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71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 ยัังเป็็นปั็ญหา

ท่ี่�สำาคัญของทุี่กป็ระเที่ศทัี่�วิโลก	 รวิมถึงป็ระเที่ศไที่ยัซึึ่�งม่การป็ระกาศ

ล็อกดาวิน์ยักระดับ	 13	 จัังหวัิดเป็็นพ้�นท่ี่�ส่แดงเข้มท่ี่�ต้้องควิบคุมสูงสุด

อย่ัางเข้มงวิด	 แต่้ก็ยัังพบม่ผูู้้ติ้ดเช้ื้�อรายัใหม่ท่ี่�เพิ�มสูงขึ�นอย่ัางต่้อเน้�อง	

ม่การพบคลัสเต้อร์การติ้ดเช้ื้�อในครอบครัวิ	ต้ลาด	และสถานป็ระกอบการ

เพิ�มมากขึ�น	ซึึ่�งสาเหต้หุลักค้อ	การสัมผัู้สผูู้้ติ้ดเช้ื้�อโดยัไม่รู้ตั้วิ	โดยักว่ิาร้อยัละ	80	

ของผูู้้ติ้ดเช้ื้�อมักไม่ม่อาการ	 อาจัที่ำาให้เกิดการแพร่เช้ื้�อระหว่ิางกันได้ง่ายั	

ดังนั�น	 การป้็องกันตั้วิเอง	ป็ฏิิบัติ้ต้ามมาต้รการ	D-M-H-T-T	 เว้ินระยัะห่าง	

สวิมหน้ากากอนามัยั	 ล้างม้อบ่อยั	ๆ	 ไม่ไป็ในสถานท่ี่�แออัดเท่ี่าท่ี่�จัำาเป็็น	

รวิมถึงสังเกต้อาการต้นเอง	หากเริ�มป่็วิยัไม่ควิรออกนอกบ้าน	ต้รวิจัหาเช้ื้�อ

ด้วิยัชุื้ดต้รวิจั	 ATK	 หร้อไป็โรงพยัาบาลเพ้�อป้็องกันการแพร่เช้ื้�อ	 ทัี่�งน่�

มาต้รการท่ี่�จัะสกัดกั�นการแพร่ระบาดให้ยุัติ้โดยัเร็วิท่ี่�สุดเพ้�อลดจัำานวิน

ผูู้้ติ้ดเช้ื้�อรายัใหม่	ลดการเส่ยัช่ื้วิิต้และผู้ลกระที่บอ้�น	ๆ	นอกจัากการได้รับ

วัิคซ่ึ่นท่ี่�ด่ม่คุณ์ภาพแล้วิ	 การป้็องกันการติ้ดเช้ื้�อและควิบคุมไม่ให้เช้ื้�อ

แพร่กระจัายัไป็มากกวิ่าน่�ก็เป็็นสิ�งสำาคัญ	 และจัะต้้องดำาเนินการร่วิมกัน

ทุี่กฝ่่ายัไป็ในแนวิที่างเด่ยัวิกันอย่ัางเข้มข้น	ซึึ่�งวิงการยัาฉบับน่�ม่คำาแนะนำา

วิิธ่ี	 “กักตั้วิในบ้าน”	 ให้ป็ลอดภัยั	 หยุัดเช้ื้�อโควิิดแพร่คนในบ้าน	 รวิมถึง

นวัิต้กรรมที่างการแพที่ย์ัท่ี่�รู้จัักกันในนามของ	“ดิจิัทัี่ลเฮลท์ี่”	(Digital	Health)	

ท่ี่�ผู้นวิกเอาเที่คโนโลย่ัท่ี่�ทัี่นสมัยัและศาสต้รค์วิามเช่ื้�ยัวิชื้าญที่างการแพที่ยั์

มาไว้ิด้วิยักัน	 เพ้�อให้สามารถต้รวิจัวิินิจัฉัยั	 ดูแล	 รวิมถึงรักษาผูู้้ป่็วิยัได้

รวิดเร็วิ	 แม่นยัำา	 และม่ป็ระสิที่ธิีภาพมากยิั�งขึ�น	 ต้ลอดจันสาระอ้�น	 ๆ	

ท่ี่�น่าสนใจั

	 ทัี่�งน่�ที่างท่ี่มงานนิต้ยัสารวิงการยัายัังหวัิงเช่ื้นเดิมว่ิาสถานการณ์์

ท่ี่�เกิดขึ�นในต้อนน่�ทุี่กอย่ัางจัะต้้องด่ขึ�น	 และพวิกเราทุี่กคนจัะสามารถ

ก้าวิข้ามฝ่่าวิิกฤติ้น่�ไป็ด้วิยักันได้

       

ทีีมงานนิตยสารวงการยา
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	 นพ.ศุุภกิิจ	ศิุริิลัักิษณ์์	อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์	กล่่าวว่า 

จากการท่ี่�ม่ีรายงานพบผู้้�เกิดภาวะเกล่็ดเลื่อดต่ำำ�าร่วมีกับหล่อดเล่ือดอุดตั่ำน 

หรือภาวะ VITT หลั่งการได�รับวัคซ่ีนโควิด-19 ชนิด Viral vector vaccine เช่น 

AstraZeneca แล่ะ Johnson & Johnson/Janssen ในต่่ำางประเที่ศ อาจที่ำาให�

ประชาชนเป็นกังวล่ไมี่กล่�าฉ่ีดวัคซ่ีนชนิดน่� กรมีวิที่ยาศาสต่ำร์การแพที่ย์ขอให�

ข�อม้ีล่ว่าตั่ำ�งแต่่ำเริ�มีฉ่ีดวัคซ่ีนจนถึึงวันท่ี่� 11 กรกฎาคมี พ.ศ. 2564 ม่ีการฉ่ีดวัคซ่ีน 

AstraZeneca ในคนไที่ยไปแล่�ว 5,360,745 โดส แล่ะม่ีผู้้�ป่วยยืนยันอาการ VITT 

โดยคณะผู้้�เช่�ยวชาญเหตุ่ำการณ์ไม่ีพึงประสงค์ภายหลั่งการได�รับวัคซ่ีนจำานวน 

1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 26 ปี ม่ีโรคประจำาตั่ำวคือ ไมีเกรน มีาด�วยอาการ

ปวดศ่รษะมีากขึ�นกว่าเดิมี ผู้ล่การต่ำรวจที่างห�องปฏิิบัติ่ำการพบว่าม่ีค่าเกล็่ดเลื่อดต่ำำ�า 

ค่า D-dimer ส้ง แล่ะ Anti PF4/heparin antibody เป็นบวก อย่างไรก็ต่ำามี 

เมืี�อได�รับการรักษาด�วยยา intravenous immunoglobulin (IVIG) แล่�วก็ม่ี

อาการด่ขึ�น ภาวะ VITT ในประเที่ศไที่ยม่ีอุบัติ่ำการณ์น�อยกว่าต่่ำางประเที่ศมีากคือ 

1 : 5,000,000 ในขณะท่ี่�ต่่ำางประเที่ศม่ีอุบัติ่ำการณ์ประมีาณ 1 : 125,000-1 : 1,000,000 

กรมวิิทย์์ฯ เผย์คนไทย์มีภาวิะเกล็็ดเล็ือดต่ำำ�าร่วิมกับหล็อดเล็ือดอุดต่ำัน 

หล็ังได้รับวิัคซีีนเพีีย์ง 1 ราย์ใน 5 ล็้านคน พีบน้อย์กวิ่าชาต่ำิต่ำะวิันต่ำกถึึง 5-40 เท่า

สปสช.เปิดเวิ็บไซีต่ำ์ให้ผ้้ป่วิย์โควิิด-19 กทม.-ปริมณฑล็
ล็งทะเบีย์นกล็ับไปรักษาที�ภ้มิล็ำเนาได้ทันที

การป้องกันแล่ะควบคุมีโรค ล่ดการแพร่กระจายเชื�อระหว่างที่าง โดยยังได�

ประสานกับกระที่รวงกล่าโหมี กรมีการขนส่งที่หารบก กระที่รวงคมีนาคมี 

การรถึไฟแห่งประเที่ศไที่ย (รฟที่.) เพื�อร่วมีวางแผู้นการเดินที่างแล่ะอำานวย

ความีสะดวกแก่ประชาชน สำาหรับเงื�อนไขของผู้้�ป่วยท่ี่�จะเดินที่างกล่ับไปรักษา

ต่ำามีภ้มิีล่ำาเนาของต่ำนได�จะต่ำ�องเป็นผู้้�ติ่ำดเชื�อท่ี่�ไม่ีม่ีอาการหรือม่ีอาการเล็่กน�อย 

(ส่เข่ยว) โดยผู้้�ป่วยจะต่ำ�องม่ีอาการคงท่ี่� สามีารถึเดินที่างได� แล่ะจังหวัดปล่ายที่าง

ยินยอมีรับกลั่บต่ำามีมีติ่ำของคณะกรรมีการโรคติ่ำดต่่ำอระดับจังหวัด โดยในส่วน

ของ สปสช. จะรับผิู้ดชอบประสานงานกับกระที่รวงสาธารณสุข สพฉี. กองทัี่พบก 

กระที่รวงคมีนาคมี แล่ะหน่วยงานอื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข�อง เพื�อจัดที่ำาแผู้นส่งกลั่บท่ี่�ม่ี

ความีปล่อดภัยแก่ผู้้�ป่วย พร�อมีมี่เจ�าหน�าท่ี่�วิด่โอคอล่ให�คำาปรึกษาระหว่าง

การเดินที่างด�วย ซึี�งผู้้�ป่วยโควิด-19 ในพื�นท่ี่� กที่มี. แล่ะปริมีณฑล่ท่ี่�ม่ีความีประสงค์

ต่ำ�องการเดินที่างกลั่บไปรักษาต่ำามีภ้มิีล่ำาเนาสามีารถึแจ�งความีจำานง

โดยล่งที่ะเบ่ยนได�ที่างเว็บไซีต์่ำ https://crmdci.nhso.go.th/ เพื�อแก�ปัญหาปรมิีาณ

สายด่วน 1330 ท่ี่�ม่ีการใช�งานจำานวนมีาก 

	 นพ.จเด็ีจ	 ธิริริมธัิชอารีิ	 เลัขาธิิกิาริ

สำานักิงานหลัักิปริะกัินสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	

เปิดเผู้ยว่า กระที่รวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. แล่ะ

สถึาบนัการแพที่ยฉุ์ีกเฉีนิแหง่ชาต่ำ ิ(สพฉี.) วางระบบ

การนำาส่งผู้้�ติ่ำดเชื�อโควิด-19 กลั่บไปรักษาท่ี่�ภ้มีลิ่ำาเนา 

เพื�อให�การขนส่งผู้้� ป่วยเป็นไปต่ำามีมีาต่ำรฐาน

ซึี�งถึือว่ามีากกว่าประเที่ศไที่ยถึึง 5-40 เที่่า แมี�จะ

เป็นภาวะท่ี่�อาจเกิดอาการรุนแรง แต่่ำหากได�รับ

การต่ำรวจวินิจฉัียท่ี่�รวดเร็วก็จะสามีารถึรักษาได�อย่าง

ทัี่นท่ี่วงท่ี่ 



4 วงการยา

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564

วิิธี ี“กักััตัวัิในบ้้าน” ให้้ปลอดภััยวิิธี ี“กักััตัวัิในบ้้าน” ให้้ปลอดภััย
หยุุดเช้ื้�อโควิิดแพร่่คนในบ้้านหยุุดเช้ื้�อโควิิดแพร่่คนในบ้้าน
	 กรมควบคุมโรคเผย	ขณะน้ี้�พบผ้�สััมผัสัใกล้�ชิิดกับผ้�ป่่วยโควิด-19	ม้อััตราติดเช้ิ�อัร�อัยล้ะ	11.83	แนี้ะผ้�ท้ี่�ม้ป่ระวัติ

อัาจสััมผัสักับผ้�ติดเช้ิ�อัควรกักตัวเอังท้ี่�บ�านี้หร้อัท้ี่�พักอัาศััย	 14	 วันี้	 เพ้�อัร่วมกันี้หยุดยั�งการแพร่ระบาดขอังเช้ิ�อั

โดยเร็วท้ี่�สุัด	สัร�างความป่ล้อัดภััยให�ตนี้เอังแล้ะสัมาชิิกในี้บ�านี้	โดยเนี้�นี้ให�แยกห�อังหร้อัพ้�นี้ท้ี่�	แยกรับป่ระที่านี้อัาหาร	

แยกอุัป่กรณ์เคร้�อังใชิ�ส่ัวนี้ตัว	เนี้�นี้อันี้ามัยส่ัวนี้บุคคล้	ล้�างม้อั	ใส่ัหนี้�ากากอันี้ามัยตล้อัดเวล้า	หากม้ไข�เกินี้	37.5	อังศัาเซล้เซ้ยสั	

แล้ะม้อัาการไอั	ม้นี้ำ�าม้ก	เหน้ี้�อัยง่าย	อ่ัอันี้เพล้้ย	ที่�อังเส้ัย	ร้บแจ�งเจ�าหนี้�าท้ี่�สัาธารณสุัข	หร้อั	อัสัม.	ใกล้�บ�านี้ทัี่นี้ท้ี่	 	

	 นพ.โอภาส	การย์์กวิินพงศ์์	อธิิบดีีกรมควิบคมุโรค	กล่้าววา่	ในี้ช่ิวงน้ี้�ป่ระเที่ศัไที่ยยงัคงพบผ้�ติดเช้ิ�อัโควดิ-19	

ในี้หล้ายพ้�นี้ท้ี่�อัย่างต่อัเน้ี้�อัง	 ทัี่�งที่้�แสัดงอัาการป่่วยแล้ะไม่แสัดงอัาการป่่วยแต่สัามารถแพร่เช้ิ�อัติดต่อัไป่ยังคนี้อ้ั�นี้ได�	

ที่ำาให�จำานี้วนี้ผ้�สััมผัสักับผ้�ติดเช้ิ�อัม้มากข้�นี้ตามไป่ด�วย	ผล้จากการดำาเนิี้นี้การสัอับสัวนี้เพ้�อัควบคุมโรคในี้พ้�นี้ท้ี่�หลั้งจาก

ม้รายงานี้ผ้�ป่่วยรายใหม่จากทัี่�วป่ระเที่ศัจนี้ถ้งขณะน้ี้�	 พบว่าผ้�ท้ี่�สััมผัสัใกล้�ชิิดกับผ้�ป่่วยโควิด-19	 ม้อััตราการติดเช้ิ�อั

ร�อัยล้ะ	11.83	ซ้�งยังอัย่้ในี้อััตราท้ี่�ส้ัง	โดยเช้ิ�อัท้ี่�เป็่นี้ปั่ญหาหลั้กขอังไที่ยขณะน้ี้�	ค้อั	สัายพันี้ธ์ุเดล้ตาแล้ะอััล้ฟาท้ี่�ติดต่อักันี้ได�ง่าย	

ผ้�ติดเช้ิ�อัสัายพันี้ธ์ุเดล้ตา	1	คนี้	สัามารถแพร่เช้ิ�อัให�คนี้อ้ั�นี้ได�	5-8	คนี้	ส่ัวนี้เช้ิ�อัสัายพันี้ธ์ุอััล้ฟาแพร่ได�	4-5	คนี้

	 นพ.โอภาส	 กล่้าวต่อัว่า	 มาตรการที่้�จะสักัดกั�นี้การแพร่ระบาดให�ยุติโดยเร็วท้ี่�สุัด	 เพ้�อัล้ดจำานี้วนี้ผ้�ติดเช้ิ�อั

รายใหม่	ล้ดการเส้ัยช้ิวิตแล้ะผล้กระที่บอ้ั�นี้	ๆ	ค้อั	การป้่อังกันี้การติดเช้ิ�อัแล้ะควบคุมไม่ให�เช้ิ�อัแพร่กระจายไป่มากกว่าน้ี้�	

จะต�อังดำาเนิี้นี้การร่วมกันี้ทุี่กฝ่่ายไป่ในี้แนี้วที่างเด้ยวกันี้อัย่างเข�มข�นี้	 กรมควบคุมโรคจ้งขอัความร่วมม้อัป่ระชิาชินี้ท้ี่�ม้

ป่ระวัติสััมผัสักับผ้�ติดเช้ิ�อัโควิด-19	 ระหว่างท้ี่�ใชิ�ช้ิวิตป่ระจำาวันี้	 ขอัให�กักตัวเอังท้ี่�บ�านี้เป็่นี้เวล้า	 14	 วันี้	 เป็่นี้ช่ิวงท้ี่�

เช้ิ�อัฟักตัวเพ้�อัสัังเกตอัาการว่าติดเช้ิ�อัหร้อัไม่	 สัามารถดำาเนิี้นี้การได�ทัี่�งในี้บ�านี้	 ที่าวน์ี้เฮาส์ั	 อัาคารชุิด	 เช่ินี้	 หอัพัก

คอันี้โดมิเน้ี้ยม	 อัพาร์ตเมนี้ต์ต่าง	 ๆ	 ทัี่�งป่ระเภัที่อัย่้คนี้เด้ยว	 หร้อัอัย่้ร่วมกับครอับครัวหร้อัพักร่วมกับผ้�อ้ั�นี้	

สัร�างความป่ล้อัดภััยทัี่�งตนี้เอังแล้ะคนี้ในี้ครอับครัว	ม้ข�อัแนี้ะนี้ำาให�ป่ฏิิบัติดังน้ี้�

1.	 ให�จัดสัถานี้ท้ี่�พักแล้ะอุัป่กรณ์เคร้�อังใชิ�ให�พร�อัม	เนี้�นี้แยกท้ี่�พักให�เป็่นี้สััดส่ัวนี้	เช่ินี้	ห�อังนี้อันี้	ท้ี่�นี้อันี้	หากแยก

ไม่ได�อัาจใชิ�แผ่นี้กระดาษหร้อัพล้าสัติกกั�นี้ห�อังเพ้�อัแบ่งสััดส่ัวนี้ชัิ�วคราว	 เปิ่ดหนี้�าต่างให�อัากาศัถ่ายเที่

สัะดวก	แยกขอังใชิ�ส่ัวนี้ตัว	แยกห�อังนี้ำ�า	หากแยกไม่ได�ให�ใชิ�เป็่นี้คนี้สุัดที่�ายแล้ะที่ำาความสัะอัาดด�วยนี้ำ�ายา

ฆ่่าเช้ิ�อัทัี่นี้ท้ี่	 ที่ำาความสัะอัาดฆ่่าเช้ิ�อัอุัป่กรณ์ภัายในี้บ�านี้ด�วยนี้ำ�าผสัมผงซักฟอัก	 นี้ำ�าผสัมนี้ำ�ายาฟอักขาว	

หร้อัแอัล้กอัฮอัล์้	70%
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2.	 เนี้�นี้การด้แล้อันี้ามัยส่ัวนี้บุคคล้	 โดยล้�างม้อัฟอักด�วยสับ่้หร้อัแอัล้กอัฮอัล้์เจล้	 70%	 ทีุ่กครั�ง

ก่อันี้แล้ะหล้ังสััมผัสัสิั�งขอังที่้�ต�อังใชิ�ร่วมกับคนี้อ้ั�นี้	 ใส่ัหนี้�ากากอันี้ามัยตล้อัดเวล้า	 ไม่คลุ้กคล้้

กับคนี้อ้ั�นี้	 แยกซักเส้ั�อัผ�าเอัง	 แล้ะให�งดการสััมผัสัหร้อัเล่้นี้กับสััตว์เล้้�ยงชัิ�วคราว	 เน้ี้�อังจาก

เช้ิ�อัไวรัสัสัามารถติดไป่กับขนี้สััตว์ได�	 เช่ินี้	 แยกรับป่ระที่านี้อัาหาร	หากให�ผ้�อ้ั�นี้จัดหาอัาหารให�

ควรกำาหนี้ดจุดรับอัาหารเพ้�อัป้่อังกันี้การสััมผัสัโดยตรง	 กรณ้ใชิ�ชัิกโครกให�ปิ่ดฝ่าทุี่กครั�งก่อันี้

กดชัิกโครกเพ้�อัป้่อังกันี้การแพร่กระจายเช้ิ�อั	ทิี่�งขยะในี้ถุงแล้ะมัดป่ากถุงให�แน่ี้นี้ก่อันี้นี้ำาไป่ทิี่�ง

รวมกับขยะทัี่�วไป่

3.	 เฝ้่าระวังอัาการป่่วยตนี้เอังระหว่างกักตัว	 โดยใชิ�ป่รอัที่ตรวจวัดไข�ทุี่กวันี้แล้ะสัังเกตอัาการ

ผิดป่กติ	หากพบว่าม้ไข�เกินี้	37.5	อังศัาเซล้เซ้ยสั	แล้ะม้อัาการไอั	ม้นี้ำ�าม้ก	เจ็บคอั	หายใจล้ำาบาก	

หอับเหน้ี้�อัย	 ตาแดง	 จม้กไม่ได�กลิ้�นี้หร้อัลิ้�นี้ไม่รับรสั	 ม้ผ้�นี้ข้�นี้	 ป่วดหัว	 ป่วดเม้�อัยกล้�ามเน้ี้�อั	

ที่�อังเส้ัย	อัาเจ้ยนี้	ขอัให�แจ�งเจ�าหนี้�าท้ี่�สัาธารณสัขุใกล้�บ�านี้หร้อัอัาสัาสัมัครสัาธารณสัขุ	(อัสัม.)	

ทัี่นี้ท้ี่	เพ้�อัเข�าส่้ัระบบการด้แล้ตามขั�นี้ตอันี้ต่อัไป่	หากม้ข�อัสังสััยสัามารถขอัรับคำาป่ร้กษาได�ท้ี่�

สัายด่วนี้กรมควบคุมโรค	โที่รศััพท์ี่	1422	
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	 ปััจจุบัันเทคโนโลยีีได้้เข้้ามามีบัทบัาทสำำาคัญในชีีวิิตเรามากข้้�นเร่�อยี	 ๆ	 ส่ำวินหน้�งเกิด้จาก

ควิามก้าวิหน้าข้องเทคโนโลยีีที�ทำาให้โลกกำาลังพััฒนาไปัในทางที�ดี้ข้้�น	 ไม่ว่ิาจะเป็ันในด้้านข้อง

การโทรคมนาคม	การข้นส่ำง	การติด้ต่อส่ำ�อสำาร	การเงินการธนาคาร	ตลอด้จน	‘การแพัทย์ี’	ที�เทคโนโลยีี

เข้้ามาพััฒนาควิามสำะด้วิกสำบัายีและควิามลำ�าสำมัยีให้กับัมิติต่าง	 ๆ	 ข้องโลก	 ในอด้ีตเม่�อพัูด้ถ้ึง

การแพัทยี	์หลายีคนคงน้กถ้ึงโรงพัยีาบัาลที�เต็มไปัด้้วิยีแพัทยีแ์ละพัยีาบัาลที�คอยีช่ีวิยีเหล่อดู้แลผูู้้ป่ัวิยี	

แต่ในอนาคตด้้วิยีหลากหลายีนวัิตกรรมลำ�าสำมัยีที�ถูึกคิด้ค้นข้้�น	ผูู้้ป่ัวิยีอาจจะไม่จำาเป็ันต้องเดิ้นทางไปั

พับัหมอในทุกกรณีีแล้วิ	หร่อไม่จำาเป็ันต้องรอผู้ลการรักษาเป็ันเวิลานาน	ด้้วิยีนวัิตกรรมทางการแพัทย์ี

ที�รู้จักกันในนามข้อง	“ดิ้จิทัลเฮลท์”	(Digital	Health)	

	 “ดิิจิิทััลเฮลท์ั”	 (Digital	 Health)	 เป็ันนวัิตกรรมสำมัยีใหม่ที�ผู้นวิกเอาเทคโนโลยีีที�ทันสำมัยี

และศาสำตรค์วิามเชีี�ยีวิชีาญทางการแพัทยีม์าไว้ิด้้วิยีกนั	ชีว่ิยีใหแ้พัทยีส์ำามารถึตรวิจวิินิจฉััยี	ด้แูล	รวิมถึง้

รักษาผูู้้ป่ัวิยีได้้รวิด้เร็วิแม่นยีำาและมีปัระสำิทธิภาพัมากยิี�งข้้�น	 อีกทั�งบัางนวิัตกรรมยีังชี่วิยีให้แพัทยี์

สำามารถึส่ำ�อสำารและเฝ้้าระวัิงอาการข้องคนได้้จากระยีะไกลแบับั	“ไร้สัำมผัู้สำ”	ได้้อีกด้้วิยี	ซ้ึ่�งในช่ีวิงวิิกฤติ

โควิิด้-19	 เหล่านวัิตกรรมดิ้จิทัลเฮลท์ต่าง	 ๆ	 ก็ได้้ถูึกนำามาใช้ีในการดู้แลช่ีวิยีเหล่อผูู้้ป่ัวิยีโควิิด้-19	

และในข้ณีะเดี้ยีวิกันช่ีวิยีลด้ควิามเสีำ�ยีง	 พัร้อมเพิั�มปัระสิำทธิภาพัให้กับัเหล่าแพัทย์ีและพัยีาบัาล

ในการปัฏิิบััติหน้าที�	โด้ยีบัทควิามในวินันี�จะพัาทกุท่านไปัตดิ้ตามควิามก้าวิหน้าข้องนวิตักรรมด้จิิทัลเฮลท์

“ดิิจิิทััลเฮลทั์ฝีีมืือคนไทัย”“ดิิจิิทััลเฮลทั์ฝีีมืือคนไทัย”  
ต้้นแบบนวััต้กรรมื สู่่�แพทัย์ทัางเลือกยุคใหมื� ต้้นแบบนวััต้กรรมื สู่่�แพทัย์ทัางเลือกยุคใหมื� 
“เครื�องต้รวัจิโควัิดิแบบเรืองแสู่ง–เอไอต้รวัจิโควัิดิกลายพันธุ์ุ์–คลาวัดิ์ ดิีไซน์“เครื�องต้รวัจิโควัิดิแบบเรืองแสู่ง–เอไอต้รวัจิโควัิดิกลายพันธุ์ุ์–คลาวัดิ์ ดิีไซน์
วััดิสู่ัญญาณชีีพ” ทัี�ทัั�งรวัดิเร็วั แมื�นยำ ลดิต้้นทัุนวััดิสู่ัญญาณชีีพ” ทัี�ทัั�งรวัดิเร็วั แมื�นยำ ลดิต้้นทัุน
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ในไทยี	 ผู้่าน	 3	 ต้นแบับันวิัตกรรมฝ้ีม่อนักวิิจัยีไทยีที�ครอบัคลุม	 “เคร่�องตรวิจโควิิด้แบับัเร่องแสำง	

เอไอตรวิจโควิิด้กลายีพัันธ์ุ	 คลาวิด์้	 ดี้ไซึ่น์	 (Cloud	 Design)	 วัิด้สัำญญาณีชีีพั”	 ที�พัร้อมเป็ันต้นแบับั

แก่หน่วิยีงานต่าง	 ๆ	 ในการต่อยีอด้หร่อยีกระด้ับัปัระสิำทธิภาพั	 สู่ำการรักษาทางการแพัทยี์ยุีคใหม่

ในอนาคตดั้งรายีละเอียีด้ต่อไปันี�

  

• เคร่ื่�องม่ือตรื่วจิเช่ื้�อโควิดิแบบเร่ื่องแสง

	 อีกหน้�งนวิัตกรรมแนวิด้ิจิทัลเฮลท์ที�ก้าวิข้้ามอุปัสำรรคในการใช้ีเคร่�องม่อแพัทยี์ข้นาด้ใหญ่

ที�ไม่สำะด้วิกต่อการพักพัาหร่อเคล่�อนย้ีายี	 แต่เช่ี�อหร่อไม่ว่ิาปััจจบัุันมีเพีัยีงสำมาร์ทโฟน	พัร้อมเคร่�องม่อ

ตัวิช่ีวิยีเพีัยีงเล็กน้อยีก็สำามารถึช่ีวิยีให้คุณีหมอตรวิจวิินิจฉััยีเช่ี�อไวิรัสำได้้แล้วิ!	ด้้วิยี	“เคร่ื่�องม่ือตรื่วจิ

เช่ื้�อโควิดิแบบเร่ื่องแสง”	ที�มาพัร้อมเทคโนโลยีีการตรวิจหาเช่ี�อโควิิด้-19	ผู่้านการอ่าน	‘ค่าเร่องแสำง’	

ข้องชุีด้ตรวิจทางชีีวิโมเลกุลด้้วิยีกล้องข้องสำมาร์ทโฟน!!	ช่ีวิยีแพัทย์ีรู้ผู้ลผูู้้ติด้เช่ี�อใน	45-60	นาที	เร็วิกว่ิา

การตรวิจในระบับัปักติที�ต้องเข้้าห้องแล็บัถ้ึง	 3	 เท่า	 ซ้ึ่�งทีมแพัทยี์ยัีงสำามารถึนำาไปัใช้ีในการลงพ่ั�นที�

หร่อตรวิจคัด้กรองตามชุีมชีนได้้	อีกทั�งยัีงมีต้นทุนในการพััฒนาที�ตำ�ากว่ิาระบับัปักติหลายีเท่า	

	 ทั�งนี�นวิัตกรรมด้ังกล่าวิอยู่ีระหวิ่างการยี่�นจด้สำิทธิบััตรและรับัรองมาตรฐาน	 อยี.	 ซ้ึ่�งเปั็น

ผู้ลการวิิจัยีและพััฒนาร่วิมกันระหว่ิาง	ด้ร.พัมิพ์ัข้วัิญ	หาญนันทอนันต์	อาจารย์ีปัระจำาภาควิิชีาวิิศวิกรรม

ชีีวิการแพัทยี	์คณีะวิิศวิกรรมศาสำตร	์สำจล.	(พััฒนาเคร่�องม่อการอา่นผู้ล)	นกัวิิจัยีจากคณีะแพัทยีศาสำตร์	

จุฬาลงกรณ์ีมหาวิิทยีาลัยี	 (พััฒนาชุีด้นำ�ายีาตรวิจ)	 และบัริษัท	 เซึ่อร์ทิสำ	 จำากัด้	 (SERTIS)	 (พััฒนา

แอปัพัลิเคชัีน)	โด้ยีในอนาคตเตรียีมพััฒนาเทคโนโลยีีดั้งกล่าวิเพิั�มเติมเพ่ั�อให้สำามารถึตรวิจเช่ี�อไวิรัสำ

ที�หลากหลายีได้้	
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• เอไอตรื่วจิโควิดิกลายพัันธ์์ุ์	ครัื่�งแรื่กของโลก!	

 เทคโนโลยีีใหม่อย่ีาง	“เอไอตรื่วจิโควดิิกลายพัันธ์์ุ์”	ครัื่�งแรื่กของโลก!	ที�มาพัร้อมควิามสำามารถึ

ใน	2	ส่ำวิน	ค่อ	บ่ังชีี�เช่ี�อโควิิด้-19	ได้้ถ้ึง	8	สำายีพัันธ์ุ	และตรวิจตำาแหน่งการกลายีพัันธ์ุข้องเช่ี�อไวิรัสำ

โควิิด้-19	ด้้วิยีการค้นหาการกลายีพัันธ์ุที�น่ากังวิล	(VOCs)	ได้้ถูึกต้องถ้ึง	99%	ใน	30	วิินาที!	โด้ยีล่าสุำด้

สำามารถึตรวิจเจอโควิิด้สำายีพัันธ์ุลูกผู้สำมอินเดี้ยี-อังกฤษได้้แล้วิ	 ซ้ึ่�งนับัเป็ันการช่ีวิยีแพัทย์ีลด้ขั้�นตอน

วิิเคราะห์ให้เหล่อเพีัยีง	3	ขั้�นตอนเท่านั�น	ปัระกอบัด้้วิยี	1.	นำาเข้้าข้้อมูลสำารพัันธุกรรมทั�งหมด้	หร่อ

จีโนมที�ได้้ทั�งแบับัเดี้�ยีวิหร่อแบับัหลายี	ๆ	 จีโนมพัร้อมกันเข้้าโปัร	แกรม	 	 2.	 วิิเคราะห์สำายีพัันธ์ุข้อง

เช่ี�อโควิิด้-19		3.	ปัระมวิลผู้ลในรูปัแบับัช่ี�อข้องสำายีพัันธ์ุ	และหากพับัเช่ี�อกลายีพัันธ์ุจะแสำด้งผู้ลเป็ัน

สีำแด้ง	พัร้อมแสำด้งตำาแหน่งกลายีพัันธ์ุ	(VOCs)	บันจีโนม	แต่หากไม่พับัเช่ี�อจะเป็ันสีำเทา	ทั�งนี�งานวิิจัยี

ดั้งกล่าวิอยู่ีระหว่ิางลงนามบัันท้กข้้อตกลงควิามร่วิมม่อ	 (MOU)	 และย่ี�นจด้สิำทธิบััตรร่วิมกันระหว่ิาง

หน่วิยีงาน	ก่อนจะข้ยีายีผู้ลในการถ่ึายีทอด้นวัิตกรรมแก่หน่วิยีงานที�สำนใจเป็ันลำาดั้บัต่อไปั	

	 โด้ยีผู้ลการวิิจัยีชิี�นนี�เป็ันการพััฒนารว่ิมกันระหวิา่งนักวิิจัยี	สำจล.	โรงพัยีาบัาลรามาธบิัดี้	และ

คณีะแพัทยีศาสำตร์	 มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล	 นำาโด้ยี	 รศ.ด้ร.ศิริเด้ชี	 บัุญแสำง	 คณีบัด้ีคณีะเทคโนโลยีี

สำารสำนเทศ	สำจล.,	ด้ร.วีิรยุีทธ	กิตติชัียี	อาจารย์ีปัระจำาคณีะแพัทยีศาสำตร์	สำจล.,	ผู้ศ.ด้ร.สัำนทัด้	ชูีวิงค์อินทร์ 

หัวิหน้าศูนย์ีหุ่นยีนต์อุตสำาหกรรมและระบับัอตัโนมัติ	(CiRA)	วิิทยีาลัยีนวัิตกรรมการผู้ลิตขั้�นสูำง	สำจล.,	

ด้ร.จักรพัันธ์ุ	 รุณีเจริญ	 พัร้อมด้้วิยี	 ด้ร.อินทรี	 เสำนสำอน	 และ	 ศ.เกียีรติคุณี	 ด้ร.วิสำันต์	 จันทราทิตยี์	

ศูนย์ีจีโนมทางการแพัทย์ี	(Center	for	Medical	Genomics)	คณีะแพัทยีศาสำตร์โรงพัยีาบัาลรามาธิบัดี้	

มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล	และนางสำาวิทัชีชีา	ยิี�มถิึน	อาจารย์ีปัระจำาภาควิิชีาจุลชีีวิวิิทยีาและอิมมิวิโนโลยีี	

คณีะเวิชีศาสำตร์เข้ตร้อน	 มหาวิิทยีาลัยีมหิด้ล	 ภายีใต้การสำนับัสำนุนข้องสำำานักงานคณีะกรรมการ

ส่ำงเสำริมวิิทยีาศาสำตร์	วิิจัยีและนวัิตกรรม	(สำกสำวิ.)
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• Cloud	Design	วัดิสัญญาณชีื้พั	ครัื่�งแรื่กของไทัย

	 อีกหน้�งผู้ลงานการใช้ีปัระโยีชีน์ข้องเทคโนโลยีีเอไอในทางการแพัทย์ีเพ่ั�อกู้วิิกฤติโควิิด้-19	

อย่ีาง	“Cloud	Design	วัดิสัญญาณชีื้พั”	ครัื่�งแรื่กของไทัย	ตรวิจวัิด้สัำญญาณีชีีพัและติด้ตามอาการ

ผูู้้ป่ัวิยีได้้แบับัใกล้ชิีด้โด้ยี	 ‘ไร้การสัำมผัู้สำ’	 (Touchless)	 ผู่้านการสำวิมอุปักรณ์ีปัลอกแข้นเพ่ั�อทำาหน้าที�

ตรวิจสัำญญาณีชีีพัและแสำด้งผู้ล	6	ค่าสำำาคัญข้องผูู้้ปัว่ิยี	ปัระกอบัด้้วิยี	คล่�นไฟฟ้าหัวิใจ	อัตราการหายีใจ	

อัตราการเต้นข้องหัวิใจ	ค่าออกซิึ่เจนในเล่อด้	อุณีหภูมิ	และค่าควิามดั้นโลหิต	โด้ยีที�ระบับัเอไอจะทำา

หน้าที�แสำด้งผู้ลแบับัเรียีลไทม์	(Real	Time)	ไปัยัีงมอนิเตอร์ส่ำวินกลางเพ่ั�อให้ทีมแพัทย์ีสำามารถึวิิเคราะห์ผู้ล

และแนวิทางการรักษาได้้ทันท่วิงที	 ผู่้านการสำวิมปัลอกแข้นให้ผูู้้ป่ัวิยีตั�งแต่ครั�งแรก	 ทั�งนี�เอไอ

ดั้งกล่าวิได้้นำาร่องทด้สำอบัปัระสำิทธิภาพัเปั็นที�เรียีบัร้อยีแล้วิ	ณี	 โรงพัยีาบัาลสำนาม	 อาคารนิมิบุัตร	

โด้ยีเป็ันผู้ลงานวิิจัยีและพััฒนาโด้ยี	ด้ร.วิิบูัลย์ี	ปิัยีวัิฒนเมธา	อาจารย์ีปัระจำาภาควิิชีาวิิศวิกรรมชีีวิการแพัทย์ี 

คณีะวิิศวิกรรมศาสำตร์	สำจล.	

	 เรียีกได้้ว่ิาอนาคตข้้างหน้าวิงการแพัทย์ีไทยีจะก้าวิได้้ไกลและรุด้หน้ายิี�งข้้�นด้้วิยีนวัิตกรรมด้้าน	

Digital	 Healthcare	 โด้ยีนักวิิจัยีไทยี	 อันสำะท้อนภาพัได้้ชัีด้เจนว่ิาภาครัฐหร่อหน่วิยีงานที�เกี�ยีวิข้้อง

ควิรลงทนุด้้านสำขุ้ภาพัเพั่�อลด้การพ้ั�งพัานวิตักรรมต่างชีาต	ิเพิั�มโอกาสำ/ลด้ควิามเหล่�อมลำ�าการเข้้าถึง้ระบับั

การรักษาทางการแพัทย์ีข้องคนไทยี	 หร่อกระทั�งสำามารถึส่ำงออกนวัิตกรรมเพ่ั�อสำร้างรายีได้้ให้กับั

ปัระเทศได้้ในอนาคตอีกด้้วิยี	 เช่ีนเดี้ยีวิกับัหลักคิด้ในการสำร้าง	 “โรื่งพัยาบาลพัรื่ะจิอมืเกล้า

เจ้ิาค์ณทัหารื่”	หร่ื่อ	“KMCH”	ภายีใต้การกำากับัดู้แลข้องมูลนิธิโรงพัยีาบัาลพัระจอมเกล้าเจ้าคุณีทหาร	

ในพัระสำังฆราชีูปัถัึมภ์	 ที�มุ่งสำร้างโรงพัยีาบัาลที�พัร้อมข้ับัเคล่�อนการแพัทยี์และคุณีภาพัชีีวิิตคนไทยี	

ผู่้านการเป็ันพ่ั�นที�เพ่ั�อการรักษาพัยีาบัาลและศ้กษาวิิจัยีนวัิตกรรมทางการแพัทย์ี	 เพ่ั�อรองรับัวิิกฤติ

สุำข้ภาพัในอนาคต	ซ้ึ่�งคาด้ว่ิาการก่อสำร้างโรงพัยีาบัาลดั้งกล่าวิจะแล้วิเสำร็จภายีในปีั	พั.ศ.	2566	ในวิงเงิน

ก่อสำร้าง	1,000	ล้านบัาท	

 ผูู้้สำนใจร่วิมสำมทบัทุนจัด้สำร้างโรงพัยีาบัาลพัระจอมเกล้าเจ้าคุณีทหาร	 ผู่้านช่ีองทางต่าง	ๆ	ได้้ทั�ง	

กดบริิจาคตามจิตศรัิทธา	 เข้้าบััญชีีมูลนิธิฯ	 เลข้ที�บััญชีี	 693-0-32393-4	 กดบริิจาค 100 บาท 

เพีัยีงกด้	 *948*1960*100#	 และโทร.ออก	 ซ้ื้�อเส้ื้�อให้้เพ้ื่�อสื้ร้ิาง	 ในราคาตัวิละ	 299	 บัาท	 ติด้ตาม

ควิามเคล่�อนไหวิข้องกิจกรรมได้้ที�	www.kmchf-pp.org	เฟซึ่บุั�กแฟนเพัจ	https://web.facebook.com/

KMCHospitalbyKMITL	ไลน์ไอดี้	@KMITLHospital	หร่อโทรศัพัท์	092-454-8160	และ	092-548-2640	
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	 โรคฮีีโมฟีีเลีีย	 หรือทีี่�เรียกกันว่่า	 โรคเลีือดออกง่่ายที่ี�ถ่่ายที่อดที่าง่พัันธุุกรรม	

มักพับในเด็กผู้้�ชายมากกว่่าเด็กผู้้�หญิิง่	 ส่่ง่ผู้ลีให�เด็กหลีายคนมีอาการตัั้�ง่แต่ั้กำาเนิด	หากมี

อาการเลืีอดออกมากเกินไป	แลีะไม่ได�รับการรักษาอาจเป็นส่าเหตุั้ให�เกิดคว่ามพิัการ

แลีะเสี่ยชีวิ่ตั้ได�ตัั้�ง่แต่ั้ในวั่ยเด็ก	แต่ั้หากได�รับการด้แลีตัั้ว่เอง่เปน็อย่าง่ดีก็ส่ามารถ่ที่ำาให�

ผู้้�ป่ว่ยส่ามารถ่ดำาเนินชีวิ่ตั้ได�อย่าง่ปกติั้	 แลีะมีคว่ามสุ่ขเหมือนคนทัี่�ว่ไป	 เกี�ยว่กับเรื�อง่นี�	

รศ.พัญิ.ดารินที่ร์	 ซอโส่ตั้ถิ่กุลี	 หัว่หน�าส่าขาโลีหิตั้วิ่ที่ยาแลีะมะเร็ง่เด็ก	ภาควิ่ชากุมาร

เว่ชศาส่ตั้ร์	คณะแพัที่ยศาส่ตั้ร์	จุฬาลีง่กรณ์มหาวิ่ที่ยาลัีย	แลีะโรง่พัยาบาลีจุฬาลีง่กรณ์	

ส่ภากาชาดไที่ย	ได�ให�คว่ามร้�ว่่า

	 ฮีีโมฟีีเลีีย	หรืือโรืคเลีอืดออกง่่ายเป็็นโรืคทีี่�พบได้ไม่บ่อย	แลีะเป็็นโรืคหายากชนดิหน่�ง่

ทีี่�เกิดจากความผิิดป็กติิที่าง่พันธุุกรืรืมซ่ึ่�ง่มีความผิิดป็กติิบนโครืโมโซึ่มเพศหญิิง่	ส่่วนใหญ่ิโรืคนี�

จะเป็็นในผ้้ิป่็วยทีี่�เป็็นเด็กผ้้ิชาย	แลีะส่ามารืถส่่ง่ผ่ิานความผิิดป็กติิจากแม่ไป็ส่้่ล้ีกชาย	ส่ำาหรัืบ

ป็รืะเที่ศไที่ยพบอบัุติิการืณ์์ของ่โรืคนี�เท่ี่ากบั	1	ต่ิอ	20,000	ของ่ป็รืะชากรื	หรืือป็รืะมาณ์	5,000-

6,000	คน	ซ่ึ่�ง่ในขณ์ะนี�ป็รืะเที่ศไที่ยมีผ้้ิป่็วยทีี่�ลีง่ที่ะเบียนอย่้ในรืะบบ	ทัี่�ง่รืะบบป็รืะกันสั่ง่คม

ติามโรืง่พยาบาลีติ่าง่	 ๆ	 หรืือรืะบบกับส่ำานักง่านหลัีกป็รืะกันสุ่ขภาพแห่ง่ชาติิ	 (ส่ป็ส่ช.)	

รืวมแล้ีวไม่เกิน	2,000	รืาย	ที่ำาให้มีผ้้ิป่็วยอีกจำานวนหน่�ง่ทีี่�ยัง่ไม่ได้รัืบการืวินิจฉััยทีี่�ถ้กต้ิอง่

 “ฮีีโมฟีีเลีีย” โรคเลีือดออกง่่ายหยุดยาก 
อันตรายในเด็ก
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	 โรืคฮีีโมฟีีเลีียเกิดจากการืขาดโป็รืตีินทีี่�มีหน้าทีี่�ที่ำาให้

เลืีอดแข็ง่ตัิวทีี่�เรีืยกว่า	 แฟีคเติอรื์	 (Coagulation	 Factors)	

แบ่ง่ออกเป็็น	2	ป็รืะเภที่	คือ	โรคฮีีโมฟีีเลีียเอ	(Hemophilia	A)	

เกิดจากร่ืาง่กายขาดแฟีคเติอร์ืแป็ด	 แลีะโรคฮีีโมฟีีเลีียบี	

(Hemophilia	 B)	 ซ่ึ่�ง่เกิดจากร่ืาง่กายขาดแฟีคเติอร์ืเก้า	 โดยมี

ความรุืนแรืง่ของ่โรืคแติกต่ิาง่กัน	ได้แก่	ระดับรุนแรง่มาก	คือ	

มีรืะดับแฟีคเติอรืต์ิำ�ากว่า	1%	มักเริื�มแส่ดง่อาการืใหเ้ห็นตัิ�ง่แต่ิ

เด็กเลี็ก	 บาง่รืายมีปั็ญิหาเลีือดออกในส่มอง่ตัิ�ง่แต่ิแรืกเกิด	

หรืือบาง่รืายเป็็นจำ�าเขียวติามรื่าง่กาย	 มีเลืีอดออกในข้อหรืือ

กล้ีามเนื�อได้เอง่โดยไม่ได้รัืบอุบัติิเหตุิหรืือการืกรืะแที่กใด	ๆ	

ระดับรุนแรง่ปานกลีาง่	 คือ	 มีรืะดับแฟีคเติอร์ื	 1-5%	 จะมี

เลืีอดออกในข้อแลีะกล้ีามเนื�อเมื�อได้รัืบอบัุติิเหตุิเพยีง่เลีก็น้อย	

แต่ิบาง่รืายก็อาจมีเลืีอดออกในข้อได้เอง่โดยไม่ได้รัืบการืกรืะแที่ก	

แลีะระดับรุนแรง่น�อย	คือ		มีรืะดับแฟีคเติอร์ื	5-40%	ซ่ึ่�ง่อาจจะ

ไม่แส่ดง่อาการืจนเมื�อได้รัืบอุบัติิเหตุิหรืือผ่ิาตัิดจ่ง่แส่ดง่

อาการืเลืีอดออกมากแลีะหยุดยาก

	 รศ.พัญิ.ดารินที่ร์	กล่ีาวเส่ริืมว่า เมื�อล้ีกมีเลืีอดออกง่่าย

ให้ส่ง่สั่ยว่าล้ีกอาจเป็็นโรืคฮีีโมฟีีเลีีย	คุณ์พ่อ	คุณ์แม่	ส่ามารืถ

สั่ง่เกติอาการืหรืือลัีกษณ์ะในรืะยะเริื�มแรืกของ่โรืคได้ง่่าย	เช่น	

ในเด็กที่ารืกเพิ�ง่คลีอดทีี่�มีการืคลีอดยากต้ิอง่ใช้เครืื�อง่ช่วยคลีอด

ก็จะมีความเสี่�ยง่ต่ิอการืเกิดภาวะเลีือดออกในส่มอง่	

แลีะหากเป็็นเด็กในวัยทีี่�ยัง่เดินไม่ได้หรืือหัดเดินก็จะมีอาการื

เลืีอดออกในกลี้ามเนื�อทีี่�ขาหรืือก้นเมื�อถ้กกรืะแที่กซ่ึ่�ง่อาจ

เกิดข่�นขณ์ะคลีาน	หรืือยัง่พบรือยฟีกชำ�าจากมือขณ์ะทีี่�คุณ์พ่อ	

คุณ์แม่อุ้ม	 นอกจากนี�หลีัง่เด็กได้รัืบการืฉัีดวัคซึ่ีน	 บาง่คน

เลืีอดไหลีซ่ึ่มนานออกมากผิิดป็กติิ	 แลีะอาจพบเป็็นก้อนแข็ง่

จากมีเลืีอดออกในกล้ีามเนื�อ	ซ่ึ่�ง่ใช้เวลีาเป็็นสั่ป็ดาห์กว่าจะยุบ	

หรืือมีเลืีอดไหลีเป็็นจำานวนมากเมื�อมีอุบัติิเหตุิหรืือหลัีง่ผ่ิาตัิด	

นอกจากนี�หากมีการืซึ่ักป็รืะวั ติิที่าง่พันธุุกรืรืมจากคน	

ในครือบครืัวอย่าง่ลีะเอียดร่ืวมด้วยก็จะเป็็นป็รืะโยชน์มาก

ในการืวนิิจฉััยโรืคในกลุ่ีมเลีอืดออกง่่ายในเดก็	ซ่ึ่�ง่ในปั็จจบัุนโรืคนี�

ยัง่ไม่มียารัืกษาให้หายขาดได้	ที่ำาได้เพียง่แต่ิส่ามารืถด้แลีแลีะ

ป้็อง่กันไม่ให้เกิดภาวะแที่รืกซึ่้อนรืุนแรืง่จากเลีือดออกได้	

โดยการืใหผ้้้ิป่็วยหลีีกเลีี�ยง่การืเกดิภาวะเลีอืดออก	แลีะการืให้

แฟีคเติอร์ืเข้มข้นโดยเร็ืวเมื�อมีภาวะเลืีอดออกเกิดข่�นในรืะดับ

ทีี่�เพียง่พออย่าง่น้อย	 20%	หรืือ	 25%	 ข่�นไป็ก็ส่ามารืถทีี่�จะ

ป้็อง่กันไม่ให้มีเลืีอดออกได้ง่่าย	 เมื�อแพที่ย์พบเด็กทีี่�ได้รัืบ

การืวินิจฉััยว่าเป็็นโรืคฮีีโมฟีีเลีียแลี้วก็จะคุยกับพ่อแลีะแม่

เรืื�อง่การืฉีัดแฟีคเติอร์ืแบบป้็อง่กัน	 ซ่ึ่�ง่เป็็นการืป้็อง่กันไม่ให้

เลืีอดออกซึ่ำ�า	 ๆ	 เพื�อไม่ให้เด็กมีข้อพิการื	 ซ่ึ่�ง่ในป็ัจจุบัน

เรืามีแฟีคเติอร์ืแป็ดแลีะแฟีคเติอร์ืเก้าเข้มข้นในร้ืป็แบบขวด	

ส่ามารืถฉีัดเข้าที่าง่หลีอดเลืีอดดำา	 ซ่ึ่�ง่จะเริื�มฉีัดแฟีคเติอร์ื

ให้สั่ป็ดาห์ลีะครัื�ง่	แลีะหากยงั่ไม่ดีข่�นร้้ืส่่กว่ายัง่ไม่เพียง่พอ	ผิ้ป่้็วย

ยัง่มีเลืีอดออกอกีก็จะฉัดีแฟีคเติอร์ืเพิ�มให้เป็็นส่ปั็ดาห์ลีะ	2	ครัื�ง่	

ซ่ึ่�ง่จากป็รืะส่บการืณ์์เด็กทีี่�ฉีัดแฟีคเติอร์ื	 2	 ครัื�ง่ต่ิอสั่ป็ดาห์

จะเป็็นเด็กทีี่�โติข่�นมาหน่อย	 ส่ามารืถไป็โรืง่เรีืยนได้	 แลีะ

ต้ิอง่การืเล่ีนกีฬา	อายุป็รืะมาณ์	5-7	ขวบ	ซ่ึ่�ง่บาง่ครัื�ง่การืฉีัด

แฟีคเติอร์ืพ่อแม่ก็ฉีัดให้ในเวลีากลีาง่คืนก่อนนอน	หรืือบาง่คน

ก็ฉีัดช่วง่เช้า	 อย่้ทีี่�เวลีาทีี่�เหมาะส่มของ่แต่ิลีะครือบครัืว	 เมื�อ

ฉีัดแล้ีวเด็กส่ามารืถไป็โรืง่เรีืยนใช้ชีวิติได้ติามป็กติิแลีะที่ำา

กิจวัติรืป็รืะจำาวันได้

	 ส่ำาหรัืบนวัติกรืรืมการืด้แลีรัืกษาผ้้ิป่็วยโรืคนี�ก็ได้ถ้ก

พัฒนาอย่าง่ต่ิอเนื�อง่	โดยมีการืศ่กษาในเรืื�อง่ของ่การืเป็ลีี�ยน

ถ่ายยีน	 เช่น	 ผ้้ิป่็วยทีี่�มียีนไม่ดี	 มียีนทีี่�ผิิดป็กติิทีี่�ที่ำาให้เกิด

โรืคฮีีโมฟีีเลีียก็ส่ามารืถที่ำายีนบำาบัด	(Gene	Therapy)	ก็อาจจะ

ที่ำาให้ผ้้ิป่็วยหายขาดได้	ซ่ึ่�ง่ขณ์ะนี�ยัง่คง่เป็็นเพียง่การืศ่กษาแลีะ

การืที่ดลีอง่	 ยัง่ไม่ได้เป็็นการืรัืกษาทีี่�ได้มาติรืฐานในปั็จจุบัน	

สิ่�ง่ทีี่�ส่ำาคัญิมากกว่าการืรัืกษาคือ	 การืป็รืะคับป็รืะคอง่	 แลีะ

การืป้็อง่กันไม่ให้มีเลืีอดออก	ซ่ึ่�ง่ส่ามารืถที่ำาได้ตัิ�ง่แต่ิการืส่ร้ืาง่

สิ่�ง่แวดล้ีอมภายในบ้านให้เหมาะส่ม	ทัี่�ง่ในห้อง่นำ�าแลีะห้อง่นอน	

ควรืจัดสิ่�ง่แวดลี้อมภายในบ้านให้มีความป็ลีอดภัยไม่ให้เด็ก

เกิดการืกรืะแที่ก	 ป้็อง่กันไม่ให้เด็กเล่ีนของ่เล่ีนที่ี�แหลีมคม	

รืวมถ่ง่ป้็อง่กันไม่ให้เด็กติกบันได	 หรืือติกจากทีี่�ส้่ง่	 ฯลีฯ	

นอกจากนี�เด็กทีี่�ป่็วยด้วยโรืคฮีีโมฟีีเลีียส่ามารืถเลี่นกิจกรืรืม

แลีะออกกำาลัีง่กายได้เหมือนคนทัี่�วไป็	 แม้ยัง่ต้ิอง่มีความรืะมัด	

รืะวัง่เป็็นพิเศษ	 ซ่ึ่�ง่กีฬาทีี่�เหมาะส่มก็มีหลีายชนิด	 อาทิี่	

การืขี�จักรืยาน	เด็กควรืส่วมอปุ็กรืณ์์ความป็ลีอดภยั	เช่น	หมวก	

ส่นับเข่า	ส่นับข้อศอก	เพื�อป้็อง่กันเมื�อเด็กล้ีม	แลีะเป็็นการืลีด

แรืง่กรืะแที่ก	 หรืือการืว่ายนำ�า	 เป็็นการืกรืะตุ้ินให้กลี้ามเนื�อ

แข็ง่แรืง่	 ข้อต่ิอติามรื่าง่กายจะกรืะชับ	 ช่วยลีดการืบาดเจ็บ

ของ่เยื�อหุ้มข้อ	 ทัี่�ง่นี�ต้ิอง่อย่้บนพื�นฐานของ่ความพอเหมาะ

พอดี	ค่อยเป็็นค่อยไป็	ไม่หักโหม	เพรืาะอาจเกิดอันติรืายได้	
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โดยผ้้ิป็กครือง่ต้ิอง่อย่้ด้วยในขณ์ะทีี่�เด็กที่ำากิจกรืรืม	แต่ิผ้้ิป่็วย

เด็กเหลี่านี�ควรืหลีีกเลีี�ยง่การืเลี่นกีฬาทีี่�รุืนแรืง่	 เช่น	 ฟีุติบอลี	

บาส่เกติบอลี	ชกมวย	เป็็นติน้	ในขณ์ะเดยีวกนัการืจัดกิจกรืรืม

อย่าง่ส่มำ�าเส่มอในกลุ่ีมผ้้ิป่็วยแลีะส่มาชกิในครือบครืวัถอืเป็็น

เรืื�อง่ทีี่�ส่ำาคัญิ	 เนื�อง่จากบาง่ครัื�ง่ผ้้ิป็่วยพบเจอกับปั็ญิหา

ในการืป็รัืบตัิวแลีะการืเข้าสั่ง่คม	 การืรืวมกลุ่ีมกันของ่ผ้้ิป่็วย	

จ่ง่เป็็นการืส่นับส่นุนให้กำาลัีง่ใจซ่ึ่�ง่กันแลีะกัน	 รืวมทัี่�ง่ยัง่แบ่ง่ปั็น

ความรื้้แลีะการืด้แลีตัิวเอง่อย่าง่ถ้กวิธีุจ่ง่มีส่่วนส่ำาคัญิ

เป็็นอย่าง่มาก	อย่าง่เช่นกลุ่ีม	Thai	Hemophilia	Patient	Club	

ซ่ึ่�ง่เป็็นการืรืวมตัิวกันของ่ผ้้ิป่็วยในหลีายช่วง่อายุ	แลีะมาจาก

หลีากหลีายภ้มิภาคเพื�อแลีกเป็ลีี�ยนความรื้้	 ความคิดเห็น	

อีกทัี่�ง่ยัง่เป็็นเวทีี่เพื�อจัดกิจกรืรืมรืณ์รืง่ค์ต่ิาง่	ๆ 	ส่นับส่นุนแลีะ

ส่่ง่เส่ริืมให้คนทัี่�วไป็ได้รื้้จักกับโรืคฮีีโมฟีีเลีีย	 รืวมถ่ง่ให้กลุ่ีม

ผ้้ิป่็วยไดต้ิรืะหนกัรื้ต่้ิอผิลีกรืะที่บ	เพื�อใหไ้ดรั้ืบการืป็อ้ง่กนั	แลีะ

การืรัืกษาอย่าง่ถ้กต้ิอง่

	 รศ.พัญิ.ดารินที่ร์	 ได้ให้คำาแนะนำาเพิ�มเติิมแก่

ผ้้ิป็กครือง่ของ่ผ้้ิป่็วยเด็กในปั็จจุบันทีี่�มีการืแพร่ืรืะบาด

อย่าง่รุืนแรืง่ของ่ไวรัืส่โควิด-19	ว่า	“ท่ี่ามกลีาง่ความไม่แน่นอน

ของ่ส่ถานการืณ์์การืแพร่ืรืะบาดของ่โควิด-19	 ทีี่�เกิดข่�นทัี่�วโลีก	

ส่่ง่ผิลีให้ผ้้ิป่็วยฮีีโมฟีีเลีีย	รืวมถ่ง่ผ้้ิด้แลี	ผ้้ิป็กครือง่	คุณ์พ่อ	คุณ์แม่	

มีความกัง่วลีในเรืื�อง่ความติ่อเนื�อง่ของ่การืรืักษา	 อีกทัี่�ง่

ต้ิอง่เผิชิญิอุป็ส่รืรืคในการืเข้าถ่ง่การืรืักษา	 เนื�อง่จากการืไป็

โรืง่พยาบาลีอาจเพิ�มความเสี่�ยง่ที่ี�จะส่มัผิสั่เชื�อได้	ที่าง่หน่วยเรืา

ได้มีการืป็รัืบกลียุที่ธ์ุเชิง่รุืกเพื�อให้เข้าถ่ง่การืรืักษาทีี่�ต่ิอเนื�อง่

ของ่ผิ้ป่้็วย	ซ่ึ่�ง่ทีี่�ผ่ิานมาได้จัดกจิกรืรืมโครืง่การืเยี�ยมบ้านผิ้ป่้็วยข่�น	

โดยมีแพที่ย์	 พยาบาลี	 แลีะบุคลีากรืที่าง่การืแพที่ย์ลีง่พื�นทีี่�

เยี�ยมบา้นผิ้ป่้็วยกวา่	20	ครือบครืวั	ในกรืงุ่เที่พฯ	แลีะป็รืมิณ์ฑลี	

แนะนำาพร้ือมส่อนผ้้ิป่็วยแลีะครือบครัืวให้ส่ามารืถด้แลีรัืกษา

ผ้้ิป่็วยแลีะการืฉีัดแฟีคเติอร์ืได้เอง่ทีี่�บ้าน	 อีกทัี่�ง่ยัง่เน้นยำ�าให้

ความร้้ืในการืด้แลีสุ่ขภาพร่ืาง่กายให้แข็ง่แรืง่ให้ห่าง่ไกลีโควิด-19	

ส่ำาหรัืบผ้้ิป่็วยเอง่ก็ต้ิอง่ด้แลีสุ่ขภาพของ่ตินเอง่อย่าง่เคร่ืง่ครัืด	

ป็ฏิิบัติิติามคำาแนะนำาของ่แพที่ย์	ส่ำาหรัืบคุณ์พ่อ	 คุณ์แม่	 ก็ควรื

หมั�นติรืวจติิดติามสั่ง่เกติอาการืของ่โรืคเป็็นรืะยะ	ๆ	พร้ือมทัี่�ง่

สื่�อส่ารืที่ำาความเข้าใจกับทีี่มรัืกษาอย่าง่ต่ิอเนื�อง่เพื�อให้

ได้ป็รืะสิ่ที่ธิุภาพในการืรัืกษามากทีี่�สุ่ด	 ส่ำาหรัืบการืฉีัดวัคซีึ่น

โควิด-19	นั�น	ผ้้ิป่็วยโรืคฮีีโมฟีีเลีียส่ามารืถเข้ารัืบการืฉีัดวัคซีึ่น

โควิด-19	 ได้	 แต่ิหากเกิดความกัง่วลีว่าจะมีความเสี่�ยง่หรืือ

ต้ิอง่การืป้็อง่กันเลืีอดออกในกล้ีามเนื�อ	 ผ้้ิป่็วยส่ามารืถฉีัด

แฟีคเติอร์ืเพิ�มเข้าไป็ในขนาด	15-20%	ก่อนการืเข้ารัืบวัคซีึ่น	

ซ่ึ่�ง่ก็ถือเป็็นอีกหน่�ง่ที่าง่เลืีอกทีี่�ส่ามารืถที่ำาได้

	 ฮีีโมฟีีเลีียเป็็นโรืคที่าง่พันธุุกรืรืมทีี่�ไม่ควรืมอง่ข้าม	

ผ้้ิป่็วยจำาเป็็นต้ิอง่ได้รัืบการืด้แลีเป็็นพเิศษ	 โดยเฉัพาะเดก็เลีก็ทีี่�

ยัง่ไม่ส่ามารืถช่วยเหลืีอตัิวเอง่ได้	แลีะไม่ร้้ืวิธีุด้แลีตัิวเอง่ทีี่�ดีนัก	

คุณ์พ่อ	 คุณ์แม่	 หรืือผ้้ิด้แลีต้ิอง่มีความเข้าใจทีี่� ถ้กต้ิอง่

ต่ิอการืป็ฏิิบัติิตัิวของ่ผิ้้ป่็วย	 ซ่ึ่�ง่หากได้รัืบการืด้แลีรืักษาอย่าง่

เหมาะส่มแล้ีว	 ผ้้ิป่็วยส่ามารืถมีชีวิติได้อย่าง่ป็กติิ	นอกจากนี�

กำาลัีง่ใจแลีะการืเอาใจใส่่ทีี่�ดีก็จะเป็็นแรืง่บันดาลีใจให้กับผ้้ิป่็วย

ส่ามารืถยอมรัืบแลีะอย่้กับโรืคนี�อย่าง่มีความสุ่ข	 มีคุณ์ภาพ

ชีวิติทีี่�ส่มบ้รืณ์์	 แลีะเป็็นป็กติิสุ่ขมากทีี่�สุ่ดทัี่�ง่ในด้านร่ืาง่กาย

แลีะจิติใจ”	รศ.พัญิ.ดารินที่ร์	ฝากทิี่�ง่ท้ี่าย
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 ข้้อมููลรายช่ื่�อชุื่ดตรวจและน้ำำ�ายาสำำาหรับโควิด-19 (COVID-19) ท่ี่�ได้รับการอนุ้ำญาตผลิตและน้ำำาเข้้าจากสำำานั้ำกงาน้ำคณะกรรมูการอาหาร
และยา ประเภที่ Rapid Test Antigen หร่อ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอน้ำติเจน้ำด้วยตน้ำเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) 
*** ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 27 กรกฎาคมู พ.ศ. 2564 ***  
 ประชื่าชื่น้ำท่ี่�สำน้ำใจสำามูารถตรวจสำอบรายละเอ่ยดข้องผลิตภัณฑ์์ ช่ื่�อผู้น้ำำาเข้้า ช่ื่�อผู้ผลิต วัน้ำ/เด่อน้ำ/ปี ท่ี่�ได้รับอนุ้ำญาต เลข้ท่ี่�ใบรับรอง
ประเมิูน้ำเที่คโน้ำโลย่ น้ำอกจากน่้ำ�ท่ี่�น่้ำาสำน้ำใจก็ค่อ วิด่โอสำาธิิตขั้�น้ำตอน้ำการใช้ื่งาน้ำข้องชุื่ดตรวจแต่ละประเภที่ 

ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองท่ี อย.รับรองชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองท่ี อย.รับรอง

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ปี)

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

1

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้ำ Q-NCOV-03G

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
โทร 02-538-0559

SD Biosensor Inc.,
Korea. 15/7/2564 T 6400120

2

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
รหัสสินค้ำ 9901-NCOV-06G, 

Roche’s code : 09445323077 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด
โทร 02-791-2200

SD Biosensor Inc.,
Korea. 15/7/2564 T 6400121

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอขั้นตอน
กำรใช้ชุดตรวจ

3

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
รหัสสินค้ำ K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S

บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

โทร 02-215-2589

Shenzhen Kisshealth
Biotechnology Co., Ltd, 

P.R. China 15/7/2564 T 6400122

สำรคัดหลั่งจำกโพรงจมูก 
(Nasal swab)

น้ ำลำย (Saliva)

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

แบบตรวจสำรคัดหลั่งจำก
โพรงจมูก (Nasal swab)

แบบตรวจจำกน้ ำลำย 
(Saliva)
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

8

PCL COVID19 Ag Gold
รหัสสินค้ำ COV04S

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด

โทร 02-367-1254
PCL, Inc., Korea 21/7/2564 T 6400133

9

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab)
รหัสสินค้ำ ISCO-ACO502 บริษัท ไอเมด ลำบอทรำทอรี ่

จ ำกัด

โทร 02-692-5244

ACRO BIOTECT, USA 22/7/2564 T 6400135

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ปี)

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

4

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit 
(Colloidal Gold Immunochromatography)

บริษัท ออสท์แลนด์ 
แคปปิตอล จ ำกัด

โทร 080-5151-699

Beijing Lepu Medical 
Technology Co., Ltd. 

P.R. China
15/7/2564 T 6400123

5

BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag
รหัสสินค้ำ 859256 และ 859261 บริษัท ดับเบิ้ล เอส

ไดแอคนอสติคส์ จ ำกัด
โทร 02-747-7009

BIOSYNEX SWISS SA,
SWITZERLAND. 16/7/2564 T 6400126

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

10

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5)

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด

โทร 02-715-4614

Zhenjiang Orient Gene 
Biotech Co. Ltd, China. 23/7/2564 T 6400140

11

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 
(Nasal Swab) รหัสสินค้ำ CVA4080B

บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง
(ประเทศไทย) จ ำกัด
โทร 02-339-0699

Hangzhou AllTest
Biotech Co Ltd, China. 23/7/2564 T 6400142

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ปี)

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

6

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK91

บริษัท ดีซเีอช ออริกำ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

โทร 02-257-3500

Abbott Diagnostics 
Korea Inc., Korea 20/7/2564 T 6400127

7

AnyLab COVID-19 Ag Test Kit
รหัสสินค้ำ ZB144 บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น

จ ำกัด

โทร 02-313-3456

Z Biotech Inc., Korea 21/7/2564 T 6400131

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

14

HUMASIS COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้ำ ACOVGS-7005(5T)

บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด

Humasis Co., Ltd.
Republic of Korea. 27/7/2564 T 6400145 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

อัพโหลดข้อมูล

15

CerTest SARS-CoV-2
(Ag-Nasal Sample-self Test) 

รหัสสินค้ำ SC8010-NCE บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ 
จ ำกัด

CERTEST BIOTECT , 
Spain 27/7/2564 T 6400146

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ปี)

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

10

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5)

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด

โทร 02-715-4614

Zhenjiang Orient Gene 
Biotech Co. Ltd, China. 23/7/2564 T 6400140

11

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 
(Nasal Swab) รหัสสินค้ำ CVA4080B

บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง
(ประเทศไทย) จ ำกัด
โทร 02-339-0699

Hangzhou AllTest
Biotech Co Ltd, China. 23/7/2564 T 6400142

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ปี)

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

12

Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2
รหัสสินค้ำ IG13002S01, IG13004S01 และ IG13020S02

บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จ ำกัด
Panion & BF Biotech 
Inc. Xizhi Factory, 

Taiwan.
27/7/2564 T 6400143

13

FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST
รุ่น TD-4531H

บริษัท เมดิทอป จ ำกัด TaiDoc Technology 
Corp. Taiwan. 27/7/2564 T 6400144

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

16

Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

บริษัท โครเวอร์ โกรฟ จ ำกัด
Zhejiang Aiminde

Biotechnology Co.,Ltd.
China.

27/7/2564 T 6400147

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น ำเข้ำ ชื่อผู้ผลิต
วันที่ได้รับ
อนุญำต

(วัน/เดือน/ป)ี

เลขที่ใบรับรอง
ประเมิน

เทคโนโลยี

ลิงค์วีดีโอ
ขั้นตอนกำรใช้

ชุดตรวจ

10

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5)

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด

โทร 02-715-4614

Zhenjiang Orient Gene 
Biotech Co. Ltd, China. 23/7/2564 T 6400140

11

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 
(Nasal Swab) รหัสสินค้ำ CVA4080B

บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง
(ประเทศไทย) จ ำกัด
โทร 02-339-0699

Hangzhou AllTest
Biotech Co Ltd, China. 23/7/2564 T 6400142

ขข้้ออมมููลล  ณณ  ววัันนททีี่่ 2277  กกรรกกฎาาคคมม  22556644

รำยชื่อชุดตรวจส ำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)
ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ผลิต/น ำเข้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ข้้อมููลอ้างอิง

• กองควบคุมูเคร่�องมู่อแพที่ย์ สำำานั้ำกงาน้ำคณะกรรมูการอาหารและยา กระที่รวงสำาธิารณสุำข้ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx 

• สำำานั้ำกงาน้ำคณะกรรมูการอาหารและยา (อย.) https://oryor.com/

	 สำำาหรัับแนวทางการัใช้้ชุ้ดตรัวจหาแอนตเิจน	Antigen	Test	Kit	ในการัตรัวจการัตดิเช้้�อไวรััสำโควดิ-19	เบ้�องตน้ ค่อ  Antigen Test 
Kit กรณ่ผลการตรวจเป็น้ำลบควรแยกตัวและตรวจซ้ำำ�าอ่ก 3-5 วัน้ำ และกรณ่ผลการตรวจเป็น้ำบวกควรกักตัวและแจ้งหน่้ำวยบริการใกล้บ้าน้ำ และ
หากเส่ำ�ยงสูำงให้ย่น้ำยัน้ำด้วย rRT-PCR ทัี่�งน่้ำ�การอ่าน้ำค่าผลตรวจเบ่�องต้น้ำค่อ ข้้�น้ำ C และ T ผลเป็น้ำบวก, ข้้�น้ำ C ผลเป็น้ำลบ หร่อข้้�น้ำ T ใช้ื่งาน้ำไมู่ได้ 
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 โรคเหง่ื่�อออกท่ี่�มื่อเป็็นโรคท่ี่�พบได้้ค่อนข้้างื่บ่อยมืากถึึงื่ 3% ข้องื่ป็ระชากรข้องื่

ป็ระเที่ศ สามืารถึพบได้้ที่้�งื่ผู้้้ชายและผู้้้หญิิงื่เท่ี่า ๆ ก้น และม้ืกพบในคนท่ี่�อายุน้อย 

โด้ยอาการแต่่ละคนจะม่ืผู้ลต่่อกิจว้ัต่รป็ระจำาว้ัน เริ�มืต้่�งื่แต่่การหยิบจ้บอะไรก็ต่ามื

ก็จะม่ืเหง่ื่�อซึึมืออกมืาต่ลอด้เวัลาจนที่ำาให้เกิด้ควัามืรำาคาญิจนไป็ถึึงื่บางื่รายอาจส่งื่ผู้ลถึึงื่

คุณภาพช่วัติ่ ไม่ืม้ื�นใจและไม่ืกล้าเข้้าส้งื่คมื เช่น ในกลุ่มืท่ี่�ต้่องื่ใช้มือ่ค่อนข้้างื่มืาก โด้ยเฉพาะ

กลุ่มืคนท่ี่�ต้่องื่ใช้ม่ือในการป็ระกอบอาช่พ เช่น พ่อค้า แม่ืค้า พน้กงื่านท่ี่�ที่ำางื่านในโรงื่งื่าน 

หร่อวิัศวักรท่ี่�ที่ำางื่านก้บเคร่�องื่ใช้ไฟฟ้าซึึ�งื่ต้่องื่ระม้ืด้ระว้ังื่เป็็นพิเศษ หร่อกลุ่มืน้กธุุรกิจ

ท่ี่�ต้่องื่ใช้ม่ือในการติ่ด้ต่่อส่�อสารก้บล้กค้า 

	 นพ.ศิิระ	เลาหทััย	แพทัย์ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญศิลัยศิาสตรท์ัรวงอกเฉพาะทัางด้�านผู่้าตัด้

ส่องกล�อง	 โรงพยาบาลวชี่ิรพยาบาล	 กล่าวัวั่า อาการข้องื่โรคเหง่ื่�อออกท่ี่�มื่อม่ืท้ี่�งื่หมืด้ 

2 สาเหตุ่ ค่อ ควัามืผิู้ด้ป็กติ่ข้องื่เส้นป็ระสาที่ระบบอ้ต่โนม้ืติ่ ก้บม่ืโรคหร่อปั็จจ้ยภายนอก

ท่ี่�ที่ำาให้เกิด้อาการ ในกลุ่มืข้องื่ผู้้ป่้็วัยท่ี่�ม่ืควัามืผู้ดิ้ป็กต่ขิ้องื่เสน้ป็ระสาที่ระบบอ้ต่โนม้ืต่ม้ิืกจะ
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พบคนในคนอายุน้อย โด้ยอาการท่ี่�เป็็นส่วันมืากจะเกิด้ท่ี่�ม่ือท้ี่�งื่ 2 ข้้างื่ บางื่รายจะม่ืเหง่ื่�อออกท่ี่�บริเวัณ

ฝ่่าเท้ี่าท้ี่�งื่ 2 ข้้างื่ด้้วัย โด้ยไม่ืส้มืพ้นธ์ุก้บอุณหภ้มิือากาศ การออกกำาล้งื่กายหร่อท่ี่าที่างื่ ส่วันอ่กสาเหตุ่

หร่อปั็จจ้ยภายนอกท่ี่�ที่ำาให้ม่ือาการเหง่ื่�อออกท่ี่�ม่ือคล้ายคลึงื่ก้น ซึึ�งื่ได้้แก่ โรคจากระบบต่่อมืไร้ท่ี่อ เช่น 

โรคไที่รอยด์้เป็็นพิษ โรคเบาหวัาน หญิิงื่ต้่�งื่ครรภ์หร่อหญิิงื่ว้ัยใกล้หมืด้ป็ระจำาเด่้อน โรคจากระบบป็ระสาที่ 

เช่น โรคพาร์กินส้น หร่ออาการจากการใช้ยา หร่อสาเหตุ่อ่�น ๆ เช่น ป่็วัยเป็็นโรคมืะเร็งื่หร่อโรคที่างื่

ระบบป็ระสาที่ เป็็นต้่น

 ผู้้้ป่็วัยโรคเหง่ื่�อออกท่ี่�ม่ือหลาย ๆ รายพยายามืหาวิัธุ่การร้กษาเพ่�อให้หายข้าด้ โด้ยหล้กการ

ร้กษาข้องื่โรคน่�ค่อ การที่ำาให้ผู้้้ป่็วัยม่ืคุณภาพช่วิัต่ท่ี่�ด่้ขึ้�น การร้กษาม่ืต้่�งื่แต่่การใช้ยาที่า โด้ยยาท่ี่�นิยมืใช้

ค่อ ยาที่าระง้ื่บเหง่ื่�อหร่อท่ี่�เร่ยกว่ัา อล้มิืเน่ยมืคลอไรด์้ (Aluminum Chloride) ม้ืกใช้ในผู้้ป่้็วัยท่ี่�ม่ือาการนอ้ย 

ส่วันยาชนิด้ร้บป็ระที่านค่อ กลุ่มื Anticholinergic Drug อย่างื่ไรก็ต่ามื ยาชนิด้ร้บป็ระที่านอาจม่ื

ผู้ลข้้างื่เค่ยงื่ เช่น ป็ากแห้งื่ ท้ี่องื่ผู้้ก คล่�นไส้ และอาเจ่ยน นอกจากน่�ย้งื่ม่ืการร้กษาโด้ยการฉ่ด้ยาท่ี่�ม่ือ

โด้ยใช้กลุ่มืยา Botulinum Toxin โด้ยส่วันมืากม้ืกสามืารถึคุมือาการได้้ป็ระมืาณ 6 เด่้อน หล้งื่จากน้�น

อาจต้่องื่มืาร้กษาฉ่ด้ยาซึำ�าอ่ก สุด้ท้ี่ายน่�ร้กษาด้้วัยวิัธุ่การผู่้าต้่ด้ (Thoracoscopic sympathectomy) 

เป็็นการร้กษาโรคชนิด้น่�ได้้ผู้ลด่้ท่ี่�สุด้ โด้ยที่ำาการผู่้าต้่ด้เส้นป็ระสาที่บริเวัณซ่ึ�โครงื่ท่ี่� 3-5 โด้ยผู่้าต้่ด้ที่างื่

ส่องื่กล้องื่ โด้ยม่ืแผู้ลเล็ก ๆ  ข้นาด้ 1 ซึมื. ท้ี่�งื่ 2 ข้้างื่ใช้เวัลาในการผู่้าต้่ด้ป็ระมืาณ 1 ช้�วัโมืงื่ และสามืารถึ

กล้บบ้านได้้ในว้ันถ้ึด้ไป็ อย่างื่ไรก็ต่ามื การเล่อกวิัธุ่การผู่้าต้่ด้อาจม่ืผู้ลข้้างื่เค่ยงื่เกิด้ภาวัะเหง่ื่�อเกิน 

(Compensatory Hyperhidrosis) โด้ยพบได้้ 10-40% ข้องื่ผู้้้ป่็วัยท่ี่�ได้้ร้บการผู้่าต้่ด้ โด้ยจะม่ือาการ

เหง่ื่�อออกมืากผิู้ด้ป็กติ่บริเวัณช่วังื่ลำาต้่วั 

 โรคเหง่ื่�อออกต่ามืม่ือเป็็นส้ญิญิาณผิู้ด้ป็กติ่ แต่่จะไม่ืเป็็นอ้นต่รายถึึงื่ช่วิัต่ แต่่ส่งื่ผู้ลให้คุณภาพ

ช่วิัต่ลด้ลงื่ ด้้งื่น้�น จึงื่ควัรป็รกึษาแพที่ยผ้้์ู้เช่�ยวัชาญิเพ่�อร้บการวันิิจฉ้ยและร้บการร้กษาท่ี่�ต่รงื่จุด้ โด้ยแพที่ย์

จะด้้จากล้กษณะการออกข้องื่เหง่ื่�อ ร่วัมืก้บการต่รวัจร่างื่กายด้้านอ่�น ๆ ด้้วัย เพ่�อวัางื่แผู้นการร้กษา

ท่ี่�ต้่นเหตุ่ข้องื่สาเหตุ่ท่ี่�แท้ี่จริงื่ เพ่�อสร้างื่วิัถ่ึช่วิัต่ใหม่ืข้องื่ผู้้้ป่็วัยให้ม่ืคุณภาพช่วิัต่ท่ี่�ด่้ขึ้�น 
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“หญ้้าลิ้้�นงูู” ต้้นหญ้้าริ้มทางู“หญ้้าลิ้้�นงูู” ต้้นหญ้้าริ้มทางู

 หญ้้าล้ิ้�นงูู จััดเป็็นหญ้้าสมุุนไพรชนิดหน่�งท่ี่�พบได้ทัี่�วไป็ตามุท่ี่�รกร้าง ไร่นา และตามุบ้านเรือน 

ซ่ึ่�งจััดเป็็นสมุุนไพรเด่นในด้านการรักษาโรคมุะเร็งท่ี่�มุ่งานวิจััยท่ี่�รองรับได้ นอกจัากนั�นยังมุ่สรรพคุณเด่น

ในด้านอื�น อาที่ิ แก้อาการอักเสบ ยับยั�งเชื�อไวรัส และเชื�อจัุลินที่ร่ย์ต่าง ๆ วันน่�ผู้้้จััดที่ำาจ่ังได้ค้นคว้าหา

งานวิจััยและเร่ยบเร่ยงข้้อมุ้ลต่าง ๆ เพื�อเป็็นป็ระโยชน์ต่อผู้้้สนใจั ดังน่�

1.  ชื่่�อเริียกหญ้้าลิ้้�นงูู
 ช่ื่�อว้ิทยาศาสตร์์: Oldenlandia corymbosa L. (ชื�อพ้องวิที่ยาศาสตร์ Hedyotis corymbosa (L.) 

Lam.) จััดอย่้ในวงศ์เข็้มุ (RUBIACEAE)1,2 

 ช่ื่�อสามััญ้: Diamnel flower

 ช่ื่�อภาษาจีีนกลิ้างู: 百花舌草 (ไป่็ฮวาเสอเสอฉ่่าว) 

 ช่ื่�อภาษาจีีนแต้จ้ี�วิ: จัั�วจิัเช่า, แป็ะฮวยจัั�วจิัเช้า แป็ลตรงตัวเป็็นชื�อไที่ยว่า “หญ้้าลิ�นง้ดอกข้าว”

2. ลิ้ักษณะทางูพฤกษศาสต้ริ์
 ลัิ้กษณะลิ้ำาต้น: เป็็นพรรณไมุ้ข้นาดเล็กคลุมุดิน มุ่อายุได้ป็ระมุาณ 1 ปี็ ลำาต้น

เลื�อยยาวเป็็นข้้อ ๆ  ป็ระมุาณ 6-10 นิ�ว มุ่ยอดส้งป็ระมุาณ 15-50 เซึ่นตเิมุตร ลำาต้นมุ่ลกัษณะ

เล็กยาว เร่ยบเกล่�ยงเป็็นเหล่�ยมุ ระหว่างข้้อมุ่ร่องเล็ก ๆ 

 พบได้ในภู้มิุอากาศเข้ตร้อนถ่ึงร้อนชื�นข้องป็ระเที่ศหรือในแถึบแอฟริกา เอเช่ย 

แคริบเบ่ยน อเมุริกา ออสเตรเล่ย และแป็ซิึ่ฟิก ส่วนป็ระเที่ศไที่ยพบแพร่กระจัายในทุี่กภูาค 

พบมุากตามุท่ี่�รกร้างท่ี่�มุ่วัชพืชจัำาพวกหญ้้าข่้�นน้อย รวมุทัี่�งสามุารถึพบได้ทัี่�วไป็ตามุพื�นท่ี่�

ในแหล่งชุมุชน1,2

 ลัิ้กษณะใบ: ใบเป็็นใบเด่�ยวออกเร่ยงตรงข้้ามุกัน ใบเป็็นร้ป็หอกเร่ยวแหลมุข้นาดเล็ก 

หลังใบคดงอ ข้อบใบหยาบ ไมุ่มุ่ก้านใบ มุ่ห้ใบข้นาดเล็ก1,2
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 ลัิ้กษณะดอก: ออกดอกเป็็นช่อ ช่อหน่�งมุ่ดอกป็ระมุาณ 2-5 ดอก 

ดอกมุ่ส่ข้าวหรือส่แดงอ่อน แตกออกเป็็นแฉ่ก 4 แฉ่ก1,2

 ลัิ้กษณะผลิ้: ผู้ลมุ่ลักษณะเป็็นร้ป็ที่รงกลมุ ผู้ลมุ่สันส่�มุุมุ เมืุ�อแก่ป็ลายผู้ล

จัะแตกออก ภูายในผู้ลมุ่เมุล็ดข้นาดเล็ก ๆ อย่้เป็็นจัำานวนมุาก1,2

3. ข้้อมูลิ้ทางูเภสัชื่วิ้ทยา
 สารพฤกษเคมุ่ หรือไฟโตนิวเที่ร่ยนที่์ (Phytonutrients) เป็็นสารเคมุ่ท่ี่�มุ่ฤที่ธิ์ิ�ที่างช่วภูาพท่ี่�พบเฉ่พาะ

ในพืช สารน่�เป็็นสารท่ี่�มุ่ลักษณะเฉ่พาะตัว จัากการศ่กษาค้นคว้างานวิจััยหลายฉ่บับพบว่าหญ้้าลิ�นง้มุ่โป็รต่น 

(Protein), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), Fatty acid2, Ursolic acid ซ่ึ่�งสารน่�มุ่คุณสมุบัติในการป็กป้็องตับ 

โดยลดความุเป็็นพิษต่อตับข้องยาพาราเซึ่ตามุอลท่ี่�นำามุาที่ดสอบในหน้ที่ดลองได้3, ฟีนอล (Phenol) ซ่ึ่�งมุ่

คุณสมุบัติเป็็นสารต้านอนุมุ้ลอิสระ (Antioxidant) อย่้มุาก เช่น ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid), แที่นนิน (Tannin) 

ซ่ึ่�งมุ่ฤที่ธิิ์�ฝาดใช้เป็็นยารักษาอาการที่้องเส่ยและยับยั�งการเจัริญ้ข้องแบคท่ี่เร่ย, ซึ่าโป็นิน (Saponin) ช่วยให้

ระบบเลือดไหลเว่ยนด่ ป็รับความุสมุดุลข้องความุดันโลหิต เพิ�มุสมุรรถึนะในการที่ำางานข้องร่างกาย เป็็นต้น 

 สารป็ระกอบไดเป็ป็ไที่ด์ท่ี่�แยกได้โครงสร้างข้องสารใช้เที่คนิคที่างสเป็กโที่รสโกปี็ (Spectroscopy) คือ

การศ่กษาป็ฏิิกิริยาระหว่างการ แผู่้รังส่กับสสารในร้ป็ข้องฟังก์ชันความุยาวคลื�น (λ) นำาสารสกัดและสารบริสุที่ธิิ์�

ท่ี่�แยกได้มุาที่ดสอบความุเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์มุะเร็งเม็ุดเลือดข้าวพบว่าหญ้้าลิ�นง้สามุารถึลดการแพร่กระจัายข้อง

เซึ่ลล์มุะเร็งได้4

 ส่วินที�นำามัาใช้ื่ปร์ะโยชื่น์: ลำาต้น (ทัี่�งต้น) นำาลำาต้นสดมุาต้มุนำ�าดื�มุ หรือใช้ลำาต้นแห้งป็ระมุาณ 15-30 กรัมุ 

นำามุาต้มุเอานำ�าดื�มุ หากใช้ภูายนอกสามุารถึนำามุาพอกบริเวณแผู้ลนำ�าร้อนลวกหรือใช้อาบนำ�าได้
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 จัากการศ่กษางานวจัิัยต่าง ๆ  ถึง่สรรพคณุข้องหญ้้าลิ�นง้พบงานวจัิัยข้องที่างยโุรป็ และพบบา้งเลก็นอ้ย

ทัี่�งในป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศจ่ันซ่ึ่�งสรุป็ได้พอสังเข้ป็ ดังน่�

 • หญ้้าลิ�นง้มุ่คุณสมุบัติช่วยบรรเที่าการเกิดกรดในกระเพาะอาหารในหน้ที่ดลองท่ี่�ได้รับยาแอสไพริน 

โดยมุ่คุณสมุบัติเช่นเด่ยวกับยาแลนโซึ่ป็ราโซึ่ล (Lansoprazole)5 ท่ี่�มุ่ฤที่ธิิ์�ยับยั�งการหลั�งกรด ชาวอินเด่ยจัะใช้

หญ้้าลิ�นง้ทัี่�งต้นนำามุาต้มุในนมุและนำ�าตาลเพื�อใช้เป็็นยาบรรเที่าอาการป็วดแสบป็วดร้อนท่ี่�หน้าอกอันเนื�องมุาจัาก

กรดไหลย้อน และยังใช้เพื�อรักษาโรคตับอักเสบ5,6

 • บรรเที่าอาการป็วด ต้านมุะเร็งเม็ุดเลือดข้าว มุะเร็งในลำาไส้ และมุะเร็งเต้านมุ โดยการใช้ลำาต้นสด

ป็ระมุาณ 30 กรัมุ และต้มุเอานำ�าดื�มุ 

 • ลดการอักเสบและติดเชื�อ เช่น คางท้ี่มุ ที่อนซิึ่ลอักเสบ โรคที่างเดินปั็สสาวะอักเสบ ตับอักเสบ 

ไส้ติ�งอักเสบเฉ่่ยบพลัน ถุึงนำ�าด่อักเสบ เป็็นต้น3,5

 นอกจัากน่�ยังพบว่าแพที่ย์แผู้นจ่ันใช้หญ้้าลิ�นง้ค่้กับปั็วกิน้อย (Lobelia radicans Thumb: 半枝莲) 

ซ่ึ่�งเป็็นหญ้้าชนิดหน่�งท่ี่�ช่วยเรื�องระบบข้ับถ่ึาย ถึอนพิษ คลายความุร้อนในร่างกาย สามุารถึช่วยในเรื�องข้อง

มุะเร็งได้ในระดบัหน่�ง ซ่ึ่�งผู้ลการวจัิัยที่างวทิี่ยาศาสตรข์้องชาวตะวนัตกพบวา่ช่วยที่ำาให้เม็ุดเลอืดข้าวแข็้งแรงข่้�น 

และต่อต้านเซึ่ลล์มุะเร็งได้จัริง7

ปั็วกิน้อย (Lobelia radicans Thumb: 半枝莲)           หญ้้าลิ�นง้ (Hedyotis corymbosa: 百花舌草) 
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สบส.เตืือนวััยรุ่่�นปรัุ่บเปล่ี่�ยนพฤติืกรุ่รุ่มป้องกันโควิัด-19สบส.เตืือนวััยรุ่่�นปรัุ่บเปล่ี่�ยนพฤติืกรุ่รุ่มป้องกันโควิัด-19
 กรมสนัับสนุันับริการสุขภาพ (สบส.) เร่งเตืือนัวััยรุ่นัและเยาวัชนัไทย 

ปรับพฤตืกิรรมการใช้ชีวิัตื การปฏิิบัติืตัืวัตืามวัถีิีใหมห่ลังการแพรร่ะบาด

ของโควิัด-19 ซ่ึ่�งผลการสำารวัจพบว่ัาเด็กและเยาวัชนัมีควัามเสี�ยงสูงต่ือ

การตืดิเชื�อโควัดิ-19 เพราะมกีารปฏิิบัติืตัืวัตืามมาตืรการปอ้งกนััโรคและ

พฤติืกรรมการเสริมสร้างสุขภาพลดลง 

 นัพ.ธเรศ กรษันััยรวิัวังค์ อธิบดกีรมสนัับสนันุับริการสขุภาพ (สบส.) 

เปิิดเผยว่่า สถานการณ์์การระบาดของโรคโคว่ดิ-19 มีีผลกระทบกับวั่ยร่่น และ

อาจทำาให้้มีีคว่ามีเสี�ยงสงูต่่อการต่ดิเช้ื้�อโคว่ดิ-19 รว่มีถงึการแพรเ่ช้ื้�อไปิยังผู้อ้�น

โดยไมี่รู้ตั่ว่ว่่าตั่ว่เองต่ิดเช้ื้�อ นอกจากนี�ยังส่งผลต่่อสภาพจิต่ใจ ทำาให้้มีี

คว่ามีเครียด วิ่ต่กกังว่ล และเบ้�อห้น่าย เน้�องจากมีีข้อจำากัดในการเดินทางไปิ

ในที�ต่่าง ๆ รว่มีถึงไม่ีสามีารถไปิรว่มีกล่่มีทำากิจกรรมีกับเพ้�อนได้ เพราะโดย

ธรรมีชื้าต่ิพฤต่ิกรรมีของว่ัยร่่นมัีกจะชื้อบอยู่รว่มีกันกับเพ้�อน มีีสังคมีและ

ชื้อบเรียนรู้ ห้ร้อบางคนอาจจะมีีคว่ามีกังว่ลด้านการเรียน การสอบ และโอกาส

ในการศึึกษาต่่อ เน้�องจากการปิิดโรงเรียนเป็ินระยะเว่ลานาน  

 นัพ.ธเรศ กล่าว่ว่่า กรมี สบส. ได้ให้้คว่ามีสำาคัญกับการพัฒนา

พฤต่ิกรรมีส่ขภาพเด็กและเยาว่ชื้น ม่่ีงเน้นในเร้�องปิลูกฝัังพฤต่ิกรรมีการดูแล

ส่ขภาพขั�นพ้�นฐานต่ามีส่ขบัญญัติ่แห้่งชื้าต่ิมีาอย่างต่่อเน้�อง เปิ็นที�ทราบว่่า

คว่ามีเจ็บป่ิว่ยส่ว่นให้ญ่เป็ินผลมีาจากพฤติ่กรรมีส่ขภาพที�ไม่ีดี จึงจำาเป็ินต้่อง

ส่งเสริมีให้้ปิระชื้าชื้นมีีคว่ามีรอบรู้ด้านส่ขภาพและมีีการปิรับเปิลี�ยนพฤติ่กรรมี

ส่ขภาพให้้ถูกต้่อง ซึึ่�งต้่องอาศัึยคว่ามีร่ว่มีม้ีอจากภาคีเคร้อข่ายจากท่กภาคส่ว่น 

โดยเฉพาะอาสาสมัีครสาธารณ์ส่ขปิระจำาห้มู่ีบ้าน (อสมี.) ที�เข้มีแข็งอยู่เดิมี และ

ย่ว่อาสาสมัีครสาธารณ์ส่ข (ย่ว่ อสมี.)  ซึึ่�งเป็ินกล่่มีน้อง ๆ เด็กและเยาว่ชื้น

ที�มีีอาย่ 11 ปีิขึ�นไปิ ทั�งในระบบและนอกระบบการศึึกษาที�สมัีครใจเป็ินจิต่อาสา

ด้านส่ขภาพ มีีคว่ามีม่่ีงมัี�นเสียสละ โดยบทบาทของย่ว่ อสมี. ก็จะทำาห้น้าที�

เป็ินนักส้�อสารส่ขภาพ ถ่ายทอดคว่ามีรู้และวิ่ธีการปิฏิิบัติ่ตั่ว่ต่ามีส่ขบัญญัติ่ 

รว่มีถึงคว่ามีรู้ด้านส่ขภาพที�ถูกต่้องอ้�น ๆ ให้้กับเพ้�อน ๆ คนในครอบครัว่ 

คนใกล้ชิื้ด และคนในช่ื้มีชื้น ถ้อได้ว่่าย่ว่ อสมี. จะเต่ิบโต่เปิ็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาระบบส่ขภาพภาคปิระชื้าชื้น เพ้�อส่งเสริมีและสนับสน่นให้้

ปิระชื้าชื้นพึ�งต่นเองด้านส่ขภาพได้ต่่อไปิ      

 นัพ.ธเรศ กล่าว่ต่่อว่่า กรมี สบส. ร่ว่มีกับสำานักงานพัฒนานโยบาย

ส่ขภาพระห้ว่่างปิระเทศึ (IHPP) ได้ดำาเนินการเฝ้ัาระวั่งโดยการสำารว่จคว่ามีคิดเห็้น

ผ่านระบบออนไลน์ของเด็กและเยาว่ชื้นอาย่ 15-25 ปีิ ในการป้ิองกันตั่ว่

ในช่ื้ว่งการแพร่ระบาดระลอกให้ม่ีของโควิ่ด-19 ดำาเนินการครอบคล่มีพ้�นที� 

13 เขต่ส่ขภาพ มีีการสำารว่จคว่ามีคิดเห็้น 5 ครั�งระห้ว่่างเด้อนก่มีภาพันธ์-
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เมีษายน พ.ศึ. 2564 ผลการสำารว่จพบว่่าพฤติ่กรรมีที�เด็กและเยาว่ชื้นมีีการปิฏิิบัติ่กันน้อย ค้อ 

พฤติ่กรรมีการเว้่นระยะห้า่งทางสงัคมี มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 37% เม้ี�อเปิรียบเทยีบผลการสำารว่จ

ทั�ง 5 ครั�ง พบมีีแนว่โน้มีลดลงอย่างต่่อเน้�อง ค้อ จากการสำารว่จครั�งที� 1 มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�ง 51.9% 

ผลการสำารว่จครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 35% พฤต่ิกรรมีการสว่มีห้น้ากากอนามีัย/ห้น้ากากผ้า 

มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 72.2% โดยผลการสำารว่จครั�งที� 1 มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�ง 83.1% ผลการสำารว่จ

ครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 71.8% และพฤติ่กรรมีการล้างม้ีอ มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 55.64% 

ผลการสำารว่จครั�งที� 1 มีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�ง 71% แต่่ผลการสำารว่จครั�งที� 5 ลดลงเห้ล้อเพียง 53.4%

 นอกจากนี�กรมี สบส. ยังได้ทำาการสำารว่จพฤติ่กรรมี New Normal ของเด็กและเยาว่ชื้น 

อาทิ ล้างม้ีอ อาบนำ�า เปิลี�ยนเส้�อผ้าเม้ี�อกลับถึงบ้าน พบว่่ามีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 45.16% 

การนอนห้ลับพักผ่อนให้้เพียงพอ พบว่่ามีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 49.5% การออกกำาลังกายสัปิดาห์้ละ 

3-5 วั่น วั่นละอยา่งนอ้ย 30 นาท ีพบว่่ามีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 49.5% และการจดัการสิ�งแว่ดลอ้มี

ในครัว่เร้อน พบว่่ามีีการปิฏิิบัติ่ท่กครั�งเฉลี�ย 53.78% ซึึ่�งถ้อว่่ามีีการปิฏิิบัติ่กันน้อยมีาก

 จากผลการสำารวัจเราจะเห็นัได้ว่ัาเด็กและเยาวัชนัมีควัามเสี�ยงสูงต่ือการติืดเชื�อโควิัด-19 

เพราะมีการปฏิิบติัืตัืวัตืามมาตืรการป้องกันัโรคโควิัด-19 และพฤติืกรรมในัการเสริมสร้างสุขภาพ

ลดลง 

 นัางสาวัมะล ิไพฑููรยเ์นัรมิตื ผู้อำานัวัยการกองสขุศ่กษา กรมสนัับสนันุับริการสุขภาพ 

(สบส.) กล่าว่ว่่า วั่ยร่่นเป็ินวั่ยที�รักอิสระและชื้อบอยู่กับกล่่มีเพ้�อน จึงเป็ินวั่ยที�มีีโอกาสเสี�ยงต่่อ

การแพร่กระจายของเช้ื้�อโรคได้ง่าย ดังนั�น ท่กภาคส่ว่นจึงต้่องเร่งปิรับเปิลี�ยนและปิลูกฝัังพฤต่กิรรมี

ส่ขภาพที�ดีให้้แก่กล่่มีวั่ยนี� เพราะการพัฒนาเยาว่ชื้นเป็ินการลงท่นในอนาคต่ของปิระเทศึที�ค้่มีค่า 
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 ในอนาคต่อันใกล้ สถานศึึกษาจะเริ�มีเปิิดเรียน ห้ร้ออาจสลับกับการเรียนออนไลน์ เราทราบ

กันดีว่่าวั่ยร่่นมีีพฤติ่กรรมีชื้อบการรว่มีกล่่มี สอดคล้องกับผลการสำารว่จที�มีีการรักษาระยะห่้างน้อยลง

เร้�อย ๆ ที�น่าเป็ินห่้ว่งค้อ กล่่มีเด็กอาย่น้อยกว่่า 18 ปีิ ยังไม่ีได้รับวั่คซีึ่น กองส่ขศึึกษาจึงขอฝัาก

คำาแนะนำาการปิฏิิบัติ่ตั่ว่สำาห้รับวั่ยร่่นเพ้�อเต่รียมีคว่ามีพร้อมีในการเปิิดเรียนอย่างปิลอดโรค ดังนี�  

1. นอนห้ลับให้้เพียงพอวั่นละ 8-10 ชัื้�ว่โมีง คว่รต้่�นนอนต่ามีเว่ลา 

2. อาบนำ�าทำาคว่ามีสะอาดร่างกายและของใช้ื้ส่ว่นตั่ว่ (โทรศัึพท์ม้ีอถ้อ คอมีพิว่เต่อร์พกพา 

เป็ินต้่น) และพ้�นที�ส่ว่นตั่ว่ด้ว่ยนำ�ายาทำาคว่ามีสะอาด ห้มัี�นเปิิดห้น้าต่่างระบายอากาศึ

อย่างสมีำ�าเสมีอ

3. เล้อกรับปิระทาน/ซ้ึ่�ออาห้ารปิร่งส่กให้ม่ีและให้้ครบ 5 ห้มู่ี ผักผลไม้ี 5 สี (ลดห้ว่าน มัีน เค็มี) 

แยกรับปิระทานอาห้ารช่ื้ดของตั่ว่เอง ไม่ีใช้ื้ภาชื้นะร่ว่มีกัน 

4. ล้างม้ีอด้ว่ยสบู่และนำ�าสะอาดบ่อย ๆ  อย่างน้อยก่อนรับปิระทานอาห้าร ห้ลังการขับถ่าย 

และสัมีผัสสิ�งของสาธารณ์ะเม้ี�อกลับถึงบ้านคว่รรีบล้างม้ีอ อาบนำ�าทำาคว่ามีสะอาดร่างกาย 

5. คว่รว่างแผนทำากิจกรรมีในช่ื้ว่งที�ต้่องห้ย่ดเรียนเพ้�อให้้มีีคว่ามีสมีด่ลทั�งกิจกรรมีที�ต่นเอง

ถนัด และเรียนรู้เพิ�มีเติ่มี เช่ื้น พัฒนาต่นเองโดยการห้าคว่ามีรู้เพิ�มีเติ่มีผ่านระบบ

การเรียนออนไลน์ ดูห้นัง ฟัังเพลง เล่นดนต่รี อ่านห้นังส้อ ทำาจิต่ใจให้้ร่าเริงแจ่มีใส 

เป็ินต้่น 

6. ออกกำาลังกาย/เล่นกีฬาที�ถนัดอยู่ที�บ้านอย่างน้อยว่ันละ 20-60 นาที เพ้�อส่ขภาพ

ร่างกายที�ดี ทั�งนี�คว่รเปิลี�ยนอิริยาบถท่ก ๆ 1-2 ชัื้�ว่โมีง เพ้�อลดพฤติ่กรรมีเน้อยนิ�ง 

7. กรณ์ีต้่องออกนอกบ้านคว่รห้ลีกเลี�ยงการเข้าไปิในพ้�นที�ที�มีีผู้คนห้นาแน่น คว่รสว่มี

ห้น้ากากอนามัียห้ร้อห้น้ากากผ้า และรักษาระยะห่้างอย่างน้อย 1-2 เมีต่ร ห้ลีกเลี�ยง

การใช้ื้ม้ีอสัมีผัสใบห้น้า ต่า ปิาก จมูีก โดยไม่ีจำาเป็ิน   

8. ห้ย่ดกิจกรรมีทางสังคมี เปิลี�ยนการนัดพบเพ้�อนนอกบ้านมีาค่ยผ่านวิ่ดีโอคอล ทวิ่ต่เต่อร์ 

ไลน์ เป็ินต้่น 

9. มีีจิต่สำานึกต่่อสว่่นรว่มี สว่มีใสห่้น้ากากอนามียัห้ร้อห้น้ากากผา้เม้ี�อออกจากบา้น รักษา

ระยะห่้าง ห้มัี�นล้างม้ีอบ่อย ๆ  รว่มีทั�งวิ่ธีการป้ิองกันต่่าง ๆ  ที�ทำาให้้ต่นเองจะได้ไม่ีเป็ิน

ทั�ง “ผู้รับและผู้ให้้” โรคที�สามีารถแพร่ระบาดให้้แก่คนในสังคมี

10. กรณี์ที�เดนิทางจากพ้�นที�ที�มีีการระบาดห้ร้อต่่างปิระเทศึคว่รมีีการแยกต่นเองเพ้�อสังเกต่

อาการ และห้ลีกเลี�ยงการใกล้ชิื้ดกับบ่คคลในครอบครัว่ที�เป็ินกล่่มีเสี�ยง เช่ื้น ผู้สูงอาย่ 

ห้ร้อผู้ป่ิว่ยโรคเร้�อรัง เป็ินต้่น  

 การมีีส่ขภาพดเีปิน็เร้�องสำาคัญ ยิ�งในชื้ว่่งเว่ลานี�เช้ื้�อว่่าห้ลายคนคงห้นัมีาใสใ่จส่ขภาพต่นเอง

เพิ�มีขึ�นแน่นอน ทั�งนี�ปิระชื้าชื้นสามีารถติ่ดต่่อกองส่ขศึึกษา ผ่านช่ื้องทาง Facebook และเว็่บไซึ่ต์่

กองส่ขศึึกษา กรมีสนับสน่นบริการส่ขภาพ www.hed.go.th
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ไข้้หวััดใหญ่่ โรคท่ี่�ควัรระวัังในช่่วังหน้าฝน
น้้อยกว่่า 2 ปีี ถ้้าป่ีว่ยเป็ีน้ไข้้หวั่ดใหญ่่มัักจะมีัอาการรุน้แรงกว่่าวั่ยอ่�น้ 

อาการแทรกซ้้อน้ที�พบบ่อยค่ือ หูชัั้�น้กลางอักเสบ ไซ้นั้สอักเสบ 

หลอดลมัอักเสบ และปีอดอักเสบ การแพร่กระจายเช่ั้�อเกิดจาก

การไอ จามั ทำาให้ละอองน้ำ�ามูักและน้ำ�าลายที�มีัเช่ั้�อโรคืกระจายไปี

ใน้อากาศบริเว่ณใกล้เคีืยง ถ้้าเด็กที�ร่างกายไม่ัมีัภููมิัคุ้ืมักัน้ต่่อเช่ั้�อ

ไข้้หวั่ดใหญ่่สูดหายใจละอองน้ำ�ามูักและน้ำ�าลายที�มีัเช่ั้�อโรคืเข้้าไปี 

เช่ั้�อโรคืจะเกาะที�เย่�อบุทางเดิน้หายใจแล้ว่แบ่งต่ัว่เพิ�มัจำาน้ว่น้

มัากข้้�น้จน้ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ีว่ยได้ การติ่ดต่่อข้องไข้้หวั่ดใหญ่่

สำาหรับเด็กยังเกิดจากการสัมัผััสเช่ั้�อจากข้องเล่น้ เพราะเด็กที�เริ�มัป่ีว่ย

อาการไม่ัชัั้ดเจน้ก็มีัเช่ั้�อไข้้หวั่ดใหญ่่ใน้น้ำ�ามูักและน้ำ�าลาย ถ้้าเอา

ข้องเลน่้มัาอมั หร่อไอจามัใสก็่จะมัเีช่ั้�อต่ดิอยู่ทำาใหเ้ช่ั้�อไข้้หว่ดัใหญ่่

เข้้าสู่ร่างกายได้ 

 กรมัการแพทย์ โดยสถ้าบัน้สุข้ภูาพเด็กแห่งชั้าติ่มัหาราชิั้นี้ 

ชีั้�โรคืไข้้หวั่ดใหญ่่ใน้ช่ั้ว่งหน้้าฝน้ ผู้ัปีกคืรองไม่ัคืว่รมัองข้้ามั แน้ะดูแล

อย่างใกล้ชิั้ด

	 นพ.วีีรวุีฒิิ	 อิิ่�มสำำ�ร�ญ	 รอิ่งอิ่ธิิบดีีกรมก�รแพทย์์	

เปิีดเผัยว่่า ใน้ชั้่ว่งฤดูฝน้ที�กระจายคืว่ามัเปีียกช่ั้�น้ไปีสู่ทุกพ่�น้ที�

ข้องปีระเทศ และถ่้อเป็ีน้ฤดูข้องเช่ั้�อไว่รัสที�มัักเกิดใน้ช่ั้ว่งนี้� ได้แก่ 

โรคืไข้้หวั่ดใหญ่่ เกิดจากการติ่ดเช่ั้�อไว่รัสอิน้ฟลูเอน้ซ้า ทำาให้เกิด

การอักเสบข้องระบบทางเดิน้หายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ

	 นพ.อิ่ดิีศััย์	ภััตต�ตั�ง	ผู้้�อิ่ำ�นวีย์ก�รสำถ�บันสุำขภั�พเด็ีก

แห่่งช�ติมห่�ร�ชินี	 กล่าว่ว่่า ไข้้หวั่ดใหญ่่จะแสดงอาการไข้้สูง 

ปีว่ดหวั่ ปีว่ดเมั่�อยต่ามัต่วั่ อาจมักีลา้มัเน่้�ออกัเสบ และอาการทาง

ระบบหายใจตั่�งเเต่่น้ำ�ามูัก ไอมัาก หร่อหากรุน้เเรงอาจมีัอาการ

หอบเหน่้�อย ปีอดอักเสบ เสียชีั้วิ่ต่ ผู้ัปีกคืรองสามัารถ้ลดคืว่ามัเสี�ยง

ใน้การติ่ดเช่ั้�อที�รุน้แรงได้โดยการให้เด็กได้รับวั่คืซี้น้ไข้้หวั่ดใหญ่่ทุกปีี 

ปีีละ 1 คืรั�ง สามัารถ้ฉีดได้ตั่�งแต่่เด็กอายุ 6 เด่อน้เป็ีน้ต้่น้ไปี 

การป้ีองกัน้อ่�น้ ๆ ที�จะช่ั้ว่ยป้ีองกัน้โรคืไข้้หวั่ดใหญ่่ค่ือ ล้างม่ัอบ่อย ๆ 

หลีกเลี�ยงสถ้าน้ที�แออัด และการสัมัผััสหร่อคืลุกคืลีกับผู้ัป่ีว่ย

ไข้้หวั่ดใหญ่่ สว่มัหน้้ากากอน้ามััยปิีดปีาก/จมูัก ไม่ัพยายามัเอาม่ัอ

ข้ยี�ต่า แคืะจมูัก หร่อเอาม่ัอเข้้าปีาก ไม่ัใช้ั้สิ�งข้องร่ว่มักับผู้ัอ่�น้ 

เช่ั้น้ แก้ว่น้ำ�า ช้ั้อน้ ผ้ัาเช็ั้ดตั่ว่ ผ้ัาเช็ั้ดหน้้า เป็ีน้ต้่น้ และคืว่รแยกเด็ก

ที�เป็ีน้ไข้้หวั่ดออกจากเด็กคืน้อ่�น้ ๆ เพ่�อป้ีองกัน้การติ่ดไข้้หวั่ด

ระหว่่างกัน้
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	 กรมการแพทย์์แผนไทย์และการแพทย์์ทางเลือกแนะนำาศาสตร์การแพทย์์ไทย์

ในคััมภีีร	์ชูู	“ตรีกฏุุก”	ที�มสีว่นผสมเหง้าขิิง	เมล็ดพริกไทย์	และดอกดีปลี	ปรับธาตุลมในร่างกาย์	

บรรเทาอาการท้องอืด	ท้องเฟ้้อ	คัลื�นไส้	อาเจีีย์น	วิงเวีย์นศีรษะ	ปวดเมื�อย์ตามร่างกาย์	และ

ชู่วย์ปรับสมดุลร่างกาย์อย่์างเหมาะสม	พร้อมชููเมนูอาหารรสเผ็ดร้อน	ต้มย์ำา	ต้มโคัล้ง	แกงป่า

ที�เหมาะจีะรับประทานในชู่วงฤดูฝน	

	 นพ.ขวััญชััย	 วิัศิิษฐานนท์์	 รองอธิิบดีีกรมการแพท์ย์แผนไท์ยและการแพท์ย์

ท์างเลือก	กล่าวว่า	ตั�งแต่ชู่วงเดือนพฤษภีาคัม-ตุลาคัม	ประเทศไทย์จีะเข้ิาสู่ชู่วงฤดูฝน	ทำาให้

หลาย์พื�นที�ขิองประเทศไทย์มีฝนตกชูุก	 และในชู่วงรอย์ต่อขิองฤดูกาลในชู่วงฤดูร้อนเข้ิาสู่

ฤดูฝน	อากาศทั�วไปจีะค่ัอนข้ิางร้อนอบอ้าว	เนื�องจีากในชู่วงปลาย์ฤดูร้อนจีะกระทบอากาศ

เย็์นชืู�นในชู่วงต้นฤดูฝน	ทำาให้ร่างกาย์ปรับเปลี�ย์นตามสภีาพภูีมิอากาศอย่์างกะทันหัน	ซ่ึ่�งจีะ

ส่งผลเสีย์ต่อสุขิภีาพ	ก่อให้เกิดการเจ็ีบป่วย์ไม่สบาย์ข่ิ�นได้

	 ตามศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์ในคััมภีีร์สมุฏฐานวินิจีฉััย์	มีการบันท่กไว้เกี�ย์วกับโรคั

ที�มักจีะเกดิในชู่วงฤดฝูนซ่ึ่�งมกัเกดิจีากธาตลุมภีาย์ในร่างกาย์มกีารเปลี�ย์นแปลง	(ระบบประสาท

และการไหลเวีย์นโลหิตทำางานได้ไม่สะดวก)	 มักทำาให้มีอาการท้องอืด	 ท้องเฟ้้อ	 คัลื�นไส้	

อาเจีีย์น	วิงเวีย์นศีรษะ	ปวดเมื�อย์ตามร่างกาย์	ไม่สดชืู�น	ร่างกาย์ไม่มีกำาลัง	การบรรเทาอาการ

หรือการป้องกันอาการดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขิภีาพ	 ทางศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์

นิย์มใชู้พิกัดย์า	ตรีกฏุุก	(ตรี	แปลว่า	สาม,	กฏุุก	แปลว่า	เผ็ด	ดังนั�น	ตรีกฏุุก	แปลว่า	ขิองเผ็ด	

3	อย่์าง	ได้แก่	เหง้าขิิง	เมล็ดพริกไทย์	และดอกดีปลี)	ในอัตราส่วน	1	:	1	:	1	โดย์นำามาต้ม

แพทย์์แผนไทย์แนะ “ตรีีกฏุุก” ตำรีับย์าไทย์ปรีับธาตุลมแพทย์์แผนไทย์แนะ “ตรีีกฏุุก” ตำรีับย์าไทย์ปรีับธาตุลม
พรี้อมชููเมนูอาหารีรีสเผ็ดรี้อน เหมาะดูแลสุขภาพชู่วงฤดูฝนพรี้อมชููเมนูอาหารีรีสเผ็ดรี้อน เหมาะดูแลสุขภาพชู่วงฤดูฝน
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พอเดือด	(15-20	นาที)	ดื�มหลังอาหารเชู้า-เย็์น	วันละ	2	คัรั�ง	คัรั�งละ	60	มิลลิลิตร	จีากข้ิอมูลทางวิทย์าศาสตร์

พบว่าเหง้าขิิงมีสาร	 gingerols	 และ	 shogaols	 สามารถบรรเทาอาการคัลื�นไส้	 อาเจีีย์น	 ท้องอืด	 ท้องเฟ้้อ	

ต้านการอักเสบ	และสามารถต้านอนุมูลอิสระได้	ส่วนเมล็ดพริกไทย์และดอกดีปลีพบสาร	piperine	ชู่วย์ยั์บยั์�ง

อาการแพ้	(ยั์บยั์�งการหลั�ง	histamine)	สามารถบรรเทาอาการท้องอืด	ท้องเฟ้้อ	และชู่วย์ให้เลือดลมไหลเวีย์น

ได้สะดวก	 ดังนั�น	 พิกัดย์าตรีกฏุุกจ่ีงเป็นตำารับย์าที�เหมาะต่อการนำามาดูแลสุขิภีาพในชู่วงนี�	 อย่์างไรก็ตาม	

ย์าดังกล่าวประกอบด้วย์สมุนไพรที�มีรสเผ็ดร้อน	 คัวรห้ามใชู้กับผู้ที�แพ้สมุนไพรในส่วนประกอบขิองตรีกฏุุก	

ห้ามใชู้ในสตรีที�ตั�งคัรรภ์ี	และคัวรระวังการใชู้กับผู้ที�เป็นแผลในกระเพาะอาหาร	

 นพ.ขวััญชััย	 กล่าวในตอนท้าย์ว่า	 ในชู่วงฤดูฝนคัวรเน้นการรับประทานอาหารที�มีส่วนประกอบขิอง

สมุนไพรรสเผ็ดร้อน	 เชู่น	 ขิิง	 ข่ิา	ตะไคัร้	 โหระพา	แมงลัก	พริกไทย์	ฯลฯ	 เมนูอาหารที�แนะนำา	 ได้แก่	 ต้มย์ำา	

ต้มโคัล้ง	แกงป่า	แกงไตปลา	และผัดเผ็ดต่าง	ๆ	ส่วนเคัรื�องดื�มหรือชูาสมุนไพรที�แนะนำา	ได้แก่	นำ�าขิิง	นำ�าตะไคัร้	

ก็จีะชู่วย์บำารุงร่างกาย์ให้แข็ิงแรงได้อีกด้วย์	 และที�สำาคััญคัวรออกกำาลังกาย์อย่์างสมำ�าเสมอ	 นอนหลับพักผ่อน

ให้เพีย์งพอ	 เน้นการดูแลสุขิภีาพให้ถูกสุขิลักษณะ	 เชู่น	 กินร้อน	 ใชู้ชู้อนส่วนตัว	 สวมหน้ากากอนามัย์	 งดเว้น

การเข้ิาไปอยู่์ในที�ที�มีผู้คันแออัด	 และปฏิบัติตามคัำาแนะนำาขิองกระทรวงสาธารณสุขิอย่์างเคัร่งคัรัด	 หากมี

ข้ิอสงสัย์เกี�ย์วกับการใชู้สมุนไพรหรือการดูแลสุขิภีาพด้วย์ศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์	 สามารถสอบถามได้ที�

โทรศัพท์	0-2590-7007	กรมการแพทย์์แผนไทย์และการแพทย์์ทางเลือก
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“BearconCAM” กล้้องวััดอุณหภููมิิอัจฉริิยะ “BearconCAM” กล้้องวััดอุณหภููมิิอัจฉริิยะ 
ตััวช่่วยคััดกรองผู้้�เสี่่�ยงโคัวิด-19 ทุุกสี่ถานการณ์์ตััวช่่วยคััดกรองผู้้�เสี่่�ยงโคัวิด-19 ทุุกสี่ถานการณ์์

	 เม่ื่�อหน่ึ่�งในึ่อาการท่ี่�ต้้องเฝ้้าระวัังของโควิัด-19	 ค่อ	 อุณหภููมิื่ร่างกายสููง	 37.5	 °C 

จากการคัดกรองด้วัยเคร่�องต้รวัจวััดอุณหภููมิื่	 ดังนัึ่�นึ่	 ประสิูที่ธิิภูาพและควัามื่แมื่่นึ่ยำาของ

เคร่�องต้รวัจวััดอุณหภููมิื่จ่งเป็นึ่ปัจจัยหลักท่ี่�ต้้องให้ควัามื่สูำาคัญในึ่การคัดกรองกลุ่มื่เสู่�ยง

ติ้ดโรคโควิัด-19

	 ล่าสุูดหน่ึ่�งในึ่ผูู้้ประกอบการด้านึ่	 IoT	 platform	 เปิดตั้วันึ่วััต้กรรมื่	 “BearconCAM”	

กล้องวััดอุณหภููมิื่อัจฉริยะแบบไร้สัูมื่ผัู้สู	 ใช้้เพ่�อคัดกรองโรคโควัิด-19	 ท่ี่�สูามื่ารถขยายกลุ่มื่

สูู่งานึ่อ่เวันึ่ท์ี่ระดับจังหวััด	ซ่ึ่�งได้รับการสูนัึ่บสูนุึ่นึ่จากโครงการบ่มื่เพาะธุิรกิจเที่คโนึ่โลย่	หร่อ	

SUCCESS	โดยศููนึ่ย์พัฒนึ่าผูู้้ประกอบการธุิรกิจเที่คโนึ่โลย่	(BIC)	ภูายใต้้ศููนึ่ย์บริหารจัดการ

เที่คโนึ่โลย่	 (TMC)	 สูำานัึ่กงานึ่พัฒนึ่าวัิที่ยาศูาสูต้ร์และเที่คโนึ่โลย่แห่งช้าต้ิ	 (สูวัที่ช้.)	 ภูายใต้้

กระที่รวังการอดุมื่ศู่กษา	วิัที่ยาศูาสูต้ร	์วิัจัยและนึ่วััต้กรรมื่	(อวั.)	เพ่�อสูร้างรากฐานึ่ใหผูู้้้บริหาร

กิจการ ผูู้้ประกอบการธุิรกิจ	เจ้าของธุิรกิจเที่คโนึ่โลย่	และกลุ่มื่สูต้าร์ที่อัพ	(Startup)	ให้สูามื่ารถ

เติ้บโต้และขยายฐานึ่ลูกค้าได้อย่างมัื่�นึ่คง	ด้วัยกระบวันึ่การเร่ยนึ่รู้	การบ่มื่เพาะ	และหนุึ่นึ่เสูริมื่

กลไกการสูนัึ่บสูนุึ่นึ่ต่้าง	ๆ

	 นายภลลกร	พิิมพ์ิสุุวรรณ	กรรมการผู้้�จััดการ	บริษััท	แบร์คอน	คอร์ปอเรชัั่�น	จัำากัด	

เปิดเผู้ยว่ัา	 จุดเริ�มื่ต้้นึ่ของการพัฒนึ่านึ่วััต้กรรมื่	 “BearconCAM”	กล้องวััดอุณหภููมิื่อัจฉริยะ

แบบไร้สัูมื่ผัู้สู	เน่ึ่�องจากพบวัา่เคร่�องวััดอณุหภููมิื่โดยทัี่�วัไปท่ี่�ใช้้สูำาหรับคัดกรองในึ่สูถานึ่ท่ี่�ต่้าง	ๆ 	
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เดิมื่ท่ี่จะต้้องใช้้ที่รัพยากรบุคคลเพ่�อต้รวัจวััดอุณหภููมิื่	 ที่ำาให้ม่ื่ควัามื่ล่าช้้า	 รวัมื่ถ่งผูู้้คัดกรองอาจ

ม่ื่โอกาสูเสู่�ยงติ้ดเช่้�อจากผูู้้ป่วัยได้ง่าย	 และไม่ื่ม่ื่การเก็บประวััติ้ใบหน้ึ่าและอุณหภููมิื่	 ท่ี่�สูำาคัญค่อ

ไม่ื่สูามื่ารถนึ่ำาไปใช้้งานึ่กลางแจ้งหร่อบริเวัณท่ี่�ม่ื่อุณหภููมิื่สููงได้	จ่งเป็นึ่ท่ี่�มื่าของการพัฒนึ่านึ่วััต้กรรมื่	

“BearconCAM”	 ซ่ึ่�งเป็นึ่กล้องวััดอุณหภููมิื่อัจฉริยะแบบไร้สัูมื่ผัู้สูท่ี่�สูามื่ารถต้รวัจวััดอุณหภููมิื่

ผู่้านึ่ข้อม่ื่อโดยไม่ื่สัูมื่ผัู้สูอุปกรณ์	 ม่ื่ระบบต้รวัจจับการใสู่หน้ึ่ากากอนึ่ามัื่ยพร้อมื่เสู่ยงเต่้อนึ่	 รวัมื่ถ่ง

ม่ื่การเก็บประวััติ้ใบหน้ึ่า	 อุณหภููมิื่	 เวัลาท่ี่�ต้รวัจวััด	และพิกัดบริเวัณท่ี่�ที่ำาการต้รวัจวััดเพ่�อนึ่ำาข้อมูื่ล

ไปใช้้ภูายหลังได้

	 “จุดเด่นึ่ของ	 BearconCAM	นึ่อกจากสูามื่ารถวััดอณุหภููมิื่ได้แบบไม่ื่ต้้องสูมัื่ผัู้สูอุปกรณ์แล้วั	

ยังสูามื่ารถต้รวัจวััดได้อย่างแมื่่นึ่ยำา	 โดยคลาดเคล่�อนึ่ไมื่่เกินึ่	 0.3	 °C	 สูามื่ารถต้รวัจวััดได้	

20-30	คนึ่/นึ่าท่ี่	ตั้วัเคร่�องประกอบด้วัยเลนึ่ส์ูคู่ซ่ึ่�งช่้วัยป้องกันึ่การปลอมื่แปลงใบหน้ึ่า	เช่้นึ่	การนึ่ำา

ภูาพถ่ายมื่าสูแกนึ่แที่นึ่ใบหน้ึ่าจริง	 อ่กทัี่�งยังสูามื่ารถใช้้งานึ่ทัี่�งในึ่อาคารและกลางแจ้งได้	 เน่ึ่�องจาก

ม่ื่ระบบเซ็ึ่นึ่เซึ่อร์	2	ตั้วั	ได้แก่	TOF	(time	of	flight)	Sensor	สูำาหรับต้รวัจจับระยะห่างวััต้ถุ	เพ่�อให้

ได้ค่าท่ี่�แม่ื่นึ่ยำาในึ่ระยะท่ี่�เหมื่าะสูมื่ท่ี่�สุูด	ซ่ึ่�งช่้วัยให้ตั้วัเคร่�องสูามื่ารถแยกได้ระหว่ัางอุณหภููมิื่ร่างกายกับ

อุณหภููมิื่อากาศู	และ	Temperature	Sensor	สูำาหรับต้รวัจวััดอุณหภููมิื่ท่ี่�ข้อม่ื่อและสู่งผู้ลไปยังระบบ

ประมื่วัลผู้ล	

	 โดยข้อมูื่ลทัี่�งหมื่ดจะถูกเก็บบนึ่ระบบ	Cloud	Server	ซ่ึ่�งหน่ึ่วัยงานึ่สูามื่ารถมื่อนิึ่เต้อร์แบบ

เร่ยลไที่ม์ื่ได้ท่ี่�หน้ึ่า	dashboard	 รวัมื่ถ่งการเร่ยกดูข้อมูื่ลย้อนึ่หลังได้	 ซ่ึ่�งท่ี่�ผู่้านึ่มื่าได้ม่ื่การนึ่ำาไปใช้้งานึ่จริง

แล้วัท่ี่�งานึ่ต้รุษจ่นึ่ประจำาจังหวััดนึ่ครสูวัรรค์ท่ี่�ผู่้านึ่มื่า	 รวัมื่ถ่งงานึ่ใหญ่ประจำาปีอย่างงานึ่	 “ยอสูวัย	

ไหวั้สูา	 พระญามื่ังราย	 ครบรอบ	 725	 ปีจังหวััดเช่้ยงใหมื่่”	 ซ่ึ่�งขณะน่ึ่�ที่างเที่ศูบาลนึ่ครเช่้ยงใหมื่่

ได้ที่ำาการขอซ่ึ่�อเพ่�อนึ่ำามื่าติ้ดตั้�งท่ี่�สูนึ่ามื่ก่ฬาของเที่ศูบาล	และได้ที่ำาการสู่งมื่อบเร่ยบร้อยแล้วั	รวัมื่ถ่ง

เที่ศูบาลจังหวััดนึ่ครสูวัรรค์ด้วัยเช่้นึ่กันึ่”	นายภลลกร	กล่าวั
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	 นายภลลกร	กล่าวัด้วัยว่ัา	ควัามื่สูำาเร็จท่ี่�เกิดข่�นึ่น่ึ่�เกิดจากการได้รับการบ่มื่เพาะและการให้

คำาปร่กษาดา้นึ่ธิรุกจิจากโครงการ	SUCCESS	ซ่ึ่�งเดมิื่ท่ี่ที่างบรษัิที่ตั้�งเปา้หมื่ายไว้ัเปน็ึ่กลุ่มื่ของโรงเร่ยนึ่

ในึ่สัูงกัดของภูาครัฐ	 อย่าง	 อบต้.	 หร่อเที่ศูบาล	 ซ่ึ่�งก่อนึ่เข้าร่วัมื่โครงการยังไม่ื่สูามื่ารถเจาะกลุ่มื่

เป้าหมื่ายท่ี่�ตั้�งได้เพราะการที่ำางานึ่กับภูาครัฐจะต้้องม่ื่กระบวันึ่การและขั�นึ่ต้อนึ่ท่ี่�ค่อนึ่ข้างซึ่ับซึ่้อนึ่

พอสูมื่ควัร	แต่้หลังจากท่ี่�ได้เข้าร่วัมื่โครงการ	SUCCESS	จ่งได้รับคำาแนึ่ะนึ่ำาที่ำาให้สูามื่ารถแก้ปัญหา

ต้รงจุดน่ึ่�ได้	และเกิดการต่้อยอดควัามื่คิดสูู่การขยายกลุ่มื่เป้าหมื่ายจากโรงเร่ยนึ่สูู่หน่ึ่วัยงานึ่ท้ี่องถิ�นึ่

อ่�นึ่	ๆ 	ท่ี่�อยู่ในึ่การดูแลกำากับของ	อบต้.	และเที่ศูบาล นึ่อกจากน่ึ่�โครงการ	SUCCESS	ยังสูนัึ่บสูนุึ่นึ่

ในึ่เร่�องของการออกบูธิและการประช้าสัูมื่พันึ่ธ์ิ	 ซ่ึ่�งช่้วัยที่ำาให้นึ่วััต้กรรมื่เป็นึ่ท่ี่�รู้จักและม่ื่พ่�นึ่ท่ี่�สู่�อ

มื่ากข่�นึ่อ่กด้วัย

	 นางศัันสุนีย์	 ฮวบสุมบ้รณ์	 ผู้้�อำานวยการศ้ันย์พัิฒนาผู้้�ประกอบการธุุรกิจัเทคโนโลยี	

(BIC)	สุวทชั่.	กล่าวัว่ัา โครงการ	SUCCESS	เป็นึ่โครงการท่ี่�จะช่้วัยสูร้างรากฐานึ่ให้ผูู้้ประกอบการ

ด้านึ่ธิุรกิจดิจิตั้ล	 ซึ่อฟต้์แวัร์	 และไอซ่ึ่ท่ี่ทีุ่กประเภูที่	 รวัมื่ถ่งผูู้้ประกอบการธิุรกิจนึ่าโนึ่เที่คโนึ่โลย่	

เที่คโนึ่โลย่ช่้วัภูาพ	และอ่�นึ่	ๆ 	ให้สูามื่ารถเต้บิโต้และขยายฐานึ่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมัื่�นึ่คง	ดว้ัยกระบวันึ่การ

เร่ยนึ่รู้	การบ่มื่เพาะ	และกลไกการสูนัึ่บสูนุึ่นึ่ต่้าง	ๆ 	เช่้นึ่	การวิันิึ่จฉัยธุิรกิจเพ่�อประเมิื่นึ่ถ่งควัามื่เป็นึ่

ไปได้และการเต้ิบโต้ของธิุรกิจ	 การอบรมื่ท่ี่�มุ่ื่งเนึ่้นึ่ให้ผูู้้ประกอบการและ	 Startup	 ได้ม่ื่ทัี่กษะทัี่�ง

ในึ่ด้านึ่ธุิรกิจและการบริหารองค์กร	การพบท่ี่�ปร่กษาด้านึ่ต่้าง	ๆ	ท่ี่�จำาเป็นึ่ต่้อการดำาเนิึ่นึ่ธุิรกิจแบบ	

1	ต่้อ	1	ท่ี่�ช่้วัยเต้ร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่ในึ่การพบนัึ่กลงทุี่นึ่	ไม่ื่ว่ัาจะเป็นึ่ในึ่ด้านึ่การต้ลาด	การคิดวิัเคราะห์

ต้้นึ่ทุี่นึ่ราคาขายหร่อการจัดโปรโมื่ชั้นึ่	รวัมื่ถ่งการสูนัึ่บสูนุึ่นึ่และสู่งเสูริมื่การสูร้างรายได้	สูร้างพ่�นึ่ท่ี่�

ประช้าสัูมื่พันึ่ธ์ิ	ขยายฐานึ่ลูกค้า	สูร้างพันึ่ธิมิื่ต้รภูาครัฐและภูาคธุิรกิจเอกช้นึ่ต่้าง	ๆ	และพาออกสูู่

ต้ลาดทัี่�งในึ่และต่้างประเที่ศู	 ซ่ึ่�งปีน่ึ่�ผูู้้ประกอบการสูร้างรายได้รวัมื่กว่ัา	 750	 ล้านึ่บาที่	 ม่ื่มูื่ลค่า

การลงทุี่นึ่เพิ�มื่กว่ัา	 147	 ล้านึ่บาที่	 และม่ื่การจ้างงานึ่เพิ�มื่กว่ัา	 190	 ราย	 หร่อนัึ่บเป็นึ่มูื่ลค่ากว่ัา	

49	ล้านึ่บาที่
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อย.เตืือนระวััง พบผลิิตืภััณฑ์์ฟ้้าทะลิายโจรปลิอม
	 อย.	ตรวจพบผลิิตภััณฑ์์ปลิอม	ช่ื่�อผลิิตภััณฑ์์	ฟ้้า	 fA	Andrographis	

Paniculata	Cordata	600	mg	ส่่วนประกอบระบุว่าประกอบด้้วย	andrographis	

paniculata	 400	 mg	 ฟ้้าทะลิายโจร	 60%	 ฉลิากแส่ด้งเลิขส่ารบบอาหาร	

13-1-27660-5-0029	จัด้จำาหน่ายโด้ย	บริษััท	เร่อนแก้วอินเตอร์	ด้รักส์่	จำากัด้	

อ.ส่ามโคก	 จ.ปทุมธานี	 อย.	 ได้้ตรวจส่อบผลิิตภััณฑ์์ดั้งกล่ิาวแล้ิวขอย่นยันว่า

เป็นผลิิตภััณฑ์์ปลิอม	 เน่�องจากผลิิตภััณฑ์์ที�มีเลิขส่ารบบอาหารด้ังกลิ่าวได้้รับ

อนุญาตเป็นผลิิตภััณฑ์์เส่ริมอาหารในช่ื่�อ	 ฟ้้า	 (ผลิิตภััณฑ์์เส่ริมอาหาร)/FA	

(Dietary	Supplement	Product)	ส่่วนประกอบค่อ	พลูิคาว	ไม่ใช่ื่ฟ้้าทะลิายโจร

แต่อย่างใด้	เต่อนประชื่าชื่นระวังมิจฉาชีื่พอาศััยช่ื่วงการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19	ซ้ำำ�าเติม	เอาผลิิตภััณฑ์์ปลิอมหลิอกขาย	แนะก่อนซ่้ำ�อ	

ดู้ฉลิากผลิิตภััณฑ์์ต้องมีเลิขทะเบียนตำารับส่มุนไพรข้�นต้นด้้วยอักษัร	 “G”	 ไม่แน่ใจตรวจส่อบได้้ที�	 www.fda.moph.go.th	 หร่อ	 Oryor	

Smart	Application

อย.เผย ผ้าอนามัยทุกชนิดจัดเป็นเครื�องสำำอาง เพื�อคุ้มครองผ้้บริโภัค
	 อย.	 ขอชีื่�แจงว่าผ้าอนามัยทั�งแบบใช้ื่ภัายนอกแลิะชื่นิด้ส่อด้ถููกจัด้เป็น

เคร่�องส่ำาอางตามพระราชื่บัญญัติเคร่�องส่ำาอางมาโด้ยตลิอด้	ซ้้ำ�งเป็นไปตามคำานิยาม

ของเคร่�องส่ำาอางที�เป็นวัตถุูที�มุ่งหมายส่ำาหรับใช้ื่ทา	ถูู	นวด้	โรย	พ่น	หยอด้	ใส่่	อบ	หร่อ

กระทำาด้้วยวิธีอ่�นใด้ต่อส่่วนหน้�งส่่วนใด้ของร่างกายเพ่�อความส่ะอาด้	 ฯลิฯ	 แต่เม่�อ

พระราชื่บัญญัติเคร่�องส่ำาอาง	 พ.ศั.	 2558	 มีผลิบังคับใช้ื่	 ได้้กำาหนด้นิยามของ

เคร่�องส่ำาอางให้ใช้ื่เฉพาะภัายนอกร่างกาย	 จ้งทำาให้ผ้าอนามัยชื่นิด้ส่อด้ไม่เข้าข่าย

เป็นเคร่�องส่ำาอาง	 เน่�องจากมีการส่อด้เข้าไปในร่างกาย	 ไม่ส่อด้คล้ิองกับคำานิยาม

ดั้งกล่ิาว	 แต่เพ่�อความปลิอด้ภััยของผู้บริโภัค	 กระทรวงส่าธารณสุ่ข	 โด้ย	 อย.	 จ้งเห็นส่มควรออกกฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยชื่นิด้ส่อด้

เป็นเคร่�องส่ำาอางดั้งเดิ้ม	 เพราะจะได้้มีการกำากับดู้แลิให้ผลิิตภััณฑ์์ได้้มาตรฐานความปลิอด้ภััย	 ควบคุมการปนเป้�อนของเช่ื่�อจุลิินทรีย์	

รวมทั�งมีการแส่ด้งคำาเต่อนที�ฉลิากเพ่�อให้ผู้บริโภัคได้้ศ้ักษัาทำาความเข้าใจก่อนใช้ื่ผลิิตภััณฑ์์ด้้วย

	 อย.	 ได้้ด้ำาเนินการตรวจส่อบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลิลิวง	

เน่�องจากชุื่ด้ตรวจ	COVID-19	Home	Test	 ดั้งกล่ิาวยังไม่ได้้ข้�นทะเบียน

เพ่�อประเมินประส่ิทธิภัาพกับ	 อย.	 จ้งขอเต่อนประชื่าชื่นอย่าหลิงเช่ื่�อ

ซ่้ำ�อชุื่ด้ตรวจดั้งกล่ิาวมาใช้ื่	 เพราะมีความเสี่�ยงที�จะแปลิผลิผิด้พลิาด้	 ซ้้ำ�งขณะนี�	

อย.	 ได้้อนุญาตชุื่ด้ตรวจโควิด้-19	 มากกว่า	 240	 รายการ	 ครอบคลิุม

ทั�งการตรวจหาส่ารพันธุกรรม	ตรวจหาแอนติเจน	แลิะตรวจหาภูัมิคุ้มกัน	

การใช้ื่ชุื่ด้ตรวจหาเช่ื่�อไวรัส่โควิด้-19	ส่ำาหรับประชื่าชื่นใช้ื่ตรวจเองจะต้อง

เป็นชื่นิด้ตรวจแอนติเจนที�ได้้รับอนุญาตจาก	อย.	โด้ยส่ามารถูตรวจส่อบได้้

จากเว็บไซ้ำต์กองควบคุมเคร่�องม่อแพทย์	แลิะควรใช้ื่ภัายใต้คำาแนะนำาของบุคลิากรทางการแพทย	์เพราะต้องมีเทคนิคในการเก็บตัวอย่าง

ไม่ให้เกิด้การบาด้เจ็บแลิะปนเป้�อนเช่ื่�อโรค	การหยด้นำ�ายา	แลิะการอ่านผลิ	เพ่�อความปลิอด้ภััยของผู้ใช้ื่แลิะการแปลิผลิที�ถููกต้อง

อย่าสำั�งซื้ื�อ! ชุดตืรวัจ COVID-19 Home Test จากเกาหลิี
เสำี�ยงแปลิผลิผิดพลิาด
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	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 รููปแบบของ

วััคซีีนโควิัด-19 ตอนทีี่� 1 (COVID-19 vaccine platforms part 1) เขีียนื่บทความ

โดย	 ผศึ.ภก.ดร.สัมจริง	 ร่่งแจ้ง	 คณะเภสััชศึาสัต่ร์	 มหาวิทยาลััยเชียงใหม่	

รหัสักิจกรรม	 1003-1-000-006-07-2564	 จำานื่วนื่	 3	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย่	

12	กรกฎาคม	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 รููปแบบของ

วััคซีีนโควิัด-19 ตอนทีี่� 2 (COVID-19 vaccine platforms part 2) เขีียนื่บทความ

โดย	 ผศึ.ภก.ดร.สัมจริง	 ร่่งแจ้ง	 คณะเภสััชศึาสัต่ร์	 มหาวิทยาลััยเชียงใหม่	

รหัสักิจกรรม	 1003-1-000-007-07-2564	 จำานื่วนื่	 3	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย่	

12	กรกฎาคม	พื่.ศึ.	2565

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

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 การูใช้้ยา

พารูาเซีตามอลอย่างสมเหตุผลและการูรัูกษาภาวัะพิษจากยา เขีียนื่บทความโดย	

พื่ญ.เมษญา	 ชาติ่ก่ลั	 คณะเภสััชศึาสัต่ร์	 มหาวิทยาลััยหัวเฉีียวเฉีลัิมพื่ระเกียรต่ิ	

รหัสักิจกรรม	 1013-1-000-005-07-2564	 จำานื่วนื่	 3	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย่	

11	กรกฎาคม	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	การูเลิกสุรูา 

(Alcohol Cessation) เขีียนื่บทความโดย	 รศึ.ภญ.ส่ัณี	 เ ลิัศึสิันื่อ่ดม	

คณะเภสััชศึาสัต่ร์	มหาวิทยาลััยขีอนื่แก่นื่,	ภก.ชินื่วัต่ร	บัวมี	มูลันิื่ธิิเภสััชกรรมช่มชนื่	

รหัสักิจกรรม	 5004-1-000-001-07-2564	 จำานื่วนื่	 3	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย่	

30	มิถุ่นื่ายนื่	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 การูใช้้ยา

เบดาควิัลีนสำาหรัูบรัูกษาวััณโรูคด้�อยาหลายขนาน (The use of bedaquiline 

for treatment of MDR-TB) เขีียนื่บทความโดย	ภก.นัื่นื่ทวัฒน์ื่	 ตั่นื่ธินื่าส่ัวัฒน์ื่	

แลัะ	รศึ.ภก.ดร.ชาญกิจ	พ่ื่ฒิเลัอพื่งศ์ึ	คณะเภสััชศึาสัต่ร์	จ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย	

รหัสักิจกรรม	 1001-000-004-07-2564	 จำานื่วนื่	 2.5	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย่	

5	กรกฎาคม	พื่.ศึ.	2565






