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…มหาอุทกภัยครัง้ ประวัตศิ าสตร์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ปี 2554 ยังคงเป็นฝันร้าย
ทีเ่ ป็นจริงทีต่ ามหลอกหลอนคนไทยในกว่า 65 จังหวัดทัว่ ประเทศมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้
โดยกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่เผชิญกับภาวะน�้ำท่วมหนักที่สุด
ในรอบ 70 ปีเลยทีเดียว...ฤดูฝนของประเทศไทยในปี 2565 นี้ จึงเกิดความวิตกกันว่า
อาจเกิดนำ�้ ท่วมใหญ่เหมือนเมือ่ ปี 2554 ขึน้ อีก โดยเฉพาะเมือ่ เกิดฝนตกหนักติดต่อ
กันหลายวันนับตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา และกรมอุตนุ ยิ มวิทยาคาดว่า
จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2 ลูกในช่วงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคม...แต่ทดี่ จู ะยิง่ ท�ำให้เรือ่ งน�ำ้ ในบ้านนีเ้ มืองนี้ บานปลายกลายเป็นปัญหาขัดแย้ง
ของผูค้ นในสังคมขึน้ มา แทนทีจ่ ะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปญั หาอย่างจริงจัง
ของทุกภาคส่วนในเรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ ของประเทศชาติ ก็คอื ประเด็น drama
เรือ่ งน�ำ้ การเมือง...เล่นการเมืองบนความเดือดร้อนของประชาชนตาด�ำ ๆ บางคน
หรือหลายคนด้วยซ�้ำที่หลงใหล และถนัดมากในเรื่องท�ำนองนี้... 
...การระบาดใหญ่ทวั่ โลกของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19
นอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงชนิดแทบจะประเมินมูลค่าไม่ได้
ต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศทัว่ โลกแล้ว จากข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก
หรือ WHO ณ วันที่ 4 กันยายน 2565 มียอดผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 สะสมทัง้ สิน้ กว่า
600 ล้านคน และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมจากโรค COVID-19 ทั้งสิ้นกว่า 6.4 ล้าน
คนทัว่ โลก นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา
(Centers for Disease Control and Prevention) หรือ CDC ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
พบว่ า ทั่ ว โลกมี เ ด็ ก ก�ำพร้ า เนื่ อ งจากสู ญ เสี ย พ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครองจากโรค
COVID-19 จ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 10.5 ล้านคน ซึ่งเด็กก�ำพร้าเหล่านี้ยังจะต้อง
เผชิญกับปัญหานานัปการตามมา ไม่วา่ จะเป็นสภาพชีวติ ความเป็นอยู่ พัฒนาการ
ทีล่ า่ ช้า ปัญหาสุขภาพจิต โอกาสทางการศึกษาทีน่ อ้ ยลง หรือแม้กระทัง่ ปัญหาการ
ทารุณกรรมเด็ก และปัญหาแรงงานเด็ก       
...ส่วนเรื่องของเราในนิตยสาร Medical Focus (E-Magazine) ฉบับ
ปักษ์หลังเดือนกันยายน 2565...อย่าพลาดกับความรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
รับมือ “โรคมือเท้าปาก” จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคติดเชือ้ ของคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล...รูจ้ กั กับเทคโนโลยีสดุ ล�ำ 
้ นวัตกรรมหุน่ ยนต์ฟน้ื ฟูสมรรถนะผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองที่ เ ป็ น ผลงานของที ม วิ จั ย จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...รูจ้ กั กับทีม่ าและทีไ่ ปของโครงการการแพทย์จโี นมิกส์ใน
ประเทศไทย หรือ Genomics Thailand เพือ่ การรักษาและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของ
คนไทย...เปิดตัวเว็บไซต์ standbyyou.info และ LINE official account: @stand
by you “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา” เพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเพื่อมุ่งยุติ
เอดส์โดยกรมควบคุมโรคร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...และ 6
อาหารต้องห้าม ยิง่ ทานยิง่ แก่ ในคอลัมน์ RightStyle..แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า
สวัสดีครับ...
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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
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รับมือกับ

“โรคมือเท้าปาก”

ภัยเงียบที่ตอ
้ งระวัง
ในช่วงฤดูฝนโรคระบาดในเด็กที่ผู้ปกครองควร
ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ “โรคมือเท้าปาก” เป็นโรคที่
พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุนอ
้ ยกว่า 5 ปี ท�ำให้
เด็กมีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตม
ุ่ น�ำ้ ใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า
แขน ขาและก้ น ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น โรคที่ ส ร้ า งความกั ง วลใจ
ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้โรคมือเท้าปากยังสามารถพบ
ในเด็กโตและผู้ใหญ่ได้อีกด้วย

รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชือ
้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เรามาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ โรคมื อ เท้ า ปากให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น กั น ดี ก ว่ า ค่ ะ
คอลัมน์ CoverStory Focus ฉบับนี้ รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับโรคนีค้ ะ่
รศ. พญ.วนัทปรียา กล่าวว่า โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (enteroviruses) เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในล�ำไส้
ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยมี 2 สายพันธุ์ คือ
สายพันธุ์ค็อกแซกกี (coxsackieviruses) และสายพันธุ์ EV71 สายพันธุ์ที่
ท�ำให้กงั วลใจมากเป็นพิเศษคือ สายพันธุ์ EV71 เนือ่ งจากอาจท�ำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จากข้อมูลของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปีนสี้ ายพันธุท์ ร่ี ะบาดในประเทศไทย
คือ เอนเทอโรไวรัสสายพันธุ์ค็อกแซกกีเป็นหลัก
ระยะการแพร่เชื้อและการติดต่อของโรคมือเท้าปาก
ผูป้ ว่ ยโรคมือเท้าปากสามารถแพร่เชือ้ ได้มากทีส่ ดุ ภายใน 1 สัปดาห์
แรก ดังนั้นแพทย์จะแนะน�ำและออกใบรับรองแพทย์ให้เด็กหยุดเรียนเป็น
เวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แต่เชื้อนี้อาจจะอยู่ในล�ำคอประมาณ
1-2 สัปดาห์ และอยูใ่ นอุจจาระได้เป็นเดือน จึงต้องเน้นมาตรการป้องกันโรค
อย่างคร่งครัด
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โดยส่ ว นใหญ่ โ รคมื อ เท้ า ปาก
สามารถติดต่อได้ 2 ทางหลัก คือ
1. จากการสัมผัสเชื้อโดยตรงกับ
น�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย อุจจาระ ผืน่ หรือตุม่ ผิวหนังของ
เด็กที่มีเชื้อ
2. จากการสัมผัสเชื้อทางอ้อม เช่น
จากของเล่น อาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน เป็นต้น
แล้วรับประทานปนเปื้อนเชื้อเข้าไป
อาการของโรคมือเท้าปาก
โดยทั่ ว ไปเด็ ก มั ก จะแสดงอาการ
ภายใน 3-6 วัน หลังจากได้สัมผัสเชื้อ โดยเริ่ม
จากอาการไข้ อ่อนเพลีย รับประทานอาหาร
ได้น้อย คลื่นไส้อาเจียน และภายใน 1-2 วัน
หลังจากที่มีอาการไข้ จะเริ่มมีแผลหรือตุ่มใน
ปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม ล�ำคอ นอกจากนี้จะมี
ผื่นแดงหรือตุ่มน�้ำพองใสขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
บางรายอาจพบที่บริเวณหลังมือ ลามขึ้นไป
บริเวณข้อศอก ที่ฝ่าเท้า ขา และที่หัวเข่า รวม
ถึงที่ก้นได้ ซึ่งอาการไข้และผื่นจะเป็นมากใน
ระยะเวลา 2-3 วัน หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ดี
ขึน้ และหายเป็นปกติได้ภายในเวลา 7-10 วัน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคมือเท้าปาก
ภาวะแทรกซ้อนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เด็กมี
อาการหนัก และสัญญาณอันตรายที่ควรมา
พบแพทย์ทันที ได้แก่
- รับประทานอาหารไม่ได้ ท�ำให้เด็ก
มีภาวะขาดน�้ำ 
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- ภาวะแทรกซ้อนทางสมอง ได้แก่
อาเจียนมาก ตาด�ำกระตุก อาการมือกระตุก
คล้ายผวา อาการเซ ทรงตัวไม่ได้ แขนขาอ่อน
แรง ซึม ชัก เป็นต้น
-ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบและน�ำ้
ท่วมปอด ได้แก่ หายใจหอบเหนื่อย หายใจ
ล�ำบาก นอนราบไม่ได้ มือเท้าเขียว ตัวเย็น
เป็นต้น
การตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก
โดยทั่ ว ไปโรคมื อ เท้ า ปากตรวจ
วินิจฉัยโดยใช้อาการเป็นหลัก ไม่จ�ำเป็นต้อง
ท�ำการตรวจเลือดหรือตรวจหาเชื้อ
การรักษาโรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งไม่มียาต้าน
ไวรัสที่จ�ำเพาะ ดังนั้นการรักษาจึงเน้นการ
รักษาตามอาการ ดังนี้
- ในกรณี ที่ เ ด็ ก มี อ าการไข้ ใ ห้ รั บ
ประทานยาลดไข้ในกลุ่มพาราเซตามอล ไม่
ควรทานยาลดไข้ชนิดสูงในกลุ่มแอสไพริน ยา
ไอบู โ พรเฟน เพราะอาจมี อั น ตรายต่ อ
กระเพาะอาหารของเด็กได้
- หากเด็กรับประทานอาหารได้นอ้ ย
แนะน�ำให้รับประทานของเย็น เช่น นมเย็น
ไอศกรีม ซึง่ จะช่วยลดอาการเจ็บปากของเด็กได้
- กรณี ที่ เ ด็ ก มี อ าการเจ็ บ แผลใน
ปากมาก แพทย์จะให้ยาชาเฉพาะที่ โดยให้

ทายาชาหรืออมประมาณ 15 -30 นาทีก่อน
รับประทานอาหาร เพื่อลดอาการเจ็บแผลใน
ปาก และสามารถรับประทานอาหารได้
- หากเด็กมีอาการคันทีผ่ นื่ สามารถ
รับประทานยาแก้แพ้แก้คันได้
- รักษาความสะอาดของผิวหนัง ซึ่ง
เด็กที่ติดเชื้อโรคมือเท้าปากสามารถอาบน�้ำ
ฟอกสบู่ได้ตามปกติ
เด็กที่ติดเชื้อโรคมือเท้าปากจะหาย
จากโรคนี้ได้ภายในระยะเวลา 7-10 วัน
การป้องกันโรคมือเท้าปาก
การป้องกันโรคมือเท้าปากสามารถ
ท�ำได้ดังนี้
1. ล้างมือด้วยน�ำ้ และสบูก่ อ่ นรับประทาน
อาหารและหลังจากเข้าห้องน�ำ ้ เนือ่ งจากโรคมือเท้า
ปากเกิดจากเชือ้ กลุม่ เอนเทอโรไวรัส ไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจล
แต่ยังคงเน้นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และ
ในช่ ว งที่ มี ก ารระบาดของโรคมื อ เท้ า ปาก
ขอเน้นเรือ่ งการล้างมือด้วยน�ำ้ และสบูเ่ พิม่ เติม
โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน�ำ้ และก่อนรับประทาน
อาหาร
2. รับประทานอาหารสุกสะอาด ซึง่
ความร้อน 70 องศาเซลเซียส 5 วินาที สามารถ
ฆ่าเชือ้ ไวรัสทีก่ อ่ โรคมือเท้าปากทีอ่ าจปนเปือ้ น
มากับอาหารได้
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3. หลีกเลีย่ งการใช้สงิ่ ของร่วมกัน เช่น แก้วน�ำ 
้ ช้อนส้อม และ
ควรใช้ช้อนกลางตักอาหาร
4. ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด หรือแหล่งชุมชน เช่น
ห้างสรรพสินค้า สนามเด็กเล่น สระว่ายน�้ำ  สวนสนุก บ้านบอล โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปาก
5. พิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชือ้ เอนเทอ
โรไวรัสสายพันธุ์ EV71
ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากสายพันธุ์ EV71
ซึ่งวัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากจากเอนเทอโรไวรัสสาย
พันธุอ์ นื่ ๆ ได้ ดังนัน้ ฉีดวัคซีนนีแ้ ล้วก็ยงั อาจเป็นโรคมือเท้าปากได้ และ
จัดเป็นวัคซีนทางเลือกที่ผู้ปกครองยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 6 ปี โดยฉีด 2 เข็ม
ห่างกันประมาณ 1 เดือน จากการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพสูงถึง
97% ในการป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสสายพันธุ์
EV71 และป้องกันการโรครุนแรงและเสียชีวิตได้ 100%
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอน
เทอโรไวรัสสายพันธุ์ EV71
เนือ่ งจากวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชือ้ เอนเทอโรไวรัส
สายพันธุ์ EV71 เป็นกลุม่ วัคซีนเชือ้ ตาย ซึง่ จัดได้วา่ เป็นวัคซีนทีม่ คี วาม
ปลอดภัยสูง และจากการศึกษาเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ผล
ข้างเคียงที่พบมากที่สุดคือ อาการไข้ พบประมาณ 28% นอกจากนั้น

มีอาการเหมือนวัคซีนอื่นทั่วไป ได้แก่ อาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวด
ในต�ำแหน่งทีฉ่ ดี และไม่พบรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้าง
เคียงที่รุนแรงจากการฉีดวัคซีน
รศ. พญ.วนัทปรียา ฝากเพิม่ เติมว่า ส�ำหรับในช่วงทีม่ กี ารระบาด
ของโรคมือเท้าปาก ขอให้คณ
ุ พ่อคุณแม่และเด็ก ๆ เคร่งครัดในมาตรการ
การป้องกัน ซึ่งเราใช้อยู่ส�ำหรับโรคโควิด 19 นั้นยังมีประโยชน์เสมอ
แต่อยากให้เน้นเพิม่ เติมเรือ่ งการล้างมือด้วยน�ำ้ และสบูเ่ พิม่ เติมก่อนรับ
ประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน�้ำ  และที่ส�ำคัญคือ หากลูกเป็น
โรคมือเท้าปาก คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพราะหาก
มีการระบาดทางโรงเรียนจะพิจารณาการปิดเรียน เพือ่ ท�ำความสะอาด
สิ่งแวดล้อม เพื่อที่หยุดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ นอกจากนี้ผู้ใหญ่
ก็สามารถติดเชือ้ โรคมือเท้าปากได้ แนะน�ำว่าถ้าผูป้ กครองต้องดูแลเด็ก
ที่ป่วยโรคมือเท้าปาก มีโอกาสสัมผัสเชื้อโดยตรงจากเด็ก เช่น ผื่นหรือ
ตุ่มผิวหนัง อุจจาระ เป็นต้น หลังจากสัมผัสแล้วจะต้องรีบล้างมือด้วย
น�ำ้ และสบู่ แล้วแยกสิง่ ของเครือ่ งใช้ ไม่ใช้รว่ มกับเด็ก และใช้ชอ้ นกลาง
ก็จะช่วยป้องกันไม่ไห้ติดโรคนี้ได้เช่นกัน
ส�ำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากเอนเทอโร
ไวรัสสายพันธุ์ EV71 มีความจ�ำเป็นหรือไม่นนั้ รศ. พญ.วนัทปรียา ได้กล่าว
ทิง้ ท้ายว่า วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากเอนเทอโรไวรัสสายพันธุ์ EV71
เป็นวัคซีนทางเลือก วัคซีนนีผ้ ลิตและใช้เป็นครัง้ แรกในประเทศจีน ในปี
ค.ศ. 2016 และในขณะนี้ประเทศจีนก็ยังจัดเป็นวัคซีนทางเลือก
โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เป็นแล้วหายได้เองตามธรรมชาติ และมี
ภูมิคุ้มกัน และจัดเป็นวัคซีนที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากมีโอกาส
ทีจ่ ะเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงจากโรคมือเท้าปากสายพันธุ์ EV71 ได้
ดังนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ในการตัดสินใจ  
โรคมือเท้าปากเป็นโรคระบาดในเด็กที่สามารถป้องกันได้  
และเราสามารถช่วยกันหยุดการระบาดของโรคมือเท้าปากได้เช่น
เดียวกันค่ะ...
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ข้อมูลส�ำคัญของ Polypill จาก SECURE trial ลดความเสี่ยง
ของ Major CV Events ลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
https://cardiovascularnews.com,
www.nejm.org, www.tctmd.com, www.
acc.org, www.escardio.org: ผลลัพธ์ของการ
ศึกษาทางคลินกิ ในระยะที่ 3 แบบ randomized,
controlled clinical trial (RCT) ที่มีชื่อว่า
SECURE (Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly) ที่ได้
รับการน�ำเสนอในงานประชุมวิชาการประจ�ำ
ปี 2022 ของ European Society of Cardiology (ESC) ซึง่ จัดขึน้ ในนคร Barcelona
ของสเปนในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565
และในขณะเดียวกันก็ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของวารสารการแพทย์ New England
Journal of Medicine (NEJM) เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นว่า polypill ซึ่ง
ประกอบด้วยยา 3 ตัวในเม็ดเดียวกัน ได้แก่
aspirin (antiplatelet), rampiril (blood pressure
lowering and vascular stabilising drug) และ
atorvastatin (lipid lowering medication)
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดขึ้นซ�้ำของ
อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือดที่ร้ายแรง (major adverse cardiovascular events) ลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
เมือ่ เทียบกับการรักษาตามปกติโดยทัว่ ไป (usual
care) ทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของแพทย์ผใู้ ห้การ
รักษา ในคนไข้ที่เพิ่งเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial infarction หรือ MI)
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ใน SECURE trial ซึง่ ด�ำเนินการโดย
ดร. นพ. Valentin Fuster (ผู้อ�ำนวยการศูนย์
โรคหัวใจและนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาล
Mount Sinai Hospital ในนครนิวยอร์กของ
สหรัฐอเมริกา) และคณะ คนไข้จ�ำนวนทั้งสิ้น
2,499 รายที่เพิ่งมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ถูกสุ่ม
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งจ�ำนวน 1,237
รายได้รับ polypill ที่ประกอบด้วย aspirin
(100 mg), ramipril (2.5, 5 หรือ 10 mg) และ
atorvastatin (20 หรือ 40 mg) รับประทาน
เพียงวันละครั้ง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจ�ำนวน
1,229 รายได้รบั usual care (เช่น antiplatelet,
lipid lowering medication, blood pressure
lowering และ vascular stabilizing drug)
โดยมี primary composite outcome ของ
การศึ ก ษาอยู ่ ที่ ก ารเกิ ด major adverse
cardiovascular events ไม่ว่าจะเป็น cardiovascular death, nonfatal type 1
myocardial infarction, nonfatal ischemic
stroke หรือ urgent revascularization ส่วน
secondary composite outcome ได้แก่
cardiovascular death, nonfatal type 1
myocardial infarction หรือ nonfatal
ischemic stroke
คนไข้สว่ นใหญ่ทรี่ ว่ มอยูใ่ น SECURE
trial มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 76 ปี, 31% เป็นผู้หญิง,

77.9% มีความดันโลหิตสูง, 57.4% เป็นโรค
เบาหวาน และ 51.3% มีประวัติสูบบุหรี่
ผลการศึกษาจากการติดตามคนไข้
เป็นเวลาเฉลี่ย 36 เดือน พบว่ามี primary
outcome events เกิดขึ้นกับคนไข้ 118 ราย
(9.5%) ของกลุ่มคนไข้จ�ำนวน 1,237 รายที่ได้
รับ polypill เทียบกับที่เกิดขึ้นในคนไข้ 156
ราย (12.7%) ของคนไข้จ�ำนวน 1,229 รายที่
ได้รบั usual care (hazard ratio, 0.76; 95%
confidence interval [CI], 0.60 to 0.96;
P=0.02) ขณะเดียวกันพบว่ามี secondary
outcome events เกิดขึ้นในคนไข้ 101 ราย
(8.2%) ของกลุ่มที่ได้รับ polypill เทียบกับที่
เกิดขึ้นในคนไข้ 144 ราย (11.7%) ของกลุ่มที่
ได้รบั usual care (hazard ratio, 0.70; 95%
CI, 0.54 to 0.90; P=0.005)
พร้อมกันนี้ ในแง่ของ adherence
หรือความร่วมมือของคนไข้ในการรับประทาน
หรือใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามทีแ่ พทย์สงั่ พบว่า
กลุ่มคนไข้ที่ได้รับ polypill มี adherence ที่
6 เดือนอยู่ที่ 70.6% เทียบกับ 62.7% ของ
กลุ่มคนไข้ที่ได้รับ usual care ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วน adherence ที่
2 ปี พบว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้รับ polypill มี adherence ที่ 2 ปีอยูท่ ี่ 74.1% เทียบกับ 63.2%
ของกลุม่ คนไข้ทไี่ ด้รบั usual care ซึง่ ก็แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอีกเช่นกัน
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วช. หนุนงานวิจัยสารสกัดสมุนไพร
ต้านไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย
ประชาชนเริม่ กลับมาใช้ชวี ติ ตามปกติ แต่กย็ งั คงมาตรการตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เนือ่ งจากยังมีผปู้ ว่ ยและผูต้ ดิ เชือ้ อย่างต่อเนือ่ ง
ทีย่ งั ต้องเข้ารับการรักษาและรับยาตามอาการ ขณะเดียวกันมีงานวิจยั
ทางการแพทย์ในการเยียวยาการรักษาโรคโควิด-19 อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
เป็นทางเลือกให้กบั ประชาชน รวมไปถึงงานวิจยั สารสกัดสมุนไพรออก
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัสโควิด-19 และศึกษากลไกการออกฤทธิด์ ว้ ยเทคโนโลยี
แสงซิ น โครตรอนโดยที ม วิ จั ย จากสถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) โดยได้รบั
การสนับสนุนจากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.วิภารัตน์ ดีออ่ ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ
เปิดเผยว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึง่ เป็นองค์กรของรัฐในการขับเคลือ่ นสนับสนุนงานวิจยั
นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นต่าง ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาต่อยอดใช้ประโยชน์
กับประชาชนในเชิงธุรกิจ รวมถึงการเสริมศักยภาพในภาคการผลิตต่าง ๆ
การดูแลด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์โควิด-19
ทีผ่ า่ นมาท�ำให้ประชาชนต้องพึง่ พาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทัง้ ยา เวชภัณฑ์
แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกสมุนไพร ควบคู่ในการรักษาผูป้ ว่ ยที่
มีจำ� นวนมากเป็นประวัตกิ ารณ์จากโรคติดต่อ ทาง วช. ก็ได้ให้การสนับสนุน
งานวิจัยพืชสมุนไพรที่สามารถน�ำมาสกัดรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้
อยู่ในระหว่างขั้นทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ด้านสรรพคุณทางยา
ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช นักวิทยาศาสตร์ระบบล�ำแสง
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก วช.ใน
ครั้งนี้ได้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำทีมโดย รองศาสตราจารย์

ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒวิ งษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโน
โลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ศาสตราจารย์ ดร.หนึง่ เตียอ�ำรุง คณบดีสำ� นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
สมุนไพร จ�ำนวน 8 ชนิด ในการต้านเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ทีค่ ดั เลือก
มาจากผลการวิจยั เบือ้ งต้น ศึกษาสมุนไพรจ�ำนวน 23 ชนิด พบ 8 ชนิด
ดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการต้านการเพิ่มจ�ำนวนของไวรัสโควิด-19
ได้สงู กว่าร้อยละ 70 ทีเ่ วลาทดสอบการสัมผัสเชือ้ ไวรัสเพียง 5 นาที ซึง่
งานวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั ต่อเนือ่ งเพือ่ เลือกสมุนไพรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างน้อย 2 ชนิด มาศึกษาเชิงลึก เพื่อให้ทราบว่าองค์ประกอบ
ทางเคมีว่า สารกลุ่มใดที่มีอยู่ในสมุนไพรนั้นมีฤทธิ์ทางยา
ขณะเดียวกันเพือ่ ให้การใช้สารสกัดสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวิจัยจะด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยศึกษากลไกการออกฤทธิ์
ของสารสกัดสมุนไพร (Crude extract) กับทัง้ ไวรัสโดยตรง และศึกษา
ในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโดยจะติดตามการเปลี่ยนระดับสารชีวโมเลกุล
ภายในเซลล์ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron FTIR
Microspectroscopy) ซึง่ จะช่วยให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของสาร
ชีวเคมีโมเลกุลในระดับเซลล์ นอกจากนั้นจะท�ำการวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีโอมิกส์ (โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์) โดยใช้เครื่อง
nanoLC-MSMS และ LC-HRMS/MS เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็กภายในเซลล์ที่ติดเชื้อและได้รับ
สมุนไพรที่คัดเลือก และศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและกระตุ้นภูมิ
ต้านทานของร่างกายต่อไป
อย่างไรก็ตามกระบวนการวิจัยขณะนี้ยังอยู่ในระดับห้อง
ปฏิบัติการ แต่เชื่อว่าหากมีการทดลองอย่างต่อเนื่องจนได้ผลสัมฤทธิ์
ในการรักษา จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในการต้องต่อสู้ภัย
คุกคามจากโรคโควิด-19 เพราะมีการกลายพันธุ์ และยังมีการแพร่เชือ้ อยู่

9।

เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Innovation Focus

ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพั นธุ์ศิริ
หัวหน้าศู นย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุดล้�ำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟนฟู
ื้
สมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ฝีมือจากทีมวิจัยจุฬาฯ หวังคืนคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ด้ ว ยสภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่เสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้ป่วย
โรคดังกล่าวจ�ำนวนมากเมือ่ รักษาโรคแล้วมักจะ
มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาต แต่ละปีมีผู้ป่วย
ต้องการการฟื้นฟูมีแนวโน้มสูงขึ้น การฟื้นฟู
สมรรถนะผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตก็
ขึ้นอยู่กับอาการแต่ละคน ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับ
การฟื้นฟูในระยะเริ่มต้นจะท�ำให้การฟื้นฟูมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญ
ท� ำ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมหุ ่ น ยนต์ ฟ ื ้ น ฟู ผู ้ ป ่ ว ย
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โรคหลอดเลือดสมอง
จากฝีมือการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
หุ ่ น ยนต์ ข องคณะแพทยศาสตร์ แ ละคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ เป็นหนึง่ ในนวัตกรรมทางการแพทย์ทนี่ ำ� มา
แสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
ที่ผ่านมา
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระ
พันธุศ์ ริ ิ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ ร ่ ว มกั บ ที ม วิ จั ย จากคณะแพทยศาสตร์

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ทางการแพทย์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองทีม่ อี าการกล้ามเนือ้ อ่อน
แรง อัมพฤกษ์อัมพาต โรคพาร์กินสัน หรือผู้
ป่วยที่มีอาการโรคทางระบบประสาท เสมือน
เป็นนักกายภาพบ�ำบัดหุ่นยนต์ ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวัน เคลื่อนไหวร่างกาย
แขน ขาแบบครบวงจร เป็นการออกแบบและ
จัดสร้างหุน่ ยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เหมาะสมส�ำหรับใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูและ
กายภาพบ�ำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟู
ให้เร็วและบ่อยครั้งที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการฟื้นฟู
การใช้หน่ ุ ยนต์เพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ของแขนหรือขาอ่อนแรง เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นที่
นิยมน�ำมาใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากใช้หุ่นยนต์
เพื่อการฟื้นฟูช่วยให้ผู้ป่วยที่ยังมีการฟื้นตัว
ของประสาทสั่งการน้อย สามารถฝึกการใช้
งานซ�้ำ  ๆ (repetition) ได้เป็นจ�ำนวนครั้งที่
มากกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บการฝึกแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งทักษะการใช้งานจะแปรผันตาม
จ�ำนวนครั้งที่ฝึก ท่าทางการฝึกสามารถปรับ
เปลี่ยนได้สะดวก หุ่นยนต์จะช่วยผู้ป่วยเท่าที่
จ�ำเป็น (assist as needed) ให้ผปู้ ว่ ยเคลือ่ นที่
ได้ ข้อมูลแรงที่หุ่นยนต์ช่วยและข้อมูลแรงที่
ผู้ป่วยท�ำเองจะถูกบันทึกตลอดการฝึกเพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ผลของการฝึกได้
อีกทัง้ การมีระบบเกมทีม่ หี ลากหลาย
รูปแบบ ท�ำให้การฝึกน่าสนใจ สนุกและท้าทาย
ลักษณะดังกล่าวช่วยให้การฟืน้ ฟูมปี ระสิทธิภาพ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีการฟืน้ ตัวของประสาทสัง่ การมากขึน้
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การใช้หุ่นยนต์ที่มีระบบตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จะท�ำให้
สามารถรับรู้ได้ถึงแรงตอบรับรวมทั้งต�ำแหน่งและความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ น�ำมาสู่การติดตั้งระบบติดตาม
พัฒนาการของผู้ใช้เฉพาะบุคคล (Patient Progression
Supervising System) ซึ่งจะบันทึกและติดตามพัฒนาการ
ของผู้ใช้แต่ละบุคคล และปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางการ
ฟืน้ ฟู การเคลือ่ นไหว รวมทัง้ แรงทีห่ นุ่ ยนต์ทสี่ ร้างขึน้ ตามก�ำลัง
กล้ามเนือ้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดช่วยการฝึก ระบบหุน่ ยนต์
ที่ พั ฒ นาและผลิ ต ขึ้ น มานี้ ผ ลิ ต ภายใต้ ม าตรฐานการผลิ ต
เครื่องมือแพทย์ ISO13485
มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่บ่งบอกว่าการฟื้นฟู
สมรรถนะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยหุ่นยนต์น้ี
หากผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูเร็วที่สุดหลังจากรักษาอาการโรค
หลอดเลือดสมองแล้ว จะท�ำให้การฟืน้ ฟูให้ประสิทธิภาพมากขึน้
โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก จะมีโอกาสหายหรือดีขึ้น
ถ้าเกินระยะเวลา 1 ปีไปแล้วการฟื้นฟูก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น
การใช้ หุ ่ น ยนต์ ช ่ ว ยในการฟื ้ น ฟู จ ะช่ ว ยลดภาระของ
นักกายภาพบ�ำบัดได้ นักกายภาพบ�ำบัดสามารถดูแลการ
ฟื้นฟูได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
นอกจากนัน้ ระบบหุน่ ยนต์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ยังสนับสนุน
การน� ำ หุ ่ น ยนต์ ไ ปช่ ว ยในการฟื ้ น ฟู ที่ บ ้ า นได้ ด ้ ว ยเช่ น กั น
ซึ่งขณะนี้มีการน�ำร่องน�ำไปใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยหลายที่ เช่น ศูนย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย, ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า, แผนกเวชกรรมฟื้นฟู คลินิกศูนย์แพทย์
พัฒนา, แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง, ภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, แผนก
เวชกรรมฟืน้ ฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนกเวชกรรมฟืน้ ฟู โรงพยาบาลชลบุร,ี แผนกเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
โรงพยาบาลหาดใหญ่, แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล
ราชวิถี และแผนกเวชกรรมฟืน้ ฟู โรงพยาบาลตากสิน เป็นต้น
รวมทั้งการน�ำหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูที่บ้านของผู้ป่วยด้วย
เช่นกัน
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แม้วา่ ความแก่จะเป็นสิง่ ทีเ่ ราหลีกเลีย่ งไม่ได้
และที่ส�ำคัญคือ คงไม่มีใครอยากแก่ก่อนวัยอย่าง
แน่นอน ซึ่งการแก่ก่อนวัยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน หนึง่ ในสาเหตุนนั้ ก็คอื อาหารบางชนิด ท�ำให้
เราดูแก่กว่าวัยได้เช่นกัน
อาหารประเภทไหนบ้ า งที่ ท� ำ ให้ แ ก่ ก ่ อ นวั ย
ทีค่ วรหลีกเลีย่ งหรือรับประทานให้นอ้ ยทีส่ ดุ คอลัมน์
RightStyle Focus ฉบับนี้ เราน�ำข้อมูล
มาฝากค่ะ

อาหารที่ท�ำให้แก่เร็วขึ้น ที่ควรหลีกเลี่ยง
หรือรับประทานให้น้อยลง มีดังนี้
1. น�้ำตาล การได้รับน�้ำตาลปริมาณมากเกินไปนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพ และ
ท�ำให้เรายิง่ แก่เร็วขึน้ เนือ่ งจากการรับประทานน�ำ้ ตาลทีม่ ปี ริมาณมากเกินไป เมือ่ น�ำ้ ตาลเข้า
สู่ร่างกายก็จะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปจับกับโปรตีนอีลาสตินและคอลลาเจน
เกิดเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่า Advanced glycation end products หรือ AGEs ส่งผลให้
โปรตีนอิลาสตินและคอลลาเจนเสื่อมสภาพ ท�ำให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง และเกิด
การหย่อนคล้อย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การสะสมของ AGEs บริเวณผิวหนัง
ก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย แต่ ก ารบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ตาลสู ง สามารถกระตุ ้ น
กระบวนการดังกล่าวให้เกิดได้เร็วและมากขึ้น ท�ำให้เกิดริ้วรอยและแก่ก่อนวัย
ดังนัน้ หากไม่อยากแก่กอ่ นวัย ก็ควรลดการบริโภคอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ ทีม่ รี สหวาน หรือควบคุมการกินน�ำ้ ตาลไม่ให้เกินปริมาณแนะน�ำ นัน่ ก็คอื
ไม่ควรบริโภคน�้ำตาลเกิน
6 ช้อนชาต่อวัน หรือ
ไ ม ่ ค ว ร บ ริ โ ภ ค
น�้ำตาลเกิน 2 ช้อน
ชาต่อมื้อ
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2. อาหารปิง้ ย่าง ทอด หรือกลุม่ อาหารทีใ่ ช้ความร้อนสูง อาหาร
ร่างกายไม่สามารถ
ประเภทนี้จะเร่งให้เกิดสารแก่ หรือสาร AGEs มากขึ้น ท�ำให้เกิด
ใช้เป็นพลังงานให้กบั
ริ้วรอยและแก่ก่อนวัย เช่น ไก่ทอดมีสารเร่งแก่มากกว่าไก่ต้ม
ร่างกายได้ เมื่อใช้ไม่
ประมาณ 9 เท่า, เฟรนซ์ฟรายด์มีสารเร่งแก่ประมาณ 90 เท่า เมื่อ
ได้ก็จะเปลี่ยนเป็น
เทียบกับมันฝรัง่ ต้ม เป็นต้น นอกจากนีก้ ารปิง้ ย่างจะมีสารอนุมลู อิสระมาก
ไข มั น ส ะ ส ม ใ น
และเมื่อทานเข้าไป สารอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายก็จะท�ำให้
ร่างกาย ซึ่งไขมันที่
ผิวหนังเหี่ยวย่น และร่างกายแก่เร็วขึ้น
มากเกินไป ร่างกาย
ดังนั้นเราสามารถหลีกเลี่ยงโดยการใช้
จะเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่
ฟอยด์หรือใบตองหุม้ เนือ้ สัตว์หรือเนือ้ อาหารที่
ท�ำให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้
จะน�ำไปปิ้งย่าง จะเป็นการลดอนุมูลอิสระ
นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังไปขัดขวางการ
และสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายท�ำให้เกิด
ดูดซึมวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในการ
ความแก่ได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันสารเร่งแก่คือ
ต้านอนุมูลอิสระได้ และกระตุ้นท�ำให้    
การเลือกวิธกี ารปรุงประกอบอาหารโดยใช้อณ
ุ หภูมติ ำ 
�่ และใช้ความร้อน
เกิดอนุมลู อิสระในร่างกายทีม่ ากเกินไป
ไม่มากเกินไป เช่น การต้ม การนึ่ง การผัด
ได้ ดังนี้การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก
3. ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ ซึง่ อาหาร
เป็นประจ�ำก็ยิ่งจะท�ำให้แก่เร็วมากขึ้น
ไขมันสูงจะกระตุน้ ท�ำให้เกิดอนุมลู อิสระ และเกิดการ
5. อาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมี
อักเสบขึ้นภายในร่างกาย ท�ำให้เกิดความแก่ขึ้นมาได้
ได้แก่ สารตะกั่ว ยกตัวอย่าง อาหารริมทางที่ไม่ได้
โดยเฉพาะไขมันทรานส์ ได้แก่ เนยเทียม ครีมเทียม น�ำ้ มัน
มีภาชนะคลุมมิดชิด อาจจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนมา
ทอดซ�้ำ  และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไขมันอิ่มตัว ได้แก่
ในอาหารได้ หรืออาหารหมักดองต่าง ๆ ที่มีเชื้อ
ไขมั น จากสั ต ว์ น�้ ำ มั น มะพร้ า ว
แบคทีเรียก่อโรค ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปแล้ว
น�ำ้ มันปาล์ม กะทิ พวกเนือ้ สัตว์
ร่ า งกายจะเกิ ด กระบวนการก� ำ จั ด สารพิ ษ ซึ่ ง
แปรรูป เช่น ไส้กรอก หมูยอ
กระบวนการนี้จะท�ำให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็น
แฮม เบคอน กุนเชียง
สาเหตุของการแก่เร็ว
ดังนัน้ เราควรบริโภค
6. อาหารเค็ม(โซเดียมสูง) เนื่องจากความเค็ม
น�้ ำ มั น ประมาณ 6 ช้ อ นชาต่ อ วั น หรื อ
ท�ำให้เทโลเมียร์หดสัน้ ลง ซึง่ เทโลเมียร์เป็นส่วนทีป่ อ้ งกัน
ประมาณ 2 ช้อนชาต่อมือ้ นอกจากนี้
การหดสั้นลงของโครโมโซม ซึ่งจะท�ำให้เร่งกระบวนการ
เราควรเลือกน�้ำมันที่มีคุณภาพ
แก่ชราของร่างกายเราได้ ส่งผลท�ำให้ภายนอกคือ ผิวหนัง
เช่น น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันมะกอก
อาจจะเหี่ยวย่น หรือภายในคือ ท�ำให้เกิดการอักเสบภายใน
น�ำ้ มันคาโนลาหรือน�ำ้ มันเมล็ดชา
ร่างกาย นอกจากนีก้ ารกินเค็มมากเกินไปยังท�ำลายสุขภาพผิวของเราอีกด้วย
เป็นต้น
ท�ำให้ผิวหนังของเราเกิดการอักเสบ คันและเป็นผื่นได้ ดังนั้นเราควรบริโภค
4. เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
โซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม
ในทางโภชนาการถื อ ว่ า เครื่ อ งดื่ ม
เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดี ๆ ที่น�ำมาฝาก อาหารมีผลต่อสุขภาพ
แอลกอฮอล์เป็นพลังงานว่างเปล่า
ผิวของเรา หากไม่อยากแก่เกินวัยก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
เ มื่ อ เ ร า ท า น
อย่างเหมาะสม และพอประมาณ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และออก
เข้ า ไปแล้ ว
ก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ เพียงเท่านัน้ คุณก็จะเป็นหนุม่ สาวสมวัยหรือ
อ่อนกว่าวัย อายุก็เป็นเพียงตัวเลขแล้วค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://oryor.com
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Mahidol Channel มหิดล แชนแนล
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การแพทย์จโี นมิกส์

เพื่อการรักษาและคุณภาพชีว ิต
ที่ดข
ี ึ้นของคนไทย

“การแพทย์จีโนมิกส์” หรือ “การแพทย์แม่นย�ำ” เป็นแนวทาง
การดูแลและรักษาผูป้ ว่ ย โดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านพันธุกรรม สภาพแวดล้อม
และวิถชี วี ติ ทีจ่ ำ� เพาะต่อผูป้ ว่ ยแต่ละคนมาประกอบในการวินจิ ฉัย โดยเลือก
การรักษาทีต่ รงจุดและเหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย ปัจจุบนั หลาย
ประเทศได้นำ� การแพทย์จโี นมิกส์ มาประยุกต์ใช้ เช่น รักษาโรคมะเร็ง โรคหายาก
โรคติดเชือ้ เภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันการแพ้ยาเพือ่ เลือกใช้ยาทีเ่ หมาะสม
“Genomics Thailand : Dare to be ASEAN leader in precision
medicine” ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ของผู้ร่วมขับเคลื่อนแผนจีโนมิกส์
ประเทศไทยสูก่ ารเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั ิ
การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 ของหน่วยงานกลาง
ตลอดจนการสนับสนุนการวิจยั สร้างองค์ความรูด้ า้ นจีโนมิกส์มาพัฒนาระบบ
สุขภาพเพือ่ คนไทย และโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์จโี นมิกส์
รศ. ดร.สรนิต ศีลธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและอดีต
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า
นักวิชาการหรือแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องทางด้านพันธุกรรมได้มกี ารศึกษาเรือ่ งจีโนมิกส์
มานานแล้ว และหลังจากทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันมาระยะหนึ่ง ได้มี
การน�ำเสนอโครงการ Genomics Thailand ต่อรัฐบาล ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567
โดยสนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทย 50,000 ราย มาประยุกต์
ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข บนเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบ
บริการการแพทย์ของประเทศให้เกิดมาตรฐานใหม่ ที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ปัจจุบนั โครงการนีม้ หี น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เข้ามา
ร่วมมือกัน เพือ่ ศึกษาวิจยั และขับเคลือ่ นให้ประเทศไทยก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ด้าน
การแพทยจีโนมิกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต ทีส่ ำ� คัญประชาชนจะสามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
นพ.นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) กล่าวว่า สวรส. ท�ำหน้าที่ประสานงาน และรวบรวมความร่วมมือ
จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ด้วยดี
โดยด�ำเนินงานมาระยะหนึง่ แล้ว โดย สวรส. ได้ผลักดันและท�ำให้เกิดเป็นรูป
เป็นร่างขึน้ มา 2 ด้านส�ำคัญคือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในการถอดรหัส
ทางพันธุกรรม หรือ Whole Genome Sequencing (WGS) ซึ่งเป็นเรื่อง
ไม่ง่าย เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีความซับซ้อน ต้องมีการสนับสนุน
ให้มีการศึกษาวิจัยในการสนับสนุนองค์ความรู้
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“ปัจจุบนั เทคโนโลยีการแพทย์จโี นมิกส์ของไทย
ก้าวหน้าไปมาก และประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจ
รักษาได้อย่างทัว่ ถึงและแม่นย�ำ เช่น การตรวจยีนในผูป้ ว่ ย
มะเร็งเต้านมได้ถูกบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนไทย ซึ่งเกิดจากการผลักดันของ
สวรส. ร่วมกับทีมวิจัย เป็นต้น”
ด้าน นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษา
พิ เ ศษด้ า นสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
กล่าวว่า โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย นับเป็นการ
ประสานพลังจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จัดเก็บตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มอาสาสมัครใน
โครงการวิจยั ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ ขณะ
ทีส่ ำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) รับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ ประมวล
ผลข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ โดยมี สวรส. ท�ำหน้าที่
สนับสนุน เพือ่ ผลักดันให้การวิจยั ในโครงการนีเ้ ดินหน้า
ไปได้ดว้ ยดี
“ส่วนด้าน EEC ท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในพืน้ ที่ โดยมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และเพิ่มต�ำแหน่งงาน
ที่มีคุณค่าสูงด้านการแพทย์ให้คนไทย นอกเหนือจาก
การมีห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์จีโนมิกส์เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย และระยะต่อไปจะเชือ่ มโยงแผน BCG เข้ากับ
แผนจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อต่อยอดไปสู่การบริการ
ด้านการแพทย์แม่นย�ำ  ในฐานะผูน้ ำ� ด้านการแพทย์จโี นมิกส์
ของอาเซียน”
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อ�ำนวยการธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. กล่าวว่า บทบาท
สวทช. กับจีโนมิกส์ประเทศไทย คือการบริหารจัดการ
ข้อมูล ประมวลผล และพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบระบบ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงขนาดใหญ่ เพื่อเร่ง
การประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม และพัฒนานโยบาย
และธรรมาภิบาลข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลและทรัพย์สนิ
ทางปัญญา โดยช่วงแรกมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อน�ำ
ผลทีไ่ ด้นำ� เสนอให้กบั แพทย์เพือ่ ใช้ในการแปลผล จากการ
สกัดข้อมูลจ�ำนวนมาก เพือ่ การวิเคราะห์ทจี่ ะช่วยในการ
พิจารณาและวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ ปัจจุบันเรามี
ซอฟต์แวร์ดา้ นเภสัชพันธุศาสตร์ทำ� นายความเสีย่ งว่า ผูป้ ว่ ย
จะต้องมีการเปลี่ยนยาหรือไม่ และการตรวจการดื้อยา

ของเชือ้ วัณโรค ช่วยในการพิจารณาผลจากการพบเชือ้ ทีด่ อื้ ยา เพือ่ การตัดสินใจในการ
ให้ยาทีเ่ หมาะสม เหล่านีเ้ ป็นการท�ำงานโดยใช้ขอ้ มูลพันธุกรรมจากเชือ้ หรือจากมนุษย์
มาใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมเพื่อท�ำให้เกิดการต่อยอดทาง
ธุรกิจทีอ่ าจจะน�ำไปสูก่ ารสร้างผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงธุรกิจ มองว่า หลาย ๆ บริษทั
ต่างมีความต้องการทีจ่ ะต้องได้ขอ้ มูลจากโครงการ Genomics Thailand เพือ่ ลดการลงทุน
จ�ำนวนมากส�ำหรับน�ำไปต่อยอดธุรกิจในด้าน Wellness, Nutrigenomics, Pharmaco
และ Medicine ในอนาคต
“ฉะนั้น เมื่อถามว่าเราจ�ำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทยของเรา
เองไหม ค�ำตอบคือ “จ�ำเป็นต้องมี” อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของคนไทย
ทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณะจะเป็นแค่ variant ทีแ่ สดงต�ำแหน่งการกลายพันธุท์ เี่ สีย่ งต่อการ
เกิดโรคเพียงเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้บอกตัวตนว่าเป็นข้อมูลของใคร เพราะมีการแยกข้อมูลตัวตน
ออกจากข้อมูลของพันธุกรรมท�ำให้มีความปลอดภัยของข้อมูล”
ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นย�ำ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในการรักษาโรคมะเร็ง
เราจะน�ำเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาใช้เพื่อการพัฒนาและดูแลรักษาผู้ป่วย โดยพยายาม
จ�ำแนกรหัสพันธุกรรม เพื่อหาความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยด้วยโรคเดียวกัน ว่ามีการ
กลายพันธุ์เหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อวางแผนในการรักษาหรือยับยั้ง
ไม่ให้เซลล์มะเร็งขยายตัว และสามารถเลือกยาให้ตรงกับการรักษาผูป้ ว่ ยแต่ละราย
“ยกตัวอย่างผูป้ ว่ ยมะเร็งสมองทีม่ คี วามร้ายแรงมาก ในอดีตการรักษาไม่คอ่ ย
ได้ผล แต่ถ้าท�ำให้การกลายพันธุ์มีความจ�ำเพาะมาก ๆ และใช้ยาตรงจุด ก็จะสามารถ
เปลีย่ นโฉมการรักษาได้ และอีกตัวอย่างหนึง่ คือ การรักษามะเร็งเต้านมทีม่ ยี นี กลายพันธุ์
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และมีความเสีย่ งสูง ถ้าสามารถรูก้ อ่ น ก็จะมียา
รักษาได้ ทีส่ ำ� คัญคือ ถ้าสามารถรวบรวมจีโนม
ของผู้ป่วยมะเร็งจ�ำนวนมากพอ แล้วถอดรหัส
ออกมาได้ ก็จะรู้ได้ว่าความเสี่ยงของการเป็น
มะเร็งนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาแนวทาง
การรักษาในอนาคต”
ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมี
โรคหลายโรคที่ไม่สามารถตรวจพบว่าเกิดจาก
สาเหตุอะไร หรือที่เรียกว่ากลุ่มโรคหายาก
อย่างเช่น เด็กมีพัฒนาการช้า ตัวเหลือง ฯลฯ
โรคประเภทนีม้ จี ำ� นวนมากทีบ่ างรายตรวจแล้ว
ตรวจอีก ตรวจหลายครั้งก็ยังหาสาเหตุไม่ได้
ต้องตรวจไปทีละอย่าง ทีละจุด จนกว่าจะพบ
สาเหตุ ขณะที่บางรายต้องใช้เวลาวินิจฉัยนาน
หลายปี อย่างไรก็ตาม หากเรามีเครื่องมือที่
วิเคราะห์หาสาเหตุ ก็จะสามารถตรวจพบ
สมมติฐานของโรคได้โดยง่าย ซึง่ การแพทย์จโี น
มิกส์สามารถท�ำได้ อีกทัง้ เมือ่ ปี 2564 ทีผ่ า่ นมา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า การแพทย์
จีโนมิกส์จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลง
ปัญหาสุขภาพของคนทั้งโลก
“ยกตัวอย่าง มีหญิงตัง้ ครรภ์รายหนึง่
คลอดลูกมาแล้ว 2 คน ทุกคนตาบอดหมด
เธอบอกว่าถ้าลูกคนนี้มองไม่เห็นอีก ก็จะยุติ
การตัง้ ครรถ์ จึงมีการตรวจจีโนมของลูกทัง้ หมด
พบว่าลูกในท้องมียีนปกติ ตาไม่บอด เธอจึง
ยอมให้ลกู คนนีไ้ ด้คลอดออกมา ซึง่ ลูกก็มองเห็น
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ได้ตามปกติ แม่เด็กดีใจมาก สรุปว่า ด้วย
เทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ ท�ำให้เราพบ
ทางออกในการรักษาโรคหายาก และในอนาคต
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์จะท�ำให้
สามารถรู้ถึงปัญหาการเกิดโรคในคนที่ไม่ป่วย
ได้รสู้ ขุ ภาพของตัวเองล่วงหน้า ว่าก�ำลังมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไร แต่ก็ต้องคิดกันต่อว่า
แล้วเราจะมีบุคลากรด้านการแพทย์จีโนมิกส์
อย่างเพียงพอ ได้อย่างไร” ศ. นพ.วรศักดิ์ กล่าว
ศ. ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ สุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ กล่ า วว่ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมงานภาย
ใต้โครงการแผนจีโนมิกส์ประเทศไทย โดยมี
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวรส.
ซึง่ ท�ำการศึกษาในประชากรทางภาคใต้ ศึกษา
กลุ ่ ม โรคที่ พ บน้ อ ยหรื อ ให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ยาก
โรคมะเร็งทางพันธุกรรม เภสัชพันธุศาสตร์
ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการ
วินิจฉัยทางการจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับการสร้าง
ฐานข้อมูลความถีพ่ หุรปู นิวคลีโอไทด์เดีย่ ว โดย
การวิจัยได้มีการจัดท�ำข้อมูล South Thai
Genome Project ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามท�ำให้
เกิดขึน้ ในส่วน/ระดับภูมภิ าค (เขตสุขภาพที่ 12
ประกอบด้วยจังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) คือ 1. ระบบการจัดเก็บ
ตัวอย่างทางชีวภาพจากบริการในโรงพยาบาล
ทีเ่ ก็บจากผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. การ sequence ในลักษณะของ whole exome

เนื่ อ งจากไม่ มี ง บประมาณในการท� ำ แบบ
whole genome และท�ำการทดลองวิเคราะห์
วินิจฉัยการรักษา เช่น ที่ผ่านมามีการท�ำงาน
กับผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งล�ำไส้ ในการหายีนที่
ท�ำให้เกิดความผิดปกติ/เป็นโรคมะเร็ง หรือ
วินิจฉัยว่าใครบ้างต้องได้รับการส่องกล้อง
ขนาดใหญ่ หรือใครบ้างมีความเสี่ยงสูง/ต�่ำที่
ควรได้รับการคัดกรอง ตลอดจนการมองหา
การกลายพันธุ์ mutation ทีอ่ าจจะยังไม่มกี าร
ระบุมาก่อน
“โครงการนี้ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
เข้าสู่ s-curve ของการเรียนรู้ เกิดการตื่นตัว
ของอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ท� ำ งานด้ า น
พันธุกรรมในการมาร่วมท�ำงาน และมองเห็น
โอกาสการท�ำงานทางคลินกิ ทางเทคนิค การเก็บ
สะสมตัวอย่าง และค้นหาข้อมูลที่จะน�ำมาใช้
ประโยชน์หลายอย่าง ไม่วา่ จะกับผูป้ ว่ ยหรืองาน
วิชาการหรือการวิจัย ทั้งหมดนี้จะเป็นระบบ
นิเวศ (ecosystem) ที่จะต้องท�ำงานด้วยกัน”
ข้อมูลจาก :
การประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เวทีหัวข้อ
“Genomics Thailand : Dare to be
ASEAN leader in precision medicine”
ณ โรงแรมอั ศ วิ น แกรนด์ คอนเวนชั่ น
กรุงเทพฯ
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เปิดตัวเว็บไซต์และไลน์

Stand by you

“ตรวจฟรี รูเ้ ร็ว ช่วยทันเวลา”
เข้าถึงกลุม
่ วัยรุน
่ หวังยุตเิ อดส์
กองโรคเอดส์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้ า นสาธารณสุ ข คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัว Stand
by you ในรูปแบบเว็บไซต์และไลน์โอเอ “ตรวจฟรี รู้เร็ว
ช่วยทันเวลา” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล สร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับเอชไอวี
โดยแพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร รอง
ผู้อ�ำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าจากการคาดประมาณมีผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ปี 2564 จ�ำนวนราว 520,00 คน และคาดประมาณว่า
ประเทศไทยพบผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ราว 6,500 คนต่อประชากร
ทั้งหมด (ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 22 เมษายน
2565) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จากเป้า
หมายในการยุตปิ ญ
ั หาเอดส์ เพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชือ้ เอชไอวีภายในปี 2573 จึงสนับสนุนให้ประเทศไทย โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั ท�ำโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์การ
เข้าถึงเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลรักษาในวัยรุ่นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหา
เอชไอวี โดยใช้สื่อสังคมสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบให้
บริการคลินกิ วัยรุน่ บนระบบออนไลน์ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และระบบให้ค�ำปรึกษาออนไลน์
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น การเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น นั้ น
นอกจากการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้ว อีกหนึ่ง
ช่องทางที่จะสามารถให้วัยรุ่นได้รับรู้ และตระหนักมากขึ้น
คือเทคโนโลยีสอื่ สังคมออนไลน์ทเี่ ริม่ เข้ามาในชีวติ ประจ�ำวัน

มากขึน้ ทางโครงการจึงได้มงุ่ หวังว่ากลยุทธ์การเข้าถึงผ่านสือ่ สังคมออนไลน์นี้ จะ
สามารถเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงบริการ
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีตา่ ง ๆ รวมถึงการเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
เพือ่ ป้องกันให้ลกู หลานของเราปลอดภัยจากจากการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วจิ ยั คลินกิ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
โครงการดังกล่าวเป็นการให้ค�ำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ออนไลน์ โดยผูร้ บั บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์โอเอ Stand by you
เพื่อขอรับบริการ ได้แก่ ขอรับชุดตรวจหาเอชไอวีด้วยตนเอง ท�ำแบบประเมิน
หาความเสี่ยง ขอรับค�ำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้ บริการส่ง
ชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีตรวจด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถตรวจ
หาเอชไอวีเองผ่านค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ และวิดีโอสาธิตการใช้ชุดตรวจ ซึ่งมี
ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งรับค�ำแนะน�ำหลัง
จากทราบผลตรวจ มีบริการให้ค�ำปรึกษาจากหมอ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อ
ขอรับบริการได้ที่ไลน์โอเอ@stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวนับเป็นช่องทางการเข้าถึงของเด็ก
วัยรุน่ ไทย ทีจ่ ะได้รบั ค�ำปรึกษา เข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีดว้ ยตนเอง รวมทัง้ สามารถ
ได้รบั ยาป้องกันทัง้ แบบฉุกเฉิน และแบบป้องกันเอชไอวี หากมีความเสีย่ งในอนาคต
น�ำไปสู่การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของเอชไอวี เอดส์ต่อไป
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