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WHO เตือน เฝาระวังไขหวัดใหญ
พบอาจรุนแรงที่สุดในรอบ 2 ป
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และอาจมีการติดเชื้อรวมกับโควิด-19

Mind & Care
กัญชากับจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น

งานประชุมวิชาการ เรื่อง

Enhancing Mental Wellbeing:
The Role of Nutrients and Herbs

แพทย์แผนจีน
โควิด-19
กับภาวะ brain fog

โดย ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์

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

พิสูจน์อักษร

สุกัญญำ นิธิพำนิชเจริญ

งานโฆษณา

ภิญญำพัชร์ ธนำกุลจิรำทิพย์
พัชรินทร์ กำยหอม
กนกอร ขจรศักดิ์
มนัญญำ นำควิลัย

โควิิด-19 ยัังคงเป็็นป็ระเด็นที่่ใ� ห้้ติดิ ติามกัันอยั่น� ะครับ สำห้รับในฉบับน่�
ที่่มบรรณาธิิกัารกั็ได้นำเที่คนิคกัารลดเสมห้ะที่่�เกัิดจากักัารติิดเชื้้�อโควิิด-19
มาฝากัทีุ่ กั ที่� า นครั บ ซึ่่� ง สามารถแนะนำให้้ ป็ ฏิิ บั ติิ ร� วิ มกัั บ กัารใชื้้ ยั าแกั้ ไ อ
ลดเสมห้ะได้ นอกัจากัน่� ยัั ง ม่ ป็ ระเด็ น ของกัลุ� ม อากัารห้ลั ง เป็็ น โควิิ ด -19
มาเล�าให้้ฟัังกัันด้วิยันะครับ โดยัเริ�มจากักัารนำศาสติร์ของแพที่ยั์แผนจ่นมาใชื้้
รักัษาอากัาร brain fog ซึ่่�งเป็็นควิามบกัพร��องของสมองและสมาธิิิ รวิมถ่ง
อากัารที่างจิิติป็ระสาที่ในระยัะสั�น และ/ห้ร้้อระยัะยัาวิ ติลอดจนส่่ญเส่่ยั
กัารได้้กัลิ�นและรัับรสร�วิมด้วิยัได้ และยัังม่เน้�อห้าเกั่�ยัวิกัับกัลุ�มอากัาร MIS-C
(มิิสซึ่่่) ซึ่่�งเป็็นอากัารที่่�พบในเด็็กัห้ลัังติิิดเชื้้�อโควิิิด-19 ที่่�พบได้มากัข่�น อ่กัที่ั�ง
ยัั ง ม่ ป็ ระเด็ น ของกัารติิ ด เชื้้� อ ไข้ ห้ วิั ด ให้ญ� ร� วิ มกัั บ กัารติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19 ด้ วิ ยั
เน้�องจากัในชื้�วิงน่�กัำลังจะเข้าส่�กัารระบาดของไข้ห้วิัดให้ญ�ในป็ระเที่ศไที่ยั
แล้วิด้วิยั ซึ่่�งอาจม่ควิามรุนแรงมากักัวิ�าเดิม
ป็ระเด็ น ถั ด มาที่่� เรานำมาฝากักัั น ในฉบั บ น่� เ ป็็ น เร้� อ งของกัั ญ ชื้าที่่�
ในขณะน่�ไม�จัดเป็็นยัาเสพติิดให้้โที่ษแล้วิ จ่งที่ำให้้เด็กัและวิัยัรุ�นม่โอกัาสได้รับ
กัั ญ ชื้าที่่� อ าจใส� ใ นอาห้ารห้ร้ อ เคร้� อ งด้� ม ห้ร้ อ อาจนำไป็ใชื้้ ใ นที่างที่่� ผิ ด ได้
ที่่ ม บรรณาธิิ กั ารจ่ ง อยัากัเน้ น ยั� ำ ให้้ เ ห้็ น ผลกัระที่บของกัารได้ รั บ กัั ญ ชื้า
ในชื้� วิงเด็ กัและวิั ยัรุ�น โดยัเฉพาะกัารเกัิ ด อากัารที่างจิ ติ ห้ร้ อผลกัระที่บติ�อ
พัฒนากัารของสมอง นอกัจากัในกัลุ�มเด็กัและวิัยัรุ�นแล้วิ สำห้รับในวิัยัผ่้ให้ญ�
กั็ม่คำเติ้อนเกั่�ยัวิกัับกัารใชื้้กััญชื้าร�วิมกัับเคร้�องด้�มที่่�ม่คาเฟัอ่นมาฝากัเชื้�นกััน
นอกัจากัน่ยั� งั ม่เกัร็ดควิามร่เ้ กั่ยั� วิกัับกัารนำยัานอนห้ลับไป็ใชื้้ในที่างที่่ผ� ดิ ซึ่่ง� เป็็น
กัระแสข�าวิในชื้�วิงเด้อนที่่�ผ�านมา และคำแนะนำเกั่�ยัวิกัับสารอาห้ารที่่�ม่ผลติ�อ
ระบบภู่มิคุ้มกัันโรคมาฝากัอ่กัด้วิยั
ที่้ายัสุดน่ที่� ม่ บรรณาธิิกัารขอส�งควิามห้�วิงใยัแกั�ผอ่้ า� นทีุ่กัที่�าน เน้อ� งจากั
เริม� เข้าฤด่ฝนที่่จ� ะม่พายัุติา� ง ๆ แวิะเวิ่ยันเข้ามาเยั่ยั� มเยั่ยันป็ระเที่ศไที่ยักัันติลอด
ซึ่่�งจะที่ำให้้ฝนติกั ม่น�ำรอระบายัได้เป็็นระยัะ และอาจที่ำให้้ที่�านเจ็บป็่วิยั
ได้ง�ายัข่�นด้วิยันะครับ
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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
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คณะที่ปรึกษา และคอลัมนิสต์

ช่างภาพ

คชพล ไชยทุ่งฉิน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สิริพร แสงเทียนฉำย
โทรศัพท์ติดต่อ หรือสมัครสมาชิกได้ที่
โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2423-2286

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำ�ากัด
71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700
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พญ.วรินทิพย์ สว่างศรี
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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กััญชากัับจิิตเวชเด็็กัและวัยรุ่่�น

การเชื่่อ� งโยงกันของเส้้นประส้าทในส้มองลดลง และส้มองส้่วน
White matter มีความส้มบููรณ์์ลดลง ในขณ์ะที�การทำงานของ
ส้มองพบูว่าส้มองต้้องทำงานหนักมากข้�น เม่�อต้้องการส้มาธิิ
หร่อการต้ัดส้ินใจ
ผลกระทบทางอารมณ์์ แม้ฤทธิิ�ของกัญชื่าจะทำให้
ผูู้้ใชื่้มีความรู้ส้้กเคลิบูเคลิ�มเป็นสุ้ข (Euphoria, ‘High’) แต้่จาก
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ปัจจุบูนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู้่ “นโยบูายกัญชื่าเส้รี”
โดยกระทรวงส้าธิารณ์สุ้ขออกประกาศ เร่อ� ง ระบูุชื่อ่� ยาเส้พต้ิด
ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที�มีผู้ลบูังคับูใชื่้เม่�อวันที� 9
มิถุนุ ายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้ทกุ ส้่วนของกัญชื่า กัญชื่ง ไม่เป็น
ยาเส้พต้ิด ยกเว้นส้ารส้กัดทีม� ส้ี าร THC เกิน 0.2% โดยน�ำหนัก
เพ่�อวัต้ถุุประส้งค์ทางการแพทย์ หร่อการดูแลสุ้ขภาพ และ
ส้ร้างมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจ
แต้่ในชื่่วง 2 เด่อนที�ผู้่านมาหลังจากมีการประกาศ
ทางกระทรวงส้าธิารณ์สุ้ ข เองมี ร ายงานอุ บูั ต้ิ ก ารณ์์ ผูู้้ ป่ ว ย
ทีม� าด้วยอาการข้างเคียงจากพิษของการใชื่้กญ
ั ชื่าเพิม� มากข้น�
โดยเฉพาะในผูู้้ป่วยเด็กและวัยรุ่น

ผลกัรุ่ะทบของกััญชาต�อเด็็กัและวัยรุ่่�น
ผลกระทบต่่อสมอง เป็นทีร� กู้ นั ดีวา่ ส้มองของมนุษย์
จะมีการพัฒนาต้่อเน่อ� งไปจนถุ้งชื่่วงอายุ 20 ปีต้อนต้้น การใชื่้
กัญชื่าในวัยรุ่นจ้งส้่งผู้ลเส้ียมากกว่าในผูู้้ใหญ่ ขณ์ะที�มีการใชื่้
กั ญ ชื่า ส้มองของเราจะถุู ก กระตุ้้ น ด้ ว ย Delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) ที�ต้ำแหน่ง cannabinoid
receptors ซึ่้�งส้่งผู้ลต้่อการหลั�งส้ารเคมีอ่�น ๆ ในส้มองที�มี
หน้าที�ในการเจริญเต้ิบูโต้ของระบูบูประส้าท ทำให้โครงส้ร้าง
และการทำงานของส้มองเปลี� ย นแปลงไป จากผู้ล MRI
พบูว่าวัยรุ่นที�ใชื่้กัญชื่าเป็นประจำจะมีขนาดส้มองที�เล็กกว่า
มีลักษณ์ะของรอยหยักของส้มองแต้กต้่างและบูางกว่าปกต้ิ
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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2. ชื่่� น ชื่มในความซึ่่� อ ส้ั ต้ ย์ ที� ก ล้ า พู ด คุ ย เร่� อ งนี� อ ย่ า งต้รงไป
ต้รงมา
3. ให้ ข้ อ มู ล โดยอาจให้ เ ด็ ก เป็ น คนหาข้ อ มู ล ทั� ง ข้ อ ดี แ ละ
ข้อเส้ีย นำมาพูดคุยกันด้วยเหตุ้และผู้ล อาจต้ีต้ารางเอามา
เทียบูกันระหว่างผู้ลดีและผู้ลเส้ียที�อาจเกิดกับูเด็ก และ
แส้ดงความห่วงใยและความกังวลของผูู้้ป กครองลงไป
ในเหตุ้ผู้ลด้วย
4. แส้ดงความหนักแน่นชื่ัดเจนอย่างสุ้ภาพและส้งบู
5. เชื่่�อใจและแส้ดงความมั�นใจในต้ัวเด็ก ส้อดส้่องส้อบูถุาม
แต้่ไม่จ้องจับูผู้ิด และทำให้เด็กและวัยรุ่นเห็นว่าถุ้งแม้
เขาไม่ใชื่้ส้ารดังกล่าว เขาก็ส้ามารถุเป็นเด็กที�มีความสุ้ขได้
ไม่ว่าจะอยู่ในส้ังคมไหน
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งานวิจัยพบูว่าวัยรุ่นที�ใชื่้กัญชื่าเป็นประจำมีความส้ัมพันธิ์ต้่อ
โรคซึ่้มเศร้า (Major depressive disorder) ได้มากกว่าคนทัว� ไป
ถุ้ง 3 เท่า และส้ัมพันธิ์กับูพฤต้ิกรรมฆ่่าต้ัวต้ายได้มากกว่า
คนทั�วไป อาการซึ่้มเศร้าวิต้กกังวลจะเป็นมากข้�นเม่�อผูู้้ป่วย
หยุดใชื่้กญ
ั ชื่า หร่อในบูางครัง� ยังส้ามารถุพบูอาการวิต้กกังวล
หร่อ Panic attack ได้จากพิษของกัญชื่าเอง
ผลกระทบต่่ออาการจิิต่เภท (Psychotic disorder
and Schizophrenia) กัญชื่าส้ามารถุทำให้มีอาการหูแว่ว
ภาพหลอน หวาดระแวง ฉับูพลัน/ชื่ั�วคราวได้ในวัยรุ่น โดย
ในผูู้ท้ มี� อี าการดังกล่าว มากกว่า 50% ของวัยรุน่ ทีใ� ชื่้จะพัฒนา
ไปเป็นโรคจิต้เภทถุาวรได้ในอนาคต้ ในขณ์ะที�บูุคคลทั�วไป
พบูโอกาส้เกิดโรค Schizophrenia ได้ 1% ของประชื่ากร
ทั�งหมด แต้่ในกลุ่มผูู้้ใชื่้กัญาเป็นประจำจะพบูโรคดังกล่าว
เพิ�มข้�นเป็น 2 เท่า
ผลกระทบต่่อการใช้้ยาเสพต่ิดอ่น� ๆ การใชื่้กญ
ั ชื่า
มั ก ส้ั ม พั น ธิ์ กั บู การด่� ม แอลกอฮอล์ แ ละการสู้ บู บูุ ห รี� และ
มีการศ้กษาพบูว่าวัยรุ่นที�ใชื่้กัญชื่า เม่�อต้ิดต้ามถุ้งวัยผูู้้ใหญ่
จะมีการต้ิดส้ารเส้พต้ิดอ่�น ๆ มากกว่าวัยรุ่นทั�วไป
นอกจากกัญชื่าจะส้่งผู้ลกระทบูต้่อด้านต้่าง ๆ ที�
กล่าวมาแล้ว กัญชื่ายังส้่งผู้ลกระทบูต้่อชื่ีวิต้ประจำวันของ
ผูู้้ใชื่้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการนอนหลับ ที�อาจทำให้รู้ส้้ก
ง่วงซึ่้มทั�งวันเม่�อออกฤทธิิ� หร่อทำให้นอนไม่หลับูเม่�อหยุดใชื่้
ผู้ลกระทบูต้่อความจิำระยะสั�น (Working memory) สมาธิิ
ความสามารถทางด้านการร้ค้ ดิ (Cognitive performance)
และระดับสต่ิปััญญา (IQ หร่อ Intelligence Quotient)
ปััจิจิุบนั เด็กและวัยรุน่ ยังไม่มข้ี อ้ บ่งช้ีก� ารใช้้กญ
ั ช้า
ทางการแพทย์ในการรักษาโรคใด ๆ

ทำอย�างไรุ่เมื่่�อลูกัอยากัลองใช้กััญชา
1. เปิ ด ใจฟัั ง ไม่ ต้ั ด ส้ิ น ส้ิ� ง ส้ำคั ญ และเป็ น เกราะป้ อ งกั น
ที�จ ะปกป้อ งเด็กและวัยรุ่นไม่ให้ก้าวเข้าสู้่ยาเส้พต้ิดค่อ
ความส้ัมพันธิ์ทดี� ใี นครอบูครัว ครอบูครัวควรเป็นทีป� ลอดภัย
และที�เปิดใจส้ำหรับูเด็กและวัยรุ่น
เอกสารอ้างอิง
• Christina N Grant REB, Canadian Paediatric Society, Adolescent Health Committee. Cannabis and Canada’s children and youth.
Paediatr Child Health. 2017;22(2):98-102.
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อย.อนุุมััติิวััคซีีนุไฟเซีอร์์
ฉีีดในุกลุุ่�มัเด็ก 6 เดือนุ-นุ้อยกวั�า 5 ปีี

เขึ้็มื่ที่่� 2 ปิระมื่าณ 8 สิัปิดาห์ สิามื่ารถปิ้องกัน
โรคโคว่ิด-19 ได้ 80.3%
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นพ.ไพศาล ดั่่น� คุ้้ม� เลขาธิิการคุ้ณะกรรมการอาหารและยา เปิิดเผยว่่า
เมื่่�อว่ันที่่� 23 สิิงหาคมื่ พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมื่การพิจารณาการขึ้้�นที่ะเบี่ยน
ตำรั บี ยาแผนปิั จ จุ บีั น สิำหรั บี มื่นุ ษ ย์ ที่่� เ ปิ็ น ว่ั ค ซี่ น ปิ้ อ งกั น โรคติ ด เชื้่� อ
ไว่รัสิโคโรนา 2019 ได้มื่่มื่ติเห็นชื้อบีการขึ้ยายขึ้อบีเขึ้ตขึ้้อบี่งใชื้้ขึ้องว่ัคซี่น
โคเมื่อร์เนต่ (COMIRNATY VACCINE) ขึ้องบีริษที่ั ไฟเซีอร์ จำกัด สิำหรับีกลุุ่มื่่ เด็ก
อายุ 6 เด่อน-น้อยกว่่า 5 ปิี ขึ้ว่ดฝาจุกสิ่มื่่ว่งแดง เพ่�อปิ้องกันโรคโคว่ิด-19 แลุ่้ว่
ซี้�งก่อนหน้าน่�บีริษัที่ฯ ได้รับีอนุญาตให้ใชื้้ว่ัคซี่นสิำหรับีกระตุ้นภููมื่ิในผู้ที่่�มื่่อายุ
12 ปิีขึ้้�นไปิ แลุ่ะมื่่การขึ้ยายอายุให้ใชื้้ในกลุุ่่มื่เด็กอายุ 5-11 ปิี สิำหรับีการฉี่ด
ในกลุุ่มื่่ เด็ก โดยมื่่ขึ้นาดการใชื้้ว่คั ซี่นลุ่ดลุ่งเหลุ่่อ 10 ไมื่โครกรัมื่ ด้ว่ยการฉี่ดว่ัคซี่น
เขึ้้ากลุ่้ามื่เน่อ� จำนว่น 2 เขึ้็มื่ ห่างกัน 21 ว่ัน สิำหรับีปิริมื่าณการใชื้้ว่ัคซี่นในกลุุ่่มื่
เด็กอายุ 6 เด่อน-น้อยกว่่า 5 ปิี นัน� จะใชื้้ว่คั ซี่นโดสิลุ่ะ 0.2 มื่ิลุ่ลุ่ิลุ่ติ ร (3 ไมื่โครกรัมื่)
ฉี่ด 3 เขึ้็มื่ โดยเขึ้็มื่ที่่� 2 ห่างจากเขึ้็มื่ที่่� 1 ปิระมื่าณ 3 สิัปิดาห์ แลุ่ะเขึ้็มื่ที่่� 3 ห่างจาก
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กร์มัวัิทย์ฯ ร์�วัมัมัือการ์วัิจััยวััคซีีนุโควัิด HXP-GPOVac
ขององค์การ์เภสััชกร์ร์มั ร์ะยะที� 2 ที� จั.นุคร์พนุมั

นพ.ศ้ ภ กิ จ ศิ ริ ล่ ก ษณ์ อธิิ บ ดั่ี ก รม
วิิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กลุ่่ า ว่ถ้ ง การติ ด ตามื่
การดำเนินการโครงการว่ิจัยระยะที่่� 2 เพ่�อปิระเมื่ิน
คว่ามื่ปิลุ่อดภูัยแลุ่ะคว่ามื่สิามื่ารถในการกระตุ้น
ภููมื่ิคุ้มื่กันขึ้องว่ัคซี่น HXP-GPOVac ซี้�งผลุ่ิตโดย
องค์ ก ารเภูสิั ชื้ กรรมื่ว่่ า ว่ั ค ซี่ น HXP-GPOVac
เปิ็นว่ัคซี่นปิ้องกันโรคโคว่ิด-19 ผลุ่ิตโดยองค์การ
เภูสิัชื้กรรมื่ แลุ่ะผ่านการว่ิจยั ในระยะที่่� 1 ซี้ง� แสิดงว่่า
มื่่ปิระสิิที่ธิภูาพแลุ่ะคว่ามื่ปิลุ่อดภูัยในสิัตว่์ที่ดลุ่อง

จ้งดำเนินการเริมื่� ว่ิจยั ในระยะที่่� 2 ในกลุุ่มื่่ อาสิาสิมื่ัคร เพ่อ� ปิระเมื่ินคว่ามื่ปิลุ่อดภูัย
แลุ่ะคว่ามื่สิามื่ารถในการกระตุ้นภููมื่ิคุ้มื่กัน ที่ั�งน่�กรมื่ว่ิที่ยาศาสิตร์การแพที่ย์
โดยสิถาบีันว่ิจัยว่ิที่ยาศาสิตร์สิาธารณสิุขึ้ แลุ่ะศูนย์ว่ิที่ยาศาสิตร์การแพที่ย์ที่่� 8
อุดรธาน่ ได้ให้คว่ามื่ร่ว่มื่มื่่อสินับีสินุนในโครงการว่ิจัย โดยสินับีสินุนบีริการ
ตรว่จ RT-PCR แก่อาสิาสิมื่ัครที่่�เขึ้้าร่ว่มื่โครงการว่ิจัยด้ว่ยรถตรว่จเคลุ่่�อนที่่�
พร้ อ มื่ด้ ว่ ยเจ้ า หน้ า ที่่� ต รว่จที่างห้ อ งปิฏิิ บีั ติ ก าร เพ่� อ อำนว่ยคว่ามื่สิะดว่ก
ในการตรว่จ RT-PCR ณ สิถานที่่� ด ำเนิ น การว่ิ จั ย สิร้ า งคว่ามื่มื่ั� น ใจต่ อ
ผลุ่การที่ดสิอบีว่่าดำเนินการเปิ็นไปิตามื่ระเบี่ยบีว่ิธ่ว่ิจัย โครงการว่ิจัยดังกลุ่่าว่
เปิ็นปิระโยชื้น์ แลุ่ะสินับีสินุนต่อนโยบีายคว่ามื่มื่ั�นคงด้านว่ัคซี่นขึ้องปิระเที่ศ
หากผลุ่การศ้กษาแสิดงออกมื่าว่่าว่ัคซี่นที่่�ผลุ่ิตในปิระเที่ศมื่่ปิระสิิที่ธิภูาพแลุ่ะ
คว่ามื่ปิลุ่อดภูัยที่่�สิามื่ารถเที่่ยบีเค่ยงกับีว่ัคซี่นที่่�นำเขึ้้าแลุ่ะมื่่คุณภูาพเปิ็นไปิ
ตามื่มื่าตรฐานที่่�กำหนดจะเปิ็นที่างเลุ่่อกหน้�งในการจัดหาว่ัคซี่นที่่�มื่่คุณภูาพ
ให้แก่ปิระชื้าชื้นคนไที่ย แลุ่ะชื้่ว่ยลุ่ดการนำเขึ้้าจากต่างปิระเที่ศ
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อนุามััยโพลุ่ เผยคนุไทยมัีพฤติิกร์ร์มั
ปี้องกันุโควัิด-19 เพิ�มัข้�นุเมัื�ออย่�ร์�วัมักับผ่้อื�นุ

อยู่ร่ว่มื่กับีผู้อ่�นร้อยลุ่ะ 93.3 เห็นปิระชื้าชื้นที่ั�ว่ไปิ
สิว่มื่หน้ า กากอนามื่ั ย เมื่่� อ อยู่ ใ กลุ่้ ชื้ิ ด กั บี ผู้ สิู ง อายุ
ผู้มื่่โรคปิระจำตัว่ร้อยลุ่ะ 92.7 สิ่ว่นผู้สิูงอายุที่่�มื่่อายุ
60 ปิีขึ้น้� ไปิ พบีว่่าร้อยลุ่ะ 92.2 สิว่มื่หน้ากากอนามื่ัย
เมื่่�ออยู่กับีผู้อ่�น
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นพ.ส้วิรรณชั่ย วิ่ฒนายิ�งเจริญชั่ย อธิิบดั่ีกรมอนาม่ย เปิิดเผยว่่า
การปิ้ อ งกั น ตนเองจากโคว่ิ ด -19 ด้ ว่ ยหลุ่ั ก UP (Universal Prevention)
ยั ง คงเปิ็ น พฤติ ก รรมื่สิุ ขึ้ ภูาพที่่� ต้ อ งปิฏิิ บีั ติ กั น อย่ า งต่ อ เน่� อ ง ซี้� ง จาก
ผลุ่การสิำรว่จอนามื่ัยโพลุ่ในเด่อนสิิงหาคมื่ พ.ศ. 2565 แนว่โน้มื่พฤติกรรมื่
การปิฏิิบีัติตามื่มื่าตรการปิ้องกันโรคพบีว่่าปิระชื้าชื้นมื่่พฤติกรรมื่สิว่มื่หน้ากาก
อนามื่ัยมื่ากขึ้้�นจากร้อยลุ่ะ 94.2 เพิ�มื่ขึ้้�นเปิ็นร้อยลุ่ะ 95.5 โดยเหตุผลุ่ที่่�สิว่มื่
หน้ากากอนามื่ัยมื่ากขึ้้�นเน่�องจากเขึ้้าสิถานที่่�หร่ออาคารปิิด ใกลุ่้ชื้ิดผู้ปิ่ว่ย
ผูเ้ สิ่ย� งสิูง ผูสิ้ งู อายุ แลุ่ะเขึ้้าร่ว่มื่กิจกรรมื่ที่่มื่� ค่ นรว่มื่ตัว่กันหนาแน่น พบีมื่่การลุ่้างมื่่อ
เพิมื่� ขึ้้น� จากร้อยลุ่ะ 86.9 เปิ็นร้อยลุ่ะ 88.4 โดยสิาเหตุที่ลุ่่� า้ งมื่่อมื่ากขึ้้น� เน่อ� งจาก
ต้องหยิบีจับีสิิ�งขึ้องต่าง ๆ ร่ว่มื่กับีผู้อ่�น รว่มื่ที่ั�งลุ่้างมื่่อก่อนรับีปิระที่านอาหาร
แลุ่ะพบีมื่่การเว่้นระยะห่างเพิ�มื่ขึ้้�นจากร้อยลุ่ะ 86.3 เปิ็นร้อยลุ่ะ 87.2 โดย
มื่่ สิ าเหตุ เ พราะจะต้ อ งไปิเจอกลุุ่่ มื่ 608 หร่ อ พบีเจอคนที่่� ไ มื่่ รู้ จั ก จ้ ง ต้ อ ง
เว่้นระยะห่างจากผู้อ่�นมื่ากขึ้้�น นอกจากน่�ขึ้้อมืู่ลุ่การสิังเกตเห็นผู้อ่�นปิฏิิบีัติตามื่
มื่าตรการปิ้ อ งกั น โรคพบีว่่ า พบีเห็ น เด็ ก นั ก เร่ ย นสิว่มื่หน้ า กากอนามื่ั ย เมื่่� อ

ww

กร์มัควับคุมัโร์คคาดการ์ณ์์ไข้เลุ่ือดออกจัะกลุ่ับมัาร์ะบาดอีกคร์ั�ง
แลุ่ะมัีแนุวัโนุ้มัพบผ่้ปี่วัยในุกลุุ่�มัผ่้ใหญ่�มัากข้�นุ

นพ.โอภาส การย์กวิินพงศ์ อธิิบดั่ีกรม
คุ้วิบคุ้้มโรคุ้ กลุ่่าว่ว่่า สิถานการณ์โรคไขึ้้เลุ่่อดออก
ในปิระเที่ศไที่ยตั�งแต่ว่ันที่่� 1 มื่กราคมื่-10 สิิงหาคมื่
พ.ศ. 2565 พบีผูปิ้ ว่่ ยไขึ้้เลุ่่อดออกจำนว่น 16,276 ราย
เสิ่ยชื้่ว่ติ 14 ราย กลุุ่มื่่ อายุที่เ่� สิ่ยชื้่ว่ติ อายุ 35 ปิีขึ้น้� ไปิ
ซี้ง� มื่ากกว่่าปิีที่ผ่� า่ นมื่าในชื้่ว่งเว่ลุ่าเด่ยว่กันถ้ง 2.2 เที่่า
โดยในชื้่ ว่ ง 4 สิั ปิ ดาห์ ที่่� ผ่ า นมื่าพบีจั ง หว่ั ด ที่่� มื่่
ผู้ปิ่ว่ยมื่ากที่่�สิุด 5 อันดับีแรก ค่อ แมื่่ฮ่่องสิอน
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เชื้่ยงใหมื่่ อุบีลุ่ราชื้ธาน่ ตาก แลุ่ะศร่สิะเกษ แลุ่ะคาดการณ์ว่่าปิีน่�สิถานการณ์
ขึ้องโรคไขึ้้ เ ลุ่่ อ ดออกจะมื่่ ก ารระบีาดมื่ากขึ้้� น ตามื่ว่งรอบีขึ้องปิี ที่่� จ ะระบีาด
โดยมื่่ แ นว่โน้ มื่ พบีผู้ปิ่ว่ ยในกลุุ่่มื่ ผู้ใ หญ่ มื่ ากขึ้้� น สิำหรั บี ลุ่ั ก ษณะอาการขึ้อง
โรคไขึ้้เลุ่่อดออกค่อ มื่่ไขึ้้สิูงเฉี่ยบีพลุ่ัน แลุ่ะสิูงลุ่อยปิระมื่าณ 2-7 ว่ัน ร่ว่มื่กับี
ปิว่ดศ่รษะ ปิว่ดเมื่่�อยตามื่ตัว่ หน้าแดง อาจมื่่จุดแดงเลุ่็ก ๆ ขึ้้�นตามื่ลุ่ำตัว่
แขึ้น ขึ้า คลุ่่�นไสิ้ อาเจ่ยน ปิว่ดที่้อง แลุ่ะเบี่�ออาหาร สิ่ว่นใหญ่ไมื่่ไอ ไมื่่มื่่น�ำมืู่ก
ต่อมื่าไขึ้้จะลุ่ดลุ่ง ในระยะน่�ต้องระมื่ัดระว่ังเปิ็นพิเศษ เพราะอาจเกิดภูาว่ะชื้็อก
แลุ่ะเสิ่ยชื้่ว่ิตได้ ขึ้อให้ปิระชื้าชื้นสิังเกตอาการปิ่ว่ยขึ้องคนในครอบีครัว่ หากมื่่
ไขึ้้ สิู ง ลุ่อยเกิ น 2 ว่ั น แลุ่ะเชื้็ ด ตั ว่ หร่ อ รั บี ปิระที่านยาลุ่ดไขึ้้ แ ลุ่้ ว่ ไขึ้้ ไ มื่่ ลุ่ ดลุ่ง
ขึ้อให้คิดว่่าอาจปิ่ว่ยด้ว่ยโรคไขึ้้เลุ่่อดออก ไมื่่คว่รซี่�อยาลุ่ดไขึ้้ในกลุุ่่มื่แอสิไพริน
แลุ่ะไอบีูโพรเฟนมื่ารับีปิระที่าน ให้ร่บีพาผู้ปิ่ว่ยไปิพบีแพที่ย์หร่อสิถานบีริการ
สิาธารณสิุขึ้ที่่อ� ยูใ่ กลุ่้บีา้ น เพ่อ� ให้ได้รบีั การว่ินจิ ฉีัย ปิระเมื่ินอาการ แลุ่ะการดูแลุ่
รักษาที่่�ถูกต้องรว่ดเร็ว่จะชื้่ว่ยลุ่ดโอกาสิการเสิ่ยชื้่ว่ิตได้ ซี้�งปิัจจุบีันมื่่การใชื้้
ชืุ้ ด ตรว่จโรคไขึ้้ เ ลุ่่อดออกชื้นิ ด รว่ดเร็ ว่ (Dengue Rapid Diagnosis Test)
ที่ำให้สิามื่ารถว่ินิจฉีัยผู้ปิ่ว่ยโรคไขึ้้เลุ่่อดออกได้เร็ว่มื่ากขึ้้�น
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WHO เตืือน เฝ้้าระวัังไข้้หวััดใหญ่่
พบอาจรุุนแรุงที่่�สุุดในรุอบ 2 ปีี
และอาจมี่การุติิดเชื้้�อรุ่วมีกับโควิด-19
ww

แพทย์์เตืือนไข้้หวััดใหญ่่ปีีน้�อาจรุุนแรุงท้�สุุดในรุอบ 2 ปีี ย์�ำกลุุ่่มเสุ้�ย์งควัรุเรุ่งฉี้ดวััคซี้น
ไข้้หวััดใหญ่่ ชี้้�กลุุ่่มอาย์ุ 0-19 ปีี ตืัวักลุ่างสุำคัญ่ข้องการุแพรุ่เชี้ื�อสุ่่คนในครุอบครุัวั
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้ประกาศเตืือนประเทศตื่าง ๆ โด้ยเฉพาะประเทศในเขตือบอ่่น
ซีีกโลกใตื้ ซี่ง� รวมัทัง� ประเทศไทย ให้้เฝ้้าระวังเพือ� ตืิด้ตืามัและเตืรียมัรับมัือกับโรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่และไวรัสโค์โรนา
สายพันธุ์่์ให้มั่ (SARS-CoV-2) รวมัถึ่งเพิ�มัการรณรงค์์ฉีด้วัค์ซีีนป้องกันไข้ห้วัด้ให้ญ่่ ซี่�งอาจมัีการตืิด้เชื้ื�อ
ร่วมักับโค์วิด้-19 ได้้
รุศ.(พิเศษ) นพ.ทวั้ โชี้ตืิพิทย์สุุนนท์ ปีรุะธานม่ลุ่นิธิสุ่งเสุรุิมการุศึกษาไข้้หวััดใหญ่่ แลุ่ะแพทย์์
ผู้่เ้ ชี้้ย์� วัชี้าญ่ด้านโรุคตืิดเชี้ือ� ในเด็ก สุถาบันสุุข้ภาพเด็กแห่งชี้าตืิมหารุาชี้ิน้ เปิด้เผยถึ่งสถึานการณ์ปจั จ่บนั
ของโรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ท�ีกำลังจะกลับมัาระบาด้อีกค์รั�งว่านับตืั�งแตื่ห้ลายประเทศทั�วโลก รวมัถึ่งประเทศไทย
เริมั� มัีมัาตืรการผ่อนค์ลายการป้องกันโค์วิด้-19 ทีร� ะบาด้มัา 2 ปีกว่าแล้ว และยกเลิกการสวมัห้น้ากากอนามััย
เป็นบางส่วน รวมัถึ่งมัีการเปิด้ประเทศอย่างเสรีนนั� ข้อมัูลจากห้น่วยงานสาธุ์ารณส่ขของประเทศออสเตืรเลีย
(ณ วันที� 19 มัิถึ่นายน พ.ศ. 2565) มัีรายงานพบผู้ตืิด้เชื้ื�อไข้ห้วัด้ให้ญ่่สะสมัถึ่ง 147,155 ราย มัีผู้ป่วยใน
ที�รักษาในโรงพยาบาล 989 ราย และในจำนวนนี�มัีผู้ป่วยถึ่งร้อยละ 6.1 ห้รือประมัาณ 60 รายที�ตื้องเข้ารับ
การรักษาในห้้อง ICU ที�สำค์ัญ่มัีผู้เสียชื้ีวิตืจากสาเห้ตื่ที�เกี�ยวข้องกับไข้ห้วัด้ให้ญ่่ถึ่ง 54 ราย ขณะที�ประเทศ
เพือ� นบ้านอย่างประเทศมัาเลเซีียก็มัค์ี วามักังวลเกีย� วกับการกลับมัาระบาด้ของไข้ห้วัด้ให้ญ่่ เนือ� งจากภายใน
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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ประเทศเริ�มัพบผู้ป่วยไข้ห้วัด้ให้ญ่่เพิ�มัสูงข่�น รวมัถึ่งได้้รับรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้ห้วัด้ให้ญ่่ท�ีเพิ�มัข่�นในชื้่วง
ไมั่กี�เด้ือนที�ผ่านมัาในห้ลาย ๆ ประเทศอีกด้้วย ถึ่งแมั้ว่าข้อมัูลในประเทศไทยเริ�มัทำให้้มัีค์วามัเป็นไปได้้สูง
ที�โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่จะกลับมัาระบาด้ในประเทศไทยอีกค์รั�ง
โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ท�ีอาจจะกลับมัาระบาด้ในปี พ.ศ. 2565 ห้ลังจากลด้ลงในชื้่วงการระบาด้ของโรค์
โค์วิด้-19 ค์าด้การณ์ว่าจะมัีค์วามัร่นแรงกว่าในชื้่วง 2 ปีที�ผ่านมัา เนื�องจากชื้่วงการแพร่ระบาด้ของโค์วิด้-19
ประชื้าชื้นส่วนให้ญ่่มัีการเว้นระยะห้่าง และสวมัใส่ห้น้ากากอนามััยเป็นกิจวัตืร ซี่�งถึือเป็นเกราะป้องกัน
เชื้ื�อไวรัสได้้เป็นอย่างด้ี แตื่ในอีกนัยห้น่�งประชื้าชื้นก็ขาด้โอกาสในการรับภูมัิค์่้มักันตืามัธุ์รรมัชื้าตืิจาก
การตืิด้เชื้ื�อไข้ห้วัด้ให้ญ่่ อีกทั�งห้ลังจากที�มัีการประกาศยกเลิกมัาตืรการป้องกันตื่าง ๆ ยกเลิกการสวมัใส่
ห้น้ากากอนามััยก็จะทำให้้ประชื้าชื้นมัีโอกาสรับเชื้ื�อไวรัสที�แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้้ง่ายข่�น นอกจากนี�
ในชื้่วงที�ผ่านมัาอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน และห้ลายประเทศอยู่ในชื้่วงฤดู้ฝ้น มัีอากาศชื้ื�น
ทำให้้เชื้ือ� ไวรัสแพร่กระจายได้้งา่ ยและมัีอาย่นานข่น� การทีร� า่ งกายห้่างห้ายจากภูมัค์ิ มั่้ กันเป็นเวลานานนับปี
เป็นอีกห้น่�งปัจจัยที�ทำให้้โรค์ทวีค์วามัร่นแรงและกว้างขวางมัากกว่าปกตืิ โด้ยเฉพาะกล่่มัเสี�ยงตื่อการเป็น
โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ร่นแรง เชื้่น สตืรีมัีค์รรภ์ เด้็กเล็กอาย่ 6 เด้ือน-2 ปี ผู้สูงอาย่วัย 65 ปีข่�นไป รวมัถึ่งผู้ที�มัี
โรค์ประจำตืัวเรื�อรัง เชื้่น โรค์ปอด้ โรค์ห้ัวใจ โรค์ห้ลอด้เลือด้สมัอง โรค์ไตืวายเรื�อรัง โรค์มัะเร็ง โรค์เบาห้วาน
โรค์อ้วน เป็นตื้น
สิ�งที�น่าวิตืกกังวลเกี�ยวกับการแพร่ระบาด้ของไข้ห้วัด้ให้ญ่่ในสถึานการณ์ชื้่วงนี� มัี 2 ส่วนห้ลัก ๆ ค์ือ
1. การุเปีิดเรุ้ย์นเตื็มรุ่ปีแบบ ตืัวแปรสำค์ัญ่ก็ค์ือ ‘เด้็กเล็ก’ อาย่ 0-4 ปี และ ‘เด้็กวัยเรียน’ อาย่
5-9 ปี รองลงมัาค์ือ ‘เด้็กโตื’ อาย่ 10-19 ปี ซี่�งถึือเป็นตืัวกลางที�จะนำพาเชื้ื�อไวรัสไข้ห้วัด้ให้ญ่่
แพร่มัาสูส่ มัาชื้ิกอืน� ๆ ในค์รอบค์รัวได้้ ซี่ง� จะส่งผลกระทบตื่อผูส้ งู อาย่ เชื้่น ปู่ ย่า ตืา ยาย ยิง� ห้าก
มัีผู้สูงอาย่ที�ป่วยเป็นโรค์เรื�อรังก็จะยิ�งได้้รับค์วามัเสี�ยงสูงตื่อโรค์ร่นแรงเพิ�มัข่�นไปด้้วย จากผล
การศ่กษาที�ตืีพิมัพ์โด้ย The Lancet (ตืีพิมัพ์วันที� 25 มัีนาค์มั พ.ศ. 2565) พบว่าผู้ป่วยที�เป็นทั�ง
โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่และโรค์โค์วิด้-19 มัีแนวโน้มัที�จะตื้องใชื้้เค์รื�องชื้่วยห้ายใจมัากข่�นถึ่ง 2-4 เท่า
เมัือ� เทียบกับเป็นโรค์โค์วิด้-19 เพียงโรค์เด้ียว ในขณะทีเ� พิมั� ค์วามัเสีย� งตื่อการเสียชื้ีวตืิ สูงถึ่ง 2 เท่า
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นอกจากนี�จากการศ่กษาในตื่างประเทศอื�น ๆ ยังพบว่า 7 ใน 10 ค์นที�มัีอาย่มัากกว่า 65 ปี
ที�ตืิด้เชื้ื�อไข้ห้วัด้ให้ญ่่จะมัีค์วามัเสี�ยงสูงที�จะเกิด้โรค์แทรกซี้อน เชื้่น โรค์ปอด้บวมั การอักเสบ
ของสมัอง ค์วามัล้มัเห้ลวของอวัยวะห้ลายส่วน และภาวะตืิด้เชื้ื�อในกระแสโลห้ิตือีกด้้วย
2. การุเปีิดพรุมแดนรุะหวั่างปีรุะเทศ ซี่�งได้้มัีค์าด้การณ์ว่าปีนี�จะมัีนักท่องเที�ยวเด้ินทางเข้ามัา
ประเทศไทยไมั่ตื�ำกว่า 10 ล้านค์น สิ�งที�กังวลค์ือ นักท่องเที�ยวในห้ลายประเทศจะมัีแนวทาง
ปฏิิบัตืิในการป้องกันโค์วิด้-19 แตืกตื่างจากค์นไทย เชื้่น ไมั่นิยมัสวมัใส่ห้น้ากากอนามััย ห้รือ
ไมั่มัีการเว้นระยะห้่าง อีกทั�งห้ากเป็นนักท่องเที�ยวที�เด้ินทางมัาจากซีีกโลกใตื้ เชื้่น ออสเตืรเลีย
นิ ว ซีี แ ลนด้์ เป็นโซีนที�กำลัง มัีการระบาด้ของไข้ห้วัด้ให้ญ่่เพิ� มัสูงข่�นก็อาจส่งผลกระทบตื่อ
นักท่องเทีย� วรายอืน� ๆ รวมัถึ่งค์นไทยทีเ� กีย� วข้องได้้รบั เชื้ือ� ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ และอาจเกิด้การแพร่ระบาด้
ในประเทศไทยเป็นวงกว้างมัากข่�น ถึือเป็นวงจรของการแพร่ระบาด้โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ตื่อไป
ในอีกห้ลายประเทศในอนาค์ตือันใกล้
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รุศ.(พิเศษ) นพ.ทวั้ กล่าวย�ำเตืือนกับผู้ปกค์รองที�มัีบ่ตืรห้ลานในชื้่วงวัย 0-19 ปี ซี่�งจะเป็นกล่่มั
นำพาโรค์กล่มั่ 608 ซี่ง� เป็นกล่มั่ เสีย� งเด้ียวกับโค์วิด้-19 รวมัถึ่งประชื้าชื้นทัว� ไป ไมั่ค์วรเพิกเฉยตื่อการป้องกัน
ไข้ห้วัด้ให้ญ่่และค์วรป้องกันตืั�งแตื่เนิ�น ๆ เนื�องจาก ‘การฉีด้วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่’ ถึือเป็นก่ญ่แจสำค์ัญ่ที�ค์่้มัค์่า
ที�ส่ด้ในการชื้่วยปกป้องตืนเองและบ่ค์ค์ลอันเป็นที�รักในค์รอบค์รัวให้้รอด้พ้นจากค์วามัร่นแรงของการเกิด้
โรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่และการตืิด้เชื้ือ� ร่วมักับโรค์เรือ� รังอืน� ๆ ได้้ โด้ย Centers for Disease Control and Prevention
ห้รือ CDC สห้รัฐอเมัริกา ได้้รวบรวมัผลการศ่กษาจากห้ลายแห้่ง ซี่ง� มัีผลการศ่กษาปี ค์.ศ. 2018 แสด้งให้้เห้็น
ถึ่งผู้ให้ญ่่ที�เข้ารับการฉีด้วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่ ห้ากเป็นโรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่จะมัีโอกาสรับการรักษาใน ICU น้อยกว่า
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ผู้ที�ไมั่ได้้รับการฉีด้วัค์ซีีนถึ่ง 59% ขณะที�ผลการศ่กษาในปี ค์.ศ. 2021 พบว่าผู้ให้ญ่่ที�รับวัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่
มัีค์วามัเสีย� งตื่อการเสียชื้ีวตืิ ด้้วยโรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ลด้ลง 31% เมัือ� เทียบกับผูท้ ไ�ี มั่ได้้รบั การฉีด้วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่
ปัจจ่บันสถึานบริการทางการแพทย์และสาธุ์ารณส่ข โรงพยาบาลภาค์รัฐและเอกชื้นในประเทศไทย
มัีบริการฉีด้วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่ในฤดู้กาลปี พ.ศ. 2565 ห้รือเรียกว่า ‘วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่สายพันธุ์่์ซีีกโลกใตื้
2022’ ทั�งชื้นิด้ 3 สายพันธุ์่์ (ไมั่ตื้องเสียค์่าใชื้้จ่าย) และชื้นิด้ 4 สายพันธุ์่์ ซี่�งจะค์รอบค์ล่มัเชื้ื�อไข้ห้วัด้ให้ญ่่
ได้้กว้างกว่าชื้นิด้ 3 สายพันธุ์่์ โด้ยประชื้าชื้นสามัารถึเข้ารับบริการฉีด้วัค์ซีีนไข้ห้วัด้ให้ญ่่ชื้นิด้ 4 สายพันธุ์่์ ได้้ที�
โรงพยาบาลเอกชื้นทั�วไป โด้ยได้้เปิด้ให้้บริการแล้วตืั�งแตื่วันนี�จนถึ่งสิ�นเด้ือนธุ์ันวาค์มั พ.ศ. 2565
ผูส้ นใจสามัารถึศ่กษาข้อมัูลเกีย� วกับโรค์ไข้ห้วัด้ให้ญ่่ และโรค์ตืิด้เชื้ือ� ตื่าง ๆ เพิมั� เตืิมัได้้ทเ�ี ว็บไซีตื์มัลู นิธุ์ิ
ส่งเสริมัการศ่กษาไข้ห้วัด้ให้ญ่่ http://www.ift2004.org/ ห้รือทางเพจของมัูลนิธุ์สิ ง่ เสริมัการศ่กษาไข้ห้วัด้ให้ญ่่
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กััญชา คาเฟอีีน
ทำำเสี่ี�ยงหััวใจเต้้นผิิดจังหัวะ
ww

หากร่่างกายของเร่าได้้ร่ับกัญชาหร่ือคาเฟอีนในปร่ิมาณที่ี�ไม่เหมาะสม ได้้ร่ับมากเกินไปหร่ือไม่ถููกวิิธีี
อาจส่งผลให้เกิด้โร่คหัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะได้้ เพร่าะจะเพิม� การ่บีบต้ัวิของหัวิใจที่ำให้หวิั ใจเต้้นเร่็วิข้น� จนอาจจะก่อให้เกิด้
หัวิใจโต้ข้�นจนกร่ะที่ั�งหัวิใจอ่อนกำลังลง แล้วิที่ำให้มีโอกาสในการ่เกิด้หัวิใจล้มเหลวิได้้ง่าย จ้งควิร่ร่ีบพบแพที่ย์
ด้้านโร่คหัวิใจที่ันที่ีเพื�อลด้ควิามเสี�ยงต้่อหัวิใจและร่่างกาย
นพ.ยศวีีร์์ อร์ร์ฆยากร์ อายุร์แพทย์โร์คหััวีใจและสร์ีร์ะไฟฟ้าหััวีใจ โร์งพยาบาลหััวีใจกร์ุงเทพ
กล่าวิวิ่า หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะเกิด้จากควิามผิด้ปกต้ิของการ่กำเนิด้กร่ะแสไฟฟ้าหัวิใจ หร่ือควิามผิด้ปกต้ิ
ของการ่นำไฟฟ้าหัวิใจ หร่ือเกิด้ที่ั�งคู่ร่่วิมกัน ส่งผลให้หัวิใจเต้้นช้ากวิ่าปกต้ิคือ น้อยกวิ่า 60 คร่ั�งต้่อนาที่ี
หร่ือเต้้นเร่็วิกวิ่าปกต้ิคอื มากกวิ่า 100 คร่ัง� ต้่อนาที่ี หร่ือหัวิใจเต้้นไม่เป็นจังหวิะสม�ำเสมอ เต้้น ๆ หยุด้ ๆ
ซึ่้�งในผู้ป่วิยโร่คหัวิใจหากหัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะ อาการ่และควิามรุ่นแร่งจะมากกวิ่า ต้้องร่ีบต้ร่วิจร่ักษา
ที่ันที่ี โด้ยปัจจัยที่ี�เสี�ยงต้่อการ่ที่ำให้หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะมี 2 ปัจจัยด้้วิยกัน คือ ปัจจัยภายนอกหัวิใจ
และหลอด้เลือด้ อาที่ิ ภาวิะต้ิด้เชื�อ ภาวิะขาด้น�ำ เช่น ที่้องเสียรุ่นแร่ง เสียเลือด้มาก พักผ่อน
ไม่เพียงพอ ภาวิะเคร่ียด้ ควิามผิด้ปกต้ิของฮอร่์โมนไที่ร่อยด้์ ภาวิะที่างเด้ินหายใจอุด้กั�นขณะ
นอนหลับ การ่ร่ับปร่ะที่านยาที่ี�มีฤที่ธีิ�กร่ะตุ้้นหัวิใจ เช่น ยาลด้น�ำมูก การ่บร่ิโภคกัญชาในปร่ิมาณ
ที่ีไ� ม่เหมาะสม ด้ืม� เคร่ือ� งด้ืม� ที่ีม� ฤี ที่ธีิก� ร่ะตุ้น้ หัวิใจ เช่น ชา กาแฟ น�ำอัด้ลม และปัจจัยภายในหัวิใจ
และหลอด้เลือด้ อาที่ิ กล้ามเนื�อหัวิใจขาด้เลือด้เฉีียบพลัน ผนังกล้ามเนื�อหัวิใจหนาต้ัวิผิด้ปกต้ิ
โร่คลิ�นหัวิใจ โร่คควิามด้ันโลหิต้สูง ภาวิะไฟฟ้าลัด้วิงจร่ในห้องหัวิใจ ภาวิะหัวิใจห้องบนสั�นพลิ�วิ
เป็นต้้น
สำหร่ับกัญชาที่ี�ในขณะนี�ปร่ะเที่ศไที่ยได้้เปิด้ให้ใช้อย่างเสร่ี การ่ใช้กัญชาในปร่ิมาณ
ที่ี� ไ ม่ เ หมาะสมหร่ื อ การ่ใช้ ผิ ด้ วิิ ธีี จ ะส่ ง ผลให้ หั วิ ใจเต้้ น ผิ ด้ จั ง หวิะได้้ ซึ่้� ง สาร่สกั ด้ จากกั ญ ชา
มี 2 ชนิด้หลัก ได้้แก่ THC มีส่วินช่วิยในการ่นอนหลับ การ่เบื�ออาหาร่ การ่ปวิด้เร่ื�อร่ัง แต้่ต้้องใช้
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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อย่างร่ะมัด้ร่ะวิัง เพร่าะส่งผลต้่อสมอง ที่ำให้เกิด้ควิามม้นเมาได้้ และ CBD ช่วิยลด้การ่อักเสบของผิวิหนัง
และเป็นสาร่ต้้านฤที่ธีิ�เมาของ THC ผลข้างเคียงของการ่ใช้กัญชาคือ ถู้าใช้ในปร่ิมาณที่ี�มากเกินไปหร่ือ
ใช้ผด้ิ วิิธีี เช่น การ่นำกัญชามาใช้แบบสันที่นาการ่โด้ยนำมาสูด้ด้มจะที่ำให้หวิั ใจเต้้นเร่็วิผิด้ปกต้ิหร่ือเต้้นเร่็วิ
ผิด้จังหวิะรุ่นแร่งได้้ โด้ยเฉีพาะในผู้ที่ี�มีหลอด้เลือด้หัวิใจต้ีบอยู่แล้วิ สาร่ในกัญชาจะกร่ะตุ้้นให้เกิด้
หลอด้เลือด้หัวิใจหด้ต้ัวิรุ่นแร่ง ที่ำให้เกิด้กล้ามเนื�อหัวิใจขาด้เลือด้เฉีียบพลันได้้ และในผู้ที่ี�มีโร่คปร่ะจำต้ัวิ
อยู่แล้วิควิร่ร่ะมัด้ร่ะวิังในการ่ใช้กัญชาเช่นกัน เพร่าะโร่คปร่ะจำต้ัวิในแต้่ละคนอาจจะต้้องใช้ยาร่ักษา
หลายชนิด้ในปร่ิมาณที่ี�แต้กต้่างกัน การ่ใช้กัญชาร่่วิมด้้วิยอาจส่งผลต้่อยาอื�น ๆ ที่ี�กำลังใช้อยู่ได้้
คำแนะนำในการ่ใช้กัญชาให้เหมาะสมในการ่ปรุ่งอาหาร่ สามาร่ถูใช้ได้้ไม่เกิน 2 ใบต้่อเมนู และ
ไม่ควิร่เกิน 4 ใบต้่อวิัน ไม่แนะนำให้ใช้ในเด้็กอายุต้�ำกวิ่า 20 ปี ห้ามใช้ในสต้ร่ีมีคร่ร่ภ์ สต้ร่ีที่ี�ให้นมบุต้ร่
แม้กัญชาจะสามาร่ถูนำมาใช้เพื�อบร่ร่เที่าอาการ่เบื�ออาหาร่ นอนไม่หลับ ปวิด้เร่ื�อร่ัง ผิวิหนังอักเสบได้้
แต้่ต้้องอยู่ภายใต้้การ่ปร่ะเมินและดู้แลโด้ยแพที่ย์เที่่านั�น หลังใช้กัญชาไปแล้วิ 6 ชั�วิโมง ไม่ควิร่ขับร่ถูหร่ือ
ใช้เคร่ื�องจักร่ เพร่าะจะมีอาการ่ปากแห้ง คอแห้ง ใจสั�น ซึ่้ม ม้นงง ง่วิงนอน ปร่ะมาณ 3-4 วิัน แต้่ไม่เกิน
7 วิัน แต้่หากมีอาการ่รุ่นแร่ง เช่น อาเจียน หัวิใจเต้้นเร่็วิ เจ็บแน่นหน้าอก เวิียนศีร่ษะ หูแวิ่วิ เห็นภาพหลอน
ควิร่ร่ีบพบแพที่ย์ที่ันที่ี เพร่าะฉีะนั�นการ่เลือกใช้ผลิต้ภัณฑ์์กัญชาต้้องใช้ผลิต้ภัณฑ์์ที่ี�ได้้ร่ับการ่อนุมัต้ิจาก
สำนักงานคณะกร่ร่มการ่อาหาร่และยา (อย.) เที่่านั�น สำหร่ับผลิต้ภัณฑ์์ยาต้้องใช้เมื�อมีอาการ่และ
ให้เหมาะสมกับอาการ่เจ็บป่วิย ส่วินผลิต้ภัณฑ์์อาหาร่ สมุนไพร่ จะใช้เพือ� ดู้แลสุขภาพ ป้องกันการ่เจ็บป่วิย
ต้้องศ้กษาข้อมูลอย่างละเอียด้ก่อนใช้งาน และห้ามนำช่อด้อกมาใช้ด้้วิยต้นเอง
นอกจากการ่ใช้ กั ญ ชาที่ี� จ ะส่ ง ผลต้่ อ หั วิ ใจแล้ วิ คาเฟอี น ถู้ า ได้้ ร่ั บ ในปร่ิ ม าณที่ี� ไ ม่ เ หมาะสม
ก็จะส่งผลต้่อการ่ที่ำงานของหัวิใจได้้ เพร่าะกร่ะตุ้้นการ่หลั�งสาร่อะด้ร่ีนาลีนที่ี�ส่งผลให้หัวิใจบีบต้ัวิแร่ง
และเร่็วิข้น� มีอาการ่ใจสัน� หงุด้หงิด้ กร่ะวินกร่ะวิายใจ หัวิใจเต้้นแร่งและเร่็วิข้น� ส่งผลเสียต้่อร่่างกายในร่ะยะ
ยาวิได้้ การ่บร่ิโภคคาเฟอีนที่ี�เหมาะสมจ้งเป็นเร่ื�องสำคัญ ในผู้ใหญ่ไม่ควิร่เกิน 400 มิลลิกร่ัมต้่อวิัน
เที่ียบเที่่ากับกาแฟ 3-4 ถู้วิยต้่อวิัน ที่ั�งนี�ต้้องคำน้งถู้งการ่บร่ิโภคเคร่ื�องด้ื�มหร่ืออาหาร่ชนิด้อื�นที่ี�มี
คาเฟอีนผสมอยู่ด้้วิยในแต้่ละวิัน โด้ยกาแฟ 1 ถู้วิยจะมีร่ะด้ับคาเฟอีนอยู่ที่ี� 100 มิลลิกร่ัม น�ำชา 1 ถู้วิย
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กัารวินิจฉััยโรคหััวใจเต้้นผิิดจังหัวะจะมีีอีย่�หัลายวิธีีด้วยกััน ได้แกั�
1. การ์ตร์วีจคล่�นไฟฟ้าหััวีใจ (12-Lead Electrocardiography, ECG or EKG) เป็นการ่ต้ร่วิจ
มาต้ร่ฐานของหัวิใจ โด้ยวิัด้การ่ที่ำงานของไฟฟ้าในหัวิใจ สามาร่ถูต้ร่วิจได้้ที่นั ที่ี เหมาะกับผูป้ วิ่ ยที่ีม� อี าการ่
หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะมานานพอก่อนมาถู้งโร่งพยาบาล และสามาร่ถูต้ร่วิจสุขภาพหัวิใจปร่ะจำปีในผู้ที่ี�
ไม่มีอาการ่ผิด้ปกต้ิใด้ ๆ ได้้ด้้วิย
2. เคร์่�องบันทึกการ์เต้นของหััวีใจต่อเน่�อง 24-48 ชั่ั�วีโมง (Holter Monitoring) เป็นอุปกร่ณ์
ขนาด้เล็กที่ีใ� ช้บนั ที่้กคลืน� ไฟฟ้าหัวิใจต้ลอด้ 24-48 ชัวิ� โมง โด้ยผูป้ วิ่ ยจะต้ิด้เคร่ือ� งบันที่้กไวิ้ต้ด้ิ ต้ัวิต้ลอด้เวิลา
เคร่ือ� งจะสามาร่ถูต้ร่วิจพบควิามผิด้ปกต้ิของการ่เต้้นของหัวิใจได้้แม้ไม่มอี าการ่ เหมาะกับผูป้ วิ่ ยที่ีม� อี าการ่
หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะทีุ่กวิันหร่ือเกือบทีุ่กวิันในช่วิงเวิลาสั�น ๆ ไม่นาน ก่อนมาถู้งโร่งพยาบาล
3. เคร์่�องบันทึกการ์เต้นของหััวีใจชั่นิดพกพา (Event Recorder) เคร่ื�องต้ร่วิจคลื�นไฟฟ้าหัวิใจ
ที่ี�มีลักษณะคล้ายโที่ร่ศัพที่์มือถูือสามาร่ถูพกพาไปที่ี�ต้่าง ๆ ได้้ เมื�อผู้ป่วิยมีอาการ่ให้นำเคร่ื�องมาที่าบ
ที่ี�หน้าอกแล้วิกด้ปุ่มบันที่้ก เคร่ื�องจะบันที่้กคลื�นไฟฟ้าหัวิใจขณะที่ี�มีอาการ่แล้วิส่งข้อมูลผ่านโที่ร่ศัพที่์
พื�นฐานที่ี�บ้านมายังโร่งพยาบาล เพื�อให้แพที่ย์ต้ร่วิจวิินิจฉีัยโด้ยละเอียด้ วิิธีีน�ีเหมาะกับผู้ป่วิยที่ี�มีอาการ่
หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะไม่บ่อย เด้ือนละปร่ะมาณ 2-3 คร่ั�ง มีข้อจำกัด้คือ ผู้ป่วิยที่ี�เป็นลมหมด้สต้ิกร่ณีที่ี�เป็น
หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะจะไม่สามาร่ถูต้ร่วิจด้้วิยวิิธีีนี�ได้้
4. เคร์่�องบันทึกการ์เต้นของหััวีใจชั่นิดฝัังใต้ผิิวีหันัง (Implantable Loop Recorder, ILR)
มีขนาด้เล็กลักษณะคล้าย USB Flash Drive แพที่ย์จะฝัังไวิ้ใต้้ผิวิหนังบร่ิเวิณหน้าอกด้้านซึ่้าย จากนั�น
เคร่ื� อ งจะบั น ที่้ ก การ่เต้้ น ของหั วิ ใจอย่ า งต้่ อ เนื� อ ง โด้ยเก็ บ คลื� น ไฟฟ้ า หั วิ ใจเฉีพาะช่ วิ งเวิลาที่ี� หั วิ ใจ
เต้้นผิด้จังหวิะต้ามที่ีไ� ด้้โปร่แกร่มไวิ้กอ่ นหน้าหร่ือเมือ� ผูป้ วิ่ ยต้้องการ่เที่่านัน� เหมาะกับผูป้ วิ่ ยที่ีม� อี าการ่หัวิใจ
เต้้นผิด้จังหวิะนาน ๆ คร่ั�ง แต้่อาการ่ค่อนข้างรุ่นแร่ง อาที่ิ ผู้ป่วิยหมด้สต้ิแบบไม่ที่ร่าบสาเหตุ้ เป็นต้้น
5. การ์ตร์วีจวีัดสมร์ร์ถภาพหััวีใจโดยการ์เดินสายพาน (EST: Exercise Stress Test) เป็น
การ่บันที่้กคลืน� ไฟฟ้าหัวิใจขณะออกกำลังด้้วิยการ่เด้ินบนสายพานเลือ� น (Treadmill) เพือ� กร่ะตุ้น้ ภาวิะหัวิใจ
เต้้นผิด้จังหวิะขณะออกแร่ง เหมาะกับการ่ต้ร่วิจวิินิจฉีัยผู้ป่วิยที่ี�มีอาการ่เจ็บแน่นหน้าอก เหนื�อยง่าย หร่ือ
ใจสั�นโด้ยไม่ที่ร่าบสาเหตุ้ และยังช่วิยต้ร่วิจวิินิจฉีัยภาวิะกล้ามเนื�อหัวิใจขาด้เลือด้เฉีียบพลันได้้ด้้วิย
6. การ์ตร์วีจหััวีใจด้วียคล่�นเสียงสะท้อนควีามถี�สูง (Echocardiogram) สามาร่ถูต้ร่วิจดู้
ควิามผิด้ปกต้ิที่างโคร่งสร่้างของหัวิใจ ที่ัง� ขนาด้ รู่ปร่่าง ลักษณะการ่ที่ำงานของกล้ามเนือ� หัวิใจและลิน� หัวิใจ
เพื�อต้ร่วิจวิินิจฉีัยควิามผิด้ปกต้ิของหัวิใจ เช่น ผนังกั�นหัวิใจหนาต้ัวิผิด้ปกต้ิ ห้องหัวิใจโต้ ลิ�นหัวิใจต้ีบหร่ือ
ร่ั�วิผิด้ปกต้ิ ผนังกั�นหัวิใจร่ั�วิ เป็นต้้น
7. การ์ตร์วีจทางสร์ีร์วีิทยาไฟฟ้าหััวีใจ (Electrophysiology Study) เป็นการ่ต้ร่วิจการ่นำไฟฟ้า
ของหัวิใจเพือ� หาควิามผิด้ปกต้ิของการ่เต้้นของหัวิใจ โด้ยแพที่ย์จะต้ร่วิจการ่ที่ำงานของร่ะบบไฟฟ้าในหัวิใจ
และกร่ะตุ้้นให้เกิด้หัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะข้�นเพื�อให้ที่ร่าบสาเหตุ้ที่ี�แที่้จร่ิง วิิธีีนี�เหมาะกับผู้ป่วิยที่ี�ไม่สามาร่ถู
ต้ร่วิจหาควิามผิด้ปกต้ิด้้วิยวิิธีีอื�น ๆ ด้ังที่ี�ได้้กล่าวิมาแล้วิข้างต้้นได้้
สำหัร์ับแนวีทางการ์ร์ักษาโร์คหััวีใจเต้นผิิดจังหัวีะ หลังจากได้้ร่ับการ่ต้ร่วิจวิินิจฉีัยโด้ยแพที่ย์
เฉีพาะที่างด้้านหัวิใจเป็นที่ี�เร่ียบร่้อยแล้วิ แพที่ย์จะปร่ะเมินที่างเลือกการ่ร่ักษาที่ี�เหมาะสมกับผู้ป่วิย
แต้่ละร่าย ได้้แก่
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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1. การ์ใชั่้ยาเพ่อ� ปร์ับจังหัวีะและอัตร์าการ์เต้นของหััวีใจ (Antiarrhythmic Drug) ให้ใกล้เคียง
ร่ะด้ับปกต้ิ เพือ� ป้องกันการ่กลับมาเป็นซึ่�ำ ลด้ภาวิะแที่ร่กซึ่้อน และลด้ควิามรุ่นแร่งที่ีจ� ะนำไปสูก่ าร่เสียชีวิต้ิ
2. การ์ชั่็อกหััวีใจด้วียกร์ะแสไฟฟ้า (Electrical Cardioversion) เพื�อปร่ับจังหวิะการ่เต้้น
ของหัวิใจให้กลับมาเต้้นในอัต้ร่าที่ี�ปกต้ิ เพื�อลด้ภาวิะแที่ร่กซึ่้อน และลด้ควิามเสี�ยงต้่อการ่เสียชีวิิต้
3. การ์ร์ักษาภาวีะหััวีใจเต้นผิิดจังหัวีะด้วียการ์จี�ด้วียคล่�นวีิทยุ (Radiofrequency Catheter
Ablation, RFCA) แพที่ย์จะใช้สายสวินหัวิใจต้ร่วิจหาต้ำแหน่งควิามผิด้ปกต้ิภายในหัวิใจ จากนัน� จะที่ำการ่จี�
ด้้ วิ ยคลื� น วิิ ที่ ยุ ที่ี� เ ปลี� ย นจากพลั ง งานไฟฟ้ า ไปเป็ น พลั ง งานควิามร่้ อ นเข้ า ไปต้ั ด้ วิงจร่ไฟฟ้ า ที่ี� ผิ ด้ ปกต้ิ
ในหัวิใจ ปัจจุบนั มักใช้ร่วิ่ มกับร่ะบบสามมิต้ิ (3D Mapping) เพือ� ให้มองเห็นต้ำแหน่งได้้ชด้ั เจน ลด้ควิามเสีย� ง
ต้่อการ่เกิด้ภาวิะแที่ร่กซึ่้อนที่ี�จะเกิด้ข้�นกับผู้ป่วิย ช่วิยเพิ�มโอกาสและควิามสำเร่็จในการ่ร่ักษาผู้ป่วิย
หัวิใจเต้้นเร่็วิผิด้จังหวิะ ซึ่้ง� วิิธีนี มี� โี อกาสร่ักษาสำเร่็จสูงมากกวิ่า 90% โด้ยจะต้้องร่ักษากับแพที่ย์เฉีพาะที่าง
ด้้านสร่ีร่ะไฟฟ้าหัวิใจที่ี�มีควิามชำนาญการ่
4. การ์ผิ่าตัดใส่เคร์่�องกร์ะตุ้นหััวีใจแบบถาวีร์ (Permanent Pacemaker) แพที่ย์จะฝัังเคร่ื�อง
ที่ี�ใต้้ผิวิหนังบร่ิเวิณใต้้ไหปลาร่้า เพื�อช่วิยให้การ่เต้้นของหัวิใจสม�ำเสมอ ส่งผลให้เลือด้ไปเลี�ยงส่วินต้่าง ๆ
ของร่่างกายได้้ด้ียิ�งข้�น วิิธีีนี�ใช้ในกร่ณีที่ี�ผู้ป่วิยมีภาวิะหัวิใจเต้้นช้าผิด้ปกต้ิ หร่ือหัวิใจหยุด้เต้้นเป็นช่วิง ๆ
5. การ์ผิ่าตัดฝัังเคร์่�องกร์ะตุกไฟฟ้าหััวีใจอัตโนมัติชั่นิดถาวีร์ (Automated Implantable
Cardioverter – Defibrillator, AICD) แพที่ย์จะฝัังเคร่ื�องบร่ิเวิณหน้าอกเพื�อช่วิยต้ร่วิจจับสัญญาณไฟฟ้า
หัวิใจและช็อกไฟฟ้าหัวิใจที่ันที่ีที่ี�ผู้ป่วิยมีภาวิะหัวิใจห้องล่างเต้้นเร่็วิผิด้จังหวิะ เพื�อให้จังหวิะการ่เต้้นของ
หัวิใจกลับมาเป็นปกต้ิโด้ยเร่็วิ วิิธีนี เี� หมาะกับผูป้ วิ่ ยที่ีม� กี ล้ามเนือ� หัวิใจบีบต้ัวิอ่อนกำลัง และผูป้ วิ่ ยที่ีม� หี วิั ใจ
ห้องล่างเต้้นเร่็วิผิด้จังหวิะ
6. การ์ผิ่าตัดฝัังเคร์่อ� งกร์ะตุน้ ไฟฟ้าและชั่่วียการ์บีบตัวีของหััวีใจ (Cardiac Resynchronization
Therapy – CRT) เพือ� กร่ะตุ้น้ ไฟฟ้าหัวิใจห้องล่างซึ่้ายและขวิาให้บบี ต้ัวิได้้สอด้คล้องกัน ช่วิยให้หวิั ใจที่ำงาน
ได้้ด้ีข้�น วิิธีีนี�เหมาะกับผู้ป่วิยที่ี�มีการ่บีบต้ัวิของหัวิใจน้อยและมีควิามเสี�ยงหัวิใจล้มเหลวิ
การ่ป้องกันหัวิใจเต้้นผิด้จังหวิะที่ีด้� ที่ี สี� ดุ้ คือ ออกกำลังกายแบบแอโร่บิก 30-45 นาที่ีต้อ่ วิัน 3-5 วิัน
ต้่อสัปด้าห์ ร่ับปร่ะที่านอาหาร่ที่ีม� ปี ร่ะโยชน์ให้คร่บ 5 หมู่ หลีกเลีย� งอาหาร่หวิานจัด้ มันจัด้ เค็มจัด้ หลีกเลีย� ง
เคร่ื�องด้ื�มที่ี�มีฤที่ธีิ�กร่ะตุ้้นหัวิใจ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั�วิโมงต้่อวิัน ไม่เคร่ียด้
จนเกินไป ต้ร่วิจสุขภาพเป็นปร่ะจำทีุ่กปี สำหร่ับคนที่ีม� โี ร่คปร่ะจำต้ัวิควิร่ต้ร่วิจต้ิด้ต้ามอาการ่กับแพที่ย์อย่าง
สม�ำเสมอ ถู้าเกิด้รู่้ส้กวิ่าหัวิใจมีอาการ่ผิด้ปกต้ิควิร่เข้าร่ับการ่ร่ักษา และปร่้กษาอายุร่แพที่ย์โร่คหัวิใจที่ันที่ี
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สู่ Digital Health Platform
ของประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขยกระดัับ “หมอพร้อม” จากบริการดั้านโควิดั ส่�แอปพลิิเคชัันดั้านสุขภาพ
เพ่� อ คนไทย ร� ว มม่ อ กสิ ก รไทย INET สภากาชัาดัไทย เอสซีี จี โลิจิ ส ติิ ก ส์ ปรั บ โฉมใหม� ใ ห้ เชั่� อ มติ� อ
แลิะเข้ า ใชั้ ง านง� า ยข้� น พั ฒ นา 2 ฟีี เจอร์ ห ลิั ก ชั� ว ยแสดังข้ อ ม่ ลิ สุ ข ภาพ เชั่� อ มติ� อ ระบบ e-Payment
ทยอยเปิดัใชั้งานผ่�านแอปพลิิเคชัันชั�วงสิงหาคมนี� แลิะใน LINE OA เดั่อนกันยายน
ดร.สาธิิต ปิิตุเตชะ รัฐมนติรีชั�วยว�าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมดั้วย นพ.โสภณ เมฆธิน
ผ่่้ชั�วยรัฐมนติรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ธิงชัย เลิิศวิิไลิรัตนพงศ์ รองปลิัดักระทรวงสาธารณสุข,
นายกฤษฎา บุุญราช ผ่่้ชั�วยเลิขาธิการสภากาชัาดัไทย, นายพิพิธิ เอนกนิธิิ กรรมการผ่่้จัดัการธนาคาร
กสิกรไทย, นางมรกต กุลิธิรรมโยธิิน กรรมการผ่่้จัดัการ บริษััท อินเทอร์เน็ติประเทศไทย จำกัดั (มหาชัน)
หร่อ INET แลิะนายอุดร คงคาเขตร กรรมการผ่่จ้ ดัั การธุรกิจ B2B2C บริษัทั เอสซีีจี โลิจิสติิกส์ แมเนจเม้นท์
จำกัดั ร�วมกันแถลิงข�าวความร�วมม่อการพัฒนา “หมอพร้อม” ส่� Digital Health Platform ของประเทศไทย
ดร.สาธิิต กลิ�าวว�า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการนำเทคโนโลิยีดัิจิทัลิมาพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ แลิะเข้าถ้งประชัาชันทุกกลิุม� เป้าหมาย โดัยร�วมกับหน�วยงาน
ภาครัฐแลิะเอกชัน พัฒนา “หมอพร้อม” จากเดัิมที�ให้บริการเกี�ยวกับโรคโควิดั-19 แลิะวัคซีีนโควิดั-19
ยกระดัับให้เป็นแอปพลิิเคชัันดั้านสุขภาพ Digital Health Platform สำหรับคนไทยที�สะดัวกสบายแลิะชั�วยให้
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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พร้อมออกใบรับรองการฉีดัวัคซีีนโควิดั-19 ถ่อเป็นแพลิติฟีอร์ม
ที�มีผ่่้ใชั้งานมากเป็นอันดัับติ้น ๆ ของประเทศค่อ 32 ลิ้านคน
เป็นโอกาสที�จะพัฒนาติ�อยอดัให้เป็น Digital Health Platform
ของประเทศไดั้ จ้ ง ร� ว มม่ อ กั บ ทุ ก ภาคส� ว นพั ฒ นาระบบเพ่� อ
ยกระดัั บ การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ เพิ� ม ศั ก ยภาพหน� ว ยบริ ก าร
ชั�วยลิดัความแออัดั ลิดัระยะเวลิารอคอย แลิะเป็นชั�องทางส่อ� สาร
กับประชัาชันจำนวนมากไดั้อย�างรวดัเร็ว เชั่�อว�าจะติอบโจทย์
ความติ้องการดั้านสุขภาพของประชัาชันทัง� การเข้าถ้งข้อม่ลิข�าวสาร
แลิะบริการสุขภาพ
นายกฤษฎา กลิ� า วว� า สภากาชัาดัไทยในฐานะ
องค์กรการกุศลิระดัับชัาติิ มีคติิทศั น์คอ่ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข
บำบัดัโรค กำจัดัภัย ซี้ง� การบริจาคดัวงติาแลิะอวัยวะเป็นส�วนหน้ง�
ของการบำบัดัโรค โดัยดัวงติาแลิะอวัยวะที�ไดั้รับบริจาคจะนำไป
ชั�วยเหลิ่อผ่่้ป่วยกระจกติาพิการ ผ่่้ป่วยอวัยวะวายที�ไม�สามารถ
รักษัาไดั้ดั้วยวิธีอ่�นนอกจากการปลิ่กถ�ายกระจกติา ปลิ่กถ�าย
อวั ย วะใหม� ปั จ จุ บั น มี ผ่่้ ป่ ว ยที� ข้� น ทะเบี ย นรอกระจกติาแลิะ
อวัยวะกับสภากาชัาดัไทยอย่�เป็นจำนวนมาก สภากาชัาดัไทยไดั้
ร� ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข แลิะธนาคารกสิ ก รไทยพั ฒ นา
ระบบการแสดังความจำนงบริจาคดัวงติาแลิะอวัยวะออนไลิน์บน
แพลิติฟีอร์มหมอพร้อมจะเป็นการเพิ�มชั�องทางให้ประชัาชันที�มี
จิติกุศลิไดั้เข้าถ้งการบริจาคดัวงติาแลิะอวัยวะไดั้โดัยง�าย รวมถ้ง
เป็นการสร้างความรับร่้ในเร่�องของการบริจาคดัวงติาแลิะอวัยวะ
ให้อย่ใ� นวงกว้างเพิม� มากข้น� ซี้ง� จะเป็นผ่ลิดัีสำหรับผ่่ป้ ว่ ยทีร� อคอย
การปลิ่กถ�ายกระจกติาแลิะอวัยวะไดั้กลิับมามีชัีวิติใหม�อีกครั�ง
เชั่อ� ว�าการพัฒนาแพลิติฟีอร์มหมอพร้อมในครัง� นี� นอกจากจะเป็น
ส�วนหน้ง� ทีติ� อบสนองติ�อพันธกิจของสภากาชัาดัไทยในการชั�วยเหลิ่อ
สั ง คมให้ ดัี ข้� น แลิ้ ว ยั ง จะชั� ว ยให้ ผ่่้ ป่ ว ยแลิะประชัาชันทั� ว ไป
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เข้าถ้งบริการง�ายข้�นกว�าเดัิม แลิะเพิ�ม 12 ฟีีเจอร์ใหม�ที�ติอบโจทย์
การยกระดัับคุณภาพชัีวิติ เชั�น เชั่�อมโยงข้อม่ลิประวัติิการรักษัา
การติรวจสอบสิทธิรักษัา การนัดัหมายแพทย์ Telemedicine
การให้บริการใบรับรองแพทย์แลิะใบรับรองสุขภาพแบบดัิจิทัลิ
การพัฒนาระบบชัำระเงินออนไลิน์ พร้อมเชั่�อมโยงเคร่อข�าย
กับหน�วยบริการสุขภาพทุกสังกัดั ชั�วยสนับสนุนการทำงานของ
บุคลิากรทางการแพทย์ไดั้เป็นอย�างดัี โดัยจะพัฒนาอย�างติ�อเน่อ� ง
ไม�หยุดัยั�งเพ่�อคนไทย ปัจจุบันมีผ่่้ใชั้งาน “หมอพร้อม” รวมกว�า
32 ลิ้ า นคน เชั่� อ ว� า จะเป็ น ชั� อ งทางที� เข้ า ถ้ ง ประชัาชันไดั้ ง� า ย
แลิะรวดัเร็วข้น� แลิะขับเคลิ่อ� นการเปลิีย� นแปลิงให้กบั ระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไดั้เป็นอย�างดัี
นพ.โสภณ กลิ�าวว�า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบ
หลิังบ้านของหมอพร้อมให้รองรับการเชั่�อมโยงข้อม่ลิสุขภาพ
ของประชัาชันจากหน� ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดัั บ ทุ ก สั ง กั ดั
ทั�งโรงพยาบาลิรัฐแลิะเอกชัน โรงพยาบาลิส�งเสริมสุขภาพติำบลิ
คลิิ นิ ก แลิะร้ า นยา ปั จ จุ บั น เชั่� อ มโยงแลิ้ ว กว� า 15,000 แห� ง
ทั�วประเทศ มีระบบรักษัาความปลิอดัภัยของข้อม่ลิดั้านสุขภาพ
แลิะการดัำเนินธุรกรรมทางอิเลิ็กทรอนิกส์ติามมาติรฐานสากลิ
ซี้� ง ไดั้ รั บ ความร� ว มม่ อ จากสำนั ก งานคณะกรรมการรั ก ษัา
ความมัน� คงปลิอดัภัยทางไซีเบอร์แห�งชัาติิ (สกมชั.) แลิะสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเลิ็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
นพ.ธิงชัย กลิ�าวว�า กระทรวงสาธารณสุขไดั้พัฒนา
แพลิติฟีอร์ม “หมอพร้อม” เป็นระบบฐานข้อม่ลิกลิางบริหาร
จัดัการข้อม่ลิการฉีดัวัคซีีนโควิดั-19 โดัยชั�วงแรกใชั้เป็นเคร่�องม่อ
ติิดัติามอาการไม�พง้ ประสงค์หลิังไดั้รบั วัคซีีน ติ�อมามีการเปิดัจอง
คิวเข้ารับบริการฉีดัวัคซีีนโควิดั-19 สำหรับบุคลิากรทางการแพทย์
ผ่่้ส่งอายุ 60 ปีข้�นไป ผ่่้ป่วยโรคเร่�อรัง 7 กลิุ�มโรค แลิะประชัาชัน
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มาติรฐาน Healthcare, พัฒนา Digital Health Pass แลิะ EU DCC
ในการออกใบรั บ รองประวั ติิ ก ารฉี ดั วั ค ซีี น การติรวจหาเชั่� อ
ในร่ปแบบดัิจิทัลิ เพ่�อใชั้เข้าออกสถานที� ร�วมกิจกรรมติ�าง ๆ
ในกลิุม� ประเทศสหภาพยุโรป 67 ประเทศ, พัฒนาใบรับรองแพทย์
ดัิจิทัลิเพ่�อใชั้เป็นหลิักฐานประกอบการดัำเนินกิจกรรมติ�าง ๆ
เชั�น สมัครงาน ติ�อใบขับขี� สมัครสอบ ก.พ. เคลิมประกันสุขภาพ
เป็นติ้น แลิะการพัฒนาอ่�น ๆ เพ่�อให้เป็น Digital Health Platform
ของคนไทย ไดั้แก� ระบบ iClaim เชั่�อมระหว�างโรงพยาบาลิกับ
บริษััทประกันภาคเอกชัน เพ่�อใชั้ติรวจสอบสิทธิการรักษัาแลิะ
เคลิมประกันสุขภาพ โดัยไม�ติ้องสำรองจ�ายค�ารักษัา
นายอุดร กลิ�าวว�า บริษััทฯ ไดั้พัฒนาระบบ Logistics
บนแพลิติฟีอร์ ม หมอพร้ อ ม เน้ น ความสะดัวกรวดัเร็ ว แลิะ
ความปลิอดัภัยของประชัาชัน โดัยพัฒนาเทคโนโลิยีระบบคลิังสินค้า
แลิะการขนส� ง แบบควบคุ ม อุ ณ หภ่ มิ ระบบติรวจสอบสถานะ
การขนส�ง เพ่�อรองรับการกระจายสินค้าที�ติ้องการดั่แลิเป็นพิเศษั
โดัยเฉพาะยาแลิะเคร่�องม่อแพทย์ แลิะชั�วยอำนวยความสะดัวก
ผ่่ร้ บั บริการให้ไดั้รบั ยาแลิะอุปกรณ์อน่� ๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการรักษัา
ทางการแพทย์ โดัยส� ง ติรงไปยั ง ที� พั ก หร่ อ สถานที� ที� แ จ้ ง
ความประสงค์ไว้ ทำให้ชั�วยลิดัความแออัดัในหน�วยบริการ แลิะ
ลิดัระยะเวลิารอคอยของผ่่้มารับบริการ นอกจากนี�ยังพัฒนา
พนักงานขับรถให้มีทักษัะ ความร่้ ความสามารถ ทั�งภาคทฤษัฎีี
แลิะภาคปฏิิบัติิที�เกี�ยวข้องกับการขับขี�ปลิอดัภัย เพ่�อลิดัโอกาส
การเกิดัอุบัติิเหติุให้มากที�สุดั โดัยควบคุมความปลิอดัภัยติลิอดั
24 ชัั�วโมง ผ่�านศ่นย์ปฏิิบัติิการ Logistics Command Center
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ไดั้ รั บ ความสะดัวกในการเข้ า ถ้ ง บริ ก ารที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
ชั�วยยกระดัับคุณภาพชัีวิติของประชัาชันไดั้
นายพิพธิิ กลิ�าวว�า ดั้วยความติัง� ใจของธนาคารกสิกรไทย
ติ้องการเปิดัโอกาสให้คนทีย� งั ไม�สามารถเข้าถ้งบริการทางการเงิน
แลิะบริการสาธารณสุขไดั้มีโอกาสเข้าถ้งบริการไดั้อย�างทั�วถ้ง
โดัยไดั้ ร� ว มเป็ น พั น ธมิ ติ รกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ในการนำ
ความร่้ ทรัพยากรทัง� ดั้านบุคลิากรแลิะประสบการณ์ดัา้ นเทคโนโลิยี
ร�วมสนับสนุนในดั้านติ�าง ๆ ค่อ 1. ดั้านการชั�วยเหลิ่อในดั้าน
การวิเคราะห์ขอ้ ม่ลิ แลิะสรุปยอดัผ่่ติ้ ดัิ เชั่อ� รายวัน 2. ดั้านการสนับสนุน
เร่�อง Call center หมอพร้อม ร�วมกับสมาคมธนาคารไทย แลิะ
3. ดั้านการนำเคร่อ� งม่อ BI tools มาชั�วยในการทำ Data Analytic
เพ่�อวางกลิยุทธ์ในมิติิสาธารณสุขไดั้อย�างแม�นยำ โดัยมุ�งหวังว�า
การพัฒนาติ�อยอดั “หมอพร้อม” โฉมใหม�ในครัง� นีจ� ะชั�วยยกระดัับ
การให้ บ ริ ก ารดั้ า นสาธารณสุข โดัยเฉพาะกลิุ�มโรงพยาบาลิรั ฐ
เพ่�อให้เป็น Digital Health Platform สำหรับประชัาชันไดั้อย�าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี�ธนาคารไดั้ให้การสนับสนุนเร่�องการจัดัทำ
Patient Mobile Application ให้แก�โรงพยาบาลิภาครัฐหลิายแห�ง
อาทิ โรงพยาบาลิจุฬาลิงกรณ์ โรงพยาบาลิชัลิบุรี แลิะ 11 โรงพยาบาลิ
ในสังกัดักรุงเทพมหานคร เป็นติ้น เพ่�อติอบโจทย์การเป็น Smart
Hospital แลิะเพิ�มความสะดัวกให้แก�คนไข้ที�เข้ามารับบริการ
ในโรงพยาบาลิ ทำให้คนไทยไดั้ใชั้บริการทางการแพทย์ทมี� คี ณ
ุ ภาพ
ลิดัภาระระบบสาธารณสุข
นางมรกต กลิ�าวว�า INET ร�วมพัฒนาระบบหมอพร้อม
ให้มีการใชั้ข้อม่ลิสุขภาพในร่ปแบบ Digital ไดั้อย�างปลิอดัภัย
แลิะเกิดัประโยชัน์ส่งสุดั โดัยสนับสนุน Cloud Computing ติาม
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สำหรั บุ การพั ฒ นาฟีี เ จอร์ ส ำหรั บุ ปิระชาชนบุน
หมอพร้อม ทั้ั�งแอปิพลิิเคชันแลิะ Line OA ปิระกอบุด้วิย
12 ฟีีเจอร์หลิัก
1. ใบุรับุรองโควิิด-19 แสดังประวัติิแลิะรายลิะเอียดั
การฉี ดั วั ค ซีี น รองรั บ การเดัิ น ทางทั� ง ในแลิะ
ติ�างประเทศ
2. ผลิตรวิจหาเช้�อโควิิด-19 ทั�ง ATK/RT-PCR
3. ค้นหาหน่วิยบุริการตรวิจหาเช้�อโควิิด-19 ทั�ง
ATK/RT-PCR
4. เช็กอินผ่านโทั้รศัพทั้์ม้อถื้อ ดั้วยระบบ Beacon
โดัยเปิดับลิ่ธ่ทแลิะติำแหน�งที�ติั�งก�อนเข้าใชั้บริการ
สถานที�ติ�าง ๆ ที�กำหนดัให้แสดังสถานะสุขภาพ
เกี�ยวกับโควิดั-19
5. ใบุรั บุ รองสุ ข ภาพดิ จิ ทั้ั ลิ สามารถดัาวน์ โ หลิดั
ไฟีลิ์ PDF ไปใชั้ประกอบธุรกรรมทางอิเลิ็กทรอนิกส์
ติ�าง ๆ ไดั้
6. บุริ จ าคออนไลิน์ ทั� ง บริ จ าคเงิ น โดัยติรงกั บ
โรงพยาบาลิ บริจาคอวัยวะ ดัวงติา แลิะร�างกาย
7. แชทั้กั บุ หมอพร้ อ ม ติอบคำถามแลิะส่� อ สาร
ความร่้สุขภาพกับประชัาชันแบบอัติโนมัติิ
8. ข่ า วิสาร ประชัาสั ม พั น ธ์ ข� า วสารที� เ กี� ย วกั บ
หมอพร้ อ ม นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข
ข�าวสารสุขภาพติ�าง ๆ
9. ปิระวิัตสิ ขุ ภาพ รองรับการติรวจสอบข้อม่ลิสุขภาพ
ส� ว นบุ ค คลิ อาทิ ประวั ติิ ก ารรั ก ษัาพยาบาลิ/
การส�งติ�อการรักษัา
10. นัดหมายออนไลิน์ลิ่วิงหน้า เพ่�อเข้ารับบริการกับ
โรงพยาบาลิแลิะคลิินิกที�เข้าร�วม

11. เช็กสิทั้ธิิการรักษา ภาครัฐแลิะประกันสุขภาพของ
เอกชัน
12. Telemedicine ให้บริการสุขภาพแลิะคำปร้กษัา
ทางการแพทย์ แ บบทางไกลิ ซี้� ง ฟีี เจอร์ ทั� ง หมดั
จะทยอยเปิดัให้บริการผ่�านแอปพลิิเคชัันในเดั่อน
สิ ง หาคม แลิะ LINE OA เดั่ อ นกั น ยายนนี�
โดัยจะมี ก ารปรั บ ฟีี เจอร์ ใ ห้ เ หมาะสมในแติ� ลิ ะ
แพลิติฟีอร์มติามความสะดัวกในการใชั้งานแลิะ
ระดัับความปลิอดัภัยของข้อม่ลิสุขภาพประชัาชันดั้วย

ขอบุคุณข้อมูลิ:
• สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลิัดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/176631
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โรงพยาบาลราชวิิถีี กรมการแพทย์ ชี�เสมหะคืือ สิ�งข้้นเหนียวิเหมือนเมือกที�ร่างกายผลิตข้้�นมา
เป็็นป็กติอย่แ่ ล้วิ แต่จะมีป็ริมาณเพิม� มากข้้น� เมือ� มีอาการเจ็บป็่วิยด้้วิยโรคืบางอย่าง โด้ยเฉพาะโรคืเกีย� วิกับ
ทางเด้ินหายใจ

นพ.ณััฐพงศ์์ วงศ์์วิวัฒน์ รองอธิิบดีีกรมการแพทย์์ กล่าวิวิ่า ผ่้ป็่วิยโคืวิิด้-19 หลายคืนมักจะมี
อาการหายใจมีเสียงคืรืด้คืราด้ หรือร่้ส้กวิ่ามีเสมหะในทางเด้ินหายใจ หรือไอแบบมีเสมหะอย่่ตลอด้เวิลา
จนส่งผลให้การหายใจเพื�อเอาออกซิิเจนเข้้าส่่ร่างกายไม่มีป็ระสิทธิิภาพเพียงพอ ด้ังนั�น จ้งจำเป็็นมาก
ที�ผ่้ป็่วิยต้องกำจัด้เสมหะเหล่านี�ออกจากทางเด้ินหายใจ ซิ้�งสามารถีทำได้้หลายวิิธิี เช่น
วิิธิีที� 1 การไอเพื�อระบายเสมหะ ทำในผ่้ป็่วิยที�ไม่มีโรคืป็ระจำตัวิด้้วิยวิิธิีด้ังนี� 1. นั�งบนเก้าอี�
โน้มตัวิไป็ทางด้้านหน้าเล็กน้อย และหายใจเข้้า-ออกป็กติ 3-5 คืรั�ง 2. หายใจเข้้าล้กเต็มที�จนสุด้ โด้ยเน้น
ให้ชายโคืรงบานออก 3. กลัน� หายใจไวิ้ 3 วิินาที พร้อมกับเกร็งกล้ามเนือ� หน้าท้อง 4. ให้อา้ ป็ากกด้คืางลง
ทำป็ากเป็็นร่ป็วิงกลม พร้อมไอออกแรง ๆ และยาวิจนสุด้ลมหายใจออก 5. พักด้้วิยการหายใจเข้้า-ออก
ป็กติ 3-5 คืรั�ง
วิิธิที ี� 2 การระบายเสมหะด้้วิยวิิธิถีี อนหายใจออกแรง ทำในกรณีทมี� โี รคืป็อด้อุด้กัน� เรือ� รัง หอบหืด้
สามารถีทำได้้ด้งั นี� 1. นัง� บนเก้าอี� โน้มตัวิไป็ทางด้้านหน้าเล็กน้อย และหายใจเข้้า-ออกป็กติ 3 คืรัง� 2. หายใจ
เข้้าป็กติ จากนั�นพ่นลมหายใจออกจากคือผ่านทางป็ากแรง ๆ (อ้าป็ากกด้คืางลง ทำป็ากเป็็นร่ป็วิงกลม)
พร้อมกับเกร็งกล้ามเนื�อหน้าท้องจนหายใจออกสุด้ ทำซิ�ำ 3 คืรั�ง 3. หายใจเข้้า-ออกป็กติ 3 คืรั�ง
จนหายเหนื�อย 4. อาจทำซิ�ำ 3-4 รอบ
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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วิิธิีที� 3 การระบายเสมหะด้้วิยการหายใจเป็็นวิงจร active cycle of
breathing technique (ACBT) เหมาะสำหรับผ่้ป็่วิยที�มีป็ัญหาทางเด้ินหายใจ
ทีไ� ม่สามารถีออกแรงมากจนเหนือ� ยเกินไป็ได้้ สามารถีทำได้้โด้ย 1. นัง� บนเก้าอี�
ในท่าทีส� บายและผ่อนคืลาย 2. หายใจเข้้า-ออกป็กติ 5-10 วิินาที 3. หายใจเข้้า
ให้สุด้ โด้ยเน้นให้ซิี�โคืรงบานออกและหายใจออกสุด้ 4. หายใจเข้้า-ออกป็กติ
จากนั�นถีอนหายใจออกทางป็าก (อ้าป็ากกด้คืางลง ทำป็ากเป็็นร่ป็วิงกลม)
พร้อมกับเกร็งกล้ามเนื�อหน้าท้อง กระทั�งหายใจออกสุด้ ทำซิ�ำ 3 คืรั�ง และ
กลับมาหายใจเข้้า-ออกป็กติ 3 คืรั�ง 5. หายใจเข้้า-ออกป็กติ 5-10 วิินาที
จนหายเหนื�อย เป็็นต้น
นพ.จิิ น ดีา โรจินเมธิิ น ทร์ ผู้้� อ ำนวย์การโรงพย์าบาลราชวิ ถีี
กล่าวิเพิ�มเติมวิ่า วิิธิีลด้การแพร่กระจายข้องเชื�อในระหวิ่างการระบายเสมหะ
ท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยให้กระชับใบหน้าทุกคืรัง� ข้ณะไอหรือถีอนหายใจแรง
เพื�อระบายเสมหะ ระหวิ่างการฝึึกท่านคืวิรนั�งอย่่ห่างจากผ่้อ�ืนอย่างน้อย
2 เมตร และหากไอแล้วิมีเสมหะออกมาด้้วิยให้บวิ้ นเนือ� เสมหะใส่กระด้าษชำระ
จากนั�นทิ�งใส่ถีุงพลาสติกพร้อมมัด้ป็ากถีุงให้เรียบร้อย รวิมไป็ถี้งข้้อคืวิรระวิัง
ที�สำคืัญระหวิ่างการฝึึกระบายเสมหะ หากมีอาการเหนื�อยหอบมาก หน้ามืด้
วิิงเวิียนศีีรษะคืล้ายจะเป็็นลม หายใจสั�นหรือถีี�มาก ๆ คืวิรพักด้้วิยการหายใจ
เข้้า-ออกป็กติจนกระทั�งไม่มีอาการด้ังกล่าวิแล้วิจ้งเริ�มฝึึกต่อ จำนวินคืรั�ง
ในการฝึึกต่อวิันข้้�นกับป็ริมาณเสมหะข้องแต่ละบุคืคืลด้้วิย
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สารอาหาร กับ
การเสริมภููมิคุ้้�มกัน

ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านม่า กี่ารระบาดของโรคติิดเช่้�อซึ่่�งม่่สาเหติุม่าจากี่เช่้�อ COVID-19 ได้ส่งผ่ลกี่ระที่บ
อย่่างรุนแรงในวงกี่ว้าง ที่้�งติ่อส้งคม่ เศรษฐกี่ิจ ติลอดจนคุณภาพช่่วิติของปีระช่าช่น อ่กี่ที่้�งกี่ารแพร่กี่ระจาย่ของเช่้�อ
กี่็สาม่ารถเกี่ิดข่�นได้อย่่างรวดเร็วผ่่านระบบที่างเดินหาย่ใจ โดย่กี่ารไอ หร้อจาม่ ติลอดจนกี่ารส้ม่ผ่้สสารค้ดหล้�ง
ติ่าง ๆ เช่่น น�ำมู่กี่ น�ำลาย่ และเสม่หะ ส่งผ่ลให้ผู่้ที่่�ติิดเช่้�อม่่อากี่ารที่างระบบที่างเดินหาย่ใจอย่่างรุนแรง เช่่น
ปีอดอ้กี่เสบ ไม่่สาม่ารถหาย่ใจได้ด้วย่ตินเอง และอาจเส่ย่ช่่วิติในระย่ะเวลาอ้นรวดเร็วจากี่ภาวะกี่ารหาย่ใจล้ม่เหลว
(Hui et al., 2020) แติ่ที่ว่าด้วย่ความ่เจริญกี่้าวหน้าที่างด้านกี่ารแพที่ย่์ได้ม่กี่่ ารพ้ฒนาย่าและว้คซึ่่นออกี่ม่าหลาย่ช่นิด
เพ้�อย่้บย่้�งกี่ารแพร่ระบาดของเช่้�อ COVID-19 น่� ซึ่่�งได้ผ่ลล้พธ์์ในกี่ารควบคุม่ความ่รุนแรงของโรคได้ระด้บหน่�ง
แติ่ในแง่ของกี่ารควบคุม่กี่ารแพร่ระบาดน้น� ย่้งคงติ้องอาศ้ย่ปีัจจ้ย่อ้น� ๆ เข้าร่วม่ด้วย่ เช่่น กี่ารเว้นระย่ะห่างที่างส้งคม่
กี่ารงดร้บปีระที่านอาหารร่วม่กี่้น กี่ารล้างม่้อและที่ำความ่สะอาดด้วย่สารฆ่่าเช่้�อบ่อย่ ๆ รวม่ไปีถ่งกี่ารใส่หน้ากี่ากี่
อนาม่้ย่เพ้�อปี้องกี่้นและลดกี่ารฟุุ้้งกี่ระจาย่ของเช่้�อโรคที่่�อาจปีลอม่ปีนม่าในลม่หาย่ใจและละอองฝอย่ของน�ำลาย่
อย่่างไรกี่็ติาม่ พฤติิกี่รรม่เหล่าน่�จ้ดเปี็นปีัจจ้ย่ภาย่นอกี่ที่่�สาม่ารถช่่วย่ลดความ่เส่�ย่งติ่อกี่ารติิดเช่้�อ COVID-19
ได้กี่็จริง แติ่กี่็ย่้งม่่ปีัจจ้ย่ที่่�สำค้ญไม่่แพ้กี่้นสำหร้บกี่ารลดความ่เส่�ย่งในกี่ารติิดเช่้�อค้อ กี่ารดูแลร่างกี่าย่ที่่�เหม่าะสม่
และเสริม่ภูม่คิ มุ่้ กี่้นร่างกี่าย่ให้แข็งแรง เพ้อ� เพิม่� ปีระสิที่ธ์ิภาพในกี่ารกี่ำจ้ดเช่้อ� โรคหร้อสิง� แปีลกี่ปีลอม่ติ่าง ๆ ที่่เ� ข้าม่า
ในร่างกี่าย่ได้อย่่างเติ็ม่ที่่�น้�นเอง (Chowdhury et al., 2020)
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ที่ำกี่ารจ้ บ กี่ิ น เช่้� อ โรคหร้ อ สิ� ง แปีลกี่ปีลอม่น้� น ๆ
(Carr, 2017) อย่่างไรกี่็ด่ ม่่กี่ารศ่กี่ษาวิจย่้ ที่่บ� ง่ บอกี่ว่า
กี่ารร้บปีระที่านวิติาม่ินซึ่่ที่ไ่� ด้จากี่ผ่ลไม่้ธ์รรม่ช่าติิ เช่่น
ผ่ลอะเซึ่โรลาเช่อร์ร่� ซึ่่ง� จ้ดอยู่ใ่ นกี่ลุม่่ ผ่ลไม่้ซึ่ปีุ เปีอร์ฟุ้รุติ
(Superfruits) สาม่ารถถู กี่ ดู ด ซึ่่ ม่ เข้ า สู่ ร่ า งกี่าย่ได้
ด่กี่ว่ากี่ารร้บปีระที่านวิติาม่ินซึ่่ส้งเคราะห์อ่กี่ด้วย่
(Prakash, 2018)
• วิิตามิินดีี หรืือ Calcitriol เปี็นวิติาม่ินที่่�ละลาย่
ในไขม่้น ช่่วย่เสริม่สร้างความ่แข็งแรงให้กี่้บระบบ
ภูม่คิ มุ่้ กี่้น จากี่กี่ารศ่กี่ษาวิจย่้ พบว่าวิติาม่ินด่ม่ส่ ว่ นช่่วย่
ให้เม่็ดเล้อดขาวช่นิดโม่โนไซึ่ติ์สาม่ารถจ้บกี่ินเช่้อ� โรค
ด้ ว ย่กี่ระบวนกี่าร Phagocytosis ได้ อ ย่่ า งม่่
ปีระสิที่ธ์ิภาพม่ากี่ย่ิ�งข่�น และช่่วย่ลดภาวะ Cytokine
Strom ในคนที่่ติ� ดิ เช่้อ� รุนแรงได้ดว้ ย่ (Prietl et al., 2013)
• เควิอรื์ เซีทิิ น (Quercetin) เปี็ น สารกี่ลุ่ ม่ ไบโอ
ฟุ้ลาโวนอย่ด์ (Bioflavonoids) จากี่กี่ารศ่กี่ษาวิจ้ย่
ในระด้ บ ห้ อ งปีฏิิ บ้ ติิ กี่ ารพบว่ า เควอร์ เซึ่ที่ิ น ม่่ ฤ ที่ธ์ิ�
ในกี่ารปี้องกี่้นและย่้บย่้�งกี่ารติิดเช่้�อไวร้ส โดย่ที่่�สาร
เควอร์เซึ่ที่ินไปีรบกี่วนกี่ระบวนกี่ารแพร่กี่ระจาย่ติ้ว
ของโคโรนาไวร้ส (Virus Replication Cycle) ในเซึ่ลล์
ที่่�ถูกี่ไวร้สรุกี่รานได้ (Tastemur et al., 2021) และ
กี่ารศ่กี่ษาวิจ้ย่จากี่ Agrawal และคณะ (2020) พบว่า
เควอร์เซึ่ที่ินม่่ปีระสิที่ธ์ิภาพในกี่ารออกี่ฤที่ธ์ิเ� พ้อ� กี่ำจ้ด
เช่้� อ ไวร้ ส ที่่� ด่ ย่ิ� ง ข่� น เม่้� อ ที่ำงานร่ ว ม่กี่้ บ วิ ติ าม่ิ น ซึ่่
และวิติาม่ินด่ นอกี่จากี่น่ย่� ง้ พบว่าเควอร์เซึ่ที่ินที่่พ� บใน
พ้ช่ติระกีู่ล Sophora Japonica ม่่ฤที่ธ์ิ�ในกี่ารติ่อติ้าน
อนุม่ลู อิสระสูงม่ากี่ (Mihaylova et al., 2013) ซึ่่ง� เปี็น
กี่ารส่งเสริม่กี่ารที่ำงานให้กี่้บระบบภูม่ิคุ้ม่กี่้นอ่กี่ด้วย่
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ระบบภูม่คิ มุ่้ กี่้นในร่างกี่าย่ค้อ กี่ลไกี่ในกี่ารปี้องกี่้นตินเอง
ติาม่ธ์รรม่ช่าติิ ซึ่่� ง ม่่ ค วาม่เกี่่� ย่ วข้ อ งกี่้ บ กี่ารที่ำงานของระบบ
เม่็ดเล้อดขาวเปี็นหล้กี่ สาม่ารถแบ่งได้เปี็น 3 ช่นิดติาม่โครงสร้าง
ของเซึ่ลล์ (Chowdhury et al., 2020) ค้อ แกี่รนูโลไซึ่ติ์ (Granulocyte),
โม่โนไซึ่ติ์ (Monocyte) และลิม่โฟุ้ไซึ่ติ์ (Lymphocyte) โดย่ที่่�
เม่็ดเล้อดขาว 2 ช่นิดแรกี่เน้นที่่กี่� ารกี่ำจ้ดเช่้อ� โรคและสิง� แปีลกี่ปีลอม่
ด้วย่กี่ระบวนกี่ารจ้บกี่ินและย่่อย่สลาย่ (Phagocytosis) ในขณะที่่�
เม่็ดเล้อดขาวปีระเภที่ที่่� 3 จะม่่กี่ลไกี่ในกี่ารหล้ง� สาร Antibody และ
Cytokines เพ้อ� กี่ำจ้ดเช่้อ� โรคหร้อสิง� แปีลกี่ปีลอม่ที่่ม่� ค่ วาม่จำเพาะ
เจาะจงในกี่ารออกี่ฤที่ธ์ิ� ม่ ากี่กี่ว่ า ที่้� ง น่� ใ นกี่ระบวนกี่ารเสริ ม่
ความ่แข็งแรงให้กี่บ้ ภูม่คิ มุ่้ กี่้นของร่างกี่าย่สาม่ารถที่ำได้หลากี่หลาย่
วิธ์่ เช่่น กี่ารนอนหล้บพ้กี่ผ่่อนให้เพ่ย่งพอ กี่ารออกี่กี่ำล้งกี่าย่
อย่่างสม่�ำเสม่อ และที่่�สำค้ญค้อ กี่ารร้บปีระที่านสารอาหารที่่�ม่่
ปีระโย่ช่น์ ใ นกี่ารเสริ ม่ ความ่แข็ ง แรงให้ กี่้ บ ระบบภู ม่ิ คุ้ ม่ กี่้ น
ในร่างกี่าย่ จากี่ข้อมู่ลกี่ารวิจย่้ ที่างวิที่ย่าศาสติร์พบว่าม่่สารอาหาร
และสารพฤกี่ษเคม่่หลาย่ช่นิดที่่�สาม่ารถส่งเสริม่กี่ารที่ำงานของ
เม่็ดเล้อดขาวให้สาม่ารถกี่ำจ้ดเช่้อ� โรคได้อย่่างม่่ปีระสิที่ธ์ิภาพม่ากี่ข่น�
คล้ า ย่กี่ารติิ ด ดาบและโล่ ใ ห้ กี่้ บ ที่หารในสนาม่รบในกี่ารกี่ำจ้ ด
ผู่้ร้าย่ที่่�ม่ารุกี่ราน ด้งน่�
• วิิตามิินซีี หรืือ Ascorbic Acid ถ้อเปี็นสารอาหาร
พ้น� ฐานที่่ค� นส่วนใหญ่รจู้ กี่้ กี่้นด่ และม่่ความ่ปีลอดภ้ย่
ในกี่ารร้ บ ปีระที่านที่่� สู ง นอกี่จากี่จะม่่ ผ่ ลใน
กี่ารเสริม่สร้างคอลลาเจนที่่�เปี็นโครงสร้างหล้กี่ให้กี่้บ
ผ่ิวหน้งแล้ว จากี่กี่ารศ่กี่ษาวิจ้ย่ย่้งพบว่าวิติาม่ินซึ่่
เปี็นสารอาหารที่่จ� ำเปี็นติ่อกี่ารเสริม่สร้างความ่แข็งแรง
ของเม่็ดเล้อดขาว โดย่ที่่�เซึ่ลล์เม่็ดเล้อดขาวจะที่ำ
กี่ารกี่้กี่เกี่็บวิติาม่ินซึ่่ไว้ในเซึ่ลล์เพ้อ� ปี้องกี่้นกี่ระบวนกี่าร
ออกี่ซึ่ิเดช่้นที่่เ� กี่ิดข่น� ภาย่ในเซึ่ลล์หล้งจากี่ที่่เ� ม่็ดเล้อดขาว
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• เบต้ากลููแคน (Beta-glucan) จากี่กี่ารศ่กี่ษาวิจ้ย่
ฤที่ธ์ิ�ของเบติ้ากี่ลูแคนที่่�ม่่โครงสร้าง Beta-1,3/1,6D-glucan ซึ่่� ง สกี่้ ด ได้ จ ากี่ Yeast พบว่ า เม่้� อ ถู กี่
บริ โ ภคเข้ า ไปีแล้ ว จะถู กี่ ดู ด ซึ่่ ม่ ผ่่ า นผ่น้ ง ลำไส้ เ ล็ กี่
และส่งผ่ลติ่อกี่ารเสริม่ปีระสิที่ธ์ิภาพกี่ารที่ำงานของ
เม่็ ด เล้ อ ดขาวช่นิ ด แม่คโครฟุ้าจ (Macrophage)
ในกี่ารจ้บกี่ินเช่้�อโรคและสิ�งแปีลกี่ปีลอม่ในบริเวณ
ลำไส้น้�น (Stier et al., 2014) จ่งม่่ส่วนช่่วย่ส่งเสริม่
กี่ารที่ำงานของระบบภูม่ิคุ้ม่กี่้นได้เปี็นอย่่างด่
• น้ำมิันปลูา (Fish Oil) ซึ่่�งอุดม่ไปีด้วย่กี่รดไขม่้นช่นิด
โอเม่กี่้า-3 จากี่กี่ารศ่กี่ษาวิจย่้ ที่่ไ� ด้รบ้ กี่ารติ่พม่ิ พ์ลงใน
วารสารวิช่ากี่ารปีี 2020 ของ Yang และคณะ พบว่า
กี่ารร้บปีระที่านกี่รดไขม่้นช่นิดโอเม่กี่้า-3 ช่่วย่ลด
ผ่ลกี่ระที่บที่่�เกี่ิดข่�นติ่อสม่อง และระบบภูม่ิคุ้ม่กี่้น
ของผู่้ปี่วย่ที่่�ปีระสบปีัญหา Long-Covid ได้ด้วย่
จากี่ข้อมู่ลของกี่ระที่รวงสาธ์ารณสุขเกี่่�ย่วกี่้บกี่ารระบาด
ของโควิด-19 ที่่ผ่� า่ นม่า พบว่าม่่ปีระช่าช่นช่าวไที่ย่ที่่ติ� ดิ เช่้อ� ไปีแล้ว
เปี็นจำนวนปีระม่าณ 4.5 ล้านคน ถ่งแม่้ว่าแนวโน้ม่ความ่รุนแรง
ของโรคน้�นจะลดลง แติ่ในแง่ของกี่ารแพร่กี่ระจาย่ของเช่้�อน้�น
กี่็ย่ง้ เปี็นสิง� ที่่เ� ราติ้องเฝ้าระว้ง อ่กี่ที่้ง� ควรเสริม่ภูม่คิ มุ่้ กี่้นของร่างกี่าย่
ให้ แข็ ง แรงอยู่่ เ สม่อที่้� ง ภาย่ในและภาย่นอกี่ เพ้� อ สุ ข ภาพที่่� ด่
ในระย่ะย่าวให้ได้ม่ากี่ที่่�สุด
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• ไฟโตนิวิเทิรืียนทิ์ (Phytonutrient) จากี่พ้ช่ผ่้กี่ส่
ติ่าง ๆ กี่้น ซึ่่ง� เปี็นที่่ที่� ราบกี่้นด่อยู่แ่ ล้วว่ากี่ารร้บปีระที่าน
ผ่้ กี่ และผ่ลไม่้ ที่่� ย่�ิ ง ม่่ ค วาม่หลากี่หลาย่ของส่ ย่�ิ ง ด่
ติ่อร่างกี่าย่ ด้วย่งานวิจย่้ ที่างวิที่ย่าศาสติร์ที่ส่� น้บสนุน
ว่ากี่ารที่่ร� า่ งกี่าย่ได้รบ้ สารติ้านอนุม่ลู อิสระที่่เ� พ่ย่งพอ
และครอบคลุม่ติ่อกี่ารกี่ำจ้ดอนุมู่ลอิสระที่่�เกี่ิดจากี่
ภาวะความ่เคร่ย่ดของร่างกี่าย่ (Oxidative Stress)
จะช่่วย่ลดความ่เส่ย่� งติ่อกี่ารเกี่ิดโรคเร้อ� ร้งติ่าง ๆ และ
ส่งเสริม่กี่ารที่ำงานของระบบภูม่ิคุ้ม่กี่้นในร่างกี่าย่ได้
(Fuente et al., 2005) อย่่างไรกี่็ติาม่ หากี่กี่ารสรรหา
ผ่้กี่และผ่ลไม่้หลากี่ส่เปี็นความ่ยุ่่งย่ากี่ในกี่ารดำเนิน
ช่่ วิ ติ ปีระจำว้ น ปีั จ จุ บ้ น ด้ ว ย่ความ่กี่้ า วหน้ า ที่าง
เที่คโนโลย่่ กี่็ ม่่ กี่ ารนำสารสกี่้ ด จากี่ผ่้ กี่ และผ่ลไม่้
หลากี่ส่ เ หล่ า น่� ม่ าที่ำเปี็ น ผ่ลิ ติ ภ้ ณ ฑ์์ พ ร้ อ ม่บริ โ ภค
ที่่� ปี ระช่าช่นที่้� ว ไปีสาม่ารถเล้ อ กี่ซึ่้� อ ให้ เ หม่าะกี่้ บ
ความ่ติ้องกี่ารของร่างกี่าย่ได้
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หมอเด็็กเผย ภาวะ MIS-C ในเด็็ก
สามารถป้้องกันได็้ด็้วยวัคซีีน
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กรมการแพทั้ย์ โด็ยสถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิ
มห่าราชินี เป่ิด็เผู้ยว่า จากการระบัาด็ของโรค COVID-19
ส่งผู้ลี่ให่�มีเด็็กอายุ 0-18 ป่ี ติิด็เชื�อโควิด็-19 เพิ�มขึ�น
ทั้ำให่�มีการพบัผู้้�ป่่วย MIS-C (มิสซี) เพิ�มขึ�นเช่นกัน
เนื�องจากเป่็นอาการทั้ี�พบัในเด็็กห่ลี่ังติิด็เชื�อโควิด็-19
อย่างไรก็ติาม ติัง� แติ่ติน� ป่ี พ.ศ. 2565 สถาบัันสุขภาพเด็็ก
แห่่ ง ชาติิ ม ห่าราชิ นี ไ ด็� มี บั ริ ก ารการฉี ด็ วั ค ซี น ป่้ อ งกั น
โควิด็-19 ให่�เด็็ก ซึ�งคาด็ห่วังว่าจำนวนผู้้�ป่่วยเด็็กทั้ี�เป่็น
โควิด็-19 จะลี่ด็ลี่ง ส่งผู้ลี่ให่�อัติราการเกิด็มิสซีลี่ด็ลี่งด็�วย
นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์
เป่ิด็เผู้ยว่า มิสซีเป่็นกลีุ่่มอาการทั้ี�พบัได็�ในผู้้�ป่่วยเด็็ก
ซึ� ง ผู้้� ป่่ ว ยอาจจะมี อ าการคลี่� า ยโรคคาวาซากิ แติ่ พ บั
ภาวะช็อกทั้ี�เกิด็จากการอักเสบัทั้ี�ห่ัวใจห่รือห่ลี่อด็เลี่ือด็
ห่ั ว ใจโป่่ ง พองซึ� ง เป่็ น อั น ติรายถึ ง เสี ย ชี วิ ติ ได็� ถ� า มี
อาการรุ น แรงจนจำเป่็ น ติ� อ งรั ก ษาในห่อผู้้� ป่่ ว ยวิ ก ฤติ
ในป่ระเทั้ศไทั้ยพบัผู้้�ป่่วย MIS-C แลี่�วมากกว่า 100 ราย
ทั้ั� ว ป่ระเทั้ศ สำห่รั บั การป่้ อ งกั น โรคนี� มี ก ารรายงาน
จากติ่างป่ระเทั้ศพบัว่าการให่�วัคซีนป่้องกันโควิด็-19
ลี่ด็ความเสี�ยงติ่อการเกิด็ MIS-C แลี่ะลี่ด็ความรุนแรง
ของโรคได็�
นพ.อดิ์์ศััย์ ภััตตาตั�ง ผู้้�อำนวย์การสถาบัน
สุ ข ภัาพเดิ์็ ก แห่่ ง ชาต์ ม ห่าราช์ นี กลี่่ า วเพิ� ม เติิ ม ว่ า
ในสถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี มีการพบัผู้้�ป่่วย MIS-C จำนวน 51 ราย อายุติั�งแติ่ 3 เด็ือน-11 ป่ี อายุเฉลี่ี�ย 4.8 ป่ี ผู้้�ป่่วย
ร�อยลี่ะ 27 มีภาวะช็อกจึงจำเป่็นติ�องให่�การรักษาในห่อผู้้�ป่่วยวิกฤติ ผู้้�ป่่วยบัางคนมีเส�นเลี่ือด็ห่ัวใจโป่่งพองคลี่�ายกับัโรคคาวาซากิ
ผู้้�ป่่วยเกือบัทั้ั�งห่มด็มีการติอบัสนองติ่อการรักษาด็ี การทั้ำงานของห่ัวใจกลี่ับัมาทั้ำงานเป่็นป่กติิร�อยลี่ะ 90 ระยะเวลี่าทั้ี�รักษา
ในห่อผู้้ป่� ว่ ยวิกฤติขึน� กับัความรุนแรงแลี่ะการติอบัสนองติ่อการรักษา ในสถาบัันฯ พบัการเสียชีวติิ จากภาวะนีจ� ากเส�นเลี่ือด็ห่ัวใจโป่่งพอง
1 ราย การวินิจฉัยแลี่ะการรักษาทั้ี�ทั้ันทั้่วงทั้ีจะช่วยชีวิติผู้้�ป่่วยโรคนี�แลี่ะลี่ด็ภาวะแทั้รกซ�อนได็� ข�อม้ลี่จากสถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิ
มห่าราชินียังไม่พบัภาวะแทั้รกซ�อนจากวัคซีนป่้องกันโควิด็-19 ในผู้้�ป่่วยทั้ี�เคยเป่็น MIS-C แลี่ะพบัว่าผู้้�ป่่วย MIS-C ทั้ี�จำเป่็นติ�องเข�า
ไอซีย้ในป่ี พ.ศ. 2565 มีจำนวนลี่ด็ลี่งเมื�อเทั้ียบักับัป่ีทั้ี�แลี่�วก่อนทั้ี�จะมีการฉีด็วัคซีนป่้องกันโควิด็-19 ให่�เด็็กไทั้ย
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นัับตั้ั�งแตั้่เริ่่�มเกิ่ดกิาริ่แพริ่่ริ่ะบาดของโริ่คโควิ่ด-19 เริ่ายัังคงมีคำถามเกิี�ยัวิกิับผลกิริ่ะทบ
ในัริ่ะยัะยัาวิของไวิริ่ัสที�มีตั้่อริ่่างกิายัและสมองของคนัเริ่า ผลกิาริ่วิ่จััยัใหม่ที�ได้ริ่ับกิาริ่เผยัแพริ่่
ในักิาริ่ปริ่ะชุุมนัานัาชุาตั้่ของสมาคมโริ่คอัลไซเมอริ่์ปริ่ะจัำปี พ.ศ. 2564 หริ่ือ Alzheimer’s Association
International Conference (R) 2021 ที�เมืองเดนัเวิอริ่์ ริ่ัฐโคโลริ่าโด สหริ่ัฐอเมริ่่กิา และถ่ายัทอด
ผ่านัทางออนัไลนั์ ได้ค้นัพบควิามสัมพันัธ์์ริ่ะหวิ่างโควิ่ด-19 กิับควิามบกิพริ่่องของสมองในัริ่ะยัะยัาวิ
ริ่วิมถึงกิาริ่ที�อากิาริ่และพยัาธ์่วิ่ทยัาของโริ่คอัลไซเมอริ่์เกิ่ดเริ่็วิขึ�นั
นัอกิเหนัือจัากิอากิาริ่เกิี�ยัวิกิับริ่ะบบทางเด่นัหายัใจัและริ่ะบบทางเด่นัอาหาริ่แล้วิ ผ้้ตั้่ดเชุื�อ
โควิ่ด-19 จัำนัวินัมากิยัังมีอากิาริ่ทางจั่ตั้ปริ่ะสาทในัริ่ะยัะสั�นั และ/หริ่ือริ่ะยัะยัาวิ ตั้ลอดจันัส้ญเสียั
กิาริ่ได้กิล่�นัและริ่ับริ่ส ริ่วิมถึงมีควิามบกิพริ่่องของสมองและสมาธ์่ที�เริ่ียักิวิ่า “brain fog” โดยั
ในับางริ่ายันัั�นัอากิาริ่ทางริ่ะบบปริ่ะสาทเหล่านัี�คงอยั้่ในัริ่ะยัะยัาวิ นัักิวิ่จััยัจัึงพยัายัามทำควิามเข้าใจั
กิลไกิกิาริ่เกิ่ดควิามบกิพริ่่องของสมองและผลกิริ่ะทบตั้่อสุขภาพสมองในัริ่ะยัะยัาวิ
คำอธ์่บายัของ “brain fog” ได้แกิ่ กิาริ่ค่ดชุ้า เพ่งสมาธ์่ยัากิ สับสนั ขาดสมาธ์่ หลงลืม หริ่ือ
ควิามสับสนัในักิริ่ะบวินักิาริ่ค่ด อันัที�จัริ่่งยัังไม่มีกิาริ่กิำหนัดคำจัำกิัดควิามที�ชุัดเจันัของ “brain
fog” ดังนัั�นั “brain fog” อาจัถ้กิกิำหนัดตั้ามแนัวิค่ดวิ่าเป็นักิาริ่ริ่ับริ่้้และปริ่ะสบกิาริ่ณ์์ของ
ควิามเหนัือ� ยัล้าทางจั่ตั้ใจัทีเ� กิียั� วิข้อง และเกิียั� วิข้องกิับควิามบกิพริ่่องทางสตั้่ปญ
ั ญา กิาริ่วิ่จัยัั
มุ่งเนั้นัไปที�กิาริ่อธ์่บายั “brain fog” โดยัใชุ้กิาริ่ตั้ริ่วิจัสอบควิามเหนัื�อยัล้าและควิามบกิพริ่่อง
ทางจั่ตั้ใจัอันัเป็นัผลมาจัากิควิามเคริ่ียัดจัากิกิาริ่เคลื�อนัไหวิ สัมพันัธ์์กิับกิาริ่เปลี�ยันัแปลง
ในักิาริ่ไหลเวิียันัของเลือดในัสมอง และจัากิกิาริ่ริ่บั ริ่้้ นัอกิจัากินัีกิ� าริ่ทดสอบทางริ่ะบบปริ่ะสาท
ได้แปลควิามบกิพริ่่องทางสตั้่ปัญญาให้อยั้่ในัขอบเขตั้ของควิามสนัใจั กิาริ่ปริ่ะมวิลผลข้อม้ล
ควิามจัำ และเวิลาตั้อบสนัอง นัอกิจัากินัี�กิาริ่ MRI สมองยัังสัมพันัธ์์กิับกิาริ่เปลี�ยันัแปลง
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โคริ่งสริ่้างทางกิายัวิ่ภาคกิับควิามเหนัือ� ยัล้าทางปัญญา อยั่างไริ่กิตั้็ าม ในัขณ์ะทีม� กิี าริ่วิจั่ ยัั จัำนัวินัมากิเพือ� วิ่เคริ่าะห์องค์ปริ่ะกิอบ
แตั้่ละอยั่างของอากิาริ่เกิี�ยัวิกิับควิามริ่้้ควิามเข้าใจัในั “brain fog” แตั้่ไม่มีแหล่งใดที�ริ่วิบริ่วิมคำอธ์่บายัที�คริ่อบคลุมของปัจัจััยั
หลายัปริ่ะกิาริ่และปฏิ่สัมพันัธ์์ท�ีอาจัมีบทบาทในัปริ่ะสบกิาริ่ณ์์ของผ้้ป่วิยั “brain fog” ดังนัั�นั เพื�อให้เข้าใจัควิามบกิพริ่่อง
ทางสตั้่ปัญญาและภาวิะ “brain fog” ได้ดีขึ�นั ตั้ลอดจันัเพื�อเป็นัแนัวิทางในักิาริ่วิ่จััยัในัอนัาคตั้ เป้าหมายัของกิาริ่ทบทวินันัี�
คือ กิาริ่สริุ่ป สริ่้างมาตั้ริ่ฐานั และวิ่เคริ่าะห์อากิาริ่ทางปัญญาที�นัำไปส้่กิาริ่บกิพริ่่อง และเนัื�องจัากิกิาริ่ริ่ักิษาควิามบกิพริ่่อง
ทางสตั้่ปัญญายัังไม่ได้ริ่ับกิาริ่พัฒนัาอยั่างดี แพทยั์บางคนัจัึงแนัะนัำวิ่ากิาริ่ฝัังเข็มอาจัเป็นักิาริ่ริ่ักิษาทางเลือกิสำหริ่ับ
ควิามบกิพริ่่องทางสตั้่ปัญญา
กิาริ่ฝัังเข็มกิริ่ะตัุ้้นัโดยัใชุ้จัุดฝัังเข็ม กิาริ่กิริ่ะตัุ้้นัด้วิยัเข็ม และกิาริ่ตั้ั�งค่าควิามถี�ที�หลากิหลายั จัุดฝัังเข็มที�เลือกิใชุ้ ได้แกิ่
LI4, LI11, GV20, ST36, ST40, GB34, PC6, HT7, GV20, GV16, GB20, EX-HN5, LR3, EX-HN1, EX-HN3, CV17, CV12,
CV6, SP10 กิาริ่กิริ่ะตัุ้้นัเข็มทำได้โดยักิาริ่บ่ดด้วิยัมือหริ่ือกิาริ่กิริ่ะตัุ้้นัด้วิยัไฟฟ้า กิาริ่บ่ดเข็มด้วิยัมือจัะใชุ้เวิลาอยั้่ริ่ะหวิ่าง
30-180 วิ่นัาทีตั้่อ 1 จัุดฝัังเข็ม ส่วินักิาริ่กิริ่ะตัุ้้นัด้วิยัไฟฟ้าจัะใชุ้เวิลา 20-30 นัาที ควิามถี�ในักิาริ่ริ่ักิษาอยั้่ในัชุ่วิงตั้ั�งแตั้่ 2 คริ่ั�ง
ตั้่อสัปดาห์-6 คริ่ั�งตั้่อสัปดาห์ ริ่ะยัะเวิลากิาริ่ริ่ักิษาทั�งหมดอยั้่ริ่ะหวิ่าง 4-36 สัปดาห์

References
1. Hernan P. Zamponi, Olfactory dysfunction and chronic cognitive impairment following SARS-CoV-2 infection in a sample of older adults from
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3. Anthony J. Ocon, Caught in the thickness of brain fog: exploring the cognitive symptoms of Chronic Fatigue Syndrome. Front Physiol. 2013;4:63.
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ไทยส่งออกวััติถุุดิิบและผลิติภััณฑ์์สมุุนไพร
สร้างมุูลค่ากวั่า 1.2 ห่มุ่�นล้านบาท

ww

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่่งชาติิเผยผลการดำเนินงานการขัับเคล่�อนสมุนไพรไทย
6 ปีี ท่� ผ่ า นมา (พ.ศ. 2560-2565) ส่ ง ออกวัั ติ ถุุ ดิ บ และผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ส มุ น ไพร สร้ า งมู ล ค่ า กวั่ า
12,211 ล้านบาท และเปี็นอันดับ 1 ขัองภัูมิภัาคเอเช่ยติะวัันออกเฉี่ยงใติ้
นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวี่ากูารกูระทิรวีงสาธารณสุข
ประธานกูารประชุมคณะกูรรมกูารนโยบายสมุนไพรแห่่งชาติ ครัง� ทิี� 1/2565 โดยมีปลัดกูระทิรวีง
ผูู้�บริห่าร และผูู้�แทินห่น่วียงานทิี�เกูี�ยวีข�อง อาทิิ กูระทิรวีงกูารอุดมศึึกูษา วีิทิยาศึาสตร์ วีิจััย
และนวีัตกูรรม กูระทิรวีงเกูษตรและสห่กูรณ์ กูระทิรวีงอุตสาห่กูรรม กูระทิรวีงพาณิชย์
กูระทิรวีงกูารทิ่องเทิี�ยวีและกูีฬา สภากูารแพทิย์แผู้นไทิย กูลุ่มอุตสาห่กูรรมสมุนไพรแห่่งชาติ
สภาอุตสาห่กูรรมแห่่งประเทิศึไทิย ร่วัมการปีระชุม
นายอนุทิิน กล่าวัวั่า ผลการดำเนินงานขัับเคล่�อนการพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่่�งอยู่ภัายใติ้
แผนแม่บทแห่่งชาติิ วั่าด้วัยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉีบับท่� 1 พ.ศ. 2560-2565 โดยติลอดระยะเวัลา
6 ปีีท่�ภัาครัฐ ภัาคเอกชนและภัาค่เคร่อขั่ายท่�เก่�ยวัขั้องได้ดำเนินงานร่วัมกัน ทำให่้ปีระเทศไทย
ม่ ก ารส่ ง ออกวัั ติ ถุุ ดิ บ สมุ น ไพรคุ ณ ภัาพและผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ส มุ น ไพรเปี็ น อั น ดั บ 1 ในภัู มิ ภั าคเอเช่ ย
ติะวัันออกเฉี่ยงใติ้ ห่ร่อคิดเปี็นมูลค่าทั�งสิ�นกวั่า 12,211 ล้านบาท ม่ขันาดติลาดสมุนไพรห่ร่อมูลค่า
การบริโภัคเฉีล่�ย 46,916.44 ล้านบาท แติ่ในปีี พ.ศ. 2563 ช่วังสถุานการณ์การแพร่ระบาดขัองโรค
COVID-19 ทำให่้ได้รับผลกระทบ มูลค่าการบริโภัคลดลงร้อยละ 12.7 และเริ�มกลับมาขัยายติัวั
อ่กครั�งในปีี พ.ศ. 2564 จนถุ่งปีัจจุบัน
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สำห่รับผลการดำเนินงานท่�โดดเด่นม่ท�ังห่มด 7 เร่�อง ได้แก่
1. ให่้ควัามรู้กับเกษติรกรในเร่�อง GAP/Organic สมุนไพร ทำให่้ม่พ�่นท่�
ปีลูกสมุนไพรท่�ได้คุณภัาพติามมาติรฐาน จำนวัน 67,010 ไร่ เกษติรกร
38,765 ราย เกิดการจับคู่ในการเจรจาวััติถุุดิบสมุนไพรคุณภัาพมากกวั่า
170 คู่ ม่ติลาดกลางวััติถุุดบิ สมุนไพรคุณภัาพ จำนวัน 1 แห่่ง ค่อ ท่ติ� ลาดไท
จ.ปีทุมธาน่ สามารถุสร้างมูลค่ากวั่า 1,388 ล้านบาท 2. ส่งเสริมการพัฒนา
อุติสาห่กรรมสมุนไพรไทย ยกระดับสถุานปีระกอบการกวั่า 377 กิจการ
พร้อมอบรมสร้างศักยภัาพให่้กับผู้ปีระกอบการกวั่า 6,133 ราย ลดติ้นทุน
ให่้ กั บ ผู้ ปีระกอบการด้วัยการออกปีระกาศสิท ธิเส่ยภัาษ่ ในอัติ ราศูนย์
สำห่รับสุราสามทับในการอุติสาห่กรรมผลิติภััณฑ์์สมุนไพร 3. ขัยายช่องทาง
การติลาดสมุนไพรทั�งในปีระเทศและติ่างปีระเทศ โดยได้ม่การจัดแสดง
และจำห่น่ายสินค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจ สร้างรายได้กวั่า 2,467 ล้านบาท
พร้อมยกระดับผลิติภััณฑ์์สมุนไพรและการเชิดชูเก่ยรติิผู้ปีระกอบการ
สมุนไพรผ่านรางวััลผลิติภััณฑ์์สมุนไพรด่เด่นระดับชาติิ (Prime Minister

Herbal Awards; PMHA) และรางวััลผลิติภััณฑ์์
สมุนไพรคุณภัาพ (Premium Herbal Product;
PHP) ทั� ง สิ� น กวั่ า 2,000 รายการ โดยแบ่ ง
ผลิติภััณฑ์์เปี็นปีระเภัทติ่าง ๆ ดังน่� ผลิติภััณฑ์์
เคร่�องสำอาง ผลิติภััณฑ์์อาห่ารและเคร่�องด่�ม
ผลิติภััณฑ์์เสริมอาห่าร และผลิติภััณฑ์์ยาแผน
โบราณ ซึ่่�งช่วัยสร้างควัามมั�นใจ ภัาพลักษณ์ท่�ด่
และสร้ า งการยอมรั บ ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ส มุ น ไพรไทย
4. สนับสนุนลงทุนเพ่�อการวัิจัยและนวััติกรรม
เพิม� ขั่น� 2,048.8 ล้านบาท ม่โครงการวัิจยั พัฒนา
สมุนไพรอย่างครบวังจรกวั่า 1,295 โครงการ
5. วัิจัยส่งเสริมการใช้สมุนไพร ทำให่้ปีัจจุบันม่
รายการยาสมุนไพรได้รับการบรรจุเขั้าในบัญช่
ยาห่ลักแห่่งชาติิดา้ นสมุนไพรเพิม� ขั่น� 14 รายการ
และม่ ก ารสั� ง ใช้ ย าสมุ น ไพรในระบบบริ ก าร
สาธารณสุขัมากกวั่า 95.68 ล้านครั�ง 6. พัฒนา
ติ่อยอดสมุนไพรแชมเปีีย� น 12 รายการ ม่ผลงาน
วัิ จั ย มากกวั่ า 141 โครงการ เพิ� ม มู ล ค่ า
การส่งออกกวั่า 6,600 ล้านบาท และ 7. พัฒนา
14 จังห่วััดให่้เปี็นเม่องสมุนไพรแบบครบวังจร
ทัง� การปีลูก การแปีรรูปี และการพัฒนาผลิติภััณฑ์์
สมุนไพรไทย ทำให่้เกิดการสร้างงาน สร้างอาช่พ
เพิ� ม รายได้ เ กษติรกรและการท่ อ งเท่� ย วัขัอง
จั ง ห่วัั ด สร้ า งมู ล ค่ า การติลาดสมุ น ไพรสะสม
ในระดับพ่�นท่�มากกวั่า 8,000 ล้านบาท
ทั�งน่�ในท่�ปีระชุมยังได้ม่การพิจารณา
เห่็นชอบผลการดำเนินงานทั�ง 4 ยุทธศาสติร์
ภัายใติ้แผนการปีฏิิบติั กิ ารด้านสมุนไพรแห่่งชาติิ
ฉีบับท่� 1 พ.ศ. 2560-2565 (ร่าง) แผนปีฏิิบัติิการ
ด้านสมุนไพรแห่่งชาติิ ฉีบับท่� 2 พ.ศ. 2566-2570
และขั้ อ คิ ด เห่็ น ขัองสำนั ก งานสภัาพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ เพ่�อนำไปีใช้
ในการขัั บ เคล่� อ นภัารกิ จ ขัองคณะกรรมการ
นโยบายฯ ทั�ง 5 คณะติ่อไปี
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายงานพิเศษ

ม.มหิิดล
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ห่่วงกลุ่่่มเปราะบางเสี่่�ยงอัันตราย
จากยานอันห่ลุ่ับชนิดร่นแรง
กว่่าครึ่่ง� ศตว่รึ่รึ่ษที่่ค� ณะเภสััชศาสัตรึ่์ มหาว่ิที่ยาลััยมหิดลั ที่ำหน้้าที่่ผ� ลัิตเภสััชกรึ่
เพื่่�อดูแลัเรึ่่�องการึ่ใช้ยาของปรึ่ะชาชน้โดยเฉพื่าะยิ�งใน้สัังคมแห่งข้อมูลัข่าว่สัารึ่
เช่น้ปัจจุบััน้ที่่�ม่ที่ั�งข่าว่จรึ่ิงแลัะข่าว่ปลัอมให้เลั่อกเสัพื่ แต่ที่างที่่�ด่ที่่�สัุดเม่�อม่ปัญหา
เรึ่่�องยาคว่รึ่ปรึ่่กษาเภสััชกรึ่
ตามที่่� ก รึ่ะที่รึ่ว่งสัาธารึ่ณสัุ ข ได้ ม่ ป รึ่ะกาศให้ ย าฟลัู ไ น้ตรึ่าซี่ แ พื่ม
(flunitrazepam) เป็น้ว่ัตถุุออกฤที่ธิ�ต่อจิตแลัะปรึ่ะสัาที่ปรึ่ะเภที่ 2 ตามปรึ่ะกาศ
กรึ่ะที่รึ่ว่งสัาธารึ่ณสัุข เรึ่่�อง รึ่ะบัุช่�อว่ัตถุุออกฤที่ธิ�ใน้ปรึ่ะเภที่ 2 พื่.ศ. 2565 ซี่�งเป็น้
ว่ั ต ถุุ อ อกฤที่ธิ� ที่่� ใช้ ที่ างการึ่แพื่ที่ย์ แ ลัะก่ อ ให้ เ กิ ด การึ่น้ำไปใช้ ห รึ่่ อ ม่ แ น้ว่โน้้ ม
ใน้การึ่น้ำไปใช้ใน้ที่างที่่�ผิดสัูง จ่งไม่อนุ้ญาตให้ม่จำหน้่ายตามรึ่้าน้ขายยาที่ั�ว่ไป แลัะ
ต้องได้รึ่บัั การึ่สััง� จ่ายโดยแพื่ที่ย์ ที่ัน้ตแพื่ที่ย์ หรึ่่อสััตว่แพื่ที่ย์ ณ สัถุาน้พื่ยาบัาลัเที่่าน้ัน้�
โดยได้รึ่ะบัุโที่ษฝ่่าฝ่ืน้สัูงสัุดจำคุกไม่เกิน้ 7 ปี แลัะปรึ่ับัไม่เกิน้ 700,000 บัาที่น้ั�น้
(รึ่ายลัะเอ่ยดตาม https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6075)
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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น้อกจากน้่� ค ว่รึ่ปรึ่ั บั สัุ ข ลัั ก ษณะแลัะพื่ฤติ ก รึ่รึ่ม
การึ่น้อน้หลัับัอย่างเป็น้ธรึ่รึ่มชาติ โดยการึ่ปรึ่ับัพื่ฤติกรึ่รึ่ม
การึ่น้อน้หลัั บั ให้ เ หมาะสัม แลัะไม่ ด่� ม เครึ่่� อ งด่� ม ที่่� ม่ ฤ ที่ธิ�
กรึ่ะตุ้น้ปรึ่ะสัาที่ (ชา กาแฟ เครึ่่�องด่�มบัำรึุ่งกำลััง) ก่อน้เว่ลัา
เข้าน้อน้ 1-2 ชั�ว่โมง ตลัอดจน้คว่รึ่งดที่ำกิจกรึ่รึ่มอ่�น้ ๆ
บัน้เต่ยงน้อน้ เช่น้ อ่าน้หน้ังสั่อ หรึ่่อใช้โที่รึ่ศัพื่ที่์ แลัะคว่รึ่
พื่บัแพื่ที่ย์ ห ากม่ อ าการึ่น้อน้ไม่ ห ลัั บั ต่ อ เน้่� อ งกั น้ เป็ น้ เว่ลัา
อย่างน้้อย 3 เด่อน้ หากจำเป็น้ ต้องใช้ยาน้อน้หลัั บั คว่รึ่
รึ่ับัปรึ่ะที่าน้ภายใต้คำสััง� ของแพื่ที่ย์เที่่าน้ัน้� แลัะไม่คว่รึ่ถุอน้ยา
หรึ่่ อ หยุ ด ใช้ ย าใน้ที่ั น้ ที่่ โ ดยไม่ ได้ รึ่ั บั การึ่แน้ะน้ำจากแพื่ที่ย์
เช่น้กัน้
ที่่ามกลัางกรึ่ะแสัข่าว่ลัว่งเรึ่่�องการึ่ใช้ยาที่ำให้ผู้ตก
เป็น้เหย่อ� ต้องตกอยูใ่ น้อัน้ตรึ่าย สัูญเสั่ยที่ัง� สัุขภาพื่แลัะที่รึ่ัพื่ย์สัน้ิ
คว่ามรึ่อบัรึู่้เรึ่่�องสัุขภาว่ะ (Health Literacy) จ่งถุ่อเป็น้ที่ักษะ
ที่่�จำเป็น้ซี่�งทีุ่กคน้สัามารึ่ถุเรึ่่ยน้รึู่้ได้เพื่่�อการึ่พื่่�งพื่าดูแลัตัว่เอง
อย่างยั�งย่น้ ไม่ว่่าจะเป็น้ใครึ่ก็สัามารึ่ถุรึ่อบัรึู่้เรึ่่�องยาได้ทีุ่กที่่�
ตลัอด 24 ชัว่� โมง เพื่่ยงติดตามบัที่คว่ามว่ิชาการึ่โดยคณาจารึ่ย์
ผู้ ที่ รึ่งคุ ณ วุ่ ฒิิ ข องคณะเภสัั ช ศาสัตรึ่์ มหาว่ิ ที่ ยาลัั ย มหิ ด ลั
จาก “คลัังคว่ามรึู่สั้ ปู่ รึ่ะชาชน้” www.pharmacy.mahidol.ac.th
ซี่ง� เป็น้บัรึ่ิการึ่ว่ิชาการึ่ที่่ค� ณะเภสััชศาสัตรึ่์ มหาว่ิที่ยาลััยมหิดลั
พื่รึ่้อมมอบัให้โดยไม่เสั่ยค่าใช้จ่าย เพื่่�อการึ่ม่สัุขภาว่ะที่่�ด่
จากการึ่เรึ่่ยน้รึู่้ที่่�ไม่ม่ว่ัน้สัิ�น้สัุด
ติดตามข่าว่สัารึ่ที่่�น้่าสัน้ใจจากมหาว่ิที่ยาลััยมหิดลั
ได้ที่่� www.mahidol.ac.th
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ปรึ่ากฏว่่ายังม่การึ่ฝ่่าฝ่ืน้ลัักลัอบัจำหน้่ายแลัะใช้กัน้
อย่างผิด ๆ ที่่น้� า่ เป็น้ห่ว่งที่่สั� ดุ ค่อ “กลัุม่ เปรึ่าะบัาง” โดยเฉพื่าะ
อย่ า งยิ� ง ที่่� เ ป็ น้ เด็ ก ว่ั ย รึุ่่ น้ ซี่� ง ต้ อ งตกอยู่ ใ น้เป้ า หมายของ
การึ่น้ำยาไปใช้ใน้ที่างที่่�ไม่ถุูกต้อง
รศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์์ อาจารึ่ยป์ รึ่ะจำภาคว่ิชา
เภสััชกรึ่รึ่ม คณะเภสััชศาสัตรึ่์ มหาว่ิที่ยาลััยมหิดลั ได้อธิบัาย
ถุ่งลัักษณะของเม็ดยาฟลัูไน้ตรึ่าซี่แพื่ม (flunitrazepam) เป็น้
ยาที่่�ม่ข้อบั่งใช้รึ่ักษาอาการึ่น้อน้ไม่หลัับัเรึ่่�อรึ่ัง โดยออกฤที่ธิ�
ได้อย่างรึ่ว่ดเรึ่็ว่ภายใน้ 30-60 น้าที่่หลัังรึ่ับัปรึ่ะที่าน้ยา แลัะ
ม่ฤที่ธิ�อยู่ได้น้าน้ 12 ชั�ว่โมง
ด้ว่ยคุณสัมบััตขิ องยาที่่อ� อกฤที่ธิไ� ด้อย่างรึ่ว่ดเรึ่็ว่น้่เ� อง
จ่งที่ำให้เกิดการึ่น้ำไปใช้ใน้ที่างที่่�ผิดเกิดข่�น้ ที่ั�งน้่�ที่างบัรึ่ิษัที่
ผู้ผลัิตยาได้ตรึ่ะหน้ักถุ่งผลัข้างเค่ยงดังกลั่าว่ จ่งได้ผลัิตยา
จำหน้่ายใน้ลัักษณะเม็ดรึู่ปแบับัรึ่่แลัะม่สัฟ่ า้ เพื่่อ� เป็น้การึ่ปอ้ งกัน้
การึ่น้ำฟลัูไน้ตรึ่าซี่แพื่มไปใช้ใน้ที่างที่่ผ� ดิ เช่น้ ผสัมใน้เครึ่่อ� งด่ม�
เพื่รึ่าะจะที่ำให้เกิดสั่ฟ้าข่�น้ แลัะสัังเกตเห็น้ได้ง่าย
ใน้กรึ่ณ่ที่่�ม่การึ่ใช้ฟลัูไน้ตรึ่าซี่แพื่มรึ่่ว่มกับัเครึ่่�องด่�ม
แอลักอฮอลั์ หรึ่่อยาที่่ม� ผ่ ลักดรึ่ะบับัปรึ่ะสัาที่สั่ว่น้กลัางด้ว่ยแลั้ว่
อาจที่ำให้เกิดอาการึ่ข้างเค่ยงที่่�รึุ่น้แรึ่ง เช่น้ กดการึ่ที่ำงาน้
ของรึ่ะบับัที่างเดิน้หายใจอย่างรึุ่น้แรึ่ง แลัะอาจที่ำให้เสั่ยช่ว่ติ ได้
ผู้ ใช้ ย าจ่ ง ต้ อ งใช้ ด้ ว่ ยคว่ามรึ่ะมั ด รึ่ะว่ั ง ภายใต้ ค ำสัั� ง แพื่ที่ย์
เที่่าน้ั�น้
น้อกจากน้่�การึ่ใช้ยาฟลัูไน้ตรึ่าซี่แพื่มติดต่อกัน้เป็น้
เว่ลัาน้าน้อาจที่ำให้เกิดภาว่ะติดยาได้ ดังน้ัน้� จ่งคว่รึ่ใช้ยาตาม
คำสัั�งของแพื่ที่ย์เที่่าน้ั�น้ ไม่คว่รึ่ไปหาซี่�อยาดังกลั่าว่มาใช้เอง
อ่กที่ัง� เม่อ� หยุดใช้ยาใน้ที่ัน้ที่่อาจเกิด “อาการึ่ถุอน้ยา” ที่่แ� สัดง
คว่ามผิดปกติ อาที่ิ น้อน้ไม่หลัับั ปว่ดศ่รึ่ษะ กรึ่ะสัับักรึ่ะสั่าย
เกรึ่็ง แลัะอาจถุ่งกับัม่อาการึ่ชักได้ เป็น้ต้น้
รศ.ภก.ธนรัตน์ ได้แน้ะน้ำผู้ที่่�ม่อาการึ่น้อน้ไม่หลัับั
แลัะหว่ังจะใช้ยาฟลัูไน้ตรึ่าซี่แพื่ม หรึ่่อยาน้อน้หลัับัชน้ิดอ่น้� ๆ
ให้พื่่งรึ่ะว่ังถุ่งผลัข้างเค่ยงของยากลัุ่มน้่�ที่่�อาจที่ำให้สัูญเสั่ย
คว่ามที่รึ่งจำรึ่ะยะสัั�น้ กลั้ามเน้่�ออ่อน้แรึ่ง ง่ว่งซี่มรึ่ะหว่่างว่ัน้
แลัะเพื่ิ� ม คว่ามเสั่� ย งต่ อ การึ่เกิ ด อุ บัั ติ เ หตุ จ ากการึ่ขั บั ข่�
ยาน้พื่าหน้ะได้
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กองบรรณาธิการ

ซอกแซก

แอ๊๊บบอ๊ต ประเทศไทย เปิดตัว ‘Ensure Gold HMB’
อ๊าหารทางการแพทย์สููตรปรับปรุงใหม่่ล่่าสูุดท่�ม่่ HMB เป็นสู่วนประกอ๊บ
บรัิษัที่ แอ๊บบอติ ล้าบอแรัติอรั่ส จำกัด จัดงานสัมัมันา นำเสนอ
‘เอนชื้ัว่รั์ โกล้ด์’ อาหารัสูติรัครับถึ้ว่นเสรัิมั เอชื้ เอ็มั บ่ พรั้อมัว่ิติามัิน แรั่ธาติุ แล้ะ
ใยอาหารั อาหารัที่างการัแพที่ย์สูติรัปิรัับปิรัุงใหมั่แบบครับถึ้ว่นที่่�มั่ เอชื้ เอ็มั บ่
(HMB หรั้อ beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) เปิ็นส่ว่นปิรัะกอบ โดย HMB
เปิ็น active metabolite ข็องกรัดอะมัิโนล้ิว่ซึ่นที่่�มั่ส่ว่นชื้่ว่ยในการัเสรัิมัสรั้าง
แล้ะล้ดการัสล้ายข็องมัว่ล้กล้้ามัเน้�อ ชื้่ว่ยเสรัิมัการัฟื้้�นฟืู้ข็องรั่างกายหล้ังเข็้า
รัักษาติัว่ในโรังพยาบาล้หรั้อได้รัับการัผ่าติัด อ่กที่ั�งชื้่ว่ยเสรัิมัสรั้างคว่ามัแข็็งแรัง
ข็องมัว่ล้กล้้ามัเน้�อ ที่ั�งน่�รั่างกายสามัารัถึสรั้าง HMB ได้เองแติ่ในปิรัิมัาณที่่�ติ�ำ
แล้ะยังพบ HMB ในอาหารับางชื้นิดได้ด้ว่ยเชื้่นกันแติ่พบในปิรัิมัาณที่่�น้อยมัาก

แพทย์แนะผูู้ป� กครอ๊งดูแล่บุตรหล่านช่่วงหน�าฝนเหตุไวรัสู RSV ระบาด
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นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์ เปิิดเผยว่่า เชื้้อ� ไว่รััส RSV (Respiratory
Syncytial Virus) มัักรัะบาดมัากในชื้่ว่งฤดูฝนถึึงฤดูหนาว่ (ปิรัะมัาณเด้อนกรักฎาคมั-มักรัาคมั)
เด็กที่่�รั่างกายแข็็งแรัง เมั้�อติิดเชื้้�อไว่รััส RSV มัักจะมั่อาการัน้อยคล้้ายไข็้หว่ัดธรัรัมัดา น�ำมัูกไหล้
ไอ จามั มั่ไข็้ คออักเสบ แติ่ในเด็กเล้็กที่่�อายุน้อยกว่่า 1 ปิี หรั้อที่ารักคล้อดก่อนกำหนด หรั้อ
ในกลุ้่มัเด็กที่่�มั่โรัคปิอดเรั้�อรััง โรัคหัว่ใจ ภููมัิติ้านที่านบกพรั่องอาจมั่อาการัรัุนแรังเปิ็นหล้อดล้มั
ฝอยอักเสบ แล้ะปิอดบว่มั ไข็้สงู ไอมั่เสมัหะ หายใจหอบจนอกบุมั� หายใจแรัง หายใจออกล้ำบาก
หรั้อหายใจมั่เส่ยงว่่�ด ซึึมั ติัว่เข็่ยว่ ในบางรัายอาจไอมัากจนอาเจ่ยน ไมั่สามัารัถึรัับปิรัะที่าน
อาหารัได้ ผู้ปิกครัองจึงคว่รัหมัั�นสังเกติอาการัข็องลู้กอย่างใกล้้ชื้ิด หากมั่อาการัรัุนแรังดังกล้่าว่
คว่รัรั่บพาเด็กไปิพบแพที่ย์เพ้�อรัับการัรัักษาติ่อไปิ

กรม่ควบคุม่โรคเตือ๊นผูู้�ปกครอ๊งสูังเกตอ๊าการบุตรหล่าน
หากม่่ไข้� ม่่ผู้ื�นตาม่ฝ่าม่ือ๊ ฝ่าเท�า เสู่�ยงป่วยโรคม่ือ๊เท�าปาก
จากการัเฝ้ารัะว่ังข็องกรัมัคว่บคุมัโรัค สถึานการัณ์โรัคโรัคมั้อเที่้าปิาก ติั�งแติ่
ว่ันที่่� 1 มักรัาคมั-9 สิงหาคมั พ.ศ. 2565 พบผูปิ้ ว่่ ย 19,287 รัาย ไมั่มัผ่ เู้ ส่ยชื้่ว่ติิ ผูปิ้ ว่่ ย
ส่ว่นใหญ่่อยู่ในกลุ้่มัเด็กเล้็กอายุ 1-3 ปิี คาดว่่าในชื้่ว่งน่�โอกาสพบเด็กเล้็กปิ่ว่ย
โรัคมั้อเที่้าปิากเพิ�มัข็ึ�น เน้�องจากโรัคน่�มัักพบรัายงานผู้ปิ่ว่ยในชื้่ว่งฤดูฝน (มัิถึุนายนสิงหาคมั) พบได้บ่อยในสถึานที่่�ที่่�มั่เด็กอยู่รัว่มักันเปิ็นจำนว่นมัาก เชื้่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล้็ก โรังเรั่ยนอนุบาล้ เปิ็นติ้น อาการัข็องโรัคมั้อเที่้าปิาก เชื้่น มั่ไข็้ ติุ่มัน�ำใส หรั้อ
ผ้น� บรัิเว่ณฝ่ามั้อ ฝ่าเที่้า ในชื้่องปิาก แล้ะก้น อาการัจะทีุ่เล้าแล้ะหายเปิ็นปิกติิภูายใน
7-10 ว่ัน ส่ว่นใหญ่่อาการัไมั่รัุนแรัง แติ่มั่สายพันธุ์ที่่�มัักจะที่ำให้เกิดภูาว่ะหัว่ใจว่าย น�ำที่่ว่มัปิอด หรั้อการัอักเสบข็องรัะบบปิรัะสาที่
ส่ว่นกล้างรั่ว่มัด้ว่ย กรัมัคว่บคุมัโรัคข็อแนะนำให้ผู้ปิกครัองสังเกติอาการัข็องบุติรัหล้านข็องที่่าน หากมั่อาการัสงสัยโรัคมั้อเที่้าปิาก
คว่รัเข็้ารัับการัติรัว่จรัักษา แล้ะแนะนำให้โรังเรั่ยนแล้ะศูนย์เด็กเล้็กคว่รัมั่การัเฝ้ารัะว่ังโรัคมั้อเที่้าปิากอย่างติ่อเน้อ� ง คัดกรัองดูอาการัข็องเด็ก
ติอนเชื้้าก่อนเข็้าเรั่ยน สอนให้เด็กล้้างมั้อก่อนแล้ะหล้ังที่ำกิจกรัรัมั ที่ำคว่ามัสะอาดอุปิกรัณ์ข็องใชื้้แล้ะข็องเล้่นหล้ังจากการัใชื้้งาน
ทีุ่กครัั�ง งดใชื้้ผ้า อุปิกรัณ์เครั้�องใชื้้ แก้ว่น�ำ หรั้อหล้อดดูดน�ำรั่ว่มักัน สอบถึามัข็้อมัูล้เพิ�มัเติิมัที่่�สายด่ว่นกรัมัคว่บคุมัโรัค โที่รัศัพที่์ 1422
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2565
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กองบรรณาธิการ

Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) คุรั�งที่่� 13

คณัะเภสััชศาสัต่ร์ มห่าวิทยาลัยข้อนแก่น จััดงานประชุมเร่อ� ง Clinical Oncology
Pharmacy Symposium (COPS) ครั�งที่่� 13 เร่�อง “Disruptive Innovation in
Cancer Care” ทั�งรูปแบบ Online และ Onsite ระห่ว่างวัันที่่� 10-11 พฤศจิกิายน
พ.ศ. 2565 ณั โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จั.เชียงราย
รห่ัสักิจักรรม 1005-2-000-041-11-2565 จำนวัน 10 หน่วัยกิิตุ ผู่�สันใจัสัมัครเข้�าร่วม
งานประชุมลงทะเบียนได�ท�ี https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/3
ค่าลงทะเบียน (ล่วงห่น�าภายในวันที� 10 กันยายน พ.ศ. 2565) บุคคลทั�วไป 3,500 บาท
เภสััชกร 3,500 บาท สัมาชิก APOPA 3,000 บาท
Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” คุรั�งที่่� 10
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คณัะเภสััชศาสัต่ร์ มห่าวิทยาลัยธรรมศาสัต่ร์ ร่วมกับชมรมเภสััชกรโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ จััดงานประชุมเร่อ� ง Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology
Pharmacy” ครั�งที่่� 10 Lung Cancer รูปแบบออนไลน์ผ่่านโปรแกรม Microsoft Team
ในวัั น ที่่� 17 พฤศจิ กิ ายน พ.ศ. 2565 รห่ั สั กิ จั กรรม 1017-2-000-011-11-2565
จำนวัน 3 หน่วัยกิิตุ ผู่�สันใจัสัมัครลงทะเบียนโดยแจั�งผ่่าน คุณัเอกลักษณั์ กอบสัาริกรณั์
โทรศัพท์ 0-2011-4547 E-mail: Aekaluck@bumrungrad.com
การพััฒนาสู่่�คุุณภาพัการบริบาลเภสู่ัชกรรมชุมชนยุุคุใหม� คุรั�งที่่� 6/2565

ww

ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่่ อ เน่� อ งทางเภสัั ช ศาสัต่ร์ จัั ด งานประชุ ม เชิ ง ปฏิิ บั ต่ิ ก าร
กิารพัฒนาสู่่่คุณภาพกิารบริบาลเภสู่ัชกิรรมชุมชนยุคใหม่ ครั�งที่่� 6/2565 รูปแบบ
ออนไลน์ผ่่านโปรแกรม Zoom ในวัันที่่� 18 พฤศจิกิายน พ.ศ. 2565 รห่ัสักิจักรรม
0001-2-000-023-11-2565 จำนวัน 5 หน่วัยกิิตุ ทั�งนี�เภสััชกรชุมชน เภสััชกรผู่�สันใจัสัมัคร
ลงทะเบียนได�จัำนวนรอบละ 60 ท่าน ค่าสัมัคร 1,000 บาท 08.45-15.30 น. เป็นเวลา
1 วันต่่อเด่อน โทรศัพท์ 0-2591-9992-5 กด 6 E-mail: papc@pharmacycouncil.org
Recent Update on the Treatment of Constipation

เภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถััมภ์ จััดงานประชุมเร่�อง
Recent Update on the Treatment of Constipation ผ่่านการถั่ายทอดสัด ในวัันที่่� 29
ตุุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. รห่ัสักิจักรรม 2001-2-000-048-10-2565
จำนวัน 1 หน่วัยกิิตุ วิทยากรโดย พ.ท.นพ.ธรณััสั กระต่่ายทอง แพทย์เฉพาะทางระบบ
ทางเดินอาห่ารและต่ับ และแพทย์เวชศาสัต่ร์ชะลอวัย คลินกิ ศูนย์แพทย์พฒ
ั นา ผู่สั� นใจัสัมัคร
เข้�าร่วมงานประชุมลงทะเบียนได�ที� https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&
project=65-F49 สัอบถัามรายละเอียดเพิ�มเต่ิม โทรศัพท์ 0-2712-1627-8, 0-2391-6243
โทรสัาร 0-2390-1987 E-mail: admin@pat.or.th
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
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