชีวิตสูกลับ
ซะงั้น ... ความรูสึกมากมายประดังประเดเททะลักแบบทะลุทะลวง
เข า มา “เครี ย ด ด ด ด ไม ไ หวแล ว ” “ไม รู จ ะพู ด เรื่ อ งนี้ กั บ ใคร”
“ไมมใี ครเขาใจเลย” รูส กึ อยากไดพนื้ ทีป่ ลอดภัยหรือลังเลใจวาควรไปพบ
นักจิตวิทยาหรือไม เพือ่ ชวยใหเรากาวผานไปไดลองพูดคุยกับผูเ ชีย่ วชาญ
ผาน “Here to Heal” บริการดี ๆ ไมมีคาใชจาย

ww

โครงการ Here to Heal ใหบริการปรึกษาดานสุขภาพจิตออนไลน
ผ า นข อ ความ โดยอาสาสมั ค รผู ใ ห บ ริ ก ารปรึ ก ษาด า นสุ ข ภาพจิ ต
ฟรี ไมมีคาใชจาย ใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ เวลา
10.00-22.00 น.

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ŒÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
เว็บไซต https://heretohealproject.com กดเลือกเมนู “บริการใหคำปรึกษาออนไลน”
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หรือสแกนคิวอารโคดดานซาย หรือเขาไปที่
https://heretohealproject.com/online_counseling
จากนั้นคลิกสัญลักษณจุดสามจุดในเครื่องหมายคำพูด
เพื่อเริ่มตนกระบวนการปรึกษากับ Here to Heal ไดเลย

ที่มุมขวาลาง

หากพบปญหาสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Here To Heal Line Oﬃcial Account
https://lin.ee/P77s2bW

ID Line: @611mcjlb
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Here to Heal “โครงการการพัฒนาระบบบริการปรึกษาดานสุขภาพจิตออนไลนและ
เครือขายสงตอบริการสุขภาพจิต” ดำเนินการโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใต
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
จากชองวางของงานทางดานสุขภาพจิตที่ยังมีหลายแงมุมซึ่งตองอาศัยความรูทางวิชาการ
ร ว มกั บ การปฏิ บั ติ โดยมุ ง เน น การสร า งเสริ ม และป อ งกั น ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เข า ไปเสริ ม สร า ง
ความตระหนักรู ความเขาใจ และเยียวยาปญหาสุขภาพจิตของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะการเขาถึง
ผูกำลังตองการความชวยเหลือทางดานจิตใจ ตั้งแตบุคคลที่อยูในระยะเริ่มตนประสบปญหาไปจนถึง
ผูท มี่ ปี ญ
 หาจิตเวชเรือ้ รัง แตยงั ไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพจิตได เพือ่ สนับสนุนแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แหงชาติ 20 ป ตลอดจนพัฒนากลไกการเชื่อมตองานสุขภาพจิต
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ã¹»˜¨¨ØºÑ¹·Õ่ÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤ COVID-19
ยั ง กระทบต อ สภาพจิ ต ใจของประชาชน อาจก อ ให เ กิ ด ความกลั ว ความวิ ต กกั ง วล และ
ความเครียดได โดยผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้จะสงผลตอจิตใจของประชาชนทั้งในระหวาง
การระบาดและหลังการระบาด นักจิตวิทยาและนักวิชาการดานสุขภาพจิตควรทำการศึกษาและ
เตรียมการรับมือกับผลกระทบทางจิตใจทีจ่ ะเกิดขึน้ กับประชาชน ดังนัน้ ภายหลังจากระยะการแพรระบาด
ของโรค แม จ ะมี วั ค ซี น ที่ ท ำการป อ งกั น โรคได แ ล ว ทางบริ ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ทางสุ ข ภาพจิ ต
ควรตองเตรียมการขยายการบริการเพือ่ การเขาถึงและใหบริการดูแลประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบทางจิตใจ
จากการระบาดของโรค COVID-19 โดยอาศัยความรวมมือระหวางภาคีเครือขายทัง้ ภาควิชาการ ภาครัฐ
และภาคประชาชนขึ้น อันจะทำใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาสุขภาพจิตของประชากรไทย
ตอไปในอนาคต
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à»‡ÒËÁÒÂ·Ò§µÃ§â¤Ã§¡ÒÃ
เพือ่ เพิม่ ชองทางการใหบริการทางดานสุขภาพจิตแกประชาชนใหมคี วามหลากหลาย และสะดวกรวดเร็ว
รองรับกับจำนวนการใชงานของผูตองการใชบริการดานสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาฐานขอมูล
เครือขายสงตอบริการดานสุขภาพจิต โดยมุง เนนการพัฒนาผูใ หบริการ เครือ่ งมือ ตลอดจนกระบวนการใหบริการ
ใหสามารถชวยเหลือผูร บั บริการผานเทคโนโลยีเปนสือ่ กลาง มีกลุม เปาหมายคือ ผูท อี่ ยูใ นวัยเรียน และวัยทำงาน
ตลอดจนประชาชนทีป่ ระสบกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึง่ มีผลกระทบกับสุขภาพจิต โดยเปนกลุม ทีม่ คี วามคุน ชิน
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีได
à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐÂÒÇ
เกิดกลไกความรวมมือของภาคีเครือขายในการขับเคลือ่ นงานการสรางเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
รวมถึงการประสานสงตอบริการทางสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนนโยบายการสรางเสริมสุขภาพจิตระดับชาติ
ตลอดจนพัฒนาระบบบริการดานสุขภาพจิตทีเ่ ปนมาตรฐาน เพือ่ ผลักดันเขาสูก ารเปนบริการพืน้ ฐานดานสงเสริม
และปองกันปญหาสุขภาพจิตในสิทธิประโยชนของ สปสช. ในอนาคต
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการปรึกษาดานสุขภาพจิตออนไลนที่ครบวงจร (Mental health Online Service; MOS)
สำหรับการใหบริการตอบคำถามขอมูลเบือ้ งตนดานสุขภาพจิต การปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการสงตอบริการ
ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขายผูใหบริการดานสุขภาพจิต
2. เพื่อจัดทำฐานขอมูลเครือขายผูใหบริการดานสุขภาพจิตในประเทศไทย (Mental health Services Database)
ประจำำ�เดืือน¡Ã¡®Ò¤Á 2565
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ที่สามารถใหบริการสุขภาพจิตแตละระดับไดมาตรฐานตามหลัก
3. เพือ่ สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ผานรูปแบบกลุม เชิงจิตวิทยาสำหรับผูเ ผชิญปญหา
ทางจิตใจเดียวกันที่คนพบผานบริการปรึกษาดานสุขภาพจิตออนไลนและผูสนใจทั่วไป ทั้งบริการของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
4. เพื่อรวมมือกับภาคีเครือขายในการรณรงค เผยแพร และขับเคลื่อนนโยบายดานสุขภาพจิตของประเทศ
สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนัก เขาใจตอปญหาสุขภาพจิต ลดอคติตอผูมีปญหาสุขภาพจิต

ขอมูลอางอิง
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภายใตการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://heretohealproject.com/
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µÔ´ COVID-19
àÊÕ่Â§à»š¹àºÒËÇÒ¹µÒÁÁÒ
ww

ผ่่้ที่้�ตุ้ิดเชื้ื�อ COVID-19 ม้ความเส้�ยังเป็็นโรคเบาหวานที่ั�งในชื้่วงตุ้ิดเชื้ื�อ
แลัะหลัังรักษาหายัแลั้วได้ โดยัการเกิดเบาหวานหลัังการตุ้ิดเชื้ื�อสามารถเกิดได้ที่ั�ง
คนที่้ไ� ด้รบั เชื้ือ� ในป็ริมาณมากแลัะป็ริมาณน้อยั ที่ัง� น้ค� นที่้ส� ข้ ภาพัแข็งแรงก็มค้ วามเส้ยั� ง
ไม่น้อยัไป็กว่ากัน
พญ.รั ต นพรรณ สมิ ท ธารั ก ษ อายุ ร แพทย โ รคต อ มไร ท อ และ
เมตะบอลิสม โรงพยาบาลกรุงเทพ กลั่าวว่า เมื�อตุ้ิดเชื้ื�อ COVID-19 แลั้วม้โอกาส
ส่งถ้ง 1.4 เที่่าที่้�จะที่ำให้เกิดโรคเบาหวานตุ้ามมาได้ โดยัเบาหวานจาก COVID-19
เกิ ด จากการตุ้ิ ด เชื้ื� อ จนที่ำให้ เ กิ ด การอั ก เสบในหลัายัระบบแลัะส่ ง ผ่ลัตุ้่ อ ระบบ
ภ่มิค้มกันของร่างกายั ที่ำให้ระดับน�ำตุ้าลัในเลัือดส่งข้�น หากน�ำตุ้าลัในเลัือดส่งข้�น
จะส่งผ่ลัให้ตุ้ัวโรคแยั่ลัง ถ้าไม่สามารถค้มได้จะที่ำให้เลัือดม้ความเข้มข้นมากข้�น
จนที่ำให้สมองที่ำงานผ่ิดป็กตุ้ิ แสดงความร่ส้ ก้ ได้ลัดลังจนเกิดอาการซ้้ม แลัะเชื้ือ� อาจ
ที่ำลัายัตุ้ับอ่อนจนที่ำให้ไม่สามารถผ่ลัิตุ้อินซ้่ลัินได้เป็็นป็กตุ้ิ ซ้้�งสามารถเกิดได้
ที่ัง� ในเด็กแลัะผ่่ใ้ หญ่ โดยัในฝ่ัง ยั้โรป็โอกาสเกิดเบาหวานชื้นิดที่้� 1 ในเด็กเพัิม� ข้น� 20%
แลัะกว่าคร้ง� จะเข้ารับการรักษาด้วยัภาวะเลัือดเป็็นกรด มาด้วยัอาการป็ัสสาวะบ่อยั
ป็ากแห้ง คอแห้ง หายัใจเร็ว ม้อาการหอบ เหนื�อยั ในกรณ้ที่้�เกิดจากการรักษาคือ
ผ่่ป็้ ว่ ยัตุ้ิดเชื้ือ� ร้นแรงจนตุ้้องม้การให้ยัาสเตุ้้ยัรอยัด์เพัือ� ลัดการอักเสบจนอาจที่ำให้เกิด
เบาหวานชื้นิดที่้� 2 ในผ่่้ใหญ่ได้ชื้ั�วคราว เมื�อหยั้ดสเตุ้้ยัรอยัด์แลั้วเบาหวานก็จะด้ข้�น
ประจำำ�เดืือน¡Ã¡®Ò¤Á 2565
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นอกจากน้เ� บาหวานยัังสามารถเกิดหลัังจากรักษาหายัแลั้ว 1-3 เดือนได้ ด้วยัการโดนกระตุ้้น้ จากการตุ้ิดเชื้ือ� ที่้ผ่� า่ นมา
โดยัสามารถเกิดได้ที่ั�งคนที่้�ม้การตุ้ิดเชื้ื�ออยั่างหนักแลัะคนที่้�ตุ้ิดเชื้ื�อไม่มากได้ จะเร้ยักว่าโรคแที่รกซ้้อนจากภาวะ Long COVID
โดยัไม่นับคนที่้�เป็็นเบาหวานอยั่่แลั้ว แตุ้่จากผ่่้ป็่วยั 40-50% สามารถหายัได้เองในชื้่วงระยัะเวลัา 1 ป็ีหลัังจากการรักษา
ในคนที่้เ� ป็็นเบาหวานอยั่แ่ ลั้วเกิดการตุ้ิดเชื้ือ� COVID-19 ความร้นแรงของโรคจะมากกว่าคนที่้ไ� ม่ได้เป็็นเบาหวาน แลัะตุ้ัวโรคเอง
ก็จะค้มได้ยัากข้�น ความร้นแรงของคนที่้�เป็็นเบาหวานแลั้วตุ้ิดเชื้ื�อ COVID-19 จะข้�นอยั่่กับความร้นแรงของเชื้ื�อที่้�ได้รับ
โดยัจะสัมพัันธ์์กันที่ั�ง 2 ฝ่่ายั คือ COVID-19 ที่ำให้เบาหวานแยั่ลัง หรือเบาหวานที่ำให้อาการจาก COVID-19 แยั่ลังได้
เชื้่นเด้ยัวกัน รวมถ้งอาจที่ำให้เกิดภาวะแที่รกซ้้อนของโรคเบาหวานเฉี้ยับพัลัันได้ เชื้่น ภาวะเลัือดเป็็นกรด ภาวะซ้้มจากน�ำตุ้าลั
ในเลัือดส่ง เป็็นตุ้้น แลัะที่ำให้ความซ้ับซ้้อนของเบาหวานเพัิ�มข้�นด้วยั ซ้้�งยัาบางตุ้ัวที่้�ใชื้้รักษาอาจจะใชื้้ไม่ได้ในชื้่วงที่้�ม้
การตุ้ิดเชื้ื�อ COVID-19 ตุ้้องคอยัป็รับยัาแลัะการรักษาอยั่่เรื�อยั ๆ
แนวที่างการรักษาเมื�อเกิดเบาหวานจากการตุ้ิดเชื้ื�อ COVID-19 ในป็ัจจ้บันยัังไม่ม้แนวที่างที่้�ชื้ัดเจน โดยัในคนที่้�ม้
ความเส้ยั� งส่งคือ อายั้ 60-65 ป็ีขน้� ไป็ ม้ภาวะน�ำหนักเกิน คนที่้ม� โ้ รคป็ระจำตุ้ัว เชื้่น โรคระบบที่างเดินหายัใจ ความดันโลัหิตุ้ส่ง
ไขมันในเลัือดส่ง โรคหัวใจ เป็็นตุ้้น ควรตุ้รวจเพัือ� หาเบาหวานแตุ้่เนิน� ๆ ถ้าม้อาการป็ัสสาวะบ่อยั ป็ากแห้ง ดืม� น�ำมากกว่าป็กตุ้ิ
หรือในคนที่้�ม้ป็ระวัตุ้ิการรับเชื้ื�อ COVID-19 แบบร้นแรง หลัังจากรักษาหายัแลั้วควรเข้ารับการตุ้รวจเชื้่นเด้ยัวกัน นอกจากน้�
การด่แลัตุ้ัวเอง รับป็ระที่านอาหารที่้�ม้ป็ระโยัชื้น์ ออกกำลัังกายัอยั่างสม�ำเสมอ จะที่ำให้โอกาสเส้�ยังในการเกิดโรคเบาหวาน
ลัดลังได้
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การเติิมเกลืือในอาหารกับอันติรายจากการเสีียชีีวิิติก่อนวิัย
เสี่่�ยงเสี่่ยชี่วิิตจากโรคหััวิใจและหัลอดเลือด และโรคมะเร็ง
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รศ.นพ.สุุรศักดิ์์� กันตชููเวสุศ์ร์ ประธานเครือข่่ายลดิ์บร์โภคเค็ม และ
นายกสุมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย และ พญ.รุง่ ท์วา ก์จเพ์ม� เกียรต์ อายุรแพทย์
โรคไต คณะแพทยศาสุตร์โรงพยาบาลรามาธ์บดิ์ี เปิิดเผยว่่า จากงานว่ิจัย Hao Ma
และคณะ ตีีพิิมพิ์ในว่ารสาร European Heart Journal (ehac208) ในเดือนกรกฎาคม
พิ.ศ. 2565 ได้ค้นพิบว่่าคว่ามถี่ี�ของการเตีิมเกลือในอาหารที่ี�บ่อยข้�นสัมพิันธ์์กับ
อัตีราการเสียชีีว่ตีิ ก่อนว่ัยที่ีม� ากข้น� ส่ว่นการรับปิระที่านอาหารที่ีม� โี พิแที่สเซีียมสูง เชี่น
ผักและผลไม้ อาจจะมีส่ว่นในการลดคว่ามเสี�ยงของการเตีิมเกลือในอาหารและ
อัตีราการเสียชีีว่ิตีได้
เรื�องของคว่ามสัมพิันธ์์ระหว่่างปิริมาณการรับปิระที่านเกลือและสุขภาพิ
ยังเปิ็นปิัญหาที่ี�ถี่กเถี่ียงกันมาอย่างยาว่นาน การเตีิมเกลือในอาหารมีคว่ามสัมพิันธ์์
โดยตีรงกับคว่ามชีอบรสชีาตีิเค็มและปิริมาณเกลือที่ีไ� ด้รบั ในแตี่ละว่ัน ดังนัน� การศ้กษานี�
จ้งเน้นในเรือ� งของคว่ามถี่ีใ� นการเตีิมเกลือในอาหารมาเปิ็นตีัว่แที่นเพิือ� ดูคว่ามสัมพิันธ์์
ระหว่่างพิฤตีิกรรมและลักษณะนิสัยของการรับปิระที่านเกลือ และอัตีราการเสียชีีว่ิตี
ก่อนว่ัยอันคว่ร
ที่ั�งนี�จากรายละเอียดที่ี�นักว่ิจัยได้จัดที่ำการศ้กษาเปิ็นหมู่คณะจำนว่นกว่่า
5 แสนคน จาก 22 สถี่าบันในสหราชีอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ สก็อตีแลนด์ และเว่ลส์
ตีั�งแตี่ปิี ค.ศ. 2006-2010 โดยจะให้ตีอบแบบสอบถี่ามเกี�ยว่กับคว่ามถี่ี�ในการเตีิมเกลือ
ในอาหาร (ไม่นบั รว่มการเตีิมชี่ว่งระหว่่างปิรุงอาหาร) และตีรว่จปิัสสาว่ะเพิือ� ดูปิริมาณ
เกลื อ โซีเดี ย มและโพิแที่สเซีี ย ม สำหรั บ ข้ อ มู ล การเสี ย ชีี ว่ิ ตี จะนำข้ อ มู ล มาจาก
ศูนย์บริการสุขภาพิแห่งชีาตีิในอังกฤษ เว่ลส์ และสก็อตีแลนด์
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2565
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โดยผลการศ้กษาพิบว่่าคว่ามถี่ี�ในการเตีิมเกลือในอาหารมีคว่ามสัมพิันธ์์โดยตีรงกับปิริมาณเกลือโซีเดียม
ในปิัสสาว่ะ และมีคว่ามสัมพิันธ์์แบบตีรงกันข้ามกับปิริมาณโพิแที่สเซีียมในปิัสสาว่ะ สำหรับอัตีราการเสียชีีว่ิตี
ก็เพิิ�มสูงข้�นเปิ็น 1.02, 1.07 และ 1.28 เที่่าในกลุ่มเตีิมเกลือในอาหารบางครั�ง บ่อยครั�ง และทีุ่กครั�ง ตีามลำดับ
เมื�อเปิรียบเที่ียบกับกลุ่มที่ี�ไม่เคยเตีิมเกลือในอาหารเลย และเมื�อนำปิัจจัยอื�น ๆ มาว่ิเคราะห์ร่ว่มด้ว่ย เชี่น
คว่ามดันโลหิตีสูง เบาหว่าน ไตีเสื�อมเรื�อรัง ชีนิดของอาหาร ก็ไม่ที่ำให้ผลการศ้กษาเปิลี�ยนแปิลงไปิ การว่ิเคราะห์
เพิิ�มเตีิมโดยปิรับด้ว่ยปิริมาณโพิแที่สเซีียมในปิัสสาว่ะหรือการบริโภคอาหารที่ี�มีโพิแที่สเซีียมสูงไม่ได้เปิลี�ยนแปิลง
ผลลั พิ ธ์์ อ ย่ า งมี นั ย สําคัญ ซี้�ง บ่ง ชีี�ว่่าคว่ามสัมพิัน ธ์์เชีิ งบว่กที่ี� สังเกตีได้ ร ะหว่่ า งการเตีิ ม เกลื อลงในอาหารและ
การเสียชีีว่ิตีส่ว่นใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคโซีเดียมสูงมากกว่่าการบริโภคโพิแที่สเซีียมตี�ำ

ww

โดิ์ยสุาเห่ตุการเสุียชูีวต์ พบว่า ความถีใ� นการเต์มเกลือในอาห่ารสุัมพันธ์กบั การเสุียชูีวต์ จากโรคห่ัวใจ
และห่ลอดิ์เลือดิ์ และโรคมะเร็งอย่างมีนยั สุำคัญทางสุถ์ต์ นอกจากนีจ้ ากการคำนวณปจจัยเสุีย� งอืน� ๆ เพ์ม� เต์ม
ยังพบว่าการรับประทานผักและผลไมที�เพ์�มข่ึ้นสุามารถลดิ์ความเสุี�ยงข่องอัตราการเสุียชูีว์ตที�เพ์�มข่ึ้น
จากการเต์มเกลือในอาห่ารไดิ์
จากข่อมูลทางดิ์านการศึกษางานว์จัยดิ์ังกล่าว ชี่ว่ยให้ข้อมูลและคว่ามสำคัญของการเปิลี�ยนแปิลง
พิฤตีิกรรมการบริโภคเกลือ โดิ์ยย์�งเต์มเกลือในอาห่ารบ่อยข่ึ้นเท่าไห่ร่ก็ย์�งสุัมพันธ์กับอัตราการเสุียชูีว์ต
ก่อนวัยมากข่ึน้ โดยคว่ามถี่ีข� องการเตีิมเกลือในอาหารสามารถี่ปิระเมินและนำไปิใชี้ได้งา่ ย ดังนัน� อาจจะมีปิระโยชีน์
ในการปิรับรูปิแบบอาหารในอนาคตีตี่อไปิ ส่ว่นในปิระเที่ศไที่ยที่ี�ปิระชีาชีนนิยมเตีิมน�ำปิลาและเครื�องปิรุงรส
ซี้�งล้ว่นปิระกอบด้ว่ยโซีเดียมเปิ็นส่ว่นปิระกอบเชี่นเดียว่กับเกลือ ก็คว่รลดการเตีิมให้น้อยลงด้ว่ยเพิื�อสุขภาพิ
ในระยะยาว่
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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

“ถึ�าประกาศทั�งต�นจะมุีผ้�ได�รับผลกระทบจำนวนมุาก แต่การประกาศ
เฉพาะช่่อดอกจะทำให�ผ้�ที�ใช่�ประโยช่น์จากราก ต�น กิ�ง ใบ ยังสามุารถึใช่�ได�
ตามุปกติ นอกจากนี�จะกำหนดปริมุาณช่่อดอกสำหรับครัวเรือนที�เหมุาะสมุ
ซึ่ึ� ง อย้่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาและรั บ ฟัั ง ความุคิ ด เห็ น คาดว่ า จะได� ข� อ สรุ ป
ปริมุาณช่่อดอกกัญช่าเร็ว ๆ นี� หากไมุ่เกินที�กำหนดจะไมุ่เข�าข่าย สามุารถึใช่�
ด้ แลสุ ข ภ์าพตนเองได� หากเกิ น หรื อเพื� อการค� า ก็ ต�องขออนุ ญ าต ซึ่ึ�ง ไมุ่ใช่่
เรื�องยาก เพราะจะอำนวยความุสะดวกด�วยการขอทะเบียนออนไลน์ โดย
จะกำหนดคุ ณ สมุบั ติ ข องผ้� จ ำหน่ า ยไว� ทั� ง นี� ห ลั ง ปรั บ ปรุ ง แล� ว จะเสนอให�
คณะกรรมุการคุ�มุครองและส่งเสริมุภ์้มุิปัญญาฯ ซึ่ึ�งมุีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานพิจารณา ก่อนเสนอรัฐมุนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามุ”
นพ.ยงยศ์ กล่าวต่อว่า การออกประกาศฉบับใหมุ่จะเร่งดำเนินการ
โดยเร็วที�สุดเพื�อลดผลกระทบต่อประช่าช่น และเมุื�อมุีความุช่ัดเจนจะมุีการทำ
ความุเข�าใจกับผ้�ปฏิิบัติคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะผ้�อนุญาต
ในพื�นที� และหารือร่วมุกันกับทางตำรวจเพื�อทำความุเข�าใจ ส่วนประกาศ
ฉบับก่อนหน�านี� การบังคับใช่�เรื�องบทลงโทษน่าจะยังไมุ่เกิดขึ�น เนื�องจาก
เราใช่�มุาตรการป้องปรามุและตักเตือนเป็นหลัก และการดำเนินการเอาผิด
ตามุกฎหมุายต�องครบกระบวนความุ โดยต�องมุีเจ�าพนักงานสาธารณสุขที�มุี
ความุเช่ีย� วช่าญให�ความุเห็นว่าสมุุนไพรและผลิตภ์ัณฑ์์สมุุนไพรนัน� ผิดกฎหมุาย
หรือไมุ่ ทัง� นีก� ระทรวงสาธารณสุขขอเน�นย�ำการใช่�กญ
ั ช่าเพือ� ประโยช่น์ทางการแพทย์
เท่านั�น
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กระทรวงสาธารณสุขเร่งปรับปรุงประกาศ
กำหนดเฉพาะ “ช่่อดอกกัญช่า” เป็นสมุุนไพรควบคุมุ
ลดผลกระทบผ้ใ� ช่�ประโยช่น์จากกัญช่า พร�อมุกำหนด
ปริ มุ าณครอบครองในครั ว เรื อ น ก่ อ นนำเข� า ส้่
การพิจารณาของคณะกรรมุการฯ เพือ� ให�มุคี วามุช่ัดเจน
ก่อนหารือทำความุเข�าใจร่วมุกัน
นพ.ณรงค์์ สายวงศ์์ รองปลััดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที�มุีการทำหนังสือ
ถึึงผ้�บัญช่าการตำรวจแห่งช่าติ เรื�องการดำเนินคดี
กับผ้�ไมุ่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุุนไพร
ควบคุมุ หรือจำหน่าย หรือแปรร้ปสมุุนไพรควบคุมุ
เพื�อการค�านั�น นัยของหนังสือฉบับนี�เพื�อต�องการ
คุ� มุ ครองผ้� ที� มุี อ ายุไ มุ่ถึึง 20 ปี สตรีมุีค รรภ์์แ ละ
ให� น มุบุ ต ร แต่ จ ากที� ต รวจสอบหนั ง สื อ แล� ว
และปรึกษากับหน่วยงานที�เกี�ยวข�อง มุีข�อสรุปและ
ข� อ สั� ง การให� อ ธิ บ ดี ก รมุการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทบทวนรายละเอียด โดยได�
นำหนั ง สื อ ฉบั บ ดั งกล่าวกลับมุาพิจารณาอีกครั�ง
ทบทวนเพือ� ให�เกิดประโยช่น์กบั ประช่าช่นมุากทีส� ดุ
ด� า น นพ.ยงยศ์ ธรรมวุ ฒิิ อธิ บ ดี
กรมการแพทย์แผนไทยแลัะการแพทย์ทางเลัือก
กล่าวว่า คณะอนุกรรมุการด�านกฎหมุาย ภ์ายใต�
พระราช่บั ญ ญั ติ คุ� มุ ครองและส่ ง เสริ มุ ภ์้ มุิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หารือแล�วเห็นว่า
การกำหนดกั ญ ช่าเป็ น สมุุ น ไพรควบคุ มุ ต� อ งมุี
ความุช่ัดเจน 4 เรื�อง คือ 1. ประช่าช่นที�ใช่�ประโยช่น์
จากกัญช่าในการด้แลสุขภ์าพต�องไมุ่ได�รบั ผลกระทบ
2. ความุผิ ด ของประช่าช่นที� ด ำเนิ น การก่ อ นจะ
มุีประกาศฉบับนี�ต�องไมุ่มุี 3. การดำเนินการของ
เจ� า หน� า ที� ที� จ ะไปดำเนิ น การร่ ว มุกั บ ผ้� เ กี� ย วข� อ ง
ต�องมุีความุช่ัดเจน และ 4. กัญช่าจะเป็นพืช่สำคัญ
สร�างเศรษฐกิจและคุณค่าทางการแพทย์ การให�
กั ญ ช่ากลั บ ไปเป็ น ยาเสพติ ด หรื อ ถึ้ ก ด� อ ยค่ า
จากการกระทำของคนก็ ไ มุ่ ค วรเกิ ด ขึ� น ดั ง นั� น
คณะอนุกรรมุการด�านกฎหมุายฯ จึงเห็นควรให�
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ� งสมุุนไพร
ควบคุ มุ ให� มุี ค วามุช่ั ด เจนขึ� น โดยจะกำหนด
เฉพาะช่่อดอกกัญช่าเป็นสมุุนไพรควบคุมุเท่านั�น
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สธ.เร่่งปร่ับปรุ่งปร่ะกาศกำหนดเฉพาะ “ช่่อดอกกัญช่า”
เป็็นสมุุนไพรควบคุมุ เพ่�อลดผลกระทบ
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาวะ MIS-C ในเด็็กสามารถรักษาได็้
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กรมการแพิ่ทย์ โด็ยสถาบัันสุขภาพิ่เด็็กแห่่งชาติ่
มห่าราช่นี เป่ิด็เผู้ยว่า จากการระบัาด็ของโรค COVID-19
ส่งผู้ล่ให่�มีเด็็กอายุ 0-18 ป่ี ติ่ด็เชื�อโคว่ด็-19 เพิ่่�มขึ�น แล่ะ
คาด็ว่าจะทำให่�มกี ารพิ่บัผู้้ป่� ว่ ย MIS-C (ม่สซี) เพิ่่ม� ขึน� เช่นกัน
เนื�องจากเป่็นอาการที�พิ่บัในเด็็กห่ล่ังติ่ด็เชื�อโคว่ด็-19
นพ.สมศัักดิิ� อรรฆศัิลป์์ อธิิบัดิีกรมการแพทย์
เป่ิด็เผู้ยว่า MIS-C (ม่สซี) เป่็นกลุ่่มอาการอุบััติ่ให่ม่ที�พิ่บั
ในเด็็ ก ซึ� ง ร่ า งกายมี ก ารอั ก เสบัห่ล่ายระบับัห่ล่ั ง จากมี
การติ่ด็เชือ� SARS-CoV-2 สาเห่ติุเชือ� ว่าเก่ด็จากการติอบัสนอง
ของภ้มค่ ม�ุ กันในร่างกายติ่อเชือ� ไวรัสนีท� มี� ากเก่นไป่ ทำให่�
เก่ด็ความผู้่ด็ป่กติ่ของร่างกายห่ล่ายระบับัติามมา ภาวะนี�
พิ่บัได็�ในเด็็กทุกกลุ่ม่ อายุ อุบัติั ก่ ารณ์์ป่ระมาณ์ร�อยล่ะ 0.03
ของผู้้�ป่่วยเด็็กที�เป่็น COVID-19 โด็ยผู้้�ป่่วยจะมีอาการไข�
ผู้ื�น ติาแด็ง อาเจียน ป่วด็ท�อง ถ่ายเห่ล่ว อาจมีภาวะช็อก
ทีเ� ก่ด็จากการอักเสบัทีห่� วั ใจ ห่รือห่ล่อด็เล่ือด็ห่ัวใจโป่่งพิ่อง
ซึง� เป่็นอันติรายถึงเสียชีวติ่ ได็� ร่วมกับัการติรวจพิ่บัเชือ� ห่รือ
ภ้มค่ ม�ุ กันห่รือป่ระวัติส่ มั ผู้ัสเชือ� SARS-CoV-2 การอักเสบั
ของห่ัวใจพิ่บัได็�ร�อยล่ะ 30 อาจมีอาการรุนแรงจนจำเป่็น
ติ�องรักษาในห่อผู้้�ป่่วยว่กฤติ่ ในป่ระเทศไทยพิ่บัผู้้�ป่่วย
MIS-C แล่�วมากกว่า 100 รายทัว� ป่ระเทศ ภาวะนีค� วรได็�รบัั
การรักษาด็�วยอ่มม้โนโกล่บั้ล่่นแล่ะยากด็ภ้ม่คุ�มกัน

นพ.อดิิศััย ภััตตาตั�ง ผู้้�อำนวยการสถาบัันสุขภัาพเดิ็กแห่่งชาติมห่าราชินี กรมการแพทย์ กล่่าวเพิ่่�มเติ่มว่า ในสถาบััน
สุขภาพิ่เด็็กแห่่งชาติ่มห่าราช่นีมีการพิ่บัผู้้�ป่่วย MIS-C จำนวน 51 ราย อายุติั�งแติ่ 9 เด็ือน ถึง 11 ป่ี อายุเฉล่ี�ย 4.8 ป่ี ผู้้�ป่่วยมักมาด็�วย
ไข� ผู้ืน� แล่ะอาการทางระบับัทางเด็่นอาห่ารร่วมด็�วย ในเด็็กเล่็กมักมีอาการติาแด็ง ป่ากแด็ง มือเท�าบัวม คล่�ายโรคคาวาซาก่ การติรวจเล่ือด็
จะพิ่บัค่าการอักเสบัที�เพิ่่�มขึ�นผู้่ด็ป่กติ่ ผู้้�ป่่วยร�อยล่ะ 27 มีภาวะช็อก จำเป่็นติ�องให่�การรักษาในห่อผู้้�ป่่วยว่กฤติ่ ผู้้�ป่่วยบัางคนมี
เส�นเล่ือด็ห่ัวใจโป่่งพิ่องคล่�ายกับัโรคคาวาซาก่ ผู้้�ป่่วยเกือบัทั�งห่มด็มีการติอบัสนองติ่อการรักษาด็ี การทำงานของห่ัวใจกล่ับัมาทำงาน
เป่็นป่กติ่ร�อยล่ะ 90 ระยะเวล่าที�รักษาในห่อผู้้�ป่่วยว่กฤติ่ขึ�นกับัความรุนแรงแล่ะการติอบัสนองติ่อการรักษา ในสถาบัันสุขภาพิ่เด็็ก
แห่่งชาติ่มห่าราช่นีพิ่บัการเสียชีว่ติจากภาวะนี�จากเส�นเล่ือด็ห่ัวใจโป่่งพิ่อง 1 ราย การว่น่จฉัยแล่ะการรักษาที�ทันท่วงทีจะช่วยชีว่ติ
ผู้้�ป่่วยโรคนี� แล่ะล่ด็ภาวะแทรกซ�อนได็�
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ซอกแซก

สบยช. เตืือนยาอีโฉมใหม่รููปหมีพููห์ ออกฤทธิ์์�รูุนแรูง รูะวัังอันตืรูายถึึงตืาย
จ่ากกรณ่ข่่าว่การตรว่จ่ย่ดยาเสพติดรูปิแบบใหม่ซื้่�งเปิ็นัยาอ่ลักษณะเปิ็นัเม็ด
ในัรูปิแบบตัว่การ์ตนัู หม่พหู ์ ส่เหล่อง พร้อมยานัอนัหลับชื้นัิดรุนัแรงในัพ่นั� ที่่� จ่.นัครพนัม
ยาอ่ ยาเลิฟ เอ็คซื้์ตาซื้่ (Ecstasy) เปิ็นัยาเสพติดตัว่เด่ยว่กันั ม่ฤที่ธิ�หลอนัปิระสาที่
และกระตุ้นัปิระสาที่ จ่ะแตกต่างกันับ้างในัด้านัโครงสร้างที่างเคม่ ม่ที่ั�งที่่�เปิ็นัแคปิซืู้ล
และเปิ็นัเม็ดยาส่ต่าง ๆ นัิยมใชื้้ในักลุ่มนัักเที่่�ยว่กลางค่นั เม่�อเสพยาอ่เข่้าสู่ร่างกาย
จ่ะออกฤที่ธิ�ภายในัเว่ลา 45 นัาที่่ และฤที่ธิ�ข่องยาจ่ะอยู่ในัร่างกายได้นัานัปิระมาณ
6-8 ชื้ั�ว่โมง โดยออกฤที่ธิ�กระตุ้นัระบบปิระสาที่ในัระยะเว่ลาสั�นั ๆ หลังจ่ากนัั�นั
จ่ะหลอนัปิระสาที่อย่ า งรุ นั แรง ผู้ เ สพจ่ะรู้ ส่ ก ร้ อ นั เหง่� อ ออกมาก หั ว่ ใจ่เต้ นั เร็ ว่
คว่ามดันัโลหิตสูง การได้ยินัเส่ยง และการมองเห็นัแสงส่ต่าง ๆ ผิดไปิจ่ากคว่ามเปิ็นัจ่ริง รู้ส่กต่�นัตัว่ตลอดเว่ลา ไม่สามารถูคว่บคุมอารมณ์
ข่องตนัเองได้ ในัส่ ว่ นัข่องยานัอนัหลั บ ชื้นัิ ด รุ นั แรงที่่� พ บจ่ะออกฤที่ธิ� ก ดปิระสาที่ส่ ว่ นักลาง ที่ำให้ ห ลั บ และเปิ็ นั ยาที่่� ไ ม่ ม่ ใ นับั ญ ชื้่ ย าข่อง
กระที่รว่งสาธารณสุข่ คาดว่่าจ่ะนัำยาที่ั�ง 2 ชื้นัิดที่่�ตรว่จ่พบมาเสพร่ว่มกันัเพ่�อให้ออกฤที่ธิ�รุนัแรงมากข่่�นั

อย. เตืือนอย่าซื้ื�อยาโมลนูพู์รูาเวัียรู์ทางออนไลน์
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สำนัักงานัคณะกรรมการอาหารและยา เปิิดเผยว่่า ตามที่่ม� ข่่ า่ ว่พบการข่าย
ยาโมลนัูพิราเว่่ยร์ที่างส่�อออนัไลนั์ แต่ยาดังกล่าว่เปิ็นัยาคว่บคุมพิเศษที่่�ต้องสั�งจ่่าย
โดยแพที่ย์ ที่ั�งนั่�กระที่รว่งสาธารณสุข่ม่การสำรองยาโมลนัูพิราเว่่ยร์ในัจ่ำนัว่นัที่่�
เพ่ยงพอสำหรับการรักษาโรคติดเชื้่อ� โคว่ิด-19 ในัปิระเที่ศไที่ย แต่ที่ส่� ำคัญข่อให้รบั ยา
จ่ากแหล่งที่่�ถููกต้องค่อ โรงพยาบาลข่องรัฐและเอกชื้นัที่่�ได้รับจ่ัดสรรยาจ่ากภาครัฐ
ไม่คว่รซื้่�อยาผ่านัชื้่องที่างส่�อออนัไลนั์ โดยยาโมลนัูพิราเว่่ยร์เปิ็นัยาที่่�ต้องสั�งจ่่าย
โดยแพที่ย์ ซื้่�งแพที่ย์จ่ะม่การปิระเมินัอาการและสั�งจ่่ายตามข่้อบ่งใชื้้ตามแนัว่ที่าง
การรักษาโรคติดเชื้่�อโคโรนัาไว่รัส 2019 ข่องกรมการแพที่ย์ กระที่รว่งสาธารณสุข่
นัอกจ่ากนั่�ยาโมลนัูพิราเว่่ยร์ยังม่ข่้อคว่รระว่ังในัการใชื้้ยา โดยเฉพาะการห้ามใชื้้ในัหญิงตั�งครรภ์ และยังต้องม่การติดตามอาการไม่พ่งปิระสงค์
จ่ากยาอย่างใกล้ชื้ดิ ด้ว่ย หากผูปิ้ ว่่ ยสัง� ซื้่อ� ยาโมลนัูพริ าเว่่ยร์ที่างออนัไลนั์มารับปิระที่านัเองอาจ่ได้รบั ยาปิลอม ยาที่่ไ� ม่ได้ข่นั่� ที่ะเบ่ยนั ซื้่ง� ไม่ปิลอดภัย
ต่อตัว่ผู้ปิ่ว่ยเอง และการใชื้้ยานั่�อย่างไม่เหมาะสมอาจ่ที่ำให้เกิดเชื้่�อด่�อยา ไม่สามารถูใชื้้ยาโมลนัูพิราเว่่ยร์รักษาโรคติดเชื้่�อโคว่ิด-19 ได้อ่กต่อไปิ

หมอฟัันเตืือน! อุดฟัันด้วัยผงพู์เศษ อันตืรูายถึึงชีวัตื์
กรณ่ม่การนัำผงพิเศษไปิอุดฟันั ซื้่�งเปิ็นัการใชื้้ยาผิดว่ิธ่และอันัตรายอย่างยิ�ง
เพราะยาชื้นัิ ด นั่� เ ปิ็ นั ยาสำหรั บ การฆ่่ า เชื้่� อ บริ เว่ณผิ ว่ ภายนัอกร่ า งกาย ไม่ ค ว่รนัำมาใชื้้
กับชื้่องปิาก ซื้่�งผงพิเศษม่ส่ว่นัผสมข่องยาซื้ัลฟานัิลาไมด์ (Sulfanilamide) ซื้่�งต้องระว่ังการใชื้้
ในัผู้ที่่�แพ้ยากลุ่มนั่� ผลข่้างเค่ยงม่ตั�งแต่ระดับที่่�ไม่รุนัแรงไปิถู่งระดับที่่�รุนัแรง เกิดผ่�นัแพ้ยา
หร่อแพ้แบบสต่เว่นัส์-จ่อห์นัสันั ซื้ินัโดรม (Stevens-Johnson Syndrome หร่อ SJS) อาจ่เกิด
แผลพุพองที่่ผ� ว่ิ หนััง ผิว่ลอก หร่อม่ข่องเหลว่ไหลออกมาจ่ากผิว่หนัังชื้ันั� นัอก หร่อเกิดอาการแพ้
ร่ว่มกับอาการแที่รกซื้้อนัในัระบบอ่�นั ๆ ที่่�เร่ยกว่่า Toxic Epidermal Necrolysis หร่อ
TEN ได้
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Supplier Qualification

สมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จัดการประชุมเรื่อง Supplier
Qualiﬁcation รูปแบบออนไลน Zoom Webinar ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา
10.00-12.00 น. รหัสกิจกรรม 2004-2-000-017-09-2565 จำนวน 2 หนวยกิต วิทยากร
อ.ภก.ประเสริฐ เลิศเลอพันธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผูส นใจสมัครเขารวมงานประชุมลงทะเบียนออนไลนผา นทาง http://tipa.or.th/tipa/register
คาลงทะเบียน สมาชิก TIPA 536 บาท บุคคลทัว่ ไป 856 บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ไดที่ โทรศัพท 085-191-0011 หรือ Line @TIPA หรือ E-mail: info@tipa.or.th
ÃÑ¡ÉÒ¡Ã´äËÅÂŒÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃãËŒä´Œ¼Å
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เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดการประชุมเรื่อง
รักษากรดไหลยอนอยางไรใหไดผล รูปแบบออนไลนในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 11.00-12.00 น. รหัสกิจกรรม 2001-2-000-047-09-2565 จำนวน 1 หนวยกิต
วิ ทยากร พ.ท.นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒ นา อายุรแพทยโรคระบบทางเดิ น อาหารและตั บ
อาจารยประจำภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผูสนใจสมัครเขารวม
งานประชุมลงทะเบียนออนไลนไดที่ https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project
=65-F48 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2712-1627-8, 0-2391-6243
โทรสาร 0-2390-1987 หรือ E-mail: admin@pat.or.th
Recent Update on the Treatment of Constipation
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เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดการประชุมเรื่อง
Recent Update on the Treatment of Constipation รูปแบบออนไลนในวันที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. รหัสกิจกรรม 2001-2-000-048-10-2565 จำนวน
1 หนวยกิต วิทยากร พ.ท.นพ.ธรณัส กระตายทอง แพทยเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร
และตับ และแพทยเวชศาสตรชะลอวัย คลินิกศูนยแพทยพัฒนา ผูสนใจสมัครเขารวม
งานประชุมลงทะเบียนออนไลนไดที่ https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project
=65-F49 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2712-1627-8, 0-2391-6243
โทรสาร 0-2390-1987 หรือ E-mail: admin@pat.or.th
Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ¤ÃÑ้§·Õ่ 9
Bladder Cancer

ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร จัดงานประชุมหัวขอเรื่อง Oncology
Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 9 Bladder Cancer
รูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-010-10-2565 จำนวน 3 หนวยกิต ผูสนใจสมัครเขารวม
งานประชุมโดยแจงผาน คุณเอกลักษณ กอบสาริกรณ โทรศัพท 0-2011-4547 หรือ E-mail:
Aekaluck@bumrungrad.com
ตองการประชาสัมพันธขาวสาร ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ 0-2423-2286 E-mail: knight26.live@gmail.com
บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จํากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
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