www.medicalfocusth.com

นิตยสารรายปกษ ปที่ 14 ฉบับที่ 158 ปกษหลัง เดือนพฤษภาคม 2565

โรคหื
ด
และนวัตกรรมการรักษาผูปวยโรคหืดขั้นรุนแรง

ทำความรูจักกับ IF
ศูนยสกัด “ดีเอ็นเอ”
(Intermittent Fasting) สงกลุมตัวอยาง ถอดรหัส
ลดน้ำหนักไดอยางไร

พันธุกรรมคนไทย ตอยอดว�จัย
ดานการแพทยและสาธารณสุข

1।

।2

CONTENT
May-2 2022

Cover Story Focus
(เรื่องจากปก)

05 12

โรคหืด และนวัตกรรมการรักษาผูปวยโรคหืดขั้นรุนแรง

08

Pharma News Focus
(แวดวงยา)

- ขอมูลใหมทส่ี ำคัญของ Dapagliflozin ในผูป ว ย HFpEF
- ความคืบหนาของวัคซีน ChulaCov19

Innovation Focus
(เทคโนโลยี&นวัตกรรม)

10

RightStyle
(วิถีสุขสาระ)

ทำความรูจักกับ IF (Intermittent Fasting)
ลดน้ำหนักไดอยางไร
กไดอยางไร

14

Health & Medical
(แวดวงสุขภาพ&การแพทย)

- ศูนยสกัด “ดีเอ็นเอ” สงกลุม
ตัวอยาง ถอดรหัสพันธุกรรม
คนไทย ตอยอดวิจัยดาน
การแพทยและสาธารณสุข

- แพทย สจล. หวงผูส งู วัย-ปวยติดเตียงขาดสารอาหาร
หนุนนักวิจัยอาหาร “คิดคนอาหารผานสายฟดแบบ
ฟรีซดรายสูตรใหม!” ครั้งแรก

นักวิจัย ม.บูรพา พัฒนาโปรแกรมความเปนเสมือนจริง
สำหรับการเพิ่มหนาที่การบริหารจัดการสมองผูสูงอายุ
ชี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสมองไดจริง
3।

17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก

WORLD HYPERTENSION DAY

...เริม่ ด้วยข่าวดีกอ่ นส�ำหรับโรค COVID-19…ข้อมูลระบาดวิทยาขององค์การ
อนามัยโลกหรือ WHO ทีไ่ ด้รบั การ updated ล่าสุดเมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2022 ยืนยันว่าการ
ระบาดใหญ่ทว่ั โลกของโรค COVID-19 ก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาลงแล้ว ซึง่ เริม่ เข้าสูข่ าลงมาตัง้ แต่
ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงสัปดาห์วันที่ 25 เมษายนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา โดยรวมทั่วโลกมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่อยู่ที่ 3.8 ล้านรายและมี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จ�ำนวน 15,000 ราย ลดลง 17% และ 3% ตามล�ำดับเมื่อ
เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้...
...แต่ขา่ วร้ายเกีย่ วกับโรค COVID-19 มีอยูห่ ลายข่าว...จาก updated weekly
epidemiological data ณ วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน พบว่าในภูมิภาค
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกยังคงมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 อยู่สูงมาก
เฉพาะแค่ช่วงสัปดาห์วันที่ 25 เมษายนถึง 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรค
COVID-19 เพิ่มขึ้นถึง 69% เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในอินเดียที่
เพิ่มขึ้นกว่า 200%...เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 มีตัวเลขประมาณการใหม่จาก WHO
ว่าในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ทั่วโลกมียอดผู้เสียชีวิตทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมจากโรค COVID-19 สูงถึงประมาณ 14.9 ล้าน (ตั้งแต่ 13.3 ล้านคนไปจนถึง
16.6 ล้านคน) ซึ่งถือเป็นยอดการเสียชีวิตที่มากเกินไปจริง ๆ และสูงกว่าเกือบ 3 เท่าเมื่อ
เทียบกับตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ที่ทั่วโลกรายงานไปยัง WHO ในช่วง
ดังกล่าว...
…ส่วนปัญหา post-COVID syndrome หรือ chronic COVID หรือที่ WHO
เรียกว่าภาวะ long COVID คือติดเชื้อ COVID-19 แต่รักษาหายแล้วและตรวจไม่พบเชื้อ
COVID-19 ในร่างกาย มีการศึกษาที่รายงานไว้ใน Lancet Respiratory Medicine
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2022 ว่าผู้ป่วย COVID-19 เพียงแค่ประมาณ 25% หรือแค่ 1 ใน 4
เท่านัน้ ทีส่ ามารถฟืน้ ตัวเป็นปกติได้ภายใน 1 ปีหลังจากออกจากโรงพยาบาล ขณะทีส่ ว่ นใหญ่
ถึงประมาณ 75% ไม่สามารถฟื้นตัวเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์...นอกจากนี้ ยังมีหลักฐาน
ใหม่ลา่ สุดจากการประชุม International Congress of the Spanish Society of Precision
Health ครั้งที่ 7 พบว่าการติดเชื้อโรค COVID-19 สามารถมีอาการคงเหลือในระยะยาว
หรือภาวะ Long COVID ได้มากกว่า 50 อาการ โดย 9 ใน 10 หรือถึงประมาณ 87% ของ
ผู้ป่วย COVID-19 ที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จะมีอาการคงเหลืออย่างน้อย 1 อาการ
ภายในเวลา 60 วันหลังจากเริ่มมีอาการป่วยของโรค COVID-19 เกิดขึ้น
วกกลับมาที่นิตยสาร Medical Focus (E-magazine) ฉบับปักษ์หลังเดือน
พฤษภาคม 2565 มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรคหืดขั้นรุนแรงและ
นวัตกรรมการรักษา...ความคืบหน้าของวัคซีน ChulaCov19…โปรแกรมความเป็นเสมือนจริง
ส� ำ หรั บ การเพิ่ ม การบริ ห ารจั ด การสมองผู ้ สู ง อายุ . ..FI คื อ อะไรและช่ ว ยลดน�้ ำ หนั ก
ได้อย่างไร...อย่าพลาดกันเชียวนะครับ
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บทความ เนื้อหา และข้อความที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร Medical Focus
เป็ น ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คลและทั ศ นคติ เ ฉพาะตั ว ของผู ้ เขี ย น
จึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของผู้จัดท�ำนิตยสาร Medical Focus ผู้อ่าน
จึงต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง

เรื่องจากปก
Cover Story Focus

โรคหืด

และนวัตกรรมการรักษา
ผูป้ ว่ ยโรคหืดขัน้ รุนแรง

หากคุณมีอาการ ไอ หอบเหนื่อยและ
แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด นั่นแสดงว่า
คุณอาจเป็นโรคหืดได้...
โรคหืด จัดเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศที่เพิ่ม
มากขึน้ เป็นโรคทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ หากควบคุมอาการโรคหืดไม่ได้
ผูป้ ว่ ยต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล รวมถึงอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มีโอกาสเสียชีวิตได้
เพื่อให้รู้จักกับโรคหืดมากขึ้น คอลัมน์ CoverStory ฉบับนี้
อาจารย์ นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ สาขาวิชาโรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาให้รายละเอียดเกีย่ วกับโรคหืดพร้อมกับ
แนวทางการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหืดขั้นรุนแรง
โรคหืด เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ที่มีผล
ท�ำให้หลอดลมของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และ

อาจารย์ นายแพทย์ธต
ิ ว
ิ ฒ
ั น์ ศรีประสาธน์
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่องจากปก
Cover Story Focus

สิง่ แวดล้อมมากกว่าคนปกติ ซึง่ ผูป้ ว่ ยมักมีอาการไอแน่นหน้าอก หายใจ
มีเสียงหวีดหรือหอบเหนือ่ ยเกิดขึน้ เมือ่ ได้รบั สารก่อโรคหรือสิง่ กระตุน้
อาการเหล่านี้อาจหายไปได้เอง หรือหายเมื่อได้รับยาขยายหลอดลม
และอาการอาจจะก�ำเริบรุนแรงถึงขัน้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้ โรคหืดพบได้
ในทุกช่วงอายุ พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก อายุ 2-3 ปี ซึ่งอาการจะดีขึ้นในช่วง
วัยรุ่น และอาการอาจจะแย่ลงในช่วงอายุมากขึ้นคืออายุ 40-50 ปี
นอกจากนี้โรคหืดอาจจะพบได้ในผู้สูงอายุคืออายุ 50-70 ปี
อาการและความรุนแรงของโรค
ผูป้ ว่ ยโรคหืดจะมีอาการหายใจเสียงหวีด หอบเหนือ่ ย ไอและ
แน่นหน้าอก หายใจล�ำบาก มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ อาการจะแย่ลง
ในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด ซึ่งอาการของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากไป
จนถึงรุนแรงมาก และหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการทุกวัน
ในทีส่ ดุ เมือ่ มีอาการรุนแรงมากผูป้ ว่ ยต้องเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหืด ได้แก่ การสัมผัสกับสาร
ทีท่ ำ� ให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ เช่น ฝุน่ ละออง ฝุน่ PM 2.5
ควันบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจส่วนบน พันธุกรรม เป็นต้น
การวินิจฉัยโรคหืด
แพทย์จะวินจิ ฉัยโรคหืดโดยอาศัยอาการของผูป้ ว่ ยเป็นหลัก
นอกจากนี้แพทย์อาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เช่น
การตรวจสมรรถภาพปอด เรียกว่า สไปโรเมตรีย์ (Spirometry) เพื่อ
ยืนยันความผิดปกติของสมรรถภาพปอด และตรวจการอุดกั้นของ
หลอดลมก่อนและหลังการให้ยาขยายหลอดลมเพื่อประเมินโรคหืด
เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์
(Spirometry) ได้ แพทย์อาจพิจารณาให้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น
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ร่วมกับยาพ่นสเตียรอยด์ เพื่อวินิจฉัยและติดตามตามอาการ ถ้าผู้ป่วย
มีอาการดีขึ้นหลังจากการติดตามแล้ว อาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคหืด
การรักษาโรคหืด
การรักษาโรคหืดโดยหลักจะใช้การรักษาด้วยยา ซึง่ ยารักษา
โรคหืดที่ส�ำคัญแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ยาบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออก
ฤทธิ์เร็ว ซึ่งอาจมีส่วนผสมของยาสูดพ่นสเตียรอยด์ ใช้เมื่อผู้ป่วยมี
อาการ ยานี้สามารถออกฤทธิ์บรรเทาอาการหลอดลมตีบได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องพกยานี้ติดตัวตลอดเวลา
2. ยาควบคุมอาการ ได้แก่ ยาสูดพ่นสเตียรอยด์อาจร่วมกับ
ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิย์ าว ซึง่ ต้องใช้เป็นประจ�ำทุกวัน
แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการ จนกว่าแพทย์จะแนะน�ำให้หยุดการใช้ยา
นอกจากนี้ยาบรรเทาอาการและยาควบคุมอาการ ยังมียา
ชนิ ด รั บ ประทานด้ ว ย แต่ ส ่ ว นใหญ่ มั ก จะใช้ ย าชนิ ด พ่ น เป็ น หลั ก
เนื่องจากยาชนิดพ่นมีประสิทธิภาพดีและผลข้างเคียงต�่ำ	
ผู้ป่วยโรคหืดเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาทั้ง 2 ชนิดอย่าง
ถูกต้องแล้ว และใช้ยาในขนาดสูงร่วมกับยาชนิดอืน่ เช่น ยารับประทาน
แต่ยงั ไม่สามารถควบคุมโรคหืดได้ จัดได้วา่ เป็นโรคหืดขัน้ รุนแรง ซึง่ พบ
ได้ประมาณ 4-7% ของผู้ป่วยโรคหืดทั้งหมด
ปัจจุบนั มีการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหืดขัน้ รุนแรงชนิดใหม่ เรียกว่า
“การส่องกล้องจีห้ ลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial thermoplasty)”
ซึ่งการรักษานี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้น�ำมาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

เรื่องจากปก
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อาจารย์ นายแพทย์ธติ วิ ฒ
ั น์ ศรีประ
สาธน์ กล่าวว่า การส่องกล้องจี้หลอดลมด้วย
ความร้อน (Bronchial Thermoplasty) เป็น
อี กทางเลื อกของการรั กษาผู้ป ่ว ยโรคหืด ขั้น
รุนแรง โดยผูป้ ว่ ยอยูภ่ ายใต้การระงับความรูส้ กึ
จากแพทย์วสิ ญ
ั ญี แพทย์จะใส่สายทีม่ ขี นาดความ
กว้าง 2-3 มิลลิเมตรใส่ ผ ่ า นกล้ อ งเข้ า ไปใน
หลอดลม เซนเซอร์จากสายดังกล่าวจะเปลี่ยน
จากคลื่ น วิ ท ยุ เ ป็ น ความร้ อ นที่ 65 องศา
เซลเซียส และจีเ้ ข้าไปทีห่ ลอดลมส่วนปลายเพือ่
ท�ำลายกล้ามเนือ้ เรียบบริเวณดังกล่าวให้บางลง
เมือ่ กล้ามเนือ้ เรียบของหลอดลมบางลง การตีบ
ของหลอดลมก็จะลดลง ท�ำให้อาการของโรค
หืดดีขึ้น ซึ่งการจี้แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมง โดยจะท�ำ 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งห่างกัน
3 สัปดาห์ คือ ครั้งที่ 1 ท�ำที่ปอดขวาล่าง ครั้ง
ที่ 2 ท�ำที่ปอดซ้ายล่าง ครั้งที่ 3 ท�ำที่ปอดซ้าย
บนและปอดขวาบนร่วมกัน หลังจากนั้นแพทย์
จะประเมินผู้ป่วยหลังการรักษาทุก ๆ 3 เดือน
จุดเด่นของการรักษาด้วยการส่อง
กล้องจี้หลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial
thermoplasty) ได้แก่
- เป็นการรักษาท�ำ 3 ครั้ง ห่างกัน
ครั้งละ 3 สัปดาห์ ซึ่งการรักษาได้ผลดี และมี
ผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อย
- หลังการรักษาสามารถควบคุมและ
ลดอาการก�ำเริบของโรคหืดได้ถึง 5-10 ปี ซึ่ง
ผลการรักษาใกล้เคียงกับในต่างประเทศ
- การรักษาด้วยวิธนี ี้ เมือ่ เทียบกับการ
รักษาด้วยการฉีดยาชีวภาพมุ่งเป้าบางชนิดที่มี
ราคาแพงให้ผลใกล้เคียงกัน และยังเป็นการ

ลดการใช้ ย ารั บ ประทานสเตี ย รอยด์ ที่ มี ผ ล
ข้างเคียงต่อผู้ป่วยโรคหืด
- ลดการนอนโรงพยาบาลจากโรคหืด
ก�ำเริบหรือการเข้าห้องฉุกเฉินได้ประมาณ 6070%
ข้อจ�ำกัดของการรักษาด้วยการส่อง
กล้องจี้หลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial
thermoplasty) ได้แก่
- ผูป้ ว่ ยโรคหืดทีม่ ารักษาต้องมานอน
โรงพยาบาล
- การรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยโรคหืด
ที่มีภาวะเลือดไม่แข็งตัว และผู้ป่วยโรคหืดที่ใช้
เครือ่ งกระตุกหัวใจอยูไ่ ม่สามารถท�ำได้ เนือ่ งจาก
ความร้อนที่จี้นั้นอาจไปท�ำให้เลือดออกง่าย
หรือไปรบกวนการท�ำงานของเครื่องได้
เนือ่ งจากโรคหืดเป็นโรคเรือ้ รัง หลังการ
รักษาด้วยการส่องกล้องจีห้ ลอดลมด้วยความร้อน
(Bronchial thermoplasty) ผู้ป่วยโรคหืด
ยังจ�ำเป็นต้องใช้ยาควบคุมอาการต่อไป แต่ใน
ปริมาณยาที่น้อยลง ซึ่งการใช้ยาที่น้อยลงจะ
ท�ำให้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือลดโรค
ร่วมที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาลงได้ ได้แก่
โรคความความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคของ
จอประสาทตา โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหืด
1. ผูป้ ว่ ยโรคหืดมีอาการก�ำเริบได้งา่ ย
เมื่อมีสิ่งกระตุ้น ซึ่งสิ่งกระตุ้นที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
อาการโรคหืดก�ำเริบคือ ฝุ่นละออง ควันบุหรี่
และการติดเชื้อ มีข้อมูลในเรื่องฝุ่น PM2.5
ชัดเจนว่า ฝุน่ PM 2.5 เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหืดก�ำเริบและเพิม่ อัตราการตายจากโรคหืด

ก�ำเริบ แนะน�ำว่าผู้ป่วยโรคหืดควรท�ำกิจกรรม
ภายในบ้าน และลดการท�ำกิจกรรมนอกบ้าน
หากจ�ำเป็นต้องท�ำกิจกรรมนอกบ้าน ควรใช้
หน้ากาก N95 เพื่อลดการสัมผัสฝุ่น PM2.5
2. กรณีทมี่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19
ขณะนี้ ผู ้ ป ่ ว ยโรคหื ด ควรระมั ด ระวั ง ตั ว เอง
อย่างมาก ไม่ให้ติดโควิด-19 เนื่องจากโรคอาจ
มีความซับซ้อนมากขึ้น และนอกจากนี้ควร
ป้องกันไม่ให้อาการหืดก�ำเริบ เนื่องจากอาการ
ของหืดก�ำเริบและอาการโควิด-19 จะคล้ายคลึงกัน
อาจถูกรวมไว้กบั ผูป้ ว่ ยโรคโควิดแม้วา่ จะไม่ปว่ ย
เป็ น โควิ ด ก็ ต าม ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยโรคหื ด รุ น แรง
มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิดมากขึ้น
3. ผู ้ ป ่ ว ยโรคหื ด ควรใช้ ย าอย่ า ง
สม�่ำเสมอ และต้องมียาพกติดตัว และอาจมียา
ติดตัวเกินจากที่แพทย์นัดประมาณ 1 เดือน
กรณีที่ต้องมีการเลื่อนนัดหรือมีเหตุจ�ำเป็นที่
ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ ต้องมียาใช้เพื่อ
ป้องกันอาการหอบก�ำเริบ
4. ผู้ป่วยโรคหืดควรดูแลตัวเองด้วย
การฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนโควิด-19 วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ และควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
โรคหืดไม่ใช่โรคทีน่ า่ กลัว หากผูป้ ว่ ย
ไม่ ล ะเลยและหมั่ น ดู แ ลตนเองสม�่ ำ เสมอ
หลีกเลีย่ งสิ่งกระตุ้น ใช้ยาอย่างถูกต้องและ
สม�่ ำ เสมอ เมื่ อ มี อ าการ ไอ แน่ น หน้ า อก
หายใจมีเสียงหวีด ควรไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจ
รั ก ษาตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จะช่ ว ยควบคุ ม ไม่ ใ ห้
อาการก�ำเริบ และสามารถใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ
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ข้อมูลใหม่ท่ส
ี �ำคัญของ
Dapagliflozin ในผู้ป่วย HFpEF
www.astrazeneca.com, www.
medscape.com, www.jacc.org, www.
healio.com, www.practicalcardiology.
com: เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 AstraZeneca รายงานว่า dapagliflozin (Farxiga)
ยาชนิดรับประทานตัวหนึ่งในกลุ่ม sodiumglucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors
บรรลุเป้าประสงค์ (primary endpoint) ของ
การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ที่ส�ำคัญ
อีกการศึกษาหนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่า DELIVER ด้วยการ
ลดอุบตั กิ ารณ์ของ cardiovascular (CV) death
หรือ worsening heart failure (HF) ลงได้
อย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับ placebo ใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ย HF ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป และมี
mildly reduced หรือ preserved ejection
fraction คือมี left ventricular ejection
fraction หรือ LVEF มากกว่า 40% ขึ้นไป
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Scott
Solomon (ภาควิชา Cardiovascular Medicine
โรงพยาบาล Brigham and Women’s
Hospital โรงเรียนแพทย์ Harvard Medical
School นคร Boston มลรัฐ Massachusetts
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สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย
ของ DELIVER study กล่าวว่า เราดีใจที่
dapagliflozin บรรลุเป้าประสงค์หลักในประชากร
ผู้ป่วย mildly reduced หรือ preserved
ejection fraction ซึ่งมีทางเลือกของการ
รักษาอยู่น้อย โดย DELIVER เป็นการศึกษา
ทางคลิ นิ ก ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด และครอบคลุ ม
ประชากรผู้ป่วย HF มากทีส่ ดุ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ผลลัพธ์ของ DELIVER ช่วยหยิบยื่นประโยชน์ที่
ครอบคลุมทุกระยะของโรคให้กับผู้ป่วย HF
DELIVER (Dapagliflozin Evaluation
to Improve the LIVEs of Patients With
PReserved Ejection Fraction Heart Failure)
เป็น international, multicentre, parallel
group, event-driven, randomized,
double-blind Phase III trial ในผู้ป่วย
mildly reduced หรือ preserved ejection
fraction อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจ�ำนวนทั้งสิ้น
6,263 คน ทัง้ ทีเ่ ป็นและทีไ่ ม่ได้เป็นโรคเบาหวาน
เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของ dapagliflozin
10 mg รับประทานเพียงวันละครั้งร่วมกับ
standard of care เปรียบเทียบกับ placebo

โดยมีประสงค์หลักคือ time-to-first CV death
หรือ worsening HF event (HF hospitalization หรือ urgent HF visit)
อนึ่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส� ำ นั ก งานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(Food and Drug Administration หรือ FDA)
ได้อนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของ dapagliflozin
ครอบคลุมถึงการลดความเสีย่ งของการเกิด CV
death หรือ HF hospitalization ในผูป้ ว่ ย HF
ทีม่ ี preserved ejection fraction หรือผูป้ ว่ ย
HFpEF คือมี left ventricular ejection
fraction หรือ LVEF เท่ากับหรือมากกว่า 50%
และไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานก็ตามที
โดยข้อมูลส�ำคัญที่น�ำมาสู่การให้การรับรอง
dapagliflozin ในข้อบ่งใช้เพิ่มเติมนี้ ก็คือ
ผลลัพธ์จากการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3
ที่มีชื่อว่า EMPEROR-Preserved ซึ่งประเมิน
ประสิทธิภาพของ empagliflozin 10 mg
รับประทานเพียงวันละครั้งร่วมกับ standard
of care เปรียบเทียบกับ placebo ในผู้ป่วย
HFpEF จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,988 คนทั้งที่เป็นและ
ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยผลการศึกษาจากการ
ติดตามผูป้ ว่ ยเป็นเวลาเฉลีย่ 26.2 เดือน พบว่า
dapagliflozin มีประสิทธิภาพเหนือกว่า placebo
ในการลด primary outcome [13.8% เทียบกับ
17.1% ตามล�ำดับ ด้วย hazard ratio (HR) 0.79,
95% confidence interval (CI) 0.69-0.90,
p < 0.001]
ย้อนไปก่อนหน้านี้ในปี 2014 FDA
ได้ให้การรับรอง dapagliflozin 5 mg รับประทาน
เพี ย งวั น ละครั้ ง ในตอนเช้ า ร่ ว มหรื อ ไม่ ร ่ ว ม
กับอาหารก็ได้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและ
การออกก�ำลังกายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมน�ำ้ ตาลในเลือดในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิด
ที่ 2
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ความคืบหน้าของ
วัคซีน ChulaCov19

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ศ. นพ.เกียรติ
รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�ำนวยการบริหารโครงการ
พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลง
ข่าวต่อสือ่ มวลชนเกีย่ วกับความคืบหน้าในการ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov19
ซึ่งเป็นวัคซีนสัญชาติไทย ชนิด mRNA ว่า การ
พัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ในภาพรวมถือว่า
เป็นข่าวดี โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ
ระยะแรก เป็ น การออกแบบวั ค ซี น และให้
โรงงานในสหรัฐอเมริกาผลิตล็อตแรก ก็มขี า่ วดีวา่
ผ่านการพิสูจน์ในอาสาสมัครระยะที่ 1 และ 2
เรียบร้อยแล้ว พบว่าปลอดภัย กระตุน้ ภูมไิ ด้สงู
เป็นที่น่าพอใจ และขนาดที่เราเลือกเมื่อเทียบ
กับวัคซีนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้ในประเทศไทย
ได้แก่ วัคซีน mRNA BNT162b2 ของไฟเซอร์
เราก็ได้ภูมิที่สูงกว่าชัดเจน
ระยะที่ ส อง คื อ การผลิ ต วั ค ซี น ใน
ประเทศ โดยโรงงานไทย ได้แก่ บริษัท ไบโอ
เน็ตเอเชีย ซึ่งก็สามารถผลิตวัคซีนล็อตแรกใน
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผ่านการประกัน
คุณภาพแล้ว ทีมวิจัยก็ได้ส่งเอกสาร ข้อมูล
ต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการ
อาหารและยา เพือ่ ขอทดสอบในอาสาสมัครใน

ระยะที่ 1-2 ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอ
การอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ให้เราเริม่ ทดสอบในอาสาสมัครได้เมือ่ ใด
คาดว่าน่าจะได้รับค�ำตอบในเร็ว ๆ นี้ หาก
สามารถทดสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็
คาดว่าน่าจะขอขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ภายใน
ปลายปี 2565
ศ. นพ.เกียรติกล่าวว่า ขณะนีส้ ถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ
แต่การพัฒนาวัคซีนของทีมวิจัยก็ไม่ได้หยุด
ซึ่งเราก็อยากเห็นวัคซีนรุ่นที่ 1 ที่ผลิตโดยคน
ไทยทีต่ อนนีพ้ ฒ
ั นากันอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัคซีนใบยา และวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม
สามารถขึน้ ทะเบียนได้กอ่ น อย่างน้อย 1 ชนิด
หรือได้ทงั้ หมดก็จะยิง่ ดี โดยวัคซีนรุน่ ที่ 1 ตาม
ขั้นตอนก็ควรได้รับการขึ้นทะเบียนก่อน โดย
ต้องผ่านการพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัย
“ในระหว่างที่ขอขึ้นทะเบียนวัคซีน
รุ่นที่ 1 เราก็มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 เพื่อ
ป้องกันเชื้อโอมิครอนไปพร้อมกัน เพื่อรอการ
ขึ้ น ทะเบี ย นในล� ำ ดั บ ต่ อ ไป ที่ ส� ำ คั ญ การที่
ประเทศไทยมี เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ของเราเอง
ตั้งแต่การคิดค้น ออกแบบ ทดสอบ และผลิต
ได้ในโรงงานในประเทศ ท�ำให้เราสามารถ

พึ่งพาตัวเองได้ หากเกิดการระบาดของโรคโค
วิด-19 กลับมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหน
หรือเกิดโรคระบาดใหม่ ๆ ขึน้ เราก็จะสามารถ
พั ฒ นาวั ค ซี น ได้ เ องในระยะเวลาที่ เร็ ว ขึ้ น
เพราะเราสามารถพัฒนาได้ครบห่วงโซ่ดว้ ยตัว
เราเอง” ศ. นพ.เกียรติกล่าว
พร้ อ มกั น นี้ ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห าร
โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วจิ ยั วัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ยังได้กล่าวว่า ถ้าวัคซีนไทยสามารถขึน้ ทะเบียน
ได้ภายในปีนี้ ก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
สนับสนุน แต่การผลิตวัคซีนก็ตอ้ งท�ำอย่างเป็น
ขัน้ ตอน ทัง้ ต้องพิสจู น์จนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย ซึ่งจุดประสงค์หลักของ
การพัฒนาวัคซีนของไทย ก็เพื่อที่เราจะได้
พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งช่วยกระจายวัคซีนให้
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นได้ เร็ ว ขึ้ น หากเกิ ด
โรคระบาดขึน้ และการทีเ่ รามีเทคโนโลยีตงั้ แต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ เมือ่ เกิดโรคระบาดขึน้
เราจะท� ำ ได้ เร็ ว ขึ้ น โดยขั้ น ตอนการคิ ด ค้ น
ออกแบบ ผลิตและทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1
และ 2 ภายในไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่ใช้เวลานาน
ปีกว่าเหมือนขณะนี้ เพราะห่วงโซ่เรายังไม่ครบ
วงจร
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นักวิจย
ั ม.บูรพา พั ฒนาโปรแกรม
ความเป็นเสมือนจริงสําหรับการเพิ่ ม
หน้าทีก
่ ารบริหารจัดการสมองผูส
้ ูงอายุ
ชีส
้ ามารถเพิ่ มประสิทธิภาพพั ฒนา
สมองได้จริง เตรียมต่อยอดเป็น
นวัตกรรมแบบยัง
่ ยืนรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิท ยาลัย บูรพา หั วหน้ า โครงการ “การพั ฒนา
โปรแกรมความเป็นเสมือนจริงส�ำหรับการเพิ่ มหน้าที่
การบริหารจัดการสมองผู้สูงอายุ”

อาจารย์ ดร. พี ร วงศ์อป
ุ ราช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ
วิเทศสั มพั นธ์จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
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ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร.
ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัย
วิ ท ยาการวิ จั ย และวิ ท ยาการปั ญ ญา
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา หั ว หน้ า โครงการ “การพั ฒ นา
โปรแกรมความเป็นเสมือนจริงส�ำหรับการเพิ่มหน้าที่การบริหาร
จัดการสมองผู้สูงอายุ” เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ข้อมูลจากมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย ได้มกี ารส�ำรวจจ�ำนวน
ผู้สูงอายุในประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีประชากรรวม 66.5 ล้านคน
ผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน หรือ 18 % ของประชากรทั้งหมด การที่จ�ำนวนผู้สูง
อายุเพิม่ มากขึน้ อาจเป็นไปได้ทอี่ ตั ราการเกิดภาวะสมองเสือ่ มในผูส้ งู อายุไทยจะเพิม่ ขึน้
ตามไปด้วย ซึง่ มีการประมาณการจ�ำนวนผูส้ งู อายุในประเทศไทยทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
จะเท่ากับ 900,000 คนเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตามปัจจุบันแม้ยังไม่มีแนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อมที่มี
ประสิทธิภาพ แต่งานวิจัยหลายชิ้นชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมองของ
ผู้สูงอายุเพื่อชะลอหรือป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม ซึ่งการฝึกสมอง โดยเฉพาะ
การพัฒนาหน้าทีก่ ารบริหารจัดการสมอง ทีเ่ ป็นกระบวนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ การวางแผน การคิดยืดหยุน่ การมุง่ เน้นความสนใจ การยับยัง้
พฤติกรรม การควบคุมความสนใจ ภาษาและความจ�ำขณะคิด ถือเป็นอีกหนึง่ แนวทาง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ การป้องกัน ชะลอ และส่งเสริมการใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วันของผู้สูงอายุมากกว่าการพัฒนาสมองในด้านอื่น ๆ
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่
ปรากฏว่า มีการน�ำเอาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาส่งเสริมและ
พัฒนาหน้าทีก่ ารบริหารจัดการสมองในผูส้ งู อายุ ตนเองและผูร้ ว่ มวิจยั
อาจารย์ ดร. พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ
วิเทศสัมพันธ์จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงพัฒนาโครงการ “การพัฒนาโปรแกรมความ
เป็นเสมือนจริงส�ำหรับการเพิม่ หน้าทีก่ ารบริหารจัดการสมองผูส้ งู อายุ”
ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่ส�ำคัญ
ของประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 จากส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว)
งานวิจยั ดังกล่าวเป็นการพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือน
โดยบูรณาการทฤษฎีความจ�ำขณะคิดเกี่ยวกับภาพและมิติสัมพันธ์
(โปรแกรม Spatial Working Memory) ร่วมกับทฤษฎีการปรับตัว
ด้านการเคลื่อนไหวและจ�ำภาพ (โปรแกรม Motor Adaptation)
ส�ำหรับการเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ
การท�ำงานของโปรแกรมฯ เริ่มตั้งแต่ 1.การรับรู้รับสัมผัส
การมองเห็นภาพและได้ยินเสียง โดยผู้สูงอายุรับรู้และสัมผัสสภาพ
แวดล้อมเสมือนจริงจากการจ�ำลองผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน
2. การประมวลผลการรับรู้ 3. เริม่ ต้นวางแผนท�ำกิจกรรม 4. การเคลือ่ นไหว
ร่างกายตามทีก่ ำ� หนด 5.ลงมือท�ำกิจกรรม และ 6. การเรียนรูซ้ ำ�้ ปรับปรุง
และย้อนกลับ
ทัง้ นีม้ กี ารสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Unity 3D ร่วมกับ
Google Cardboard และโปรแกรม MAYA จ�ำลองสภาพแวดล้อม
เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเสมือนจริงของการเข้าร่วมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริง ที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังใช้
อุปกรณ์ในการท�ำงานเสมือนจริงเข้ามาช่วยคือ จอภาพสวมศีรษะ

ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และจอยสติกส์ โดยจะมี
3 ห้องกิจกรรม คือ ห้องครัวเสมือนจริง (Virtual Reality Kitchen:
VRK) ห้องนอนเสมือนจริง (Virtual Reality Bedroom: VRB) และ
สวนหย่อมเสมือนจริง (Virtual Reality Garden: VRG)
จากการน�ำโปรแกรมดังกล่าวไปทดลองใช้งานจริงกับผูส้ งู อายุ
พบว่า ความสามารถทัง้ สามด้านของหน้าทีก่ ารบริหารจัดการสมองเพิม่
ขึ้นทุกด้านในกลุ่มทดลองหลังฝึก ทั้งความยับยั้งชั่งใจ การปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน และการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ส�ำหรับจุดเด่นของงานวิจัย หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า
เป็นการผสานจุดเด่นของความเป็นจริงเสมือนในเรื่องการพัฒนาการ
บริหารจัดการสมองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และความเป็นจริงเสริมที่
เหมือนจริงรวมถึงการกระตุ้นสมองร่วมกับการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อ
ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยา
วิทยาการปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแพทย์และบูรณาการ
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณประเภท การวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้แบบแผน
การทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design และยัง
เป็นงานวิจยั เชิงลึกทีม่ งุ่ เพิม่ ตัวแปรส�ำคัญ ทีพ่ บว่าสามารถป้องกันหรือ
ชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ทั้งการบริหารจัดการสมองและความจ�ำ
จึงเหมาะส�ำหรับผูส้ งู อายุทไี่ ม่มภี าวะสมองเสือ่ มทีต่ อ้ งการพัฒนาหน้าที่
การบริหารจัดการสมอง ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพราะได้ออกแบบห้องการ
เรียนรู้เสมือนจริง โดยอยู่ที่บ้านก็สามารถฝึกได้
ส่วนการพัฒนาเพิม่ เติมในอนาคต ผูว้ จิ ยั กล่าวว่า จะมีการน�ำ
โปรแกรมความเป็นจริงเสมือนที่พัฒนาขึ้นไปต่อยอดในการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ สังคมผูส้ งู วัย โดยเน้นเป็นนวัตกรรมแบบยัง่ ยืน หรือบูรณาการ
ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยนวัตกรรม
ดังกล่าวสามารถน�ำไปเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการของสมองในส่วน
ของความใส่ใจ ความจ�ำขณะคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการ
วางแผนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่ม
ตัวอย่างอืน่ ๆ เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม หรือกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ที่เป็นผู้ป่วยอื่น ๆ เป็นต้น
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การควบคุ ม อาหารเพื่ อ ช่ ว ยในการควบคุ ม น�้ ำ
หนักในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกด้วยกัน
ทั้ ง นี้ ข้ึ น อยู่ กั บ ความชื่ น ชอบและความเหมาะสมของ
แต่ละคน

ผศ. พญ.พั ชญา บุญชยาอนันต์
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คอลัมน์ RightStyle Focus ฉบับนี้พาท่านมารู้จักกับ IF หรือ Intermittent Fasting รูปแบบการรับประทานอาหารที่ช่วยในการควบคุมน�้ำหนักอีกรูป
แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ โดย ผศ. พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ สาขา
วิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
IF (Intermittent Fasting) คืออะไร
Intermittent Fasting (IF) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IF คือการจ�ำกัดเวลาใน
การรับประทานอาหาร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน นั่นก็คือ

วิถีสุขสาระ
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1. ช่วงที่สามารถรับประทานได้ตามปกติ
2. ช่วงอดอาหาร คือไม่รับประทานอาหารใด ๆ ยกเว้นน�้ำ
เปล่า หรือของเหลวที่ไม่มีแคลอรี่
การก� ำ หนดระยะเวลาในการอดอาหารนั้ น มี อ ยู ่ ห ลาย
รูปแบบ ดังนี้
1. การอดอาหารแบบทั้งวัน อาจเป็นการอดอาหารแบบวัน
เว้นวัน หรือเลือกวันอดอาหาร 2 วันต่อสัปดาห์โดยเป็นวันที่ไม่ติดกัน
2.การก�ำหนดช่วงเวลาในการรับประทานอาหารภายใน 24
ชั่วโมง มีหลายสูตรด้วยกัน ได้แก่
- สูตร 18:6 คือรับประทานอาหารได้ภายใน 6 ชั่วโมง อีก
18 ชั่วโมงเป็นการอดอาหาร
- สูตร 20:4 คือรับประทานอาหารได้ภายใน 4 ชั่วโมง อีก
20 ชั่วโมงเป็นการอดอาหาร
- สูตร 22:2 คือรับประทานอาหารได้ภายใน 2 ชั่วโมง อีก
22 ชั่วโมงเป็นการอดอาหาร
ส�ำหรับช่วงเวลาในการทานรูปแบบ IF นั้นขึ้นอยู่กับความ
สะดวกของแต่ละคนในการปรับการรับประทาน เช่น สูตร 18:6 ซึ่ง
ค่อนข้างได้รับความนิยมขณะนี้เพราะปฏิบัติได้ไม่ยากนัก บางคน
สะดวกในช่วงเช้าคือ รับประทานอาหารได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง
14.00 น. หรือบางคนสะดวกช่วงเที่ยง คือรับประทานได้ตั้งแต่เวลา
12.00 น. ถึง 18.00 น. เป็นต้น
IF (Intermittent Fasting) ลดน�้ำหนักได้อย่างไร
การรับประทานอาหารรูปแบบ IF (Intermittent Fasting)
นั้นโดยหลักการคือ เป็นการจ�ำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร โดย
ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือก�ำหนดชนิดและปริมาณอาหารทีร่ บั ประทาน
โดยทั่วไปการจ�ำกัดเวลาในการรับประทานอาหารมักท�ำให้ปริมาณ
แคลอรีห่ รือพลังงานทีไ่ ด้รบั โดยรวมต่อวันลดลง ส่งผลท�ำให้นำ�้ หนักลด
ลงตามด้วย ซึ่งน�้ำหนักตัวของผู้รับประทานอาหารรูปแบบ IF (Intermittent Fasting) จะลดลงมากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและปริมาณ
ของอาหารที่รับประทานในช่วงเวลานั้นด้วย

ข้อดีและข้อจ�ำกัดของ IF (Intermittent Fasting)
การรับประทานอาหารรูปแบบ IF (Intermittent Fasting)
เป็นการจัดการในเรื่องเวลาในการรับประทานอาหาร บางคนคิดว่า
เหมาะกับตัวเองและสามารถท�ำได้กจ็ ะช่วยลดน�ำ้ หนักได้ แต่วา่ ข้อเสีย
หรืออุปสรรคของการรับประทานอาหารรูปแบบ IF (Intermittent
Fasting) นั้นก็คือ ความอยากหรือความหิวนั่นเอง เพราะในช่วงเวลา
ที่ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าอดอาหารนั้นมักจะพบกับความหิว
ซึง่ บางคนอดทนไม่ได้ จึงเป็นข้อจ�ำกัดทีห่ ลายคนรับประทานอาหารรูป
แบบ IF (Intermittent Fasting) มักท�ำไม่ส�ำเร็จ
เป็นอย่างไรกันบ้างเกีย่ วกับรูปแบบการรับประทานอาหาร
IF (Intermittent Fasting) ก็เป็นทางเลือกส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการลด
น�้ำหนัก ซึ่งท�ำได้ไม่ยากจนเกินไป ยกเว้นในกรณีผู้ที่มีปัญหาโรค
ประจ�ำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัย เพื่อสุขภาพ
ของตัวเอง ขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพดีและมีนำ�้ หนักตัวทีเ่ หมาะสมกัน
นะคะ...
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ศูนย์สกัด “ดีเอ็นเอ” ส่งกลุ่มตัวอย่าง
ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย
ต่อยอดวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์สกัดสารพันธุกรรม เริม่ เดินหน้าส่งกลุม่ ตัวอย่างดีเอ็นเอ
ทีเ่ ปิดรับกลุม่ ตัวอย่างมาจากเครือข่ายสถาบันวิจยั ทางคลินกิ ทัว่ ประเทศ
กว่า 36 หน่วยงาน เข้าสู่กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรม โดยทยอย
ท�ำการส่งต่อไปยังศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ เตรียม
ถอดรหัสดีเอ็นเอจากผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรค สัปดาห์ละ 200 ราย มีเป้า
หมาย 50,000 รายใน 5 ปี เพื่อแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ส�ำหรับ
น�ำไปต่อยอดวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์
ประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) แจ้งข่าวว่า หลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 ในการประชุมเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2562
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการน�ำข้อมูลพันธุกรรมของประชากรไทยใน
ระยะแรกจ�ำนวน 50,000 ราย ไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับระบบบริการการแพทย์ของ
ประเทศให้เกิดมาตรฐานใหม่ทดี่ ยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการการแพทย์แม่นย�ำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
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สวรส. ในฐานะที่เป็นหน่วยบริหารจัดการกลางในการขับ
เคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้
บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในโครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ทดสอบทางการแพทย์จโี นมิกส์ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Thailand Genome Sequencing Center) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร
10 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ประกอบการโดยกิจการ
ร่วมค้าไทยโอมิกส์ได้รับการคัดเลือกให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้ง
จีโนมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปีด้วยงบประมาณ 458 ล้านบาท
ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
โดยศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์นี้ จะรับตัวอย่าง
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) จากโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานวิจยั จีโนมิกส์ เพือ่ น�ำไปถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนม

แวดวงสุขภาพและการแพทย์

Health and Medical Focus

ตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ที่จะน�ำไปใช้
ถอดรหัสพันธุกรรมนับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องการการ
บริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง การรับ และการสกัด
ตัวอย่างภายใต้ protocol ทีม่ มี าตรฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านการ
วิจยั ทางคลินกิ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนก่อนส่ง
ไปท�ำการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมที่ศูนย์บริการทดสอบทางการ
แพทย์จีโนมิกส์ ซึ่ง “ศูนย์สกัดสารพันธุกรรม”ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จะเป็นผู้รับบริหารจัดการตัวอย่างของโครงการแบบรวมศูนย์ ที่ท�ำ
หน้าทีต่ งั้ แต่การบริหารจัดการตัวอย่าง (เลือด) การสกัดสารพันธุกรรม
รวมไปถึงการเก็บรักษาตัวอย่างตั้งต้น (เลือด) และตัวอย่างสาร
พันธุกรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ “โครงการระบบจัดเก็บ
ตัวอย่างและการสกัดสารพันธุกรรมแบบมาตรฐาน ส�ำหรับแผนปฏิบตั ิ
การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย”
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์สกัดสาร
พันธุกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เริ่มด�ำเนินการส่งตัวอย่าง
ดีเอ็นเอในลอตแรกจ�ำนวน 200 ตัวอย่าง ไปยังศูนย์บริการทดสอบ
ทางการแพทย์จีโนมิกส์แล้ว โดยเครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิก
ทั่วประเทศกว่า 36 แห่ง ได้มีการส่งตัวอย่างเลือด เข้าสู่กระบวนการ
สกัดดีเอ็นเอที่ศูนย์สกัดสารพันธุกรรมภายใต้ protocol มาตรฐาน

เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์สกัดสารพันธุกรรมจะส่งตัวอย่างดีเอ็นเอ
ที่ขนส่งภายใต้อุณหภูมิต�่ำกว่า -20 องศา ไปยังศูนย์บริการทดสอบ
ทางการแพทย์จีโนมิกส์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 200 ตัวอย่างทุกสัปดาห์
และเมื่อศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ได้รับตัวอย่าง
ดีเอ็นเอแล้วจะด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเออีกครั้งก่อน
ท�ำการถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งนี้ ตัวอย่างดีเอ็นเอที่ท�ำการถอดรหัส
พันธุกรรมแล้วจะอยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัล และถูกส่งไปยังธนาคาร
ทรั พ ยากรชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อท�ำการจัดเก็บและแปลงเป็นข้อมูลที่
พร้อมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจยั และการพัฒนาต่อยอด
เพือ่ ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การวินจิ ฉัย การเลือก
วางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ท�ำนายโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย�ำและมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
ต่อไป

15 ।

แวดวงสุขภาพและการแพทย์
Health and Medical Focus

แพทย์ สจล. ห่วงผูส้ งู วัย-ป่วยติดเตียงขาดสารอาหารหนุนนักวิจยั อาหาร

“คิดค้นอาหารผ่านสายฟีดแบบ
ฟรีซดรายสูตรใหม่!” ครัง้ แรก

นายแพทย์ อนวัช เสริมสวรรค์

ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

นักวิจัยอาหาร สจล. ได้คิดค้น “อาหารผ่านสายฟีดแบบ
ฟรีซดราย” สูตรใหม่ BD2 ที่พร้อมช่วยผู้ป่วยติดเตียงได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ มีค่าความหนืดที่เหมาะสม ไม่ตกตะกอน ท�ำให้อาหารไหล
ผ่านสายยางได้อย่างสม�่ำเสมอ สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ใช้วัตถุ
กันเสีย นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมได้ง่ายเพียงละลายน�้ำ ที่ส�ำคัญยัง
ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำที่กรัมละ 0.22
บาท เตรียมทดลองใช้กับมนุษย์เพื่อขอการรับรองให้เป็นอาหารทาง
แพทย์ต่อไป
นายแพทย์ อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า ภาวะโภชนาการต�ำ่ หรือการขาดสารอาหาร
ในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะหากผู้
สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท�ำให้
โปรตีนในเลือดต�่ำส่งผลให้ภูมิต้านทานน้อยลง เพิ่มความเสี่ยงในการ
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ นอกจากนั้นเมื่อน�้ำหนักตัวลดมากเกินไปจะท�ำให้

การสร้างเซลล์กระดูกน้อยลง ซึง่ เสีย่ งต่อการเกิดอาการกระดูกบางและ
พรุนตามมา รวมถึงท�ำให้ฮอร์โมนในร่างกายท�ำงานไม่สมดุลและ
สุขภาพทรุดโทรมลงตามล�ำดับ ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
สามารถป้องกันการเกิดภาวะโภชนาการต�่ำได้ โดยการหมั่นสังเกต
ปริมาณอาหารที่รับประทานได้ในแต่ละมื้อว่าลดลงอย่างผิดปกติหรือ
ไม่ ร่วมกับการวัดดัชนีมวลกาย กล่าวคือชั่งน�้ำหนักตัวใช้หน่วยเป็น
กิโลกรัม หารด้วยตัวเลขส่วนสูงที่ใช้หน่วยเป็นเมตรยกก�ำลังสอง หาก
ดัชนีมวลกายอยูร่ ะดับทีร่ อ้ ยละ 20-23 ถือว่าเหมาะสม แต่ถา้ หากดัชนี
มวลกายต�ำ่ กว่าร้อยละ 18 แสดงว่าผูส้ งู อายุกำ� ลังเข้าสูภ่ าวะโภชนาการ
ต�่ำ ควรเพิ่มรับประทานระหว่างมื้ออาหารเช้าและเย็นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หากดัชนีมวลกายยังไม่เพิ่มขึ้นจ�ำเป็นต้องรับประทาน
อาหารเสริมส�ำเร็จรูป (Inter Meal) ที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเพิ่มเติม
ในแต่ละมื้อ ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจ�ำเป็นต้องรับอาหารผ่าน
สายยาง ควรเลือกใช้อาหารสายยางรูปแบบผงเพราะสามารถควบคุม
ปริมาณสารอาหารได้อย่างคงที่ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้อาหารสายยาง
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รูปแบบผงนั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ คณะแพทยศาสตร์ สจล. จึงได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
สูตรอาหารสายยางในรูปแบบผงที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศเพื่อลด
การน�ำเข้า สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร (KMCH: King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital)
ภายใต้การก�ำกับดูแลของมูลนิธโิ รงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะ
อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเสริมว่า “อาหารสายยางแบบฟรีซดราย”
(Freeze Dried) สูตร BD2 ทีท่ มี นักวิจยั ได้คดิ ค้นขึน้ มาเป็นการปรับปรุง
และพัฒนาเพือ่ แก้ขอ้ จ�ำกัด 4 ประการของสูตรอาหารสายยางรูปแบบ
ปั่นที่ใช้ภายในโรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ 1. ข้อจ�ำกัดด้านการเก็บรักษา
โดยอาหารสายยางแบบปัน่ มีอายุการใช้งานวันต่อวันเท่านัน้ 2. ข้อจ�ำกัด
ในด้านการเตรียม โดยอาหารสายยางแบบปั่นมีขั้นตอนการเตรียมที่
ยุ่งยากใช้เวลานาน 3. ข้อจ�ำกัดด้านปริมาณสารอาหาร การเตรียม
วัตถุดิบในครัวเรือนเพื่อท�ำอาหารสายยางแบบปั่นนั้นควบคุมปริมาณ
สารอาหารให้สม�่ำเสมอได้ยาก และ 4. ข้อจ�ำกัดเรื่องการควบคุมการ
ไหลของอาหารผ่านสายยาง อาหารสายยางแบบปั่นเมื่อเวลาผ่านไป
จะเกิดการตกตะกอนท�ำให้อัตราการไหลผ่านสายยางไม่สม�่ำเสมอ
อาหารไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของผู้สูงอายุได้ หรือบางกรณีอาจเกิด
การส�ำลัก
ปัจจุบันอาหารสายยางรูปแบบผงที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
โดยส่วนใหญ่นอกจากจะมีราคาแพง เนื่องจากต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศแล้ว ยังมีกระบวนการผลิตทีผ่ า่ นการเติมแต่งสารต่าง ๆ อย่าง
“เวย์โปรตีน” ดังนัน้ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุทปี่ ว่ ยติดเตียงสามารถเข้าถึงอาหาร
ทางสายยางในราคาที่ ย ่ อ มเยาและได้ รั บ สารอาหารจากวั ต ถุ ดิ บ
ธรรมชาติจากผลผลิตทางการเกษตรไทยแบบ 100% ทีมวิจัยคณะ
อุตสาหกรรมอาหาร สจล. จึงได้คดิ ค้น “อาหารสายยางแบบฟรีซดราย”

(Freeze Dried) สูตร BD2 นวัตกรรมอาหารสายยางรูปแบบผง ที่มี
ความเหมาะสมทั้งค่าพลังงาน สารอาหาร และค่าความหนืด อีกทั้งยัง
จัดเตรียมได้ง่ายเพียงละลายน�้ำและป้อนผ่านสายยางได้ทันทีเพียงใช้
มือหรือเครือ่ งให้อาหารสายยาง นอกจากนี้ ยังเก็บรักษาได้นานโดยไม่
ใช้วตั ถุกนั เสีย ประการส�ำคัญคือผลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติในประเทศ
ทัง้ หมด อาทิ ผักต�ำลึง เนือ้ ปลา น�ำ้ มันจากพืช ฯลฯ ท�ำให้ตน้ ทุนเฉพาะ
ส่วนวัตถุดิบอยู่ที่ 0.22 บาทต่อกรัมเท่านั้น
ส�ำหรับสูตรอาหารสายยางแบบผงดังกล่าว ทางทีมนักวิจัย
ได้น�ำวัตถุดิบที่ใช้สูตรอาหารสายยางแบบปั่นมาผ่านกระบวนการท�ำ
แห้งแบบใช้ความร้อนและการทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dried)
จากนัน้ น�ำมาทดสอบค่าความหนืดและอัตราการไหลผ่านสายยาง พบ
ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคืออาหารสายยางแบบผงที่
พั ฒ นาขึ้ น เมื่ อ น� ำ มาละลายน�้ ำ สามารถไหลผ่ า นสายยางได้ อ ย่ า ง
สม�่ำเสมอและไม่ตกตะกอนในเครื่องให้อาหาร โดยขั้นตอนต่อมาทีม
นักวิจยั ได้นำ� สูตรอาหารมาค�ำนวณเพือ่ หาค่าพลังงาน ซึง่ พบว่าสามารถ
ให้ค่าพลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ กล่าว
คือ ใน 1 ซอง ปริมาณ 100 กรัม มีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ร้อย
ละ 50 โปรตีน ร้อยละ 15 และไขมัน ร้อยละ 35 โดยใช้เวลาในการ
ปรับปรุงสูตร 18 เดือน
ส�ำหรับผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ทาง
จากนักวิชาการภายในคณะอุตสาหกรรมอาหารทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อาทิ ดร.อรชร เมฆเกิดชู อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ผศ. ดร.คริษฐา อิ่มเอิบ
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิศกรรมแปรรูปอาหาร ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.
ดร.ศรี จารัน บินดู บาวิเสตี (Sri Charan Bindu Bavisetty) อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยัง
ได้รับงบประมาณหกแสนห้าหมื่นบาทจากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้พร้อมต่อการเป็นอาหารทางการแพทย์
(Medical Food) โดยแท้จริง ทัง้ นี้ หากในอนาคตมีการผลิตในรูปแบบ
อุตสาหกรรมจะท�ำให้ต้นทุนลดลงมากยิ่งขึ้น ขณะนี้งานวิจัยดังกล่าว
ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนในการผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่ายในเชิง
พาณิชย์ และอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อน�ำมาใช้ในมนุษย์เพื่อรับรอง
การเป็นอาหารทางแพทย์ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
โทรศัพท์ 08 4903 4234 ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.
com/food.industry.kmitl/ หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม
ของสถาบันได้ทางเพจเฟซบุก๊ https://www.facebook.com/kmitlofficial/ เว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th/th
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