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เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำ�ากัด 

71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 เข้้าสู่่�หน้้าหน้าวข้องปีี	 พ.ศ.	 2565	 กััน้แล้้ว	 เราพร้อมจะต้้อน้รับ

ล้มหน้าวแล้ะความเย็็น้ ท่ี่� จะมากััน้หรือย็ั งครับ 	 ซึ่่� งปีระกัาศจากั

กัรมอุตุ้น้ิย็มวิที่ย็าแจ้งว�า	 เรา	 (โดย็เฉพาะชาวกัรุงเที่พฯ)	 ม่โอกัาสู่จะได้

สู่ัมผััสู่อากัาศหน้าวเย็็น้ได้แน้�	ๆ	แต้�จะน้าน้แค�ไหน้คงต้้องต้ิดต้ามด่กััน้ต้�อไปี	

ดงัน้ั�น้	ใน้ฉบับน้่�ที่ม่บรรณาธิิกัารจง่ข้อน้ำเรื�องที่่�น้�าสู่น้ใจเก่ั�ย็วกับัอากัาศหน้าว

มาฝากัทุี่กัที่�าน้	เริ�มจากัความร่จ้ากัต้ำราแพที่ย์็จน่้ที่่�มก่ัารน้ำสู่มุน้ไพรบางชน้ดิ

มาใช้ต้้าน้อากัาศหน้าว	 หรือใช้เพื�อปีรับล้มปีราณข้องร�างกัาย็ให้สู่ามารถ

เผัชิญกัับอากัาศหน้าวเย็็น้ได้ด่ข้่�น้	 น้อกัจากัน้่�สู่ิ�งที่่�มักัต้ามมาเสู่มอเมื�อ

ม่อากัาศหน้าวเย็็น้ข้่�น้กั็คงหน้่ไม�พ้น้เรื�องฝุ�น้ล้ะอองข้น้าดเล้็กัหรือข้น้าดจิ�ว	

ซึ่่�งช�วงน้่�เรายั็งคงใสู่�หน้้ากัากัอน้ามัย็กััน้ก็ัคงไม�ค�อย็ที่ำให้เกิัดปัีญหาข้อง

ระบบที่างเดิน้หาย็ใจมากัข้่�น้สู่ักัเที่�าไหร�จริงไหมครับ	

	 อ่กัที่ั�งใน้วัน้ที่่�	 1	 ธิัน้วาคมข้องทีุ่กัปีีจัดเปี็น้	 “วัน้เอดสู่์โล้กั”	 ด้วย็	

ที่่มบรรณาธิิกัารจ่งน้ำข้�าวด่สู่ำหรับชาวไที่ย็มาฝากัคือ	 กัารที่่�องค์กัาร

เภสู่ัชกัรรมได้พัฒน้าย็าต้้าน้ไวรัสู่สู่่ต้รใหม�เพื�อใช้รักัษาผั่้ต้ิดเชื�อเอชไวอ่

แล้ะไวรัสู่ต้ับอักัเสู่บซึ่่ร�วมด้วย็	 เพื�อให้ปีระชาชน้ชาวไที่ย็ได้เข้้าถ่งกัารรักัษา

ด้วย็ย็าได้อย็�างเที่�าเที่่ย็ม	 แล้ะอ่กัหน้่�งปีระเด็น้ที่่�เปี็น้ข้�าวใหญ�ปีระจำปีี	

พ.ศ.	2565	น้่�คือ	กัารปีรับบริกัารด้าน้เภสู่ัชกัรรมให้ม่กัารไปี	“รับย็าที่่�ร้าน้ย็า”	

อนั้จะเป็ีน้กัารช�วย็ล้ดความแออัดข้องกัารรอรับย็าใน้โรงพย็าบาล้	ซึ่่�งน้บัเป็ีน้

กั้าวที่่�สู่ำคัญข้องเภสู่ัชกัรร้าน้ย็าแล้ะเภสู่ัชกัรโรงพย็าบาล้เล้ย็น้ะครับ	

	 สู่ำหรบัเน้ื�อหาอื�น้	ๆ 	ใน้ฉบบัน้่�ย็งัคงมค่วามน้�าสู่น้ใจแล้ะหล้ากัหล้าย็

เช�น้เคย็	 ซึ่่�งใน้ฉบับน้่�ที่่มบรรณาธิิกัารม่แอปีพล้ิเคชัน้เพื�อไล้ฟ์์สู่ไต้ล์้ที่่�ด่ต้�อ

สู่ขุ้ภาพที่่�จดัที่ำโดย็โรงพย็าบาล้สู่มิต้เิวชใน้ชื�อ	“Well	by	Samitivej”	มาฝากัด้วย็	

โดย็เปี็น้แอปีพล้ิเคชัน้ที่่�ม่คำแน้ะน้ำเก่ั�ย็วกัับกัารรับปีระที่าน้อาหาร	

กัารออกักัำล้ังกัาย็ที่่�เหมาะสู่มแบบราย็บุคคล้	 ซึ่่�งจะม่ปีระโย็ชน้์มากักัับ

คน้วัย็ที่ำงาน้แล้ะผั่้สู่่งอาย็ุน้ะครับ	ที่้าย็ที่่�สูุ่ดน้่�ข้อฝากัความคิดถ่งแล้ะห�วงใย็

ผั�าน้ล้มหน้าวไปีย็ังผั่้อ�าน้ทีุ่กัที่�าน้	 ข้อให้ม่สูุ่ข้ภาพแข้็งแรง	 ปีล้อดภัย็จากั

โรคภัย็ต้�าง	ๆ	รวมถ่งโควิด-19	ด้วย็น้ะครับ	

 

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ประจำำ�เดืือนธันวาคม 2565
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ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2565

องค์์การเภสััชกรรม (GPO) พััฒนายาต้้านไวรัสัสัูต้รใหม่ องค์์การเภสััชกรรม (GPO) พััฒนายาต้้านไวรัสัสัูต้รใหม่ 

เพั่�อผูู้้ต้ิดเช่�อเอชไอวี/เอดสั์ที่ี�ต้ิดเช่�อไวรัสัต้ับอักเสับซีีเพั่�อผูู้้ต้ิดเช่�อเอชไอวี/เอดสั์ที่ี�ต้ิดเช่�อไวรัสัต้ับอักเสับซีี

เน่�องในวันเอดสั์โลก เน่�องในวันเอดสั์โลก 
 องค์์การเภสััชกรรม (GPO) พััฒนายาต้้านไวรัสัสัูต้รใหม่ GPO-Hep C 

เพั่�อผูู้ต้้ดิเช่�อเอชไอว/ีเอดสัที์ี่�ต้ดิเช่�อไวรสััต้บัอกัเสับซี ีเพัิ�มประสัทิี่ธิภิาพัในการรกัษา

และเข้้าถึึงยาอย่างเที่่าเที่ียม สัอดค์ล้องแนวค์ิด “Equalize ที่ำให้เที่่าเที่ียม” 

เน่�องในวันเอดสั์โลก 

 ดร.ภญ.นันที่กาญจน์ สัุวรรณปิฎกกุล รองผูู้้อำนวยการองค์์การเภสััชกรรม 

กล่่าวถึึงการดำเนิินิงานิวิจััยพััฒนิาขององค์์การเภสััชกรรม เพ่ั�อผู้้�ติิดเช่�อเอชไอวี/เอดส์ั 

เนิ่�องในิวันิเอดสั์โล่ก 1 ธัันิวาค์ม ว่า องค์์การเภสััชกรรมเห็็นิถึึงค์วามสัำค์ัญในิการพััฒนิา

วิจััยยาติ�านิไวรัสัเอดสั์เพั่�อผู้้�ติิดเช่�อเอชไอวี/เอดสั์มาอย่างติ่อเนิ่�อง โดยมีการพััฒนิา

ยาติ�านิไวรัสัเอดสั์ให็�ทัันิติ่อสัถึานิการณ์์แล่ะแนิวทัางการรักษาให็ม่ ติล่อดจันิพััฒนิายา

ทัั�งสั้ติรยาเดี�ยวแล่ะสั้ติรยาผู้สัมสัำห็รับผู้้�ให็ญ่แล่ะเด็ก โดยค์ำนิึงถึึงค์วามสัะดวก

ในิการรับประทัานิยาของผู้้�ป่วยให็�เป็นิไปอย่างติ่อเนิ่�อง เพั่�อป้องกันิการด่�อยา รวมทัั�ง

มกีารพัฒันิาประสิัทัธัภิาพัยาเพ่ั�อให็�ค์รอบค์ลุ่มการรักษาแม�ในิกลุ่ม่ผู้้�ป่วยทัี�ด่�อยาแล่�วก็ติาม
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4 วงการยา

รายงานพิเศษ The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2565

 รองผูู้้อำนวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวอีกว่า ทัี�ผู้่านิมาพับว่ามีผู้้�ติิดเช่�อ

เอชไอวี/เอดสั์ ร่วมกับการติิดเช่�อไวรัสัติับอักเสับซีีจัำนิวนิมากทัี�ไม่สัามารถึเข�าถึึงการรักษา

ด�วยยาได� เนิ่�องจัากเป็นิยาทัี�ติ�องนิำเข�าซีึ�งมีราค์าสั้ง องค์์การเภสััชกรรมจัึงได�เริ�มการวิจััย

แล่ะพััฒนิายาสัามัญติ�านิไวรัสัติับอักเสับซีีติัวแรกขึ�นิติั�งแติ่ปี พั.ศ. 2555 ค์่อ ยาเม็ดไรบาวิรินิ 

(Ribavirin tablets) ขนิาด 400 แล่ะ 200 มิล่ล่ิกรัม ใช�รักษาร่วมกับยาฉีีดเพักอินิเติอร์เฟอรอนิ 

(Pegylated interferon; Peg-IFN) ติ่อมาแนิวทัางการรักษาร่วมกับยาฉีีดดังกล่่าวทัำให็�ผู้้�ป่วย

ไม่สัะดวกในิการบริห็ารยา จัึงเปล่ี�ยนิมาใช�ยาในิร้ปแบบยารับประทัานิ องค์์การเภสััชกรรม

จังึได�วจิัยัแล่ะพัฒันิายาสัต้ิรผู้สัมขึ�นิช่�อว่า ยาเมด็จัพีัโีอเฮบ-ซี ี(GPO-Hep C) ซีึ�งเป็นิยาส้ัติรผู้สัม

ระห็ว่างยาเม็ดโซีฟอสับ้เวียร์ (Sofosbuvir tablets) ขนิาด 400 มิล่ลิ่กรัม แล่ะยาเม็ด

เวล่พัาทัาสัเวยีร ์(Velpatasvir tablets) ขนิาด 100 มลิ่ล่กิรมั ทัี�เปน็ิ Pangenotypic Direct-acting 

antiviral agents (DAAs) สัามารถึใช�รักษาโรค์ติิดเช่�อไวรัสัติับอักเสับซีีได�ทัุกสัายพัันิธั์ุ 

เพัิ�มค์วามสัะดวกในิการรับประทัานิยาของผู้้�ป่วย สั่งผู้ล่ให็�ประสัิทัธัิภาพัการรักษาดีขึ�นิ

แล่ะล่ดปัญห็าการด่�อยา โดยล่ดจัำนิวนิเม็ดยาทัี�ติ�องรับประทัานิจัากวันิล่ะ 2 เม็ด 1 ค์รั�ง

จัากยาสัต้ิรเดมิ เห็ล่อ่วนัิล่ะ 1 เมด็ วนัิล่ะ 1 ค์รั�ง ทัั�งนิี�ยาส้ัติรผู้สัมสัำห็รบัติ�านิไวรสััติบัอกัเสับซีี

ได�นิำไปใช�ในิการรักษาผู้้�ติิดเช่�อแล่ะผู้้�ป่วยในิระบบห็ล่ักประกันิสัุขภาพัแห็่งชาติิแล่ะผู้้�ป่วย

ในิระบบประกันิสัังค์มแล่�ว สัามารถึใช�บริการในิโรงพัยาบาล่ติามสัิทัธิัการรักษาได�โดยไม่เสัีย

ค์่าใช�จั่าย 

 รองผูู้้อำนวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวในิติอนิทั�ายว่า ผู้ล่งานิการพััฒนิายา

ดังกล่่าวเป็นิเสัม่อนิของขวัญทัี�องค์์การเภสััชกรรมมุ่งมั�นิติั�งใจัมอบให็�แก่ผู้้�ติิดเช่�อแล่ะผู้้�ป่วย

ให็�สัามารถึเข�าถึงึการรักษาได�อย่างมปีระสัทิัธัภิาพัแล่ะเท่ัาเทัยีม สัอดค์ล่�องแนิวคิ์ดการจัดังานิ 
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“เทัียนิสั่องใจั” เนิ่�องในิวันิเอดสั์โล่ก 1 ธัันิวาค์ม พั.ศ. 2565 ซีึ�งสัภากาชาดไทัยกำห็นิดจััดขึ�นิ

เป็นิประจัำทัุกปี ระห็ว่างวันิทัี� 1-3 ธัันิวาค์ม พั.ศ. 2565 เพั่�อสัร�างการติระห็นิักร้�ถึึงปัญห็าของ

โรค์เอดส์ั แล่ะการร่วมม่อ ป้องกันิ แก�ไข ติล่อดจันิสัร�างค์วามเข�าใจัต่ิอผู้้�ติิดเช่�อ โดยจัดังานิ

ภายใติ�แนิวค์ดิ “Equalize ทัำให็�เทั่าเทัียม” ณ์ อาค์ารรัตินิวิทัยาพััฒนิ์ ชั�นิ M1 โรงพัยาบาล่

จัุฬาล่งกรณ์์ สัภากาชาดไทัย โดยองค์์การเภสััชกรรมได�เข�าร่วมนิำเสันิอผู้ล่งานิการพััฒนิายา

ติ�านิไวรสััสัต้ิรให็ม ่เพั่�อให็�ผู้้�ติิดเช่�อแล่ะผู้้�ปว่ยชาวไทัยได�เข�าถึงึยาแล่ะการรกัษาทัี�มปีระสัทิัธัภิาพั 

นิำมาซีึ�งค์ุณ์ภาพัชีวิติทัี�ดีติ่อไป 
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	 นพ.โอภาส	 การย์์กวิินพงศ์์	 ปลััดกระทรวิงสาธารณสุข กล่่าวว่า 

สถานการณ์์โรคโควดิ-19 ของประเทศไทยยงัมีแีนวโน้มีเพิ่ิ�มีข้�น แต่่เริ�มีชะล่อต่วัล่ง 

ระบบสาธารณ์สุขยังรองรับได้ สำหรับผู้้้เสียชีวิต่ทุกรายยังอย้่ในกลุ่่มี 608 

แล่ะเกือบทั�งหมีดไมี่ได้รับวัคซีีน ได้รับวัคซีีนไมี่ครบ หรือได้รับเข็มีกระตุ่้น

นานเกินกว่า 3 เดือน มีาต่รการในช่วงนี�จึ้งยังต่้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่่มี 608 

รวมีถง้ผู้้ท้ี�ไดร้บัวคัซีนีหรอืต่ดิเชื�อมีาแล่ว้เกนิ 3-4 เดอืน ใหม้ีารบัวคัซีนีเขม็ีกระตุ่น้

ต่ามีหล่ัก “4 เข็มี 4 เดือน” คือ รับให้ครบ 4 เข็มี หากเข็มีล่่าสุดเกิน 4 เดือน 

ให้มีารับวัคซีีนเพิ่ื�อเพิ่ิ�มีภู้มีิคุ้มีกัน ซี้�งได้กำชับสถานพิ่ยาบาล่ในสังกัดกระทรวง

สาธารณ์สุขแล้่วว่าให้บริการประชาชนทุกคนที�เข้ามีาขอรับบริการ อย่ากังวล่

เรื�องการส้ญเสียวัคซีีนจึนเกินไป รวมีถ้งให้จึัดจึุดบริการเพิิ่�มีข้�นแล่ะหน่วยฉีีด

เชิงรุก ส่วนพิ่ื�นที� กทมี. ได้ประสานคณ์ะกรรมีการโรคต่ิดต่่อ กทมี. ช่วยเร่งรัด

การฉีีดวัคซีีนให้ผู้้้ส้งอายุในพิ่ื�นที�ให้ครบถ้วน ทั�งนี�กระทรวงสาธารณ์สุข

ยังเฝ้้าระวังต่ิดต่ามีสถานการณ์์ในกลุ่่มีต่่าง ๆ ทั�งสถานพิ่ยาบาล่ ต่ล่าด 

แรงงานต่่างด้าว ชุมีชนแออัด เป็นต่้น หากมีีสัญญาณ์การเปล่ี�ยนแปล่งที�สำคัญ

UNAIDS ช้ประเด็นรณ์รงค์ คือ “Equalize: ทำให้เท่าเทียมี” ซี้�งประเทศไทย

ไดข้บัเคล่ื�อนยทุธศาสต่รแ์หง่ชาต่วิา่ดว้ยการยตุ่ปิญัหาเอดส ์ป ีพิ่.ศ. 2560-2573 

มีเีปา้หมีายหล่กั 3 ประการ คอื ไมีต่่ดิ ไมีต่่าย ไมีต่่ตี่รา โดยมีเีปา้หมีายล่ดจึำนวน

ผู้้้ต่ิดเชื�อเอชไอวีรายใหม่ีไม่ีให้เกิน 1,000 คนต่่อปี ล่ดการเสียชีวิต่จึากเอดส์

ไมี่เกิน 4,000 รายต่่อปี แล่ะล่ดการต่ตี่ราแล่ะการเล่อืกปฏิบิตั่อินัเกี�ยวเนื�องจึาก

เอชไอวแีล่ะเพิ่ศภูาวะล่งเหล่อืไม่ีเกนิร้อยล่ะ 10 จึากการคาดประมีาณ์สถานการณ์์

เอชไอว/ีเอดส์ ประเทศไทยในปี พิ่.ศ. 2564 คาดว่าจึะมีผีู้้ต้่ดิเชื�อเอชไอวรีายใหม่ี

ประมีาณ์ 6,500 คน/ปี (เฉีล่ี�ย 18 คน/วนั) ผู้้เ้สยีชวีติ่เนื�องจึากเอดส์ 9,300 ราย/ปี 

(เฉีล่ี�ย 26 ราย/วัน) แล่ะมีีผู้้้ต่ิดเชื�อเอชไอวีที�ยังมีีชีวิต่อย้่ประมีาณ์ 520,000 คน 

โดยผู้้ต้่ดิเชื�อรายใหม่ีร้อยล่ะ 97 เกดิจึากการมีเีพิ่ศสมัีพิ่นัธ์ที�ไม่ีป้องกนั นอกจึากนี�

จึากการสำรวจึสถานการณ์์เด็กแล่ะสต่รีในประเทศไทย (Multiple Indicator 

Cluster Survey: MICS) ในปี พิ่.ศ. 2562 พิ่บวา่คนไทยมีีทัศนคติ่การเลื่อกปฏิบัิต่ิ

ต่่อผู้้้ติ่ดเชื�อเอชไอวีร้อยล่ะ 26.7 ซี้�งยังส้งกว่าเป้าหมีายยุทธศาสต่ร์แห่งชาต่ิ

ว่าด้วยการยุต่ิปัญหาเอดส์ ปี พิ่.ศ. 2573 ถือเป็นประเด็นสำคัญที�ส่งผู้ล่ต่่อ

การเข้าส้่ระบบบริการสุขภูาพิ่ ทั�งด้านการป้องกันแล่ะการด้แล่รักษา

จึะแจึง้เต่อืนใหป้ระชาชนทราบ สว่นในป ีพิ่.ศ. 2566 

คาดว่าสถานการณ์์ไมี่น่าแต่กต่่างจึากเดิมี ยังจึะพิ่บ

การระบาดในลั่กษณ์ะ Small Wave เชื�อโรค

อาจึมีีการกล่ายพิ่ันธุ์ย่อย ๆ เล่็กน้อย ขณ์ะที�คนมีี

ภู้มีิคุ้มีกันมีากข้�น แต่่ผู้้้ที�เป็นกลุ่่มีเสี�ยงยังคงต้่อง

ให้วัคซีีนเพิิ่�มีภู้มิีคุ้มีกัน ซี้�งจึะทำให้ประชาชน

ยังสามีารถใช้ชีวิต่ได้ใกล่้เคียงปกต่ิ

กรมควบคุมโรคร่วมรณรงค์วันเอดส์์โลก 2565 

“Equalize: ทำำให้้เทำ่าเทำียม”

ส์ธ.ยำ�ามาตรการวัคซีีนโควิด “4 เข็็ม 4 เดือน”
เพิ่ิ�มภููมิคุ้มกัน โดยเฉพิ่าะกลุ่มเส์ี�ยง 608

	 นพ.ธเรศ์	 กรัษนัย์รวิิ วิงค์์ 	 อธิบดี

กรมค์วิบคุ์มโรค์ กล่่าวว่า ในวันที� 1 ธันวาคมี

ของทุกปี  อง ค์การอนามัียโล่กกำหนดเ ป็น 

“วันเอดส์โล่ก” (World AIDS Day) เพิ่ื�อสร้าง

ความีต่ระหนักถ้งความีสำคัญของการป้องกัน

โรคเอดส์ การยอมีรับ แล่ะเข้าใจึผู้้ต้่ดิเชื�อเอชไอวีทั�วโล่ก 

โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลั่กษณ์์สากล่ที�แสดงถ้ง

การต่ระหนกัร้ ้ การสนับสนุนแล่ะความีเป็นน�ำหน้�ง

ใจึเดียวกันกับผู้้้ติ่ดเชื�อเอชไอวี อีกทั�งยังเป็นการ

ย�ำเต่อืนว่าเอชไอว/ีเอดส์ ยงัคงอย้ ่แล่ะปี พิ่.ศ. 2565 นี� 
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	 จากสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลี่งคร้�งสำค้ญของระบบสุขภาพท่ี่�น้บเป็นที่างเลืี่อกใหม่่ของ

การดููแลี่ผูู้�ม่่สิที่ธิิบ้ตรที่องก้บ	 “บริการเภส้ชกรรม่ปฐม่ภูม่ิ”	 ที่่�ร�านยาชุม่ชนอบอุ่น	 ซึ่่�งอยู่ระหว่่าง

การขยายต้ว่แลี่ะพ้ฒนาม่าตรฐานการดููแลี่สุขภาพแลี่ะการให�บริการประชาชนอย่างเข�ม่ข�น

ในช่ว่งที่่�ผู้่านม่า	 ซึ่่�งร�านยาชุม่ชนอบอุ่นที่่�ร่ว่ม่ให�บริการถูกระบุให�ต�องผู้่านการอบรม่แลี่ะคว่บคุม่

โดูยสภาเภส้ชกรรม่	ซึ่่�งขณ์ะน่�ม่่จำนว่นกว่่า	500	แห่งในประเที่ศไที่ย			

	 ที่้�งน่�	 “ร�านยาชุม่ชนอบอุ่น”	 เป็นร�านขายยาแผู้นปัจจุบ้น	 (ข.ย.1)	ที่่�ร่ว่ม่เป็นหน่ว่ยบริการ

ที่่�รบ้สง่ต่อเฉพาะดู�านเว่ชกรรม่ในระบบบต้รที่อง	30	บาที่	ตาม่ม่าตรา	3	พระราชบญ้ญต้หิลี่ก้ประกน้

สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 ตาม่ที่่�บอร์ดูของสำน้กงานหลี่้กประก้นสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

ม่่ม่ติเห็นชอบเม่ื�อว่้นที่่�	 7	 ม่กราคม่	 พ.ศ.	 2562	 โดูยในปีงบประม่าณ์	 2566	 สปสช.	 ไดู�ร่ว่ม่ก้บ

สภาเภส้ชกรรม่ขยายการให�บริการบ้ตรที่อง	30	บาที่ที่่�ร�านยาชุม่ชนอบอุ่นเพิ�ม่เติม่	โดูยเพิ�ม่บริการ

“รัับยาที่่�รั้านยา”“รัับยาที่่�รั้านยา”
สิ่่�งดี่ ๆ ที่่�ต้้องการัการัเรั่�มต้้นสิ่่�งดี่ ๆ ที่่�ต้้องการัการัเรั่�มต้้น

“รัับยาที่่�รั้านยา” การัเปลี่่�ยนแปลี่งครัั�งสำคัญของรัะบบสุขภาพ :

ส่�งดี่ ๆ ที่่�ต้้องการัการัเรั่�มต้้นที่่�ยังคงต้้องพัฒนาดี้วยงานว่จััย

บนเป้าหมายเพ่�อส่ที่ธิ่ปรัะโยชน์ของปรัะชาชน

พรั้อมเพ่�มปรัะส่ที่ธิ่ภาพรัะบบบรั่การัปฐมภูม่
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เภส้ชกรรม่ปฐม่ภูม่ิเพื�อดููแลี่ประชาชนผูู้�ม่่สิที่ธิิบ้ตรที่อง	

30	บาที่	ในกรณ์่ที่่�ม่่อาการเจ็บป่ว่ยเลี่็กน�อย1

	 ในขณ์ะท่ี่�ในต่างประเที่ศ	 กระที่รว่งสาธิารณ์สุข

แลี่ะ	NHS	สหราชอาณ์าจ้กร	เตร่ยม่ออกประกาศให�เภส้ชกร

ร�านยาสาม่ารถจ่ายยารว่ม่ถ่งยาต�านจุลี่ช่พสำหร้บอาการ

เจ็บป่ว่ยเล็ี่กน�อย	 โดูยน้บเป็นคร้�งแรกที่่�สหราชอาณ์าจ้กร

จะอนุญาตให� เภส้ชกรสาม่ารถจ่ายยาโดูยที่่� ไม่่ต�องม่่

ใบส้�งแพที่ย์	 ที่้�งน่� เพื�อเป็นการลี่ดูแรงกดูดู้นจากการท่ี่�

ประชาชนต�องรอคิว่พบแพที่ย์เป็นเว่ลี่านาน	 รว่ม่ที่้�งการเดูิน

ขบว่นของแพที่ย์แลี่ะพยาบาลี่เพื�อเร่ยกร�องให�ม่่การลี่ดู

คว่าม่ค้บค้�งในการร้บบริการโดูยจำก้ดูปริม่าณ์ผูู้�ป่ว่ยต่อว่้น2

	 ประเด็ูนสำค้ญของเรื�องน่� เก่�ยว่ข�องก้บการเกิดู

การเปลี่่�ยนแปลี่งคร้�งใหญ่ใน	 3	 ม่ิติ	 โดูยม่ต้่แรักซึ่่�งน่าจัะม่

ความสำคัญที่่�สุดีค่อ ม่ต้่ในดี้านของปรัะชาชนผูู้�ม่่สิที่ธิิ

บ้ตรที่องจะสาม่ารถเข�าถ่งบริการแลี่ะการร้บยาไดู�โดูย

ไม่่เสย่คา่ใช�จ่าย	แลี่ะลี่ดูการเดูนิที่างโดูยการม่ารบ้ยาที่่�ร�านยา	

รว่ม่ที่้�งลี่ดูการรอคิว่นานจากการร้บบริการในสถานพยาบาลี่	

ดี้านที่่�สองนับเป็นการัยกรัะดัีบบที่บาที่ของเภสัชกรั

ในร้ัานยา	 ผูู้�ที่่�ถูกจ้ดูให�ที่ำหน�าที่่�ดููแลี่ร้กษาอาการเจ็บป่ว่ย

เลี่็กน�อยซึ่่�งครอบคลุี่ม่ถ่ง	 16	 กลีุ่่ม่อาการ	 โดูยขอบข่าย

การดูแูลี่ของเภสช้กรในร�านยาจะพฒ้นาไปจากเดูมิ่ที่่�การเปน็

เพ่ยงผูู้�จำหน่ายจ่ายยาให�พลี่ิกศ้กยภาพแสดูงบที่บาที่ของ

ว่ชิาชพ่เภสช้กรที่่�ต�องที่ำหน�าที่่�ซึ่ก้ประว่ต้/ิอาการ	ให�คำแนะนำ	

แลี่ะให�ยาร้กษาตาม่อาการ	 รว่ม่ท้ี่�งการติดูตาม่แลี่ะแนะนำ

ให�พบแพที่ย์ในกรณ์่ที่่�ม่่อาการซึ่่� งต�องไดู�ร้บการร้กษา

จากแพที่ย์โดูยตรง	 ที่้�งน่�บนเจตนารม่ณ์์ให�เกิดูการใช�ยา

สม่เหตุผู้ลี่	 เกิดูประสิที่ธิิภาพแลี่ะคว่าม่ปลี่อดูภ้ย	 แลี่ะ

ในมุมสุดีที่้ายในดี้านของสถานพยาบาลี่ที่่�จะสาม่ารถลี่ดู

คว่าม่แออ้ดู	 แบ่งเบาภาระงานของบุคลี่ากรที่างการแพที่ย์

ในโรงพยาบาลี่	 หรือลี่ดูคว่าม่เส่�ยงของการแพร่กระจาย

เชื�อโรคติดูต่อที่่�กำลี่้งเกิดูข่�นในปัจจุบ้นหรือในอนาคตก็ตาม่

	 ที่้�งน่�จากข�อมู่ลี่ของโครงการประเมิ่นเที่คโนโลี่ย่แลี่ะ

นโยบายดู�านสขุภาพ	พบว่่าในปี	พ.ศ.	2560	ม่จ่ำนว่นผูู้�ป่ว่ยนอก

ที่่�เข�าร้บบริการในสถานบริการสาธิารณ์สุขของกระที่รว่ง

สาธิารณ์สุขที่้�ว่ประเที่ศอยู่ที่่�กว่่า	 200	 ลี่�านคร้�ง/ปี	 ซึ่่�งเพิ�ม่

สูงข่�นเรื�อย	 ๆ	 ทุี่กปี	 แลี่ะพบว่่าผูู้�ป่ว่ยที่่�เข�าร้บการร้กษา

ท่ี่�โรงพยาบาลี่น้�นม่่เพ่ยง	 2	 ใน	 5	 เที่่าน้�นท่ี่�จำเป็นต�อง

เข�าร้บการร้กษาท่ี่�โรงพยาบาลี่	 ที่่�เหลี่ือเป็นอาการที่่�สาม่ารถ

ร้บบริการในศูนย์บริการสุขภาพปฐม่ภูม่ิในชุม่ชนไดู�3

	 ที่้�งน่�ในประเดู็นดู้งกลี่่าว่	 งานว่ิจ้ย	 “ปรัะเม่นผลี่

โครังการันำรัอ่งใหผู้ป้ว่ยรับัยาที่่�รัา้นยาเพ่�อลี่ดีความแออดัี

ในโรังพยาบาลี่ รัะยะท่ี่� 2” ของสถาบันว่จััยรัะบบ

สาธิารัณสุข (สวรัส.)	 ช่�ให�เห็นว่่าผูู้�ป่ว่ยใช�เว่ลี่าสำหร้บ

การรอร้บยาลี่ดูลี่งจากการร้บยาท่ี่�ร�านยา	 รว่ม่ที่้�งการร้บยา

ที่่�ร�านยาย้งช่ว่ยในเรื�องคว่าม่สะดูว่กของการเดิูนที่าง	

ประหยดู้ค่าใช�จ่าย	นดู้หม่ายเว่ลี่าไปรบ้ยาไดู�	แลี่ะเภสช้กรม่เ่ว่ลี่า
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ในการอธิิบายการใช�ยา	 รว่ม่ถ่งให�คำปร่กษาดู�านสุขภาพก้บ

ผูู้�ป่ว่ยเพิ�ม่ข่�น	 ตลี่อดูจนเป็นการลี่ดูคว่าม่เส่�ยงในการติดูเชื�อ

ในสถานการณ์์การระบาดูของโรคโคว่ิดู-19	

	 นอกจากน้�น	 	 “แนวที่างแลี่ะความเป็นไปไดี้ใน

การัถ่ายโอนบรัก่ารัด้ีานยาจัากโรังพยาบาลี่สูร้่ัานยาในชุมชน” 

อ่กหน่�งงานว่ิจ้ยของ	 สว่รส.	 พบว่่าปัจจุบ้นร�านยาในชุม่ชน

ม่่บที่บาที่ในการให�บริการม่ากกว่่าการจำหน่ายยา	 เช่น	

บที่บาที่ในการค้ดูกรองโรคเบื�องต�น	 เช่น	 โรคเบาหว่าน	

คว่าม่ดูน้โลี่หติสงู	เครย่ดูแลี่ะซึ่ม่่เศร�า	บรกิารส่งเสรมิ่ป้องกน้โรค	

อาที่ิ	 บริการจ่ายยาคุม่กำเนิดูหรือถุงยางอนาม่้ย	 แลี่ะจ่าย

ชุดูที่ดูสอบการต้�งครรภ์	 หรือจ่ายยาแที่นโรงพยาบาลี่เพื�อ

ลี่ดูคว่าม่แออ้ดูในโรงพยาบาลี่	 ซึ่่�งเป็นบริการที่่�ประชาชน

สาม่ารถร้บบริการไดู�ฟร่	 ซึ่่�งในดู�านคว่าม่ต�องการร้บบริการ

ของประชาชน	 จากการสำรว่จผูู้�ใช�บริการจำนว่น	 255	 ราย

ในพื�นที่่�กรุงเที่พฯ	แลี่ะปริม่ณ์ฑลี่	พบว่่าผูู้�ใช�บริการกว่่า	80%	

ม่ค่ว่าม่ต�องการไปรบ้ยาที่่�ร�านยา	ส่ว่นปัจจย้ที่่�ที่ำให�ประชาชน

ม่แ่นว่โน�ม่ม่ารบ้ยาที่่�ร�านยาคอื	ปญัหาคว่าม่แออ้ดู	แลี่ะปญัหา

รอร้บยานานที่่�โรงพยาบาลี่ถ่ง	 74.10%	 โดูยพบว่่าม่่การไป

ร�านยา	2-3	เดูอืนตอ่คร้�ง	แลี่ะม่ก้ไปร�านยาใกลี่�บ�าน/ที่่�ที่ำงาน	

ซึ่่�งม่่ข้�นตอนไม่่ยุ่งยาก	 สะดูว่ก	 ประหย้ดูเว่ลี่าแลี่ะค่าใช�จ่าย	

ที่้�งน่�ม่่คว่าม่ต�องการสูงสุดูในดู�านบริการเพิ�ม่เติม่จากร�านยา

คอื	การตรว่จคดู้กรองโรคเบื�องต�น	รองลี่งม่าคอื	การดูแูลี่รก้ษา

โรคไม่่ตดิูต่อเรื�อรง้	แลี่ะการดูแูลี่ฉุกเฉนิดู�านต่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยว่ก้บยา	

รว่ม่ไปถ่งการฉ่ดูว่้คซึ่่น			

 ดีรั.ภญ.นพคุณ ธิรัรัมธิัชอารั่ ผู้จััดีการังานว่จััย 

สวรัส.	กล่ี่าว่ว่่า	งานว่จิย้ของ	สว่รส.	เป็นงานว่จิย้เพื�อนำเสนอ

ข�อเสนอแนะต่อผูู้�กำหนดูนโยบายเพื�อนำไปใช�ประกอบ

การพิจารณ์าการออกแบบระบบบริการดู�านยา	 ซึ่่�งในกรณ์่

การร้บยาที่่�ร�านยา	 งานว่ิจ้ยสะที่�อนให�เห็นในแง่มุ่ม่ของ

คว่าม่ต�องการของประชาชน	 รว่ม่ที่้�งในดู�านสถานพยาบาลี่

สาม่ารถลี่ดูคว่าม่แออ้ดู	 แลี่ะเกิดูระบบจ้ดูการการพ้ฒนา

ศ้กยภาพของเภส้ชกรซึ่่�งเป็นบุคลี่ากรในระบบสุขภาพให�เกิดู

ประสิที่ธิิภาพม่ากยิ�งข่�นจากการเพิ�ม่บที่บาที่สำค้ญให�ก้บ

เภส้ชกรกรณ์่ร้บยาที่่�ร�านยา

 นพ.นพพรั ช่�นกลี่่�น ผู้อำนวยการั สวรัส.	ให�คว่าม่เหน็

ในเรื�องเดูย่ว่กน้น่�ว่่า	“การรบ้ยาท่ี่�ร�านยานบ้เป็นการเปลี่่�ยนแปลี่ง

ระบบสุขภาพที่่�สำค้ญ	 ที่้�งในม่ิติดู�านยา	 ระบบบริการ	

บุคลี่ากรที่างการแพที่ย์	 ตลี่อดูจนมิ่ติดู�านสิที่ธิิประโยชน์

ของประชาชน	 ซึ่่�งเป็นการเริ�ม่ต�นสิ�งที่่�ดู่แลี่ะม่่คว่าม่สำค้ญ	

โดูยย้งคงต�องม่่การพ้ฒนาจุดูคานง้ดูต่าง	 ๆ	 ไปพร�อม่ก้น	
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ที่้�งดู�านการรบ้รองคณุ์ภาพร�านยาให�ครอบคลี่มุ่ท้ี่�ว่ที่้�งประเที่ศ		

ม่าตรฐานแนว่ที่างการรก้ษา/การให�บรกิารโดูยเฉพาะในกรณ์่

โรคสำค้ญ	ๆ	 	 การเสริม่ศ้กยภาพเภส้ชกรเพื�อที่ำบที่บาที่ไดู�

อย่างเต็ม่ที่่�		ระบบการเบิกจ่ายที่่�ม่ป่ระสิที่ธิภิาพ		ตลี่อดูไปจนถง่

การเข�าถง่ของประชาชนอย่างที่้�ว่ถง่		ซึ่่�งในบางประเดูน็ม่อ่งค์กร

ที่่�เก่�ยว่ข�องโดูยตรงดูำเนนิการอยู่อย่างต่อเนื�อง		แต่การพฒ้นา

ย้งคงไม่่สิ�นสุดู	 ย้งคงต�องการข�อมู่ลี่เชิงประจ้กษ์จากการว่ิจ้ย

ซึ่่�งจะช่ว่ยตอบคำถาม่ประเดู็นต่าง	 ๆ	 พร�อม่ก้บการพ้ฒนา

ระบบสุขภาพไดู�อย่างม่ทิ่ี่ศที่าง	รว่ม่ท้ี่�งที่ำให�เกดิูระบบปฐม่ภูม่ิ

ที่่�ม่่คว่าม่เข�ม่แข็งม่ากยิ�งข่�น”

ข้อมูลี่จัาก
1.	https://www.nhso.go.th/news/3805
2.	The	Sunday	Telegraph,	Sunday	4	December	2022,	No	3,	207
3.	แนว่ที่างแลี่ะคว่าม่เป็นไปไดู�ในการถ่ายโอนบริการดู�านยาจากโรงพยาบาลี่สู่ร�านยาในชุม่ชน,	สถาบ้นว่ิจ้ยระบบสาธิารณ์สุข

	 ที่้�งน่�	 16	 กลีุ่่ม่อาการที่่�น้บเป็นการเจบ็ป่ว่ยเล็ี่กน�อย

ซึ่่�งสาม่ารถร้บยาท่ี่�ร�านยา	 โดูยผูู้�ใช�บริการสิที่ธิิหลี่้กประก้น

สุขภาพแห่งชาติ	 (บ้ตรที่อง)	 สาม่ารถร้บบริการไดู�โดูยไม่่ม่่

คา่ใช�จ่าย	แลี่ะเปน็ไปตาม่แนว่ที่างแลี่ะม่าตรฐานการให�บริการ

เภสช้กรรม่ปฐม่ภมู่โิดูยสภาเภสช้กรรม่	ไดู�แก่	ปว่ดูหว้่	เว่ย่นหว้่	

ปว่ดูข�อ	 เจ็บกลี่�าม่เนื�อ	 ไข�	 ไอ	 เจ็บคอ	 ปว่ดูที่�อง	 ที่�องเส่ย	

ที่�องผูู้ก	 ถ่ายปัสสาว่ะข้ดู	 ปัสสาว่ะลี่ำบาก	 ปัสสาว่ะเจ็บ	

ตกขาว่ผิู้ดูปกติ	 อาการที่างผิู้ว่หน้ง	 ผู้ื�น	 ค้น	 บาดูแผู้ลี่	

คว่าม่ผู้ิดูปกติต่าง	ๆ 	ที่่�เกิดูข่�นก้บตา	แลี่ะคว่าม่ผู้ิดูปกติต่าง	ๆ 	

ที่่�เกิดูข่�นก้บหู			
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	 โรคหััวใจและหัลอดเลือดเป็็นสาเหัตุุหัลักของการเสียชีีวิตุและพิิการในป็ระเทศไทย

ตุลอดชี่วงระยะเวลา	10	ป็ีที�ผ่่านมา	จากเอกสารนำเสนอข้อมูล	“การปรับภููมิิทััศน์์น์โยบาย

การเข้้าถึึงการรักษาโรคหััวใจและหัลอดเลือดใน์ประเทัศไทัย”	 ซึ่่�งจัดทำโดยบุุคลากร

ทางการแพิทยผ์ู่เ้ชีี�ยวชีาญระบุวุา่	ป็ระเทศไทยมปี็ระชีากรที�ป็ว่ยเป็น็โรคหัวัใจและหัลอดเลอืด

สงูที�สดุในเอเชียีตุะวนัออกเฉีียงใตุ้	โดยพิบุผู่ป่้็วย	8.4	คนตุ่อป็ระชีากร	100	คน	ซึ่่�งม	ี3	สาเหัตุหุัลกั

ของการเกิดโรคดังกล่าว	ได้แก่	ความดันโลหัิตุสูง	เบุาหัวาน	และภาวะไขมันในเลือดสูง	

	 ทั�งนี�แม้ทั�ง	3	สาเหัตุุจะมีโอกาสทำใหั้เกิดโรคหััวใจและหัลอดเลือดได้มากพิอ	ๆ	กัน	

แตุ่คนไทยกลับุใหั้ความสำคัญกับุภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยกว่าที�ควร	 เพิราะเชีื�อว่าหัาก

ตุรวจพิบุ	LDL-C	(Low	Density	Lipoprotein	Cholesterol)	หัรือไขมันชีนดิไม่ดใีนเลือดสงูกส็ามารถ

แก้ไขได้ด้วยการควบุคุมอาหัารและการออกกำลังกาย	 ทำใหั้ละเลยการพิบุแพิทย์เพิื�อ

รับุการรักษาที�เหัมาะสม	 สิ�งนี�เป็็นหัน่�งในสาเหัตุุที�ทำใหั้ภาวะไขมันในเลือดสูงมีอัตุราการเกิด

ที�เพิิ�มข่�นเร็วที�สุดในบุรรดาป็ัจจัยเสี�ยงทั�งหัมด	 จ่งเป็็นป็ระเด็นที�ควรใส่ใจมากกว่าที�คิด	

ทั�งในการใหั้ความรู้แก่ป็ระชีาชีน	และในเชีิงนโยบุายเพิื�อเข้าถ่งการรักษา

	 เพิื�อร่วมเสนอแนะแนวทางในการจัดการป็ัญหัาจากโรคหััวใจและหัลอดเลือดใหั้

ดียิ�งข่�น	 ในเอกสารนำเสนอข้อมูล	 “การป็รับุภูมิทัศน์นโยบุายการเข้าถ่งการรักษาโรคหััวใจ

และหัลอดเลือดในป็ระเทศไทย”	จ่งได้นำเสนอรายละเอียดและแผ่นงานตุ่าง	ๆ	ที�ครอบุคลุม

ทั�งในด้านการสร้างการตุระหันักรู้	 การป็รับุวิถีชีีวิตุและการป็้องกัน	 การคัดกรองและวินิจฉีัย	

ไขมัันในเลืือดสููง ไขมัันในเลืือดสููง 
ภััยร้้ายสู่่�โร้คหััวใจและหัลอดเลือดที่่�ถู่กมองข้้ามภััยร้้ายสู่่�โร้คหััวใจและหัลอดเลือดที่่�ถู่กมองข้้าม
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รวมถ่งการรักษาและความตุ่อเนื�องในการรักษา	 เพิื�อใหั้ครอบุคลุมการรับุมือ

และการรักษาโรคไขมันในหัลอดเลือดได้ดียิ�งข่�น	เชี่น	การขยายกองทุนสนับุสนุน

การสรา้งเสรมิสขุภาพิใหัค้รอบุคลมุภาวะไขมนัในเลอืดสงู	การกระตุุน้ใหัม้ตีุวัเลอืก

ในการใชี้ชีีวิตุและรับุป็ระทานอาหัารที�ดีตุ่อสุขภาพิ	 การรวมเอาภาวะไขมัน

ในเลือดสูงไว้ในแอป็พิลิเคชีัน	 Know	 Your	 Numbers	 ของกรมควบุคุมโรค	

การแก้ไขให้ัป็ระชีาชีนสามารถเข้าถง่การใช้ียาใหัม่	ๆ 	การนำยาที�มกีารออกฤทธิ์ิ�นาน

เข้ามาใชี้งานเพิื�อลดความถี�ของการเฝ้้าตุิดตุาม	 รวมถ่งการจัดโครงการใหั้ความรู้

แก่บุุคลากรทางการแพิทย์อย่างตุ่อเนื�อง	เป็็นตุ้น	

	 น์พ.ธเรศ	 กรัษน์ัยรวิวงค์	 อธิบดีกรมิควบคุมิโรค	กล่าวว่า	 กระทรวง

สาธิ์ารณสขุตุระหันกัถง่ความสำคัญของโรคเหัล่านี�	และมกีารทำงานอย่างตุอ่เนื�อง

และครอบุคลุม	 ป็ัจจุบุันเราเพิิ�มการตุรวจคัดกรองเพิื�อป็ระเมินความเสี�ยงตุ่อ

การเกดิโรคหััวใจที�เรยีกวา่	CVD	Risk	Score	และโรคที�เป็น็ความเสี�ยงทั�งเบุาหัวาน	

ความดันโลหัิตุสูง	และไขมันในเลือดสูง	ตัุวอย่างเชี่น	การตุรวจคัดกรองกลุ่มเสี�ยง

โดยอาสาสมัครสาธิ์ารณสุขป็ระจำหัมู่บุ้านผ่่านแอป็พิลิเคชัีนสมาร์ท	 อสม.	

นอกจากนี�เรายังอยู่ในระหัว่างการศ่กษาความเป็็นไป็ได้ในการนำ	 Lipid	 Home	

Use	 Test	 มาใชี้เพิื�อตุรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือดสูง	 ซึ่่�งจะชี่วยใหั้ป็ระชีาชีน

สามารถตุรวจคัดกรองด้วยตุนเองได้ที�บุ้าน	เมื�อสามารถตุรวจคัดกรองได้สะดวกข่�น	

ทราบุผ่ลเร็วข่�น	 ป็ระชีาชีนก็จะเข้าสู่ระบุบุการตุรวจวินิจฉัีย	 ดูแลและรักษาได้

เร็วข่�น	รวมถ่งมีการป็รับุเป็ลี�ยนพิฤตุิกรรมเพิื�อลดความเสี�ยงในอนาคตุด้วย

	 ศ.เกียรติคุิณ	น์พ.อภิูชาติ	สุคุน์ธสุรรพ์	น์ายกสุมิาคมิความิดัน์โลหิัติสูุง

แหั่งประเทัศไทัย	 หัน่�งในผู่้เขียนร่วมของเอกสารนำเสนอข้อมูลนี�	 กล่าวว่า	

หัากเป็รียบุเทียบุ	 3	 ป็ัจจัยที�นำไป็สู่โรคหััวใจและหัลอดเลือด	 ผ่ลสำรวจพิบุว่า

คนไทยตุื�นตุัวกับุโรคเบุาหัวานและโรคความดันโลหัิตุสูง	เพิราะคนไทยได้ยินและ

รู้จักเกี�ยวกับุสองโรคนี�กันมานานจ่งกลัวว่าตุัวเองจะเป็็น	 แตุ่เมื�อตุรวจพิบุไขมัน
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ในเลือดสูงกลับุไม่ค่อยกลัว	 สาเหัตุุเป็็นเพิราะแนวคิดเรื�องการเป็็นภาวะไขมัน

ในเลือดสูงแล้วตุ้องได้รับุการรักษานั�นเพิิ�งเกิดข่�นเมื�อ	 10-20	 ป็ีที�ผ่่านมาเท่านั�น	

ทำใหั้ที�ผ่่านมานโยบุายในการป็้องกันโรคหััวใจและหัลอดเลือดจ่งไป็เน้นที�

การป็้องกันความดันโลหัิตุสูง	 ดังนั�น	 เราตุ้องสร้างความรอบุรู้เรื�องสุขภาพิหัรือ	

Health	Literacy	เพิื�อแกไ้ขความเขา้ใจผ่ดินี�	แพิทยจ์ำเป็น็ตุอ้งอธิ์บิุายใหัผู้่ป้็ว่ยเขา้ใจ

และเหัน็ถง่ป็ระโยชีนข์องการรบัุยาเพิื�อควบุคมุไขมนั	เพิราะการรกัษาโรคไมตุ่ดิตุอ่

เรื�อรัง	 หัรือ	 NCD	 ตุ้องใชี้เวลาและความร่วมมือจากผู่้ป็่วยในการรักษาอย่าง

ตุ่อเนื�อง

	 นอกเหันือจากเรื�องการตุระหันักรู้แล้ว	 การแก้ไขภาวะไขมันในเลือดสูง

ในป็ระเทศไทยยังมีความท้าทายที�เกิดจากวิถีชีีวิตุยุคใหัม่	 ทำใหั้พิบุภาวะไขมัน

ในเลือดสูงในคนอายุน้อยลง	ในป็ระเด็นนี�	ศ.เกียรติิคุณ	พญ.วรรณี	น์ิธิยาน์ัน์ทั์	

น์ายกสุมิาคมิโรคเบาหัวาน์แหัง่ประเทัศไทัย	ซึ่่�งรว่มเขยีนเอกสารนำเสนอขอ้มลู

ดังกล่าวใหั้ความเหั็นว่า	 ถ้าเราบุอกใหั้คนไทยเป็ลี�ยนวิธิ์ีการกิน	 ใหั้รับุป็ระทาน

อาหัารที�มีไขมันพิอเหัมาะ	 แตุ่ในสภาพิแวดล้อมรอบุตัุวยังเต็ุมไป็ด้วยอาหัาร

ที�มีไขมันมากและเข้าถ่งง่าย	 การป็รับุอาหัารการกินก็จะยากตุามไป็ด้วย	 ดังนั�น	

การป็รับุวิถีชีีวิตุจ่งจำเป็็นตุ้องป็รับุสภาพิแวดล้อมด้วย	เรื�องนี�อาจตุ้องร่วมมือกัน

ระหัว่างภาครัฐและผู่้ป็ระกอบุการในการออกนโยบุาย	 เพิื�อใหั้ป็ระชีาชีน

ได้มีทางเลือกในการรับุป็ระทานอาหัารที�ดีตุ่อสุขภาพิมากข่�น	 เชี่น	 ในกรณี

ที�มรีา้นอาหัารในสถานที�ทำงานก็ควรกำหันดให้ัมทีางเลอืกของเมนูอาหัารที�ดตีุอ่

สขุภาพิดว้ย	เพิราะป็จัจบุุนัคนไทยโดยเฉีพิาะในเมอืงใหัญใ่ชีช้ีวีติุโดยรบัุป็ระทาน

อาหัาร	2-3	มื�อในสถานที�ทำงาน	นี�เป็็นตุัวอย่างหัน่�งของการป็รับุสภาพิแวดล้อม	

ส่วนในสถานที�อื�น	 ๆ	 เราก็ตุ้องเข้าไป็ดูว่าควรจะป็รับุสภาพิแวดล้อมอย่างไร

เพิื�อใหั้คนเข้าถ่งอาหัารที�ดีตุ่อสุขภาพิได้	ภาครัฐจ่งตุ้องมีนโยบุายหัลาย	ๆ	ด้าน

เพิื�อมาสนับุสนุนการป็รับุเป็ลี�ยนพิฤติุกรรมเหัล่านี�	 ไม่เชี่นนั�นเราก็จะเห็ันตุัวเลข

การเกิดของโรค	 NCD	 สูงข่�นเรื�อย	 ๆ	 ซึ่่�งเป็็นภาระทางการแพิทย์ที�กระทบุตุ่อ

ป็ระเทศ

	 ในด้านการคัดกรองและวินิจฉีัย	 ที�ผ่่านมากระทรวงสาธิ์ารณสุขได้ริเริ�ม

โครงการรณรงค์เพิื�อป็รับุเป็ลี�ยนวิถีชีีวิตุแบุบุครอบุคลุม	 ทำใหั้คนไทยเข้าถ่ง

การตุรวจคดักรองภาวะไขมนัในเลอืดสงูเพิิ�มข่�นจากการสำรวจระหัว่างปี็	พิ.ศ.	2557	

เทียบุกับุป็ี	 พิ.ศ.	 2547	 อย่างไรก็ตุาม	 อัตุราการวินิจฉีัยภาวะไขมันในเลือดสูง

ยงัคงตุ�ำกว่าโรคเบุาหัวานและความดนัโลหัติุสงูอยู	่โดยอยูที่�	37.5%	เมื�อเทยีบุกับุ

โรคเบุาหัวานที�	 69.4%	 และโรคความดันโลหัิตุสูงที�	 51.2%	 ซึ่่�งอาจเป็็นเพิราะ

ขาดการรณรงคท์ี�มเีป็า้หัมายเฉีพิาะสำหัรบัุภาวะไขมนัในเลอืดสงู	ทำใหัป้็ระชีาชีน

ทั�วไป็มองว่าการควบุคุมระดับุ	LDL-C	หัรือไขมันชีนิดไม่ดีมีความสำคัญน้อยกว่า

การควบุคุมระดับุความดันโลหัิตุและน�ำตุาลในเลือด
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	 ในแง่ของการรักษาและความตุ่อเนื�อง	ปั็จจัยหัน่�งที�ทำให้ัการควบุคุมระดับุ	

LDL-C	ในคนไทยไม่มีป็ระสิทธิ์ิภาพิเท่าที�ควรคือ	กลุ่มป็ระชีากรที�มีความเสี�ยงสูง

ตุ่อการเกิดโรคหััวใจและหัลอดเลือดยังเข้าถ่งวิวัฒนาการด้านการรักษาใหัม่	 ๆ	

ได้น้อย	โดย	รศ.ภูก.สุุรกิจ	น์าฑีีสุุวรรณ	อาจารย์ประจำภูาควิชาเภูสุัชกรรมิ	

คณะเภูสุัชศาสุติร์	 มิหัาวิทัยาลัยมิหัิดล	หัน่�งในผู่้เขียนร่วมอธิ์ิบุายว่า	 แม้จะ

มีนวัตุกรรมในการรักษา	 เชี่น	 ในรูป็แบุบุยาฉีีดซึ่่�งสะดวกและง่ายข่�น	 รวมทั�ง

มีป็ระสิทธิ์ิภาพิสูงมากเมื�อใชี้ร่วมกับุยาอื�น	 ๆ	 จนทำใหั้สามารถลดระดับุไขมัน

ชีนิดไม่ดีลงได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน	 แตุ่อุป็สรรคที�พิบุคือ	 เมื�อเป็็นยาใหัม่

มกัมปี็ระเด็นในเรื�องราคา	จง่ไม่ถกูนำเขา้บุญัชียีาหัลักแห่ังชีาตุ	ิเมื�อไม่อยูใ่นระบุบุ

ป็ระกันสุขภาพิของป็ระเทศ	 ป็ระชีาชีนทั�วไป็ก็เข้าไม่ถ่งและจำกัดอยู่เฉีพิาะ

ในกลุ่มคนที�สามารถจ่ายค่ายาได้ด้วยตุนเอง	 จ่งเป็็นเรื�องน่าเสียดายที�การเข้าถ่ง

นวัตุกรรมในการรักษายังจำกัดอยู่ในวงแคบุ

	 ภูญ.สุุมิาลี	 คริสุธานิ์น์ทัร์	 ประธาน์บริหัาร	 บริษัทั	 โน์วาร์ติีสุ	

(ประเทัศไทัย)	 จำกัด	 กล่าวว่า	 การรับุมือโรคหััวใจและหัลอดเลือดตุ้องอาศัย

ความร่วมมือแบุบุองค์รวม	 เพิื�อชี่วยกันแก้ไขป็ัญหัานี�อย่างมีป็ระสิทธิ์ิภาพิและ

ทันท่วงที	 โนวาร์ตุีสมีเป็้าหัมายสำคัญในการชี่วยใหั้ป็ระชีาชีนตุระหันักรู้มากข่�น

ถ่งสาเหัตุุ	 การป็้องกัน	 และการลดป็ัจจัยเสี�ยงตุ่าง	 ๆ	 โดยเฉีพิาะภาวะไขมัน

ในเลือดสูงที�นำไป็สู่โรคหััวใจและหัลอดเลือด	รวมถ่งโอกาสในการรักษาที�ดียิ�งข่�น

สำหัรับุผู่้ป็่วยที�มีความเสี�ยงสูง	 เราพิร้อมสนับุสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไข

ป็ัญหัานี�เพิื�อนำไป็สู่สังคมที�มีคุณภาพิชีีวิตุที�ดี

	 ผู่้สนใจสามารถศ่กษาเอกสารการนำเสนอข้อมูลนี�ได้ที�ลิงค์ การป็รับุ

ภูมิทัศน์นโยบุายการเข้าถ่งการรักษาโรคหััวใจและหัลอดเลือดในป็ระเทศไทย
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 Well by Samitivej คือื แอปพลิเิคืชันัเพื�อไลิฟ์ส์ไตลิท์ี่่�ดีต่อ่สขุภาพ ใชัไ้ดีใ้นชัว่ิติประจำวินั พรอ้มแผนดีแูลิสขุภาพ

จากการวิิเคืราะห์์ข้อมูลิเชัิงลิึกดี้วิย AI สร้างวิิถี่สุขภาพที่่�ดี่ดี้วิยผู้เชั่�ยวิชัาญจากสมิติเวิชั แนะนำการกิน การออกกำลิังกาย 

วิางแผนที่่�เห์มาะสมแบบรายบุคืคืลิ (Personalized) เชัื�อมต่อข้อมูลิสุขภาพจาก Smart Watch ดีูประวิัติแลิะข้อมูลิ

การรักษาสำห์รับผู้รับบริการของสมิติเวิชั (Medical record) แลิะยังเพลิิดีเพลิินกับรางวิัลิพิเศษมากมาย

	 นพ.ชัยัรัตัน์	 ปััณฑุรุัอัมัพรั	ปัรัะธานเจ้้าหน้าที่่�บริัหารักลุุ่�มโรังพยาบาลุ่สมิตเิวชั	แลุ่ะโรังพยาบาลุ่บ่เอ็ันเอัชั 

กลิ่าวิวิ่า เป้าห์มายห์ลิักของสมิติเวิชัคืือ เราไม่อยากให์้ใคืรป่วิย แนวิที่างการที่ำงานเน้นการดีูแลิสุขภาพคืนไที่ยตั�งแต่ 

ไม่่ป่่วยเริ�มต้นที่่�ตัวิคุืณเอง ส่งเสริมสุขภาพดี้วิยการกินด่ี ออกกำลิังกายเห์มาะสมตามวิัย (Self Care) ไม่่ป่่วยป้องกัน 

ไดี้ดี้วิยการตรวิจสุขภาพ วิิเคืราะห์์จากผู้เชั่�ยวิชัาญแลิะระบบ AI (Early Care) ไม่่ป่่วยเพราะรู้ที่ันก่อนเกิดีโรคืดี้วิย

แบบประเมนิคืวิามเส่�ยงแบบเฉพาะบคุืคืลิที่ั�งสขุภาพกายแลิะใจ (Risk Care) ติดิติาม่การรกัษาอย่างเข้าใจจากผูเ้ชั่�ยวิชัาญ

แลิะบริการออนไลิน์ ห์มดีกังวิลิทุี่กเรื�องสุขภาพ (Sick Care) โดียเน้นใชัน้วิตักรรมแลิะเที่คืโนโลิยท่่ี่�จะอำนวิยคืวิามสะดีวิก

ให์้คืนไที่ยยิ�งขึ�น 

แอปพลิิเคชัันเพ่�อสุุขภาพดีี 
ตอกย้ำำ�าแนวคิดี “เราไม่่อย้ำากให้้ใครป่วย้ำ”
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 ที่ั�งน่�เราได้ีเริ�มนโยบาย Wellness Tech มากว่ิา 3 ปี มบ่รกิารที่่�ผสานเที่คืโนโลิยม่ากมาย เช่ัน การตรวิจสขุภาพ

แบบ Total Health Solution การตรวิจย่นเฉพาะบุคืคืลิ, Samitivej Plus นัดีห์มายแพที่ย์ ดีูประวัิติการรักษา

ผ่านออนไลิน์, Samitivej PACE ดีูสถีานะการผ่าตัดีแบบเร่ยลิไที่ม์ ห์รือ Samitivej Prompt ระบบติดีตามสถีานะ

การดีูแลิผู้ป่วิยในวิอร์ดี แลิะนวิัตกรรมอื�น ๆ อ่กมากมาย อาที่ิ Samitivej Virtual Hospital ปรึกษาแพที่ย์ออนไลิน์ 

ถีือเป็นคืวิามก้าวิห์น้าอ่กขั�นของสมิติเวิชัที่่�ไดี้นำนวิัตกรรมที่างการแพที่ย์ให์้บริการผ่านแอปพลิิเคืชััน “Well by 

Samitivej” เข้ามาเติมเต็มคืวิามต้องการคืนยุคืให์ม่ เน้นการวิางแผนแบบรายบุคืคืลิ (Personalized) ดี้วิยฟ์ังก์ชััน 

Food แลิะ Fit ไดี้เข้ามาชั่วิยวิางแผนสุขภาพ ปรับเปลิ่�ยนไลิฟ์์สไตลิ์ เพื�อให์้คืุณม่สุขภาพที่่�ดี่ ป้องกันคืวิามเจ็บป่วิย 

ม่ฟ์ังก์ชััน Emotional Records ตรวิจสอบอารมณ์ประจำวิันของคืุณ ชั่วิยประเมินสุขภาพจิต แลิะเมื�อคืุณป่วิย

สามารถีเชัื�อมต่อข้อมูลิสุขภาพกับสมิตเิวิชัได้ีที่นัด่ี รวิมถึีงวิด่ิีโอคือลิห์าแพที่ย์ได้ี นอกจากนั�นมก่ารที่ำแบบสอบถีาม

ประเมินคืวิามเส่�ยง (Risk Assessment) พร้อมจัดีโปรแกรมตรวิจสุขภาพที่่�เห์มาะสมมาให์้โดียระบบ AI

แอป่พลิิเคชััน Well พร้อม่ให้้บริการด้วยห้ลิากห้ลิายฟัังก์ชััน 

	 Food	แนะนำการัรับัปัรัะที่านอัาหารั	กำหนดแผนเฉพาะสำหรับัแต�ลุ่ะบคุคลุ่ อาที่ ิคืนสขุภาพดี ่ผูส้งูอายุ 

ผู้ป่วิยโรคืเบาห์วิาน คืวิามดีันโลิห์ิตสูง ห์ัวิใจ มะเร็ง รวิมถีึงกลิุ่มคืุณแม่ตั�งคืรรภ์แลิะให์้นมบุตร

 Plan: เมนูสุขภาพเฉพาะบุคืคืลิที่่�ชั่วิยลิดีคืวิามเส่�ยง เพ่ยงปรับการกิน

 Daily: เมนูที่่�มาพร้อมโภชันาการแต่ลิะมื�ออาห์าร  

 Report: ภาพรวิมปริมาณแคืลิอร่ แลิะการเผาผลิาญ เพื�อใชั้เป็นข้อมูลิในการปรับแผนเพื�อไปถีึงเป้าห์มาย

ไดี้อย่างชััดีเจน 

 Coins: สะสม Coins ไวิ้แลิกของรางวิัลิมากมาย แลิะรับ Coins ที่ันที่่เมื�อพิชัิตภารกิจสำเร็จ
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 FIT	 วางแผนการัอัอักกำลัุ่งกายโดยผ้้เชั่�ยวชัาญ

ด้านการัอัอักกำลุ่ังกาย ซึ่ึ�งจะชั่วิยให์้ออกกำลิังกายไดี้

อย่างต่อเนื�อง ลิดีคืวิามเส่�ยงจากการบาดีเจบ็ ได้ีผลิลิพัธ์์ที่่�ด่ีขึ�น 

โดียม่กิจกรรมที่่�ที่้าที่ายเพื�อให์้การออกกำลัิงกายของคืุณ

ไม่น่าเบื�อ

 Plan: แผนการออกกำลิังกายประจำวิัน จะปรับ

ตารางการออกกำลิังกายของสัปดีาห์์ถีัดีไปโดียอัตโนมัติ

ดี้วิยระบบ AI เพื�อให์้ไดี้ตารางออกกำลิังกายที่่�เห์มาะสมที่่�สุดี 

แลิะไดี้ผลิลิัพธ์์ตามที่่�ตั�งเป้าไวิ้

 Daily Task: ภารกิจแต่ลิะวิันที่่�จะที่ำให์้คืุณถึีง 

เป้าห์มายอย่างเพลิิดีเพลิิน

 Challenge: ภารกจิที่่�ที่า้ที่ายขึ�น เพื�อให์ค้ืณุไดีท้ี่ดีสอบ

คืวิามแข็งแรงไปกับภารกิจของเรา

 Report: ผลิประเมินสุขภาพในการออกกำลิังกาย 

ในแต่ลิะวิัน 

 Coins: สะสม Coins ไวิแ้ลิกของรางวัิลิมากมาย แลิะ

รับ Coins ที่ันที่่เมื�อพิชัิตภารกิจสำเร็จ

	 Samitivej	 เชั่�อัมโยงข้้อัม้ลุ่การัรัับบรัิการัข้อัง

โรังพยาบาลุ่ พร้อมม่บริการนัดีห์มายแพที่ย์ วิิด่ีโอคือลิ

ห์าแพที่ย์ ดีูประวิัติการรักษา รายงานผลิตรวิจสุขภาพ ชัำระ

คื่าบริการ แลิะบริการส่งยาถีึงบ้าน

 Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลิเสมอืนจรงิ 

พบแพที่ย์ ตรวิจ ให์้คืำปรึกษาผ่านออนไลิน์ไดี้ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวิลิา 

 ป่ระวัติิการรักษา (Medical History) ดูีประวัิติ 

การรักษาผู้ป่วิยนอกย้อนห์ลิัง อาที่ิ คืำวิินิจฉัยโรคื ใบสั�งยา

แลิะวิธิ์ก่ารใช้ัยา ผลิตรวิจที่างห้์องปฏิบิตักิาร (LAB) ภาพเอกซึ่เรย์

แลิะอลัิตราซึ่าวินด์ี รวิมถีงึรายงานผลิตรวิจสขุภาพ (Check up 

report) 

 นดัห้ม่ายแพทย ์ (Appointment) แสดีงวินันดัีห์มาย 

ลิ่าสุดี คื้นห์าแพที่ย์ เชั็กตารางออกตรวิจ พร้อมนัดีห์มาย

แพที่ย์ออนไลิน์ 

 ชัำระเงินไดี้ที่ันที่่ผ่านแอปพลิิเคืชัันดี้วิยบัตรเคืรดีิต 

ห์รือ QR code 
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ข้อับคุณข้้อัม้ลุ่จ้ากโรังพยาบาลุ่สมิติเวชั
• Well by Samitivej แอปพลิิเคืชัันเพื�อไลิฟ์์สไตลิ์ที่่�ดี่ต่อสุขภาพ  https://www.samitivejhospitals.com/th/page/well 
• เปิดีตวัิแอปสดุีลิ�ำ ปั�น Wellness Tech ช่ัวิยคืนไที่ยไม่ป่วิย กบัแอปพลิเิคืชันัเพื�อสขุภาพดี ่Well by Samitivej ตอกย�ำแนวิคืดิี “เราไม่อยากให้์ใคืรป่วิย” 

https://www.samitivejhospitals.com/th/about-us/news/detail/Well-by-Samitivej 

 Health Checkup ตรวิจสอบคืวิามเส่�ยงโร คืห์วัิใจ โรคืเบาห์วิาน โรคืมะเรง็ลิำไส ้แลิะเลิอืกรบัโปรแกรมตรวิจสขุภาพเฉพาะบคุืคืลิ

ที่่�สอดีคืลิ้องกับคื่าคืวิามเส่�ยงของคืุณ เสมือนม่แพที่ย์ประจำตัวิ ให์้คืำแนะนำ เพื�อนำสู่ผลิลัิพธ์์สุขภาพที่่�ด่ีขึ�นดี้วิยข้อมูลิแลิะ

การวิิเคืราะห์์ของ AI แลิะผู้เชั่�ยวิชัาญ

 นอกจากน่�ยังม่ฟ์ังก์ชัันเสริมอื�น ๆ ดีังน่�

 Health Article: รวิบรวิมวิิดี่โอแลิะบที่คืวิามสุขภาพ คืรบถี้วิน คืรอบคืลิุม 

 Promotion & News รับส่วินลิดีแลิะโปรโมชัั�นสำห์รับสมาชัิกสมิติเวิชั

 Feedback พร้อมรับฟ์ังทีุ่กข้อเสนอแนะ เพื�อการพัฒนาการบริการให์้ดี่ยิ�งขึ�น

Download Application  
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กรมอนามัยแนะคนไทย
ควรระวังฝุ่่�นจ๋ิ๋�วในช่่วงหน้าหนาว

	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	แนะนำประชาชนหมั�นเช็กค่่าฝุุ่�น	PM	2.5	

เป็นประจำ	 เพื่่�อเตรียมพื่ร้อมรับม่อเม่�อค่่าฝุุ่�นสูงข้�น	 รวมถึ้งเล่ือกแลืะสวมหน้ากาก

ป้องกันฝุุ่�นให้ถึูกต้องแลืะเหมาะสม	เพื่่�อลืดการสูดฝุุ่�นเข้าสู่ร่างกาย

 นพ.อรรถพล แก้้วสััมฤทธิ์์� รองอธิ์์บดีีก้รมอนามัย	กลื่าวว่า	สถึานการณ์

ฝุุ่�นลืะอองขนาดไม่เกิน	 2.5	 ไมค่รอน	 มักเกิดข้�นช่วงปลืายปีแลืะต้นปี	 เน่�องจาก

สภาพื่อากาศที�มีค่วามกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่่ลืงมาปกค่ลืุมประเทศไทย	

จ้งทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุุ่�นลืะออง	 แลืะจากค่าดการณ์แนวโน้มฝุุ่�นลืะออง

ปี	 พื่.ศ.	 2566	 ของกรมค่วบคุ่มมลืพื่ิษ	 พื่บว่าสถึานการณ์ฝุุ่�นลืะอองอาจมีแนวโน้ม

สูงกว่าปีที�ผ่่านมา	 โดยเฉพื่าะในพื่่�นที�เขตเม่องซึ่้�งจะส่งผ่ลืกระทบต่อสุขภาพื่ของ

ประชาชน	 โดยกลืุ่มเสี�ยงที�จะได้รับผ่ลืกระทบมากค่่อ	 เด็ก	 หญิิงตั�งค่รรภ์	 ผู่้สูงอายุ	

แลืะผู่้ที�มีโรค่ประจำตัว	 เช่น	 โรค่ระบบทางเดินหายใจ	 หอบห่ด	 เป็นต้น	 เน่�องจาก

มีค่วามอ่อนไหวมากกว่าประชาชนทั�วไป	 กรมอนามัยจ้งขอให้ประชาชนติดตาม

สถึานการณ์ฝุุ่�นลืะอองอยู่เสมอด้วยการเช็กค่่าฝุุ่�น	 PM	 2.5	 จากแอปพื่ลิืเค่ชัน	

Air4Thai	หรอ่เวบ็ไซึ่ต	์http://air4thai.pcd.go.th	ของกรมค่วบคุ่มมลืพิื่ษ	แลืะเฝุ้่าระวัง

ตนเองดว้ยการประเมนิอาการจากการรบัสมัผ่สัฝุุ่�นลืะอองที�เวบ็ไซึ่ต	์https://4health.

anamai.moph.go.th	เพื่่�อเป็นการเตรียมค่วามพื่ร้อมรับมอ่กบัสถึานการณ์ฝุุ่�นลืะออง	

แลืะสามารถึป้องกันตนเอง	รวมถึ้งให้ค่ำแนะนำกับค่นรอบข้างได้อย่างถึูกต้อง

 นพ.อรรถพล	กลื่าวต่อไปว่า	การปฏิิบัติตนต้องพื่ิจารณาจากระดับสีค่่าฝุุ่�น	

PM	2.5	ดังนี�	1.	สีฟ้้า	ระดับดีมาก	(0-	25	ไมโค่รกรัมต่อลืูกบาศก์เมตร)	ประชาชน

ทกุค่นสามารถึทำกจิกรรมนอกบา้นไดต้ามปกต	ิ	2.	สีเขยีว	ระดบัด	ี(26-37	ไมโค่รกรมั

ต่อลืูกบาศก์เมตร)	ประชาชนทั�วไปสามารถึทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติ	สำหรับ
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กลืุ่มเสี�ยงค่วรหลืีกเลืี�ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน	แลืะเฝุ่้าระวังสุขภาพื่ตนเอง		3.	สีเหลื่อง	ระดับปานกลืาง	

(38-50	 ไมโค่รกรัมต่อลืูกบาศก์เมตร)	ประชาชนทั�วไปค่วรหลืีกเลืี�ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน	แลืะเฝุ่้าระวัง

สุขภาพื่ตนเอง	 สำหรับกลืุ่มเสี�ยงค่วรหลีืกเลืี�ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน	 ถ้ึาออกนอกบ้านให้สวมหน้ากาก

ปอ้งกนัฝุุ่�นแลืะผู่มี้โรค่ประจำตัวค่วรเฝุ้่าระวงัสขุภาพื่ตนเอง	หากมอีาการผิ่ดปกตใิหร้บีไปพื่บแพื่ทย์		4.	สสีม้	

ระดับที�เริ�มมีผ่ลืกระทบต่อสุขภาพื่	 (51-90	 ไมโค่รกรัมต่อลูืกบาศก์เมตร)	 ประชาชนทั�วไปค่วรลืด

หร่อจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน	 กลืุ่มเสี�ยงค่วรลืดเวลืาการทำกิจกรรมนอกบ้าน	 ถ้ึาออกนอกบ้าน

ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุุ่�น	แลืะสังเกตตนเอง	หากมีอาการผ่ิดปกติให้รีบไปพื่บแพื่ทย์	แลืะผู่้มีโรค่ประจำตัว

ค่วรเตรียมยาแลืะอุปกรณ์ที�จำเป็นให้พื่ร้อม	 	 5.	 สีแดง	 ระดับที�มีผ่ลืกระทบต่อสุขภาพื่	 (91	 ไมโค่รกรัมต่อ

ลืกูบาศก์เมตรข้�นไป)	ค่วรลืดหรอ่งดการทำกจิกรรมนอกบ้าน	เปลืี�ยนมาออกกำลืงักายในบ้าน	ถ้ึาออกนอกบ้าน

ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุุ่�น	 แลืะสังเกตตนเอง	 หากมีอาการผิ่ดปกติให้รีบไปพื่บแพื่ทย์	 สำหรับกลืุ่มเสี�ยง

ให้งดออกนอกบ้าน	 ถ้ึาออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุุ่�นทุกค่รั�ง	 หากมีอาการผิ่ดปกติให้รีบ

ไปพื่บแพื่ทย์	แลืะผู่้มีโรค่ประจำตัวค่วรเตรียมยาแลืะอุปกรณ์ที�จำเป็นอย่างน้อย	5	วัน

	 ทั�งนี�การป้องกันฝุุ่�น	PM	2.5
 
ที�ดีที�สุดค่่อ	การหลืีกเลืี�ยงการสูดฝุุ่�น	PM	2.5	 เข้าสู่ร่างกาย	แต่หาก

หลืีกเลืี�ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุุ่�น	โดยมีวิธีการเลื่อกดังนี�	1.	หน้ากาก	N95	ต้องเลื่อกที�มี

ขนาดเหมาะ	แนบกระชับกับใบหน้า	ค่รอบจมูกแลืะใต้ค่างได้อย่างมิดชิด		2.	หน้ากากอนามัย	ต้องผ่ลืิตจาก

วัสดุสังเค่ราะห์อย่างน้อย	3	ชั�น	โดยมีแผ่่นกรองอยู่ชั�นกลืาง		3.	หน้ากากผ่้า	ต้องตัดเย็บจากผ่้าที�ซึ่้อนกัน

อย่างน้อย	 2	 ชั�น	 หร่อมีค่วามหนาไม่น้อยกว่า	 0.5	 มิลืลิืเมตร	 แลืะมีขนาดเหมาะกับใบหน้า	 ทั�งนี�ต้อง

สวมหน้ากากป้องกันฝุุ่�นให้ถึูกวิธี	 แลืะค่วรเปลืี�ยนเม่�อใส่แล้ืวรู้ส้กไม่กระชับใบหน้า	 หายใจลืำบากมากข้�น	

ฉีกขาด	เป้�อน	หร่อเปียกน�ำ วงก
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พจ.รณกร โลหะฐานัส

สำ นักงานฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมุุนไพรต้้านอากาศหนาวสมุุนไพรต้้านอากาศหนาว

	 ตามตำราแพทย์์จีีน	 ความเย็์นเป็็นลมฟ้้าอากาศหลักในฤดููหนาว	 ในฤดููหนาวมีโอกาสป็่วย์จีากความเย็์นไดู้ง่่าย์

ถ้้ารักษาความอบอ่่นของ่ร่าง่กาย์ไม่เพีย์ง่พอ	 เช่่น	 อย์ู่ในที�ที�มีอากาศหนาวเย์็นเกินไป็	 สวมใส่เส้�อผ้้าบาง่เกินไป็	 โดูนฝน	

แช่่อย์ู่ในน�ำเย์็นนานเกินไป็	จีะมีโอกาสเจี็บป็่วย์จีากความเย์็นไดู้ง่่าย์

คุุณสมบััติิของคุวามเย็็นและการเกิดโรคุ
1.	ความเย็็นชอบทำลาย็หย็าง	ความเย์็นเป็็นอิน	ป็กติลมป็ราณอินจีะถู้กควบค่มดู้วย์ลมป็ราณหย์าง่	อินเพิ�มทำให้

หย์าง่ป่็วย์	 เกิดูจีากลมป็ราณอินเพิ�มข้�นและย้์อนไป็ข่มหย์าง่	 ลมป็ราณหย์าง่ไม่สามารถ้สร้าง่ความอบอ่่นเป็็น

พลัง่ผ้ลักดูันการทำง่านของ่ร่าง่กาย์จี้ง่เกิดูกล่่มอาการเย์็น	เช่่น	

a.	 ถ้า้ความเย็์นมากระทบที�สว่นนอกของ่ร่าง่กาย์ผ้ลักดัูนหย์าง่ให้เขา้ไป็อย์ูใ่นร่าง่กาย์จีะทำให้มอีาการกลัวหนาว	

เหง่้�อไม่ออก	ป็วดูศีรษะ	ป็วดูตัว	ป็วดูข้อ	

b.	ถ้้าความเย์็นกระทบกระเพาะอาหารจีะทำให้ป็วดูเย์็นในท้อง่	ถ้่าย์เหลวเป็็นน�ำ	

c.	 ถ้้าความเย์็นกระทบป็อดูจีะทำให้ไอ	หอบ	มีเสมหะใส

d.	ถ้้าความเย์็นกระทบไตจีะทำให้ป็วดูเย์็นที�เอว	ป็ัสสาวะมาก	บวมน�ำ

2.	ความเย็็นทำให้หย็ุดน่�ง	 ติ่ดขััด	 เม้�อความเย์็นเข้าทำลาย์หย์าง่	 ทำให้เล้อดูลมไม่ไหลเวีย์น	 เกิดูการติดูขัดูและ

ป็วดูข้�น	ถ้้าให้ความอบอ่่นจีะทำให้เล้อดูลมไหลเวีย์นดูีข้�น	อาการป็วดูท่เลาลง่

3.	ความเย็็นทำให้หดเกร็็ง	 เม้�อความเย็์นมากระทบส่วนนอกของ่ร่าง่กาย์จีะทำให้ผ้ิวหนัง่หดูตัว	 รูข่มขนปิ็ดู	

เส้นลมป็ราณตีบตัน	 หย์าง่ที�ป็กป็้อง่ร่าง่กาย์ไม่ไหลเวีย์นมาที�ส่วนนอก	 ทำให้เป็็นไข้	 กลัวหนาว	 เหง่้�อไม่ออก	

ถ้้าความเย์น็ก่อตวัภาย์ในร่าง่กาย์จีะกระทบหวัใจี	ม้าม	และไต	เกดิูเป็็นอาการหน้าซีดีูขาว	แขนขาเย์น็	ปั็สสาวะมาก	

ถ้่าย์เหลวเป็็นน�ำ
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	 ดูัง่ที�ไดู้กล่าวมาความเย์็นในฤดููหนาวสามารถ้ก่อโรคไดู้มากมาย์	จี้ง่ควรเตรีย์มร่าง่กาย์ให้อบอ่่นอย์ู่เสมอทั�ง่ภาย์นอก

และภาย์ใน	 ภาย์นอกนั�นเริ�มมาจีากการสวมใส่เส้�อผ้้าแขนขาย์าวและมีความหนามากข้�น	 หร้ออาบน�ำอ่่นเพ้�อป็้อง่กัน

ความหนาวเย์็นจีากภาย์นอกมากระทบ	 ส่วนภาย์ในอาจีเริ�มจีากการง่ดูดู้�มน�ำเย์็น	 อาหารที�มีฤทธิ์ิ�เย์็น	 รวมไป็ถ้้ง่รับป็ระทาน

อาหารที�มฤีทธิ์ิ�ร้อนเพ้�อเสรมิลมป็ราณหย์าง่ในร่าง่กาย์	บทความนี�จีง้่จีะมาแนะนำสมน่ไพรที�มฤีทธิ์ิ�ร้อน	ช่่วย์เสรมิลมป็ราณหย์าง่

ในร่าง่กาย์

	 2.	โติว่ติง๋	(杜仲) รสหวาน	ฤทธิ์ิ�อ่น่	สรรพคณ่	บำรง่่หย์าง่

ของ่ตับและไต	 เสริมสร้าง่กระดููกและเอ็นให้แข็ง่แรง่	 ขับลมช่้�น	

ใช่้ขนาดู	3-9	กรัม	ต้มเอาน�ำดู้�ม

	 3.	อบเชย็จีีน	(肉桂) รสเผ้็ดูหวาน	ฤทธิ์ิ�ร้อน	สรรพค่ณ	

เสริมหย์าง่	 บำร่ง่ธิ์าต่ไฟ้ในระบบไต	 กระจีาย์ความเย์็น	 ระง่ับป็วดู	

ทะลวง่เส้นลมป็ราณ	ใช่้ขนาดู	1-5	กรัม	ต้มเอาน�ำดู้�ม	

 1.	ติงัเซียี็ม	(党参)	รสหวาน	ฤทธิ์ิ�กลาง่	สรรพคณ่	บำรง่่ช่ี�

ของ่ม้ามและป็อดู	 บำร่ง่เล้อดู	 เพิ�มสารน�ำ	 โดูย์แพทย์์จีีนเช่้�อว่า	 ช่ี�	

ค้อ	 ลมป็ราณที�ขับเคล้�อน/ควบค่มการทำง่านในส่วนต่าง่	 ๆ	 ของ่

ร่าง่กาย์	ซี้�ง่มีความสัมพันธิ์์กับหย์าง่ในร่าง่กาย์	ใช่้ขนาดู	9-30	กรัม	

ต้มเอาน�ำดู้�ม
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	 4.	 ขั่งแห้ง	 (干姜)	 รสเผ็้ดู	 ฤทธิิ์�ร้อน	 สรรพค่ณ	 เสริม

ความอบอ่่น	ขับความเย์็น	ฟ้้�นฟู้หย์าง่ของ่ม้ามและกระเพาะอาหาร	

ระง่ับอาการคล้�นไส้	อาเจีีย์น	ใช่้ขนาดู	3-9	กรัม	ต้มเอาน�ำดู้�ม

เอกสาร็อ้างอ่ง
1.	 ศาสตร์การแพทย์์แผ้นจีีนเบ้�อง่ต้น	 กร่ง่เทพมหานคร:	 สำนักง่านกิจีการโรง่พิมพ์อง่ค์การทหารผ่้านศ้กในพระบรมราชู่ป็ถั้มภ์,	 2551.	 กรมพัฒนาการแพทย์์

แผ้นไทย์และการแพทย์์ทาง่เล้อก
2.	 คู่ม้อการใช่้สม่นไพรไทย์-จีีน	 กร่ง่เทพมหานคร:	 สำนักง่านกิจีการโรง่พิมพ์อง่ค์การทหารผ่้านศ้กในพระบรมราชู่ป็ถั้มภ์,	 2551.	 กรมพัฒนาการแพทย์์แผ้นไทย์

และการแพทย์์ทาง่เล้อก

	 5.	ดีปลี	(荜茇) รสเผ้็ดู	ฤทธิ์ิ�ร้อน	สรรพค่ณ	ขับความเย์็น

ออกจีากม้ามและกระเพาะอาหาร	 บรรเทาอาการเจี็บหน้าอก	

แก้อาเจีีย์นและท้อง่เสีย์อันเน้�อง่จีากความเย์็น	 ระง่ับป็วดูไมเกรน	

ใช่้ภาย์นอกแก้ป็วดูฟ้ัน	ใช่้ขนาดู	1.5-3	กรัม	ต้มเอาน�ำดู้�ม		

	 จีากสม่นไพรที�แนะนำเบ้�อง่ต้น	 บาง่ช่นิดูสามารถ้นำมาป็ร่ง่เป็็นอาหารไดู้อีกดู้วย์	 ตัวอย่์าง่เช่่น	 อบเช่ย์จีีนที�เรา

มักค่้นเคย์อย์ู่ในเคร้�อง่พะโล้	หร้อขิง่ที�สามารถ้นำมาผ้ัดูกับเห็ดูหูหนู	ซี้�ง่สามารถ้นำอาหารมารับป็ระทานป็รับสมดู่ลร่าง่กาย์ไดู้

	 สดู่ทา้ย์นี�	เน้�อง่ในวาระอนัเป็น็ศภ่มิ�ง่มง่คลข้�นป็ใีหม	่ขออำนาจีสิ�ง่ศกัดูิ�สทิธิ์ิ�ทั�ง่หลาย์ในสากลโลก	จีง่ดูลบนัดูาลใหท้า่น

และครอบครัวป็ระสบแต่ความส่ขเกษมสำราญ	และสัมฤทธิ์ิ�ผ้ลในสิ�ง่อันพ้ง่ป็รารถ้นาท่กป็ระการ	
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สถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี
แนะผู้้�ปกครองควรใส่ใจลู้กน�อยในช่วงห่น�าห่นาว

5. ผิิวพรรณของเด็็กก็มีีส่่วนส่ำคััญที่ี�ต้้องด็ูแลเป็็นพิเศษ 

เพราะในช่่วง หน้าหนาว ผิิวของเด็็กแห้งก็จะที่ำให้เกิด็

การระคัายเคั ือง คััน และผิวิจะแต้ก เด็ก็จะรูสึ้่กเจบ็ หลงัอาบนำ้

คัวรที่าคัรีมีบำรุงผิิวเพื�อเพิ�มีคัวามีชุ่่มีช่ื้นให้กับผิิวของเด็็ก 

นอกจากด็ูแลสุ่ขภาพของลูกแล้ว ผิู้ป็กคัรองคัวรด็ูแลสุ่ขภาพ

ของต้นเองให้แข็งแรงอยู่เส่มีอ เพื�อป้็องกันเช่ื้อโรคัต่้าง ๆ 

ไมี่ให้ต้ิด็ต้่อสู่่ลูกหลาน

 กรมีการแพที่ย์ โด็ยส่ถาบันสุ่ขภาพเด็็กแห่งช่าต้ิ

มีหาราช่ินี แนะผิู้ป็กคัรองคัวรใส่่ใจสุ่ขภาพลูกน้อยในช่่วงทีี่�

อุณหภูมีิลด็ลง อากาศแห้งและเย็นมีากกว่าป็กต้ิ หลีกเลี�ยง

การอยู่ใกล้ช่ิด็กับผิู้ที่ี�ป็่วยเป็็นไข้หวัด็ ด็ูแลรักษาสุ่ขภาพเด็็ก

ให้แข็งแรงอยู่เส่มีอ  

   นพ.ธงชััย กีีรติิหััติถยากีร อธิบดีีกีรมกีารแพทย์ 

เปิ็ด็เผิยว่า ช่่วงหน้าหนาวเป็็นช่่วงทีี่�อณุหภมูีลิด็ลง อากาศแห้ง

และเย็นมีากกว่าป็กต้ิ ที่ำให้เกิด็การแพร่กระจายของเช่ื้อโรคั

ได็้ง่าย เช่่น ไข้หวัด็ ไข้หวัด็ใหญ่ เป็็นต้้น รวมีที่ั้งป็ระเที่ศไที่ย

ยังพบผิู้ต้ิด็เช่ื้อโคัวิด็-19 ซึ่ึ�งที่ั้งไข้หวัด็และโรคัโคัวิด็-19 

มีีอาการคัล้ายคัลึงกัน หากไมี่ได็้อยู่ในพื้นที่ี�เส่ี�ยง และมีี

การป็้องกันต้นเอง เช่่น ส่วมีหน้ากากอนามีัย ล้างมีือบ่อย ๆ  

จึงไม่ีคัวรวิต้กกังวลมีากเกินไป็ แต่้คัวรเฝ้้าระวังโรคัที่ั้ง

ต้ัวผิู้ป็กคัรองและตั้วเด็็กต้้องมีีมีาต้รการเพื�อป้็องกันให้

ห่างไกลจากไวรัส่โคัวิด็-19 การดู็แลสุ่ขภาพใ นเด็็กจึงเป็็น

เรื�องส่ำคััญ

 นพ.อัครฐาน จิิตินุยานนท์ ผู้้�อำนวยกีารสถาบัน

สุขภาพเดี็กีแหั่งชัาติิมหัาราชัินี กล่าวเพิ�มีเต้ิมีว่า นอกจาก

แนะนำใหผ้ิูป้็กคัรองด็แูลรกัษาส่ขุภาพเด็ก็ใหแ้ขง็แรงอยูเ่ส่มีอ 

โด็ยการ 1. ส่วมีหน้ากากอนามีัย ล้างมีือบ่อย ๆ โด็ยเฉพาะ

หน้าหนาวนีเ้ช่ือ้โรคัแพร่กระจายได้็มีาก เวลาทีี่�ออกไป็นอกบ้าน

เราอาจไป็สั่มีผัิส่กับเช่ื้อโรคัและอาจนำมีาติ้ด็เด็็ก ๆ ทีี่�อยู่

ภายในบ้านได็้ การล้างมีือบ่อย ๆ  จึงเป็็นวิธีีลด็โอกาส่รับเช่ื้อ

และแพร่กระจายของเช่ือ้โรคั ซึ่ึ�งส่ามีารถป้็องกนัได้็ที่ัง้โรคัไข้หวดั็

และโรคัโคัวิด็-19  2. หลีกเลี�ยงการไป็ส่ถานทีี่�แออัด็ ไมี่ว่า

จะเป็็นส่วนส่าธีารณะ ห้างส่รรพส่ินคั้า โด็ยเฉพาะเด็็กที่ารก 

เนื�องจากภูมีิคัุ้มีกันโรคัของเด็็กยังมีีน้อยจึงอาจต้ิด็เช่ื้อโรคั

ได็้ง่าย  3. การรับป็ระที่านอาหารให้คัรบ 5 หมีู่ และป็รุงสุ่ก 

กินร้อน ใช่้ช่้อนกลางส่่วนต้ัว  4. ที่ำให้ร่างกายของลูกน้อย

อบอุน่อยูเ่ส่มีอ ส่วมีใส่เ่ส่ือ้ผิา้ที่ี�อุน่แต้นุ่ม่ีส่บาย ไมีท่ี่ำใหอ้ดึ็อัด็

หรอืระคัายเคืัองผิวิ เวลานอนก็คัวรห่มีผ้ิาเพื�อเพิ�มีคัวามีอบอุน่ 
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พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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4S สำำหรัับความผููกพัันที่่�มั�นคง
	 การที่่�เด็็กมี่ความีร้�สึึกปลอด็ภััยและมีั�นคงจากการเล่�ยงด็้ที่ำให้�เด็็กมี่พััฒนาการ

ที่างอารมีณ์์	 สัึงคมีและสึติิปัญญาที่่�ด็่	Dr.Siegel	นักจิติวิที่ยาจาก	UCLA	ได็�พััฒนาห้ลักการ	

4S	ซึ่ึ�งเป็นห้ลักการที่่�ให้�พั่อแมี่มี่อย้่จริงสึำห้รับเด็็ก	และพััฒนาความีผู้กพัันที่่�มีั�นคงขึ้ึ�นมีาได็�

	 S	ที่่�ห้นึ�ง	ได็�แก่	Safe	ห้มีายถึงึ	การที่ำให้�เด็็กร้�สึึกปลอด็ภััย	ห้รอืการท่ี่�พ่ัอแม่ีผู้�เล่�ยงด็้

จะไมี่เป็นแห้ล่งความีกลัวสึำห้รับเด็็ก	 พั่อแมี่สึามีารถึที่่�จะเป็นที่่�พัักใจที่่�ปลอด็ภััย	 Safe	

รวมีถึึงการให้�เด็็กปลอด็ภััยที่างความีสัึมีพัันธ์์	 ความีร้�สึึก	 ซึ่ึ�งเด็็กสึามีารถึที่่�จะแสึด็งอารมีณ์์

ที่่�จริงแที่�ได็�โด็ยที่่�ยังมี่ความีสึัมีพัันธ์์ที่่�มีั�นคง	

	 S	ที่่�สึอง	 ได็�แก่	Seen	ห้มีายถึึง	การที่่�เด็็กถึ้กมีองเห้็น	มี่ติัวติน	และมี่ความีร้�สึึกว่า

ได็�รับการยอมีรับ	 การที่่�ที่ำให้�เด็็กร้�สึึกมี่ติัวติน	 ที่ำได็�โด็ยใช้�เวลาในการที่ำความีเขึ้�าใจว่า

พัวกเขึ้ากำลังเจอกับอะไรและเร่ยนร้�ติัวตินขึ้องพัวกเขึ้า

	 การที่่�เด็็กร้�สึึกมีองเห็้น	 มี่ติัวติน	 และได็�รับการยอมีรับนั�นที่ำให้�เด็็กมี่ความีสัึมีพัันธ์์

ที่่�ปลอด็ภััยและสึามีารถึยอมีรับตัิวเอง	 และเป็นตัิวเองอย่างจริงแที่�ได็�	 พัวกเขึ้าม่ีแนวโน�มี

ที่่�จะวิติกกังวลและพัึ�งพัิงในความีสึัมีพัันธ์์น�อยกว่า

	 S	ที่่�สึามี	ได็�แก่	Sooth	ห้รือปลอบประโลมี	การที่่�เด็็กจะได็�รับการปลอบประโลมีนั�น

จะที่ำให้�เด็ก็สึามีารถึก�าวผู่านความียากลำบากในช้วิ่ติได็�ง่ายขึ้ึ�น	พ่ัอแม่ีสึามีารถึปลอบประโลมีเด็ก็

ได็�โด็ยการให้�ความีสึนใจ	 มี่ความีผู้กพัันรักใคร่ในติัวเด็็ก	 สึามีารถึที่ำให้�เด็็กสึงบติัวเองได็�	

สึงบจิติใจติัวเองได็�และเห้็นอกเห้็นใจในติัวเด็็ก	
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	 เด็็กที่่�ได็�รับการปลอบประโลมีจะเติิบโติไปเป็นผู้�ให้ญ่ที่่�มี่ความีฉลาด็ที่างอารมีณ์์	 สึามีารถึเจอกับ

สึถึานการณ์์ที่่�ยากลำบากได็�	รวมีถึึงสึามีารถึที่่�จะปลอบคนอื�นได็�เช้่นกัน

	 S	 ที่่�สึ่�	 ได็�แก่	 Secure	 ห้รือความีมีั�นคง	 ซึ่ึ�งจะเป็นความีมีั�นคงในความีสึัมีพัันธ์์ที่่�มี่ระห้ว่างพั่อแมี่

และเด็ก็	เนื�องจาก	3	ขึ้�อด็งักล่าว	ความีร้�สึึกมีั�นคงน่�ยงัห้มีายถึงึการท่ี่�ผู้�ด็แ้ลมีพ่ัื�นท่ี่�ปลอด็ภััยให้�เด็ก็เขึ้�าใจติวัเอง

และไมี่กลัวอารมีณ์์ติ่าง	ๆ 	ความีร้�สึึกมีั�นคงนั�นยังห้มีายถึึงการที่่�เด็็กสึามีารถึร้�สึึกอ่อนไห้ว	อนุญาติให้�ติัวเอง

ผูิด็พัลาด็	และแสึด็งความีเห้็นโด็ยไมี่กลัวติ่อการถึ้กปฏิิเสึธ์ห้รือถึ้กลงโที่ษ	

	 ความีร้�สึึกมีั�นคงสึามีารถึที่ำให้�เด็็กสึามีารถึไว�ใจผู้�อื�นโด็ยที่่�ยังเป็นตัิวเองที่่�เปิด็เผูย	 เห้็นอกเห็้นใจ	

และสึามีารถึเช้ื�อถึือได็�
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	 ช่่วงส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่เปี็นช่่วงท้่�หลายต้่อหลายคนต้ั�งต้ารัอ	 เพรัาะนอก่จาก่จะได้้

หยุด้ยาวหลายวันต้่อเน่�องแล้ว	 ยังเปี็นช่่วงเวลาแห่งความ่สุ่ขท้่�ได้้พบปีะครัอบครััวและเพ่�อนฝููง

อย่างพรั้อม่หน้าพรั้อม่ต้าจนเล่�ยงไม่่ได้้ท้่�จะก่ินเล่�ยงส่ังส่รัรัค์ก่ัน	 หรั่อรัับก่รัะเช่้าของขวัญ-ของฝูาก่	

ซึ่่�งม่ัก่เต้็ม่ไปีด้้วยอาหารั	ขนม่เค้ก่	คุก่ก่่�	 ช็่อก่โก่แลต้	เครั่�องด้่�ม่แอลก่อฮอล์	และของท้่�ม่่น�ำต้าลสู่ง

อ่ก่นานาช่นิด้	 ท้ั�งน่�จัก่ษุุแพท้ย์เปี็นห่วงผูู้้ท้่�ม่่ภาวะเบาหวาน	 หาก่ไม่่ส่าม่ารัถควบคุม่รัะด้ับน�ำต้าล

ในเล่อด้ให้อยู่ในรัะด้ับท้่�เหม่าะส่ม่ได้้อาจก่่อให้เก่ิด้ภาวะแท้รัก่ซึ่้อน	ซึ่่�งส่่งผู้ลก่รัะท้บเปี็นอย่างม่าก่

ต้่อก่ารัใช่้ช่่วิต้ปีรัะจำวัน	ก่ารัท้ำงาน	และก่ารัปีรัะก่อบอาช่่พ		

	 ส่หพันธ์์โรัคเบาหวานนานาช่าต้ิ	 (International	 Diabetes	 Federation;	 IDF)	 รัายงานว่า

พบผูู้้ปี่วยเบาหวานท้ั�วโลก่ม่าก่ก่ว่า	 425	 ล้านคน	 และคาด้ก่ารัณ์์ว่าภายในปีี	 พ.ศ.	 2588	 อาจ

เพิ�ม่ข่�นสู่งถ่ง	 629	 ล้านคน1	 ส่ำหรัับปีรัะเท้ศไท้ย	 ส่ม่าคม่โรัคเบาหวานแห่งปีรัะเท้ศไท้ยเผู้ยว่า

อุบัต้ิก่ารัณ์์ของโรัคเบาหวานปีัจจุบันอยู่ท้่�รัาว	 4.4	 ล้านคน	 และยังม่่แนวโน้ม่ท้่�จะเพิ�ม่ข่�น

อย่างต้่อเน่�อง2	นอก่จาก่โรัคน่�จะนำม่าซึ่่�งอัต้รัาก่ารัเส่่ยช่่วิต้	200	รัายต้่อวัน	ยังพบว่าผูู้้ปี่วยท้่�ดู้แล

รั่างก่ายไม่่ด้่ม่ัก่เก่ิด้ภาวะแท้รัก่ซึ่้อนเม่่�ออายุเพิ�ม่ข่�น	 หน่�งในภาวะแท้รัก่ซึ่้อนจาก่โรัคเบาหวาน

ท้่�ส่ำคัญจนอาจท้ำให้ผูู้้ป่ีวยสู่ญเส่่ยก่ารัม่องเห็นได้้เรั่ยก่ว่า	 “โรคเบาหวานข้ึ้�นจอตา” (Diabetic 

Retinopathy)	ซึ่่�งพบได้้ปีรัะม่าณ์รั้อยละ	31.4	ของผูู้้ปี่วยเบาหวานท้ั�งหม่ด้ในปีรัะเท้ศ3		

 นพ.กฤติเดช เดชะคุปต์ จักษุุแพทย์์ผู้้�ชำนาญการด�านจักษุุวิทย์าจอตาและวุ�นตา 

โรงพย์าบาลเมดพารค์	ก่ลา่วถง่โรัคเบาหวานข่�นจอต้าวา่	“ในรัะยะแรัก่ผูู้ป้ีว่ยเบาหวานอาจไม่ร่ัูต้้วั

และละเลยก่ารัต้รัวจส่ายต้า	เพรัาะไม่่รัู้ส่่ก่ถ่งอาก่ารัผู้ิด้ปีก่ต้ิใด้	ๆ	แต้่ถ้าหาก่ปีล่อยให้ภาวะน�ำต้าล

ในเลอ่ด้ส่งูเป็ีนเวลานาน	หลอด้เลอ่ด้ขนาด้เลก็่ท้่�นำเลอ่ด้ม่าเล่�ยงจอปีรัะส่าท้ต้าจะค่อย	ๆ 	เก่ดิ้อาก่ารั

ผู้ิด้ปีก่ต้ิ	 รั่างก่ายจ่งพยายาม่ส่รั้างเส่้นเล่อด้ข่�นท้ด้แท้น	 แต้่เส่้นเล่อด้ท้่�ส่รั้างข่�นใหม่่น่�ม่ัก่ไม่่ได้้รัับ

ก่ารัพัฒนาอย่างเหม่าะส่ม่และนำไปีสู่่ก่ารัรัั�วของน�ำและเม็่ด้เล่อด้	 ส่่งผู้ลให้เซึ่ลล์รัับภาพเส่่ยหาย	

ท้ำให้ก่ว่าผูู้้ปี่วยเบาหวานจะม่าปีรั่ก่ษุาแพท้ย์ก่็ม่ัก่รัู้ส่่ก่ถ่งส่ายต้าเล่อนรัาง	 ม่่คุณ์ภาพก่ารัม่องเห็น

ท้่�แย่ลงแล้ว	หาก่ปีล่อยโรัคเบาหวานข่�นจอต้าไว้โด้ยไม่่รััก่ษุา	ผูู้้ปี่วยอาจถ่งขั�นต้าบอด้ได้้”

จัักษุุแพทย์์แนะฉลองปีีใหม่่อย์่างปีลอดภััย์จัักษุุแพทย์์แนะฉลองปีีใหม่่อย์่างปีลอดภััย์

ระวััง ระวััง “เบาหวัานขึ้้�นจัอตา”“เบาหวัานขึ้้�นจัอตา”
โรคใกล้ตัวัผู้้้ปี่วัย์เบาหวัาน หากไม่่อย์ากสู้ญเสูีย์การม่องเห็นโรคใกล้ตัวัผู้้้ปี่วัย์เบาหวัาน หากไม่่อย์ากสู้ญเสูีย์การม่องเห็น
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	 อย่างไรัก่็ด้่	 ปัีจจุบันความ่ก่้าวหน้าท้างก่ารัแพท้ย์

เพ่�อก่ารัดู้แลผูู้้ปี่วยเบาหวานข่�นจอต้าพัฒนาไปีม่าก่	

พญ.วรีย์า พมิลรฐั จกัษุแุพทย์์ ศู้นย์์จกัษุ ุโรงพย์าบาลกรุงเทพ 

ให้ข้อมู่ลว่า	 “ในอด้่ต้ม่่เพ่ยงเลเซึ่อร์ัท้่�ช่่วยปีรัะคับปีรัะคอง

ก่ารัม่องเห็นไม่่ให้แย่ลงเพ่ยงเล็ก่น้อยเท้่านั�น	 แต้่เลเซึ่อรั์

ไม่่ส่าม่ารัถท้ำให้ก่ารัม่องเห็นด้่ข่�นได้้	 ต่้อม่าเรัิ�ม่ม่่ก่ารัฉ่ีด้ยา

เข้าวุ้นต้าเพ่�อยับยั�งก่ารัส่รั้างหลอด้เล่อด้งอก่ท้่�ผู้ิด้ปีก่ต้ิ	

ซึ่่�งผู้ลก่ารัวจิยัท้างวชิ่าก่ารัรับัรัองวา่ยาฉีด่้ช่ว่ยใหก้่ารัม่องเหน็

ของผูู้้ปี่วยด้่ข่�นอย่างช่ัด้เจน	 แต้่แนวท้างก่ารัรััก่ษุาน่�ยังพบ

ข้อจำก่ัด้ในเรั่�องความ่ถ่�ในก่ารัฉี่ด้ยา	 เพรัาะอาจต้้องฉี่ด้ยา

ทุ้ก่	1-4	 เด้่อน	ข่�นอยู่ก่ับก่ารัต้อบส่นองของผูู้้ปี่วยแต้่ละรัาย	

ด้งันั�น	ก่ารัท่้�ต้้องเข้ารับัก่ารัรักั่ษุาและถูก่ฉีด่้ยาเข้าลกู่ต้าบ่อย	ๆ 	

อาจส่ร้ัางภารัะก่ารัเด้ินท้างไปีก่ลับรัะหว่างบ้านและ

โรังพยาบาลใหก้่บัผูู้้ปีว่ยและผูู้ดู้้แลได้้	ท้ั�งน่�นวตั้ก่รัรัม่ก่ารัรักั่ษุา

ด้้วยยาฉ่ีด้ทุ้ก่วันน่�เปีล่�ยนไปีอย่างม่าก่	 เพรัาะยาไม่่เพ่ยงแต่้

ยบัยั�งก่ารัส่ร้ัางหลอด้เลอ่ด้ท้่�ผู้ดิ้ปีก่ต้	ิแต่้ยังม่ก่่ลไก่ก่ารัออก่ฤท้ธ์ิ�

เพิ�ม่เต้ิม่	 ซึ่่� งท้ำให้ เส่้นเล่อด้ท้่�อยู่ ในช่ั�นจอต้าแข็งแรัง	

เท้คโนโลย่น่�ช่่วยลด้ความ่ถ่�ในก่ารัฉ่ีด้ยาลง	 ผูู้้ปี่วยส่่วนใหญ่

ต้้องเข้าม่ารัับก่ารัรััก่ษุาทุ้ก่	 3-4	 เด้่อนเท่้านั�น	 ซึ่่�งช่่วยเพิ�ม่

ความ่ส่ะด้วก่ด้้านก่ารัเด้ินท้างให้แก่่ผูู้้ปี่วยและผูู้้ดู้แล	 รัวม่ท้ั�ง

ยังช่่วยให้คุณ์ภาพช่่วิต้ด้่ยิ�งข่�น”	

	 นอก่จาก่ควบคุม่รัะด้ับน�ำต้าลในเล่อด้และรัะด้ับ

น�ำต้าลส่ะส่ม่ให้อยู่ในเก่ณ์ฑ์์ท่้�เหม่าะส่ม่แล้ว	 นพ.ชเนศู 

สุวุรรณมณี จกัษุแุพทย์ต์กแต่งและเสุริมสุร�าง โรงพย์าบาล

สุมิติเวช ยังฝูาก่คำแนะนำเพ่�อก่ารัดู้แลต้นเองส่ำหรัับ

ผูู้้ปี่วยและผูู้้ดู้แล	 “ในฐานะจัก่ษุุแพท้ย์ยังอยาก่เช่ิญช่วน

ให้ผูู้้ป่ีวยเบาหวานและผูู้้ดู้แลผูู้้ปี่วยต้รัะหนัก่ถ่งความ่ส่ำคัญ

ของส่ขุภาพด้วงต้า	และเขา้รับัก่ารัต้รัวจคดั้ก่รัองโรัคเบาหวาน

ข่�นจอต้าอย่างส่ม่�ำเส่ม่อทุ้ก่	 6	 เด้่อน	 แม่้จะยังไม่่พบอาก่ารั

ผู้ิด้ปีก่ต้ิใด้	 ๆ	 ก่็ต้าม่	 เพรัาะหาก่เรัารัู้เท้่าท้ันโรัคและเข้ารัับ

ก่ารัรััก่ษุาอย่างท้ันท้่วงท้่ก่็จะช่่วยลด้ความ่รุันแรังหรั่อช่ะลอ

ความ่เส่่�อม่ของส่ายต้าได้้	 ส่่วนผูู้้ดู้แลผูู้้ปี่วยโรัคเบาหวาน	

ควรัส่นับส่นุนก่ารัควบคุม่อาหารั	 ก่ารัรัับปีรัะท้านยาหรั่อ

ก่ารัฉี่ด้ยาของผูู้้ปี่วยอย่างต้่อเน่�องเพ่�อไม่่ให้รัะด้ับน�ำต้าล

ในเล่อด้สู่งเก่ินก่ว่า	 130	 มิ่ลลิก่รััม่/เด้ซิึ่ลิต้รั	 อ่ก่ท้ั�งควรัได้้รัับ

ก่ารัดู้แลโด้ยแพท้ย์ส่าขาต่้อม่ไรั้ท้่อและจัก่ษุุแพท้ย์อย่าง

ส่ม่�ำเส่ม่อ”

	 ก่ารัเฉีลิม่ฉีลองเป็ีนส่่วนหน่�งของเท้ศก่าลส่่งท้้าย

ปีเีก่า่-ต้อ้นรับัปีใีหม่่	ด้งันั�น	ก่ารัหลก่่เล่�ยงก่จิก่รัรัม่ส่งัส่รัรัคห์รัอ่

เครั่งครััด้ก่ับก่ารัควบคุม่อาหารัม่าก่เก่ินไปีอาจท้ำให้ผูู้้ปี่วย

เบาหวานและผูู้้ดู้แลหม่ด้ส่นุก่ได้้	วิธ์่ท้่�จะช่่วยให้ม่่ความ่สุ่ขก่ับ

ช่่วงเวลาพิเศษุน่�ได้้โด้ยท้่�ไม่่ส่รั้างผู้ลก่รัะท้บต้่อสุ่ขภาพก่็ค่อ	

ก่ารัวางแผู้นก่ารัรับัปีรัะท้านอาหารั	รัวม่ถง่ปีรัก่่ษุาจัก่ษุแุพท้ย์

ในโรังพยาบาลใก่ล้บ้านท้่านหาก่ม่่ความ่ก่ังวลห	รั่อม่่คุณ์ภาพ

ก่ารัม่องเห็นผู้ิด้ไปีจาก่ปีก่ต้ิ	โด้ยเฉีพาะผูู้้ปี่วยโรัคเบาหวาน		

เอกสุารอ�างอิง

1.	 ก่ลุ่ม่โรัคไม่่ต้ิด้ต้่อ	ส่ำนัก่โรัคไม่่ต้ิด้ต้่อ	ก่รัม่ควบคุม่โรัค.	“ปีรัะเด้็นส่ารัรัณ์รังค์วันเบาหวานโลก่”	http://www.thaincd.com/document/docs_upload/WorldDiabetesday61.pdf

2.	 https://www.dmthai.org/old/index.php/knowledge/the-chart/the-chart-1/549-2018-02-08-14-52-46

3.	 World	Health	Organization.	Regional	Office	for	South-East	Asia.	(	2020)	.	Strengthening	diagnosis	and	treatment	of	Diabetic	Retinopathy	in	SEA	Region.	https://apps.who.
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กััญชาทางกัารแพทย์์กััญชาทางกัารแพทย์์
กัับกัารรักัษาผู้้�ป่่วย์โรคลมชักัในเด็็กักัับกัารรักัษาผู้้�ป่่วย์โรคลมชักัในเด็็กั

 สถาบัันประสาทวิิทยา กรมการแพทย์ เผยโรคลมชัักเป็นควิามผิดปกติิ

ทางระบับัประสาท รักษาด้วิยสารสกัดกัญชัาชันิดซีีบัีดีสูงในการรักษาโรคลมชััก

รักษายากในเด็ก เพ่�อเพิ�มคุณภาพชัีวิิติของผู้ป่วิยและครอบัครัวิ

	 นพ.ธงชััย	กีีรติิหััติถยากีร	อธิบดีีกีรมกีารแพทย์ เปิดเผยวิ่า การใชั้

สารสกัดกัญชัาในการรักษาโรคลมชัักมีมานานแล้วิ ในบัางประเทศอนุญาติ

ให้้ใชั้เป็นยาได้ แติ่ในห้ลายประเทศยังเป็นสิ�งผิดกฎห้มาย การศึกษาระยะแรก

ไม่มีการควิบัคุมขนาดของยาที�ชััดเจน พบัวิ่าได้ผลในผู้ป่วิยโรคลมชัักบัางราย 

ในปี พ.ศ. 2560 ในติ่างประเทศได้ทำการศึกษาวิิจัยแบับัสุ่มเปรียบัเทียบั

สารสกัดกัญชัาซีีบัีดีกับัยาห้ลอก พบัวิ่าสารสกัดกัญชัาซีีบัีดีสามารถรักษาผู้ป่วิย

โรคลมชักัที�รนุแรงรกัษายากในเดก็ โดยลดการชักัชันิดรนุแรง แต่ิกย็งัมผีลข้างเคยีง

มากเชั่นกัน

 ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 มีการประกาศใชั้กฎห้มายให้้สามารถ

นำกัญชัามาใชั้ทางการแพทย์ภายใติ้รูปแบับัพิเศษในการเข้าถึงยา โดยสถาบััน

ประสาทวิิทยาและสถาบัันสุขภาพเด็กแห่้งชัาติิมห้าราชิันี กรมการแพทย์ 

ได้ทำการศึกษาวิิจัยติิดติามผู้ป่วิยโรคลมชัักรักษายากในเด็กที�ได้สารสกัดกัญชัา
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ซีีบัีดีสูงร่วิมกับัยากันชัักห้ลายชันิดเป็นระยะเวิลา 12 เด่อน จำนวิน 14 ราย พบัวิ่า

จำนวินผู้ป่วิยมีอาการชัักรุนแรงลดลง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 พบัผลข้างเคียง

ทุกราย ส่วินให้ญ่ไม่รุนแรงและมักเกิดในชั่วิง 3 เด่อนแรก โดยเฉพาะเม่�อได้รับั

สารสกัดกัญชัาในขนาดสูง ซีึ�งพบัผู้ป่วิย 4 รายที�ติ้องห้ยุดยาเน่�องจากมีอาการชััก

มากขึ�น จึงสรุปได้วิ่าสารสกัดกัญชัาชันิดซีีบัีดีสูงมีประสิทธิิผลในการรักษาโรคลมชััก

รักษายาก ในเด็กไทยพบัผลข้างเคียงส่วินให้ญ่ไม่รุนแรง โดยเริ�มยาขนาดติ�ำและ

เฝ้้าระวิังผลข้างเคียงที�รุนแรงในชั่วิง 3 เด่อนแรก

	 นพ.ธนินทร์	 เวชัชัาภิินันท์	 ผู้้�อำนวยกีารสถาบันประสาทวิทยา กล่าวิ

เพิ�มเติิมวิ่า กรมการแพทย์ กระทรวิงสาธิารณสุข ได้เห้็นควิามสำคัญของการใชั้

สารสกัดกัญชัาชันิดซีีบัีดีสูงในการรักษาโรคลมชัักรักษายากในเด็ก จากผลการศึกษา

ครั�งแรกในประเทศไทยโดย 2 สถาบัันของกรมการแพทย์พบัวิ่ามีประสิทธิิผล

ลดการชัักได้ ทำให้้เพิ�มคุณภาพชัีวิิติของผู้ป่วิยและครอบัครัวิที�ติ้องดูแลอาการชััก

ที�รุนแรงติลอดเวิลา และเป็นการสนับัสนุนการใชั้ยาที�พัฒนาจากสมุนไพรที�ผลิติ

ในประเทศติามนโยบัายของรัฐบัาล และชั่วิยลดค่าใชั้จ่ายของประเทศไทย

ในการนำเข้ายาจากต่ิางประเทศ กรมการแพทย์จงึได้เสนอสารสกดักญัชัาชันดิซีบีัดีสีงู

ในการรักษาโรคลมชัักรักษายากในเด็กเข้าบััญชีัยาห้ลักแห่้งชัาติิด้านสมุนไพร และ

ได้รับัอนุมัติิบัรรจุในบััญชัียาห้ลักแห้่งชัาติิด้านสมุนไพร บััญชัี 3 สามารถเบัิกจ่าย

ในสิทธิิประกันสุขภาพถ้วินห้น้า เพ่�อเพิ�มการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วิยกลุ่มนี� และ

ดูแลอย่างใกล้ชัิดโดยแพทย์เฉพาะทาง

 ในประเทศไทยผู้ป่วิยโรคลมชัักรักษายากในเด็กอยู่ในควิามดูแลของ

กุมารแพทย์ประสาทวิิทยา กรมการแพทย์ จึงได้ร่วิมกับัสมาคมกุมารประสาทวิิทยา 

(ประเทศไทย) จัดทำโครงการติิดติามผลการรักษาผู้ป่วิยโรคลมชัักรักษายากในเด็ก

ที�ใชั้สารสกัดกัญชัาชันิดซีีบัีดีสูงทั�วิประเทศ เพ่�อให้้การใชั้สารสกัดกัญชัาชันิดซีีบัีดีสูง

ที�ผลติิในประเทศมคีวิามปลอดภยั มปีระสทิธิผิลเชั่�อถอ่ได้ และนำไปสู่การเสนอเข้าสู่

บััญชัียาห้ลักแห้่งชัาติิด้านสมุนไพร บััญชัี 1 ในปี พ.ศ. 2567 ติ่อไป
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ม.มหิิดล ภููมิใจนวััตกรรม
“หุ่่�นฝึึกฉีีดยาเข้้ากล้้ามเน้�อทารกแรกเกิดแบบอิเล็้กทรอนิกส์์”

	 นพ.ทวีีชััย	 วีิษณุุโยธิิน	 ผู้้�อำนวียการสำนักงานป้้องกันควีบคุมโรคที�	 9	 นครราชัสีมา	 กล่่าวถึึง

สถึานการณ์์โรคหููดัับในประเทศไทย ตั้ั�งแตั้่วันท่� 1 มกราคม-23 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2565 ม่ผูู้�ป่วยโรคหููดัับ 349 ราย 

ม่ผูู้�เส่ยชี่วิตั้ 6 ราย ส่วนสถึานการณ์์โรคหููดัับในเขตั้สุขภาพท่� 9 ตั้ั�งแตั้่วันท่� 1 มกราคม-10 ธัันวาคม พ.ศ. 2565 

พบผูู้�ป่วยโรคไข�หููดัับจิำนวน 115 ราย ไม่ม่ผูู้�เส่ยชี่วิตั้ ผูู้�ป่วยส่วนใหูญ่่ม่อาชี่พเกษตั้รกร แล่ะรับจิ�างทั�วไป สาเหูตัุ้ท่�

ทำใหู�เกดิัโรคหูดูับัเกดิัจิากกนิหูมดูับิ เช่ีน ล่าบหูมดูับิ ล่าบเล่อืดัดับิ เนื�อหูมูสกุ ๆ ดับิ ๆ ปรงุไม่สกุ ท่�มเ่ชีื�อสเตั้รป็โตั้

ค็อกคัส ซููอิส (Streptococcus suis) ปนเป้�อนอยู่ โดัยเชีื�อน่�จิะอยู่ในทางเดัินหูายใจิของหูมูแล่ะอยู่ในเล่ือดัของหูมู

ท่�กำล่ังป่วย อ่กทั�งโรคน่�ยังสามารถึตั้ิดัตั้่อผู้่านทางบาดัแผู้ล่ รอยถึล่อก แล่ะทางเยื�อบุตั้า เมื�อไดั�รับเชีื�อโรคไข�หููดัับ

เข�าไปแล่�วทำใหู�ผูู้�ตั้ิดัเชีื�อม่ไข�สูง ปวดัศ่รษะรุนแรง เว่ยนศ่รษะจินทรงตั้ัวไม่ไดั� อาเจิ่ยน ถึ่ายเหูล่ว คอแข็ง ผูู้�ป่วย

สว่นใหูญ่สู่ญ่เสย่การไดั�ยิน ถึงึขั�นหูหููนวกถึาวร ข�ออักเสบ เนื�อเยื�อใตั้�ผิู้วหูนังติั้ดัเชีื�อ รนุแรงถึงึติั้ดัเชีื�อในกระแสเลื่อดั

จินเส่ยชี่วิตั้ไดั�

 อาจารย์ชันิตา	 ตัณุฑเจริญรัตน์	 อาจารย์ป้ระจำภาควิีชัาพยาบาลกุมารเวีชัศาสตร์	
คณุะพยาบาลศาสตร์	มหาวีิทยาลัยมหิดล ไดั�เปิดัเผู้ยถึึงท่�มาของนวัตั้กรรม “หูุ่นฝึึกฉี่ดัยาเข�ากล่�ามเนื�อ
ทารกแรกเกิดัดั�วยระบบอิเล่็กทรอนิกส์” ท่�ม่ ผู้ศ.ดัร.มนตั้์อมร ปร่ชีารัตั้น์ อาจิารย์ประจิำสถึาบันนวัตั้กรรม
การเร่ยนรู� มหูาวิทยาล่ัยมหูิดัล่ เป็นอาจิารย์ท่�ปรึกษา สามารถึคว�า 3 รางวัล่จิากมหูกรรมงานวิจิัยแหู่งชีาตั้ิ 
2565 (Thailand Research Expo 2022) จิัดัโดัยสำนักงานการวิจิัยแหู่งชีาตั้ิ (วชี.) แล่ะเป็นผู้ล่งานท่�ไดั�
สร�างสรรค์ร่วมกับ นายชีะโอดั ตั้ัณ์ฑเจิริญ่รัตั้น์ หูัวหูน�างานอำนวยการแล่ะวางแผู้น สำนักงานพัฒนา
แล่ะบำรุงรักษาทางน�ำท่� 2 แหู่งกรมเจิ�าท่า กระทรวงคมนาคม โดัยเป็นนวัตั้กรรมท่�จิัดัทำขึ�นเพื�อประโยชีน์
ในการเร่ยนการสอนซูึ�งออกแบบใหู�สามารถึใชี�งานไดั�ใกล่�เคย่งกบัการฉีด่ัยาทารกจิริงมากท่�สดุั ตั้ั�งแต่ั้ขั�นตั้อน
การคดััเล่อืกหูุ่นใหู�ม่ขนาดัเท่ากับทารกจิริง การใชี�วัสดัุตั้รงบริเวณ์ท่�ฝึึกฉ่ีดัยาท่�ทำดั�วย “ซิูล่ิโคน” เพื�อใหู�ม่
ผู้ิวสัมผู้ัสคล่�ายผิู้วหูนังของมนุษย์ แล่ะ “การต่ั้อวงจิรอิเล่็กทรอนิกส์” ซูึ�งสามารถึใหู�คำแนะนำดั�วยเส่ยง
เพื�อใหู�ผูู้�เร่ยนสามารถึพัฒนาทักษะของตั้นเอง ใชี�งานง่ายภายใน 4 ขั�นตั้อนการใชี�งาน เพ่ยงเส่ยบปล่ั�ก 
เปิดัสวิตั้ชี์ ก็สามารถึทดัล่องฝึึกฉี่ดัยา แล่ะไดั�รับคำแนะนำดั�วยเส่ยงไดั�ทันท่

ส์ธ.เตรียมพร้อมรับม้อ “โรคโปล้ิโอ”
ยำ�า!! เร�งรัดใหุ่้วััคซีีนในเด็กอย�างครอบคล้่ม

เต้อนส์ายชาบู ป้�งย�าง ปร่งอาหุ่ารใหุ่้ส์่กทั�วัถึึง ป้องกันโรคหุู่ดับ

	 นพ.โอภาส	 การย์กวีินพงศ์	 ป้ลัดกระทรวีงสาธิารณุสุข กล่่าวว่า ขณ์ะน่�เริ�มม่รายงาน
พบผูู้�ป่วยโรคโปล่ิโอซูึ�งทำใหู�เกิดัอาการกล่�ามเนื�ออ่อนปวกเปียกเฉี่ยบพล่ันในหูล่ายประเทศ หูล่ังจิาก
ไม่พบผูู้�ป่วยโรคน่�มาเป็นระยะเวล่านานหูล่ายปี ซูึ�งกระทรวงสาธัารณ์สุขกำล่ังจิับตั้าสถึานการณ์์
อยา่งใกล่�ชีดิั เพราะเปน็โรคตั้ดิัตั้อ่ท่�ตั้�องเฝึา้ระวงัล่ำดับัท่� 21 ตั้ามพระราชีบญั่ญ่ตัั้โิรคตั้ดิัตั้อ่ พ.ศ. 2558 
โดัยม่รายงานพบผูู้�ป่วยโปล่ิโอสายพันธัุ์ธัรรมชีาตั้ิ จิำนวน 30 ราย ในปาก่สถึาน อัฟกานิสถึาน แล่ะ
โมซูมับกิ แล่ะผูู้�ปว่ยโปล่โิอสายพนัธัุว์คัซูน่กล่ายพนัธัุ ์จิำนวน 577 ราย ใน 22 ประเทศ รวมถึงึอนิโดันเ่ซูย่
ท่�พบผูู้�ป่วย 4 ราย ทำใหู�ประเทศไทยตั้�องเร่งรัดัการดัำเนินงานเพื�อเตั้ร่ยมความพร�อมรับมือ แม�ว่า
เราจิะไมม่ผูู่้�ปว่ยโรคโปล่โิอมานานกวา่ 25 ปแีล่�ว โดัยรายสดุัท�ายคอื ในป ีพ.ศ. 2540 ทั�งน่�คณ์ะกรรมการ
โรคตั้ิดัตั้่อแหู่งชีาตั้ิเหู็นชีอบข�อเสนอมาตั้รการเร่งรัดัเตั้ร่ยมพร�อมรับมือความเส่�ยงการระบาดัของ
โรคโปลิ่โอในต่ั้างประเทศ หูลั่งพบผูู้�ป่วยโปลิ่โอเพิ�มขึ�นใน 22 ประเทศ ย�ำเร่งรัดัใหู�วัคซู่นในเด็ัก
อย่างครอบคลุ่ม 
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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

Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring

	 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล	(ประเทศไทย)	จััดการฝึึกอบรมเชงิปฏิบัิติกิารคอร์สพ้�นฐาน	
(Basic	Course)	สำหรบัหลกัสตูิรประกาศนยีบตัิรการฝึกึอบรมระยะสั�นการบรบิาลทางเภสชักรรม	
สาขาการประเมินและติิดติามอาการไม่พึงประสงค์จัากการใช้ยา	 (Short Course Training 
Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring) ระหว่่างว่ันที�	 6-10 กุุมภาพัันธ์์ 
พั.ศ. 2566 ณ	ห้องเจั้าพระยา	โรงแรมมณเฑีียร	ริเว่อร์ไซด์	พระราม	3	กรุงเทพฯ	รหัสกิจักรรม	
2003-2-000-002-2566	 CPE จำนวน 27.75 หน่วยกุิต	 ผูู้้สนใจัสมัครเข้าร่ว่มงานประชุม
ลงทะเบียนได้ที�	 www.thaihp.org	 หร้อ	 Scan	 QR	 Code	 สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติิม	
E-mail:	hp@thaihp.org	โทรศัพท์	02-249-9333,	081-685-8920,	087-085-8855

Fighting the Obesity Pandemic

	 สมาคมเคร้อข่ายโรคไม่ติิดติ่อไทย	ร่ว่มกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน	 (ประเทศไทย)	จััด	
การประชมุว่ชิาการประจัำป	ี2566	Thai	NCD	Alliance	2023	ภายใติห้วั่ขอ้	Fighting the Obesity 
Pandemic ระหว่่างว่ันที�	9-10 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2566 ณ	สุราลัยฮอลล์	และฮอลล์	2	ชั�น	7	
ไอคอนสยาม	กรุงเทพฯ	รหัสกิจักรรม	2002-2-000-001-02-2566	CPE จำนวน 7.5 หน่วยกุิต 
ผูู้้สนใจัสมัครเข้าร่ว่มงานประชุมลงทะเบียนได้ที�	 https://web.i-regist.com/dmthai/index.
php?r=register&project=2565-Thai-NCD2023	 หร้อ	 Scan	 QR	 Code	 สอบถามรายละเอียด
เพิ�มเติิม	E-mail:	ncdsth20@gmail.com	คุณพิมพ์ดารินทร์	จัันทรคนธ์์	โทรศัพท์	092-499-7415,	
คุณอทิติยา	จัันทลินลา	080-061-3107	

Optimize Pharmacist skills in Parenteral nutrition 2023

 กองบริหารการสาธ์ารณสุข	กระทรว่งสาธ์ารณสุข	จัดัการประชุมว่ชิาการ	เร้�อง	Optimize 
Pharmacist skills in Parenteral nutrition 2023	ระหว่่างว่ันที�	23-24 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2566 
ณ	 โรงแรมอมารี	 ดอนเม้อง	 แอร์พอร์ติ	 กรุงเทพฯ	 รหัสกิจักรรม	 3003-2-000-001-02-2566	
CPE จำนวน 9 หน่วยกิุต	 ผูู้้สนใจัเข้าร่ว่มการประชุมสามารถ	 Scan	 QR	 Code	 เพ้�อศึกษา
รายละเอียดเพิ�มเติิม	 หร้อ	 E-mail:	 phdb@moph.go.th	 โทรศัพท์	 โทรศัพท์	 02-590-1757	
(กลุ่มประชาสัมพันธ์์/กลุ่มงานยุทธ์ศาสติร์)

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) 

	 คณะเภสัชศาสติร์	 มหาว่ิทยาลัยมหาสารคาม	 จััดงานประชุมว่ิชาการและนำเสนอ
ผู้ลงานวิ่ชาการระดับชาติเิภสัชศาสติร์อสีาน	The 14th Annual Northeast Pharmacy Research 
Conference of 2023 (NEPhReC 2023)	 โดยคว่ามร่ว่มม้อของคณะเภสัชศาสติร์	 3	สถาบัน
ในเขติภาคอีสาน	(เภสัชศาสติร์อีสาน)	ได้แก่	มหาว่ิทยาลัยขอนแก่น	มหาว่ิทยาลัยอุบลราชธ์านี	
และมหาว่ิทยาลัยมหาสารคาม	ภายใติ้หัว่ข้อ		“Creating	 Impact	 through	Community-based	
Education”	ระหว่่างว่นัที�	18-19 กุุมภาพันัธ์์ พั.ศ. 2566	รหสักจิักรรม	1009-2-000-002-02-2566	
CPE จำนวน 3.5 หน่วยกุิต	ผูู้้สนใจัสมัครเข้าร่ว่มงานประชุมลงทะเบียนได้ที�	https://pharmacy.
msu.ac.th/cpe/?page_id=1711	 หร้อ	 Scan	 QR	 Code	 สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติิม	
E-mail:	nittaya.n@msu.ac.th	โทรศัพท์	043-754-360	
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