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Pharmacy
อาจารย์ ดร. ทนพ.เมธี ศรีประพันธ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
** หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2021 **

“ถาม-ตอบ” เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19

คำำ�ถ�มท่ี่�พบบ่อยเก่ี่�ยวกี่ับกี่�รตรวจคำัดกี่รอง 
โรคำโคำวิด 19 กัี่บประสบกี่�รณ์์ของประเที่ศไที่ย

1.	 ถาม	 :	 สามารถเข้้ารับการตรวจคััดกรอง 
โรคั	COVID-19	ได้ที่่�ไหนบ้าง
 ตอบ : ปััจจุบัันปัระชาชนสามารถเข้้าถึงการตรวจ 
คััดกรองโรคั COVID-19 ได้ดังน้�
 1. ตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test 
kit (ATK) ปัระเภท Home use หรือ Self-test ซึ่ึ�ง 
สามารถหาซืึ่�อได้จากร้านข้ายยาแผนปััจจุบััน นอกจากน้� 
ยังสามารถหาซืึ่�อได้จากคัลิินิกเวชกรรมแลิะคัลิินิกเทคันิคั
การแพทย์
 2. เข้้ารับัการตรวจคััดกรองในสถานพยาบัาลิข้องรฐั 
โรงพยาบัาลิทั�วไปั โรงพยาบัาลิเฉพาะทาง คัลิินิกเวชกรรม 
คัลิินิกเทคันิคัการแพทย์ ซึึ่�งเป็ันการตรวจหาเชื�อด้วยวิธ้ี 
real-time RT-PCR หรือวิธ้ี ATK (Professional use)
 3. รับับัริการจากหน่วยบัริการตรวจคััดกรองเชิงรุก
ท้�ดำาเนินการโดยองคั์กรหรือหน่วยงานทางสาธีารณสุข้ท้� 

ได้รับัมอบัหมาย ซึ่ึ�งเป็ันการตรวจหาเชื�อด้วยวิธ้ี real-time 
RT-PCR หรือวิธ้ี ATK (Professional use)

2.	 ถาม	:	การตรวจด้วยวิธี่	real-time	RT-PCR	
และวิธี่	Antigen	test	kit	(ATK)	เหมือน	หรือ 
ต่างกันอย่างไร
 ตอบ: การตรวจทั�ง 2 วิธ้ีจัดเป็ันวิธ้ีตรวจคััดกรอง
โรคั COVID-19 แต่สิ�งท้�ต่างกัน คืัอ การตรวจด้วยวิธ้ี 
real-time RT-PCR เป็ันการตรวจหาสารพันธุีกรรมข้อง 
เชื�อไวรัสก่อโรคั COVID-19 ในข้ณะท้�การตรวจด้วยวิธ้ี 
ATK เป็ันการตรวจหาชิ�นส่วนโปัรต้นข้องเชื�อไวรัส ปััจจุบััน 
การตรวจด้วยวิธ้ี real-time RT-PCR จัดเป็ันวิธ้ีท้�ใช้ตรวจ
ยนืยนัการติดเชื�อ (แต่สามารถใช้ตรวจคััดกรองได้) ในข้ณะท้� 
วิธ้ี ATK จัดเป็ันวิธ้ีตรวจคััดกรองผ้้ติดเชื�อ การตรวจหาเชื�อ
ทั�ง 2 วิธ้ีสามารถตรวจได้ตั�งแต่ 3-5 วันหลัิงจากม้คัวามเส้�ยง
หรือสัมผัสผ้้ติดเชื�อ นอกจากน้�สามารถตรวจได้เมื�อม้อาการ
ป่ัวยท้�สงสัยโรคั COVID-19 แลิะสามารถตรวจพบัเชื�อ 
ได้นานถึง 10-15 วันหลัิงม้อาการ (ขึ้�นอย้่กับัวิธ้ีท้�ใช้ตรวจ)
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Pharmacy    “ถาม-ตอบ”เก่ียวกับการตรวจคัดกรอง 
	 	 	 โรคโควิด	19

Physical Therapy   การออกกำาลังกาย 
   กับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

Dental’s Clinic    Mouthwash during
   the COVID-19	pandemic
   (น้ำายาบ้วนปากในสถานการณ์
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19)

Laboratory    Coagulopathy	in	COVID-19
   (การแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ
	 	 	 ในโรคโควิด	19)

Nurse     คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ	 

Public Health    หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
	 	 	 ในงานสาธารณสุข

Doctor’s Office    Incarcerated	inguinal	hernia
   (ภาวะไส้เลื่อนขาหนีบค้าง	)

กระดานข่าว   
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3.	 ถาม	 :	 ชุุดตรวจแบบรวดเร็ว	 (Rapid	 test) 
ที่่�ตรวจหาเชืุ�อและตรวจหาแอนติบอด่ต่างกัน
อย่างไร
 ตอบ : ชุด Rapid test ท้�ตรวจหาเชื�อหรือชุดตรวจ  
ATK เป็ันการตรวจหาโปัรต้นหรือแอนติเจนข้องเชื�อ 
ไวรัส SARS-CoV-2 ท้�ก่อโรคั COVID-19 โดยใช้ตัวอย่าง
ตรวจจากระบับัทางเดินหายใจหรือนำ�าลิาย ในข้ณะท้� 
ชุดตรวจแอนติบัอด้ (Antibody test kit) เป็ันการตรวจ
หาภ้มิคุ้ัมกันต่อเชื�อไวรัสโดยตรวจจากเลืิอด เมื�อสังเกตท้�
ตลัิบัชุดตรวจจะเห็นว่าชุดตรวจ ATK จะม้สัญลัิกษณ์ให้
อ่าน 2 แถบัคืัอ C แลิะ T ในข้ณะท้�ชุดตรวจหาแอนติบัอด้
หรือภ้มิคุ้ัมกันจะม้สัญลัิกษณ์ให้อ่าน 3 แถบัคัือ C, G แลิะ 
M (โดย G แลิะ M หมายถึงชนิดข้องแอนติบัอด้ปัระเภท 
IgG แลิะ IgM ตามลิำาดับั) สำาหรับัชุด ATK นั�นปัระชาชน
สามารถหาซืึ่�อมาตรวจดว้ยตนเองได ้(ซึึ่�งต้องเปัน็ชุด Home 
use หรือ Self-test เท่านั�น) ในข้ณะท้�ชุดตรวจแอนติบัอด้
ปัระชาชนไม่คัวรนำามาตรวจเพื�อใช้ตรวจคััดกรองการติดเชื�อ 
คัวามแตกต่างข้องชุด rapid test ทั�ง 2 แสดงดังภาพท้� 1

4.	 ถาม	 :	 ชุุดตรวจ	Antigen	 test	kit	 (ATK) 
ในปััจจุบันม่ก่�แบบ	และหาซื้ื�อได้จากที่่�ไหน
 ตอบ : ชุด ATK ในปััจจุบัันม้ 2 แบับัคัือ แบับัใช ้
ในสถานพยาบัาลิ (Professional use) แลิะแบับัท้�
ปัระชาชนสามารถหาซืึ่�อแลิะนำามาตรวจด้วยตนเองได้ 
(Home use หรือ Self-test) โดยชุดตรวจ ATK แบับั 
Professional use นั�นปัระชาชนไม่สามารถซืึ่�อหรือนำา
มาตรวจเองได้ จะต้องเข้้ารับัการตรวจในสถานพยาบัาลิ 
คัลิินิกเทคันิคัการแพทย ์หรือเข้้ารับัการตรวจคััดกรองเชงิรุก  
(active case finding) ท้�ดำาเนินการโดยบุัคัลิากรทาง 
การแพทย์เท่านั�น ในข้ณะท้�ชุดตรวจแบับั Home use หรือ 
Self-test ปัระชาชนสามารถหาซืึ่�อมาตรวจด้วยตนเองได้
จากร้านข้ายยาแผนปััจจุบััน นอกจากน้�ยงัสามารถหาซืึ่�อได้
จากคัลิินิกเวชกรรมแลิะคัลิินิกเทคันิคัการแพทย ์ไม่แนะนำา
ให้ซืึ่�อจากอินเทอร์เน็ตหรือผ้้ท้�ไม่ใช่บุัคัลิากรทางการแพทย์ 
ทั�งน้�ปัระชาชนสามารถเข้้าด้ข้้อม้ลิชุดตรวจ ATK ปัระเภท
ต่าง ๆ ได้จากเว็บัไซึ่ต์ข้องกองคัวบัคุัมเคัรื�องมือแพทย์

ภาพท่ี่� 1 แสดงความต่่างของชุุด rapid test ท่ี่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บโรค COVID-19
(ท่ี่�มา : https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/picture/0570-1.gif)
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5.	 ถาม	:	การตรวจภููมิคุ้ัมกัน	(Antibody	test)	
สามารถใชุ้คััดกรองโรคั	COVID-19	ได้หรือไม่
 ตอบ : ไม่แนะนำาให้ใช้การตรวจ Antibody ในการ 
คััดกรองโรคั COVID-19 เนื�องจากภ้มิคุ้ัมกันท้�ตรวจได้ 
ไม่สามารถบัอกได้ว่ามาจากการติดเชื�อโดยธีรรมชาติหรือ
ได้รับัวัคัซ้ึ่นมาแล้ิว นอกจากน้�ในกรณ้ท้�ม้การติดเชื�อใน 
ช่วงระยะแรกท้�ยังไม่ม้การสร้าง antibody จะทำาให้ได้ 
ผลิลิบัปัลิอมซึ่ึ�งอาจทำาให้เกิดคัวามเข้้าใจผิดจนไม่ระมัดระวัง
ในการป้ัองกันตนเอง อ้กทั�งม้โอกาสเกิดผลิบัวกปัลิอมได้ 
เมื�อติดเชื�อ coronavirus ชนิดอื�น ๆ ดังนั�นในการตรวจ 
คััดกรองโรคั COVID-19 คัวรใช้วิธ้ี real-time RT-PCR 
หรือ ATK จะด้ท้�สุด

6.	 ถาม	 :	 เมื�อผล	 real-time	 RT-PCR	 เปั็น 
not	detected	หรือผล	Antigen	test	kit	(ATK)	
เปั็นลบ	(negative)	มั�นใจได้หรือไม่ว่าไม่ได้ติดเชืุ�อ
หรือเปั็นโรคั	COVID-19
 ตอบ : ในกรณ้ท้�การตรวจ real-time RT-PCR ใหผ้ลิ 
not detected หรือการตรวจ ATK ให้ผลิลิบั (negative) 
สามารถแปัลิผลิได้ดังน้�คืัอ ผ้้เข้้ารับัการตรวจไม่ติดเชื�อ 
หรือผ้้รับัการตรวจติดเชื�อแต่เชื�อม้ปัริมาณน้อยมากจน 
ไม่สามารถตรวจวัดด้วยเทคันิคัข้้างต้นได้ ดังนั�นการปัระเมิน
ว่าเป็ันผลิจริงหรือไม่จะต้องอาศััยข้้อม้ลิปัระวัติการสัมผัส 
ผ้้ป่ัวยติดเชื�อ ผ้้ตรวจอย้่ในกลุ่ิมเส้�ยงปัระเภทใด (เส้�ยงส้ง 
เส้�ยงตำ�าหรือไม่เส้�ยง) หรือปัระวัติการเดินทางไปัในพื�นท้�เส้�ยง 
ปัระกอบัการแปัลิผลิด้วย ในกรณ้ผ้้ป่ัวยท้�ม้คัวามเส้�ยงส้งหรือ
สัมผัสใกล้ิชิดกับัผ้้ป่ัวยโรคัโคัวิด 19 เมื�อตรวจด้วย real-time  
RT-PCR ให้ผลิเป็ัน not detected อาจต้องกักตัว 
แลิะตรวจซึ่ำ�าอ้กคัรั�งหนึ�งตามข้้อกำาหนดท้�ระบุัในแนวทาง 
เวชปัฏิิบััติ การวินิจฉัย ด้แลิรักษาแลิะป้ัองกันการติดเชื�อใน
โรงพยาบัาลิกรณ้โรคัติดเชื�อไวรัสโคัโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยมากจะตรวจซึ่ำ�าหลัิงจากตรวจคัรั�งแรก 7 วัน หรือ 13 วัน  
หลัิงจากวันสัมผัสผ้้ป่ัวยยืนยันคัรั�งสุดท้าย ในกรณ้ท้�ใช้ 
ชุดตรวจ ATK ถ้าม้ปัระวัติเส้�ยงหรือปัระวัติการสัมผัส 
ผ้้ติดเชื�ออาจตอ้งม้การตรวจซึ่ำ�าอ้กคัรั�งในชว่งเวลิาท้�เหมาะสม 
เช่น 3-5 วัน แลิะช่วง 10-14 วันหลัิงจากการตรวจ 
คัรั�งแรก หรือตรวจอ้กคัรั�งเมื�อม้อาการป่ัวยท้�เข้้าได้กับั 
โรคั COVID-19

7.	 ถาม	:	เมื�อตรวจคััดกรองโรคั	COVID-19	ด้วย
ชุุด	Antigen	test	kit	(ATK)	แบบตรวจดว้ยตนเอง	
(Self-test)	ให้ผลบวกคัวรที่ำาอย่างไร
 ตอบ : ให้ถ่ายภาพผลิการตรวจไว้เป็ันหลัิกฐานทั�งน้�
คัวรระบุัข้้อม้ลิวันท้�ตรวจ ชนิดตัวอย่างท้�ใช้ตรวจรวมถึงย้�ห้อ
ชุดตรวจ ATK ท้�ใช้ จากนั�นให้ติดต่อสถานพยาบัาลิใกล้ิบ้ัาน
เพื�อเข้้ารับัการวินิจฉัยเพิ�มเติมแลิะรักษาตามระบับัต่อไปั 
ใน กทม. สามารถตดิต่อได้ท้�คัลิินิกชุมชนอบัอุ่น ศ้ันยบ์ัริการ
สาธีารณสุข้ข้องกรุงเทพมหานคัร ในข้ณะท้�ต่างจังหวัด
สามารถติดต่อได้ท้�คัลิินิกหมอคัรอบัคัรัว โรงพยาบัาลิ 
ส่งเสริมสุข้ภาพปัระจำาตำาบัลิ (รพ.สต.) โรงพยาบัาลิชุมชน 
(รพช.) โรงพยาบัาลิทั�วไปั (รพท.) นอกจากน้�สามารถ 
แจ้งต่อระบับัออนไลิน์ โทร. 1330 ได้เช่นกัน นอกจากน้�
ตามแนวทางเวชปัฏิิบััติ การวินิจฉัย ด้แลิรักษาแลิะป้ัองกัน
การติดเชื�อในโรงพยาบัาลิกรณ้ติดเชื�อไวรัสโคัโรนา 2019 
(COVID-19) ฉบัับัปัรับัปัรุงวันท้� 4 สิงหาคัม 2564 ได้
ให้นิยามไว้ว่า “ผ้้ป่ัวยท้�ให้ผลิ ATK เปั็นบัวกจะเร้ยกว่า 
ผ้้ติดเชื�อเข้้าข่้าย (probable case)” ซึึ่�งสามารถเข้้าส่้ 
การรักษาในระบับั home isolation ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า
ผ้้ป่ัวยต้องการเข้้ารับัการรักษาใน community isolation, 
hospitel หรือโรงพยาบัาลิ จะต้องลิงนามยินยอมเข้้ารับั
การรักษารวมถึงตรวจ real-time RT-PCR คัวบัค่้ัด้วย

8.	 ถาม	 :	ผลบวกปัลอมหรือผลลบปัลอมจาก
การตรวจคััดกรองด้วย	Antigen	test	kit	(ATK) 
ม่สาเหตุมาจากอะไร
 ตอบ : 1. ผลิบัวกปัลิอม หมายถึง ผ้้เข้้ารับัการตรวจ
ไม่ได้เป็ันโรคั COVID-19 แต่ตรวจด้วย ATK ให้ผลิบัวก 
ซึึ่�งสาเหตุดังกล่ิาวอาจมาจากการปันเปั้�อนบัริเวณพื�นท้� 
ตรวจหรอือุปักรณท้์�ใช้ตรวจ นอกจากน้�ยงัมาจากการตดิเชื�อ 
จุลิช้พอื�น ๆ ผ้้ทดสอบัอาจดำาเนินการตรวจตามขั้�นตอน 
ไม่ถ้กต้อง เช่น การอ่านผลิเกินเวลิา เป็ันต้น 2. ผลิลิบัปัลิอม  
หมายถึง ผ้้เข้้ารับัการตรวจเป็ันโรคั COVID-19 แต่ตรวจ
ด้วย ATK ให้ผลิลิบั ซึึ่�งสาเหตุดังกล่ิาวอาจมาจากการตรวจ 
ในระยะแรกข้องการติดเชื�อท้�ม้ปัริมาณไวรัสตำ�า ช่วงเวลิาตรวจ 
ไม่เหมาะสม ผ้้ป่ัวยท้�เป็ันโรคั COVID-19 ท้�แสดงอาการอย้่ 
แต่ปัริมาณไวรัสลิดลิงแล้ิว เก็บัตัวอย่างการตรวจไม่ถ้กต้อง 
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หรือดำาเนินการทดสอบัไมถ้่กต้องตามขั้�นตอน เปัน็ต้น ทั�งน้� 
กรณ้ท้�เกิดขึ้�นดังกล่ิาวอาจต้องใช้ปัระวัติเส้�ยงต่อการติดเชื�อ
เข้้าร่วมการปัระเมินแลิะอาจต้องตรวจหาเชื�อด้วยวิธ้ีอื�น ๆ 
คัวบัค่้ั เช่น การทำา real-time RT-PCR เป็ันต้น

9.	 ถาม	:	ผู้ปั่วย	COVID-19	ที่่�เข้้ารับการรักษา 
คัรบกำาหนดแล้วจำาเปั็นต้องตรวจหาเชืุ�อก่อน 
กลับบ้านหรือไม่
 ตอบ : ตามแนวทางเวชปัฏิิบััติ การวินิจฉัย ด้แลิรักษา
แลิะปั้องกันการติดเชื�อในโรงพยาบัาลิกรณ้ติดเชื�อไวรัส
โคัโรนา 2019 (COVID-19) ฉบัับัปัรับัปัรุงวันท้� 4 สิงหาคัม 
2564 ได้ให้ข้้อม้ลิว่าไม่จำาเป็ันต้องตรวจหาเชื�อในผ้้ป่ัวย 
ก่อนท้�จะอนุญาตให้ผ้้ป่ัวยออกจากสถานพยาบัาลิ เนื�องจาก
ไม่ม้ผลิเปัล้ิ�ยนแปัลิงการรักษา นอกจากน้�เมื�อผ้้ป่ัวยม้อาการ
ด้ขึ้�นแล้ิว อาจตรวจพบัสารพันธุีกรรมข้องไวรัสได้ในสิ�ง 
ส่งตรวจจากระบับัทางเดินหายใจซึึ่�งอาจตรวจพบัได้นานถึง 
50 วัน อยา่งไรก็ตามสารพันธุีกรรมท้�พบัในผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการ 
มานานแล้ิว อาจเป็ันเพ้ยงซึ่ากสารพันธุีกรรมข้องเชื�อ 

หรือซึ่ากเชื�อท้�หลิงเหลืิออย้แ่ลิะการตรวจพบัสารพันธุีกรรม
ในผ้้ป่ัวยหลัิงพ้นระยะกักตัว ไม่ได้หมายคัวามว่าผ้้ป่ัวย 
ยงัแพร่เชื�อได้ อย่างไรก็ตาม ผ้้ป่ัวยท้�รักษาคัรบัตามกำาหนด
แลิะหายจากโรคัน้�แล้ิวยังคังต้องปัฏิิบััติตัวในการป้ัองกัน 
การติดเชื�อเช่นเด้ยวกับัปัระชาชนทั�วไปั

10.	ถาม	:	การฉ่ีดวัคัซื้่นม่ผลต่อการตรวจโรคั 
โคัวิด	19	ด้วยวิธี่	real-time	RT-PCR	หรือวิธี่	
Antigen	test	kit	(ATK)	หรือไม่
 ตอบ : การรับัวัคัซ้ึ่นโคัวิด 19 ไม่ได้ส่งผลิทำาให้เกิด 
ผลิบัวกลิวงหรือผลิบัวกปัลิอมเมื�อตรวจทางห้องปัฏิิบััติการ
ด้วยเทคันิคั real-time RT-PCR หรือ ATK แต่ผ้้ท้�ได้รับั 
วัคัซ้ึ่นจะสามารถตรวจพบัแอนติบัอด้ต่อโรคั COVID-19
ได้ในกระแสเลืิอด เมื�อเวลิาผ่านไปัในระยะท้�เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ถ้าผ้้ท้�ได้รับัวัคัซ้ึ่นให้ผลิ real-time RT-PCR  
เป็ัน detected หรือ ATK เป็ันผลิบัวกแสดงว่าม้การ 
ติดเชื�อเกิดขึ้�น
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 การท้�เราระมัดระวังเรื�องสุข้อนามัยมากขึ้�น ก็ทำาให้
ลิดคัวามเส้�ยงต่อการติดเชื�อได้ โดยเชื�อไวรัสน้�จะอย้่ในสาร
คััดหลัิ�ง ไม่เพ้ยงแต่สารคััดหลัิ�งท้�มาจากการไอ แลิะจาม 
แต่มาจากลิะอองลิมหายใจท้�ลิอยอย้่ในอากาศัอ้กด้วย [2]  

ถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแล้ิวเราไปัอย้่ ใกล้ิ ผ้้ท้� 
ติดเชื�อโดยไม่ร้้ตัวจะม้คัวามเส้�ยงอย่างมาก นอกจากน้� 
เชื�อโรคัยังสามารถอย้่บันผิวสัมผัสต่าง ๆ ได้นานกว่า 
7-8 ชั�วโมง การท้�เราสัมผัสสิ�งต่าง ๆ แล้ิว จำาเป็ันต้อง 
ล้ิางมือให้สะอาดอย้เ่สมอ [3] เป็ันการลิดปััจจยัเส้�ยงได้เช่นกัน

 สำาหรับัผ้้ท้� ม้โรคัปัระจำาตัว ร่างกายจะไม่ได้อย้่ 
ในสภาพท้�พร้อมต่อการต่อส้้กับัโรคั ในการศัึกษาเก้�ยวกับั
โรคัโคัวิดน้� พบัว่า โรคัปัระจำาตัว ได้แก่ เบัาหวาน คัวามดัน 
โลิหิตส้ง โรคัหัวใจแลิะหลิอดเลืิอด โรคัระบับัทางเดิน
หายใจ แลิะโรคัอว้น [4] เป็ันปััจจัยเส้�ยงสำาคััญท้�ทำาใหเ้กิดการ 
ติดเชื�อได้ง่ายมากกว่าผ้้ท้�ไม่ม้โรคัปัระจำาตัว แลิะสอดคัล้ิอง
กับัคัวามรนุแรงข้องโรคัท้�เกิดขึ้�นตามมา ทำาให้ผ้้ส้งอาย ุเป็ัน 
กลุ่ิมหนึ�งท้�ม้คัวามเส้�ยงต่อการติดโรคัโคัวิดได้ง่ายกว่ากลุ่ิม 
ช่วงอายุอื�น ๆ เนื�องด้วยม้โรคัปัระจำาตัวท้�กล่ิาวมาข้้างต้น

 ปััจจุบัันไม่ได้ม้วิธ้ีการท้�สมบ้ัรณ์ท้�สุดในการป้ัองกัน 
ไม่ให้ติดเชื�อโรคัชนิดน้� รวมถึงวัคัซ้ึ่นท้�ผลิิตออกมายังไม่ม้
การรับัรองอย่างเต็ม 100 เปัอร์เซ็ึ่นต์ว่าฉ้ดแล้ิวจะไม่เป็ัน
โรคัน้�อ้ก แต่ว่ายังม้อ้กหลิายวิธ้ีป้ัองกันท้�ถือว่าได้ผลิอย่างยิ�ง  
คืัอ การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคัม [2] 
การทำาคัวามสะอาดร่างกายโดยเฉพาะมือท้�ไปัจับัสิ�งข้องต่าง ๆ   
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การออกกำาลังกายกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การรับัปัระทานอาหารท้�ปัรุงสุกถ้กสุข้ลัิกษณะ แลิะการ
สร้างคัวามแข็้งแรงข้องร่างกาย เพื�อทำาให้ร่างกายแข็้งแรง 
แลิะระบับัภ้มิคุ้ัมกันข้องร่างกายทำางานได้อย่างเต็มท้� [5]

 การออกกำาลัิงกายแบับัแอโรบัิกอย่างสมำ�าเสมอ 
ช่วยเสริมสร้างภ้มิคุ้ัมกันข้องร่างกายได้ โดยท้�คัวรจะ 
ออกกำาลิังกายท้� ในคัวามหนักท้�ปัานกลิาง หมายถึง 
ออกกำาลัิงกายจนเหนื�อย แต่ระดับัคัวามเหนื�อยปัานกลิาง
ท้�ยังสามารถพ้ดคุัยได้เป็ันปัระโยคั แลิะคัวรออกกำาลัิงกาย 
อย่างน้อย 30 นาท้/วัน 5 วัน/สัปัดาห์ [7] เพื�อให้ได้
ปัระสิทธิีภาพข้องการออกกำาลัิงกายส้งสุด [6] คัวรหล้ิกเล้ิ�ยง
การออกกำาลัิงอย่างหนักเพราะจะเป็ันการเพิ�มคัวามเส้�ยงต่อ
การติดเชื�อมากขึ้�น ซึึ่�งคัวามเส้�ยงน้�อาจนานถึง 72 ชั�วโมง
หลัิงการออกกำาลัิงอย่างหนัก การออกกำาลัิงในช่วงการ
ระบัาดข้องไวรัสโคัโรนา 2019 คัวรเป็ันการออกกำาลัิงท้�บ้ัาน  
โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย แลิะไม่คัวรออกกำาลัิงเป็ันท้ม

 ท่าออกกำาลัิงกายท้�จะมานำาเสนอในวันน้�เป็ันการ 
ออกกำาลัิงกายแบับัแอโรบิัก สามารถนำาไปัปัระยุกต์ 
ออกกำาลัิงกายท้�บ้ัานได้ เนื�องจากไม่ต้องใช้อุปักรณ์มาก 
ปัระโยชน์ข้องการออกกำาลัิงกายแบับัแอโรบัิกนอกจาก
จะช่วยเสริมสร้างภ้มิคุ้ัมกันแล้ิว ยังช่วยป้ัองกันการเกิด
โรคัหัวใจแลิะหลิอดเลืิอด ช่วยให้การทำางานข้องฮอร์โมน
อินซ้ึ่ลิินด้ขึ้�น ป้ัองกันแลิะรักษาโรคัเบัาหวาน ช่วยคัวบัคุัม/ 
ลิดระดับัคัวามดันเลืิอดแลิะช่วยคัวบัคุัมนำ�าหนักแลิะปัริมาณ
ไข้มันในร่างกายได้

 โคัโรนาไวรัส หรือท้�ร้้จักกันในชื�อว่า โคัวิด 2019 โรคัระบัาดท้�ส่งผลิกระทบัต่อระบับัทางเดินหายใจแบับัรุนแรง 
จนทำาให้ม้ผ้้เส้ยช้วิตทั�วโลิกอยา่งมากมาย โดยไมไ่ด้เลืิอกว่าม้ฐานะใด หรืออายุมากน้อยข้นาดไหน แลิะการท้�ไม่ระมัดระวัง
เรื�องสุข้อนามัย รวมถึงการม้โรคัปัระจำาตัวจะทำาให้เพิ�มคัวามเส้�ยงต่อการติดเชื�อได้มากขึ้�น [1]
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 ท่ี่�ท่ี่� 1 ลุิกขึ้�นยืน-ลิงนั�ง จากท่านั�งเก้าอ้� 10 คัรั�ง 
3 เซึ่ต พักระหว่างเซึ่ต 30 วินาท้

 ท่ี่�ท่ี่� 2 ยืนยำ�าเท้าอย้่กับัท้� โดยท้�ยกข้าให้ส้งท้�สุด 
เท่าท้�จะทำาได้ เป็ันเวลิา 1 นาท้พัก 30 วินาท้ ทำาแบับัน้�
ทั�งหมด 5 รอบั

 ท่ี่�ท่ี่� 3 นั�งบันเก้าอ้� ข้าหุบัชิดติดกัน แข้นทั�งสองข้้าง
เปิัดออกศัอกแนบัข้้างลิำาตัวแลิะยกแข้นขึ้�นมาปัระกบักัน 
เหนือศ้ัรษะร่วมกับัการกางข้าออก ทำา 10 คัรั�ง 3 เซึ่ต 
พักระหว่างเซึ่ต 30 วินาท้

 ท่ี่�ท่ี่� 4 นั�งบันเก้าอ้� ยกแข้นข้้างซ้ึ่ายเอ้ยงตัวไปั 
ทางข้วา ร่วมกับักางข้าข้้างซึ่า้ยออกไปั ยกแข้นซึ่า้ยสลิบัักับั
ยกแข้นข้วา นับัเป็ัน 1 คัรั�ง ทำา 10 คัรั�ง 3 เซึ่ต พักระหว่างเซึ่ต  
30 วินาท้

เอกสารอ้างอ ิง
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Mouthwash during the COVID-19 pandemic
(นำ้ายาบ้วนปากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)

Dental’s Clinic
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 โรคัติดเชื�อไวรัสโคัโรนา 2019 หรือโรคัโคัวิด 19 
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) เปั็นตระก้ลิ
ข้องไวรัสท้�ก่อให้เกิดอาการป่ัวยตั�งแต่โรคัไข้้หวัดแบับั
ธีรรมดาไปัจนถึงโรคัท้�ม้อาการทางระบับัทางเดินหายใจ
รุนแรงมาก เชน่ โรคัระบับัทางเดนิหายใจเฉ้ยบัพลินัรุนแรง 
(SARS-CoV) โรคัระบับัทางเดินหายใจตะวันออกกลิาง 
(MERS-CoV) เชื�อไวรัสท้�ก่อโรคัโคัวิด 19 เป็ันสายพันธ์ุีใหม่ 
ท้�ไม่เคัยพบัมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่ัวยท้� 
ระบับัทางเดินหายใจในคันแลิะสามารถแพร่เชื�อจากคัน 
ส่้คันได้ ปัระกอบักับัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบัาดข้อง
โรคัโคัวดิ 19 ท้�ข้ณะน้�ยงัไม่ม้ข้้อม้ลิในด้านปัระสิทธิีภาพแลิะ
คัวามปัลิอดภัยข้องการได้รับัวัคัซ้ึ่นป้ัองกันโรคัท้�ชัดเจน จึงม้ 
คัวามจำาเป็ันอย่างยิ�งท้�หน่วยบัริการสาธีารณสุข้ต้องเตร้ยม
คัวามพร้อมแลิะส่งเสริม ป้ัองกัน รักษา แลิะฟ้ื้�นฟ้ื้สุข้ภาพ
ผ้้ป่ัวยท้�ติดเชื�อ 

 การแพร่กระจายเชื�อโคัวิด 19 จะม้การติดต่อผ่าน
ทางลิะอองฝอยท้�ผ่านทางเดินหายใจแลิะติดต่อจากการ
สัมผัสสารคััดหลัิ�งจากการไอ จาม เชื�อจะอย้ใ่นนำ�าม้ก นำ�าลิาย
ข้องผ้้ป่ัวยติดเชื�อ การไอจามจากผ้้ป่ัวยท้�ติดเชื�อสามารถ 
ส่งผ่านเชื�อทางอากาศัได้ด้วยในระยะท้�ใกล้ิชิดคืัอ น้อยกว่า  
6 ฟุื้ต หรือ 2 เมตร ฝอยลิะอองท้�ม้เชื�อโรคัจะเกาะได้
ยาวนานถึง 9 วัน บันพื�นผิวท้�แข็้ง อย่างเช่น พลิาสติก 
หรือโลิหะ แลิะเชื�อสามารถแพร่กระจายผ่านทางอุจจาระ 
ข้องผ้้ป่ัวยเข้้าส่้อ้กคันหนึ�งโดยผ่านเข้้าทางปัากได้อ้กด้วย [1]  

การท้�เชื�อสามารถจับักับัตัวรับั ข้องต่อมนำ�าลิายได้ด้ทำาให้ 
เกิดผลิท้�ตามมาคัอื ผ้้ป่ัวยท้�ติดเชื�อจะม้ภาวะปัากแหง้ ม้แผลิ
ท้�ลิิ�น ลิิ�นม้การรับัรสท้�ผิดปักติ ม้แผลิท้�เนื�อเยื�อในช่องปัาก 
ม้จุดเลืิอดออกตามเพดาน แลิะเนื�อเยื�อในช่องปัาก เนื�องจาก
เชื�อทำาลิายผนังหลิอดเลืิอด [2, 3] 
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 นอกจากการไอแลิะจามแล้ิว การฟุ้ื้งกระจาย
ข้องเชื�อในนำ�าลิายท้�ผลิิตจากต่อมนำ�าลิายข้องผ้้ติดเชื�อใน 
ระหว่างการให้การรักษาทางทันตกรรม เช่น การข้้ดหินป้ัน 
การอุดฟัื้น การทำาคัรอบัฟื้ัน การผ่าฟัื้นคุัดแลิะการรักษา
รากฟัื้น จะก่อให้เกิดการฟุ้ื้งกระจายข้องเชื�อในฝอยลิะออง 
โดยบุัคัลิากรท้�ให้การรักษาจะม้การสัมผัสใกล้ิชิดผ้้ป่ัวย 
ในขั้�นตอนการรักษาทางทันตกรรมดังกล่ิาวทั�งผ้้ให้บัริการ
แลิะผ้้รับับัริการในสถานพยาบัาลิม้โอกาสเส้�ยงต่อการ 
ติดเชื�อก่อโรคัโคัวิด 19 ได้มาก โรงพยาบัาลิทันตกรรม 
คัณะทันตแพทยศัาสตร์ มหาวิทยาลัิยมหิดลิ เลิ็งเห็นถึง
คัวามสำาคััญต่อคัวามปัลิอดภัยจากการให้บัริการท้�ปัลิอดเชื�อ 
ต่อผ้้ป่ัวย ต้องการสร้างคัวามเชื�อมั�นให้กับัผ้้มารับับัริการ
แลิะลิดคัวามเส้�ยงท้�เกิดขึ้�น จึงปัฏิิบััติตามมาตรการผอ่นปัรน 
เพื�อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบัาด
ข้องโรคัติดเ ชื�อไว รัสโคัโรนา 2019 ปัระกาศัโดย 
กระทรวงสาธีารณสุข้ ปัระเทศัไทย [4] โดยม้สาระสำาคััญ
เก้�ยวกับัการป้ัองกันการแพร่กระจายข้องเชื�อไวรัสโคัวิด 19 
โดยให้ผ้้ป่ัวยบ้ัวนปัากด้วยผลิิตภัณฑ์์นำ�ายาบ้ัวนปัากท้� 
คัณะทันตแพทยศัาสตร์ มหาวิทยาลัิยมหิดลิ คิัดค้ันแลิะ
พัฒนาขึ้�นก่อนท้�ผ้้ป่ัวยจะได้รับัการรักษาทางทันตกรรม 
แลิะได้ทำาการยื�นคัำาข้อจดทะเบ้ัยนกรมทรัพย์สินทางปััญญา  
ผลิิตภัณฑ์์นำ�ายาบ้ัวนปัากแลิะกลัิ�วคัอเพื�อลิดการแพร่

กระจายข้องเชื�อก่อโรคัโคัวิด 19 ในปีั คั.ศั. 2021 โดยส้ตร 
ท้�พัฒนาขึ้�นม้คัวามปัลิอดภัยส้ง ปัระกอบัด้วยวัตถุดิบั
ท้�นำามาใช้เป็ันส่วนปัระกอบัท้�ม้คุัณภาพ ไม่ก่อให้เกิด 
การระคัายเคืัองในช่องปัาก ม้คุัณสมบััติการยับัยั�งเชื�อ 
ก่อโรคัโคัวิด 19 ในห้องปัฏิิบััติการได้มากกว่าร้อยลิะ 99 
โดยขั้�นตอนการเตร้ยมด้วยกรรมวิธ้ีท้�ใช้วัสดุ อุปักรณ์ท้�
จำาเพาะ ทำาให้ม้รสชาติแลิะกลิิ�นท้�เหมาะสม สามารถ 
เก็บัผลิิตภัณฑ์์ได้นานโดยม้คุัณสมบััติในการออกฤทธิี�แลิะ
ม้คัวามสามารถในการฆ่่าเชื �อคังเดิม ไม่ต้องเตร้ยมใหม่
ทุกสัปัดาห์ ปัลิอดภัยต่อผ้้ช่วยทันตแพทย์แลิะปัระหยัด
เวลิาข้องผ้้ปัฏิิบััติงาน แลิะไม่ทำาให้เกิดการติดส้ท้�วัสดุ 
ตัวฟัื้นข้องผ้ป่้ัวย  โดยคัาดวา่จะสามารถกระจายผลิิตภณัฑ์์
ไปัยังปัระเทศัเพื�อนบ้ัานได้ต่อไปัในอนาคัต

 อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤติโรคัโคัวิด 19 ข้อแสดง
คัวามห่วงใยต่อปัระชาชนชาวไทย แลิะ สปัปั.ลิาว นอกจาก
คัวรเคัรง่คัรัดเรื�องการใสห่น้ากากอนามยั การเวน้ระยะหา่ง  
แลิะการใช้สารฆ่่าเชื�อแลิะการล้ิางมือซึึ่�งม้คัวามจำาเป็ัน 
อย่างยิ�งในการคัวบัคัุมการแพร่กระจายข้องเชื�อโรคัแล้ิว 
การหมั�นบ้ัวนปัาก แลิะกลัิ�วคัอ แม้เพ้ยงนำ�าสะอาดธีรรมดา 
ก็สามารถช่วยให้ห่างไกลิจาก COVID-19 ได้ 
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Coagulopathy in COVID-19 
(ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติในโรคโควิด 19)

Laboratory
ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 COVID-19 เปั็นโรคัติดเชื�ออุ บัั ติใหม่ท้� ม้การ 
แพร่ระบัาดไปัทั�วโลิก แลิะยังคังเป็ันปััญหาสาธีารณสุข้ท้�
สำาคััญท้�รอการแก้ไข้อย่างเร่งด่วน โรคัติดเชื�อ COVID-19 
เกิดจากเชื�อไวรัส severe acute respiratory syndrome 
coronavirus-2 (SARS-CoV-2) แลิะเริ�มม้การระบัาดตั�งแต่
เดือนธัีนวาคัม ปีั 2019 อาการสำาคััญคืัอ ม้ไข้้ ไอ เจ็บัคัอ 
อ่อนแรง หายใจหอบัถ้� ผ้้ป่ัวยจะม้อาการในระบับัทางเดิน
หายใจเด่นชัด พบัพยาธิีสภาพท้�ปัอด การติดต่อข้องโรคั 
จากคันส่้คันผ่านทางลิะอองฝอยจากระบับัทางเดินหายใจ 
แลิะจากการสัมผัสเชื�อไวรัสโดยตรงจากผ้้ป่ัวย อย่างไรก็ตาม 
ผ้้สัมผัสเชื�อบัางรายอาจไม่แสดงอาการใดเลิยก็ได้ ทำาให้ 
การคัวบัคุัมการระบัาดเป็ันไปัได้ยากยิ�ง ผ้้ป่ัวยท้�แสดง 
อาการจะม้คัวามผิดปักติเกิดขึ้�นได้หลิายระบับั โดยม้ระดับั
คัวามรุนแรงข้องอาการแตกต่างกันไปัในแต่ลิะคัน อาการ
ท้�นำาไปัส่้การเส้ยช้วิตคืัอ ปัอดอักเสบัรุนแรง ร่วมกับัการ 
ติดเชื�อในกระแสเลืิอด [1, 2] การเปัล้ิ�ยนแปัลิงทางโลิหิตวิทยา
ข้องผ้้ป่ัวย COVID-19 พบัคัวามผิดปักติด้านจำานวนข้อง
เม็ดเลืิอดข้าว โดยผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการรุนแรงจะพบัปัริมาณ
เม็ดเลืิอดข้าวเพิ�มขึ้�นได้เล็ิกน้อย พบั neutrophil เพิ�มขึ้�น 
แลิะพบัจำานวน lymphocyte ลิดลิง เมื�อเปัร้ยบัเท้ยบักับั 
ผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการไมรุ่นแรง อาจพบั reactive lymphocyte  
ได้บ่ัอยใน blood smear ข้องผ้้ป่ัวย COVID-19 
เม็ดเลืิอดแดงอาจพบัปัริมาณ hemoglobin ลิดลิงได้ 
การศัึกษาส่วนใหญ่พบัว่าปัริมาณเกล็ิดเลืิอดจะลิดลิงใน 
ผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการรุนแรง โดยเฉพาะผ้้ท้�ต้องเข้้ารับัการรักษา
ในแผนกผ้้ป่ัวยหนัก ข้้อม้ลิจากหลิายการศึักษาบ่ังช้�ว่า 

ผลิการตรวจ completed blood count (CBC) 
สามารถช่วยบัอกคัวามรุนแรงแลิะการพยากรณ์โรคัได้ [3-6]

 ในส่วนข้องกระบัวนการแข็้งตัวข้องเลืิอดนั�น จาก
การศึักษาพบัว่าการติดเชื�อ SARS-CoV-2 อาจกระทบั
ระบับัการแข็้งตัวข้องเลืิอดด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในผ้้ป่ัวย
อาการรนุแรงท้�ม้การทำางานข้องอวยัวะล้ิมเหลิวหลิายระบับั 
(multiple organ dysfunction syndrome; MODS) 
มักพบัว่าม้สาเหตุส่วนหนึ�งมาจากภาวะท้�ม้การกระตุ้น 
การแข็้งตัวข้องเลืิอดมากเกินไปั ทำาให้เกิดลิิ�มเลืิอดอุดตัน 
ทั�งในหลิอดเลืิอดข้นาดเล็ิกแลิะข้นาดใหญ่ ส่งผลิให้เกิด 
การล้ิมเหลิวข้องอวัยวะต่าง ๆ ตามมา [1, 2] รายงาน
จากเมืองอ่้ฮั�น สาธีารณรัฐปัระชาชนจ้น พบัว่าผ้้ป่ัวย  
COVID-19 ท้� ม้อาการปัอดอักเสบัรุนแรงม้ อัตรา 
การเส้ยช้วิตอย้่ท้� 11.5% โดยผ้้ป่ัวยกลุ่ิมน้�เมื�อแรกรับั 
เข้้ารักษาจะม้ปัริมาณ D-dimer แลิะ fibrin degradation  
product (FDP) เพิ�มส้งขึ้�น ค่ัา prothrombin time 
(PT) แลิะ activated partial thromboplastin time 
(APTT) ยาวขึ้�น เมื�อเปัร้ยบัเท้ยบักับัผ้้ป่ัวยท้�รอดช้วิต โดย 
ร้อยลิะ 71.4 ข้องกลุ่ิมผ้้ป่ัวยท้�เส้ยช้วิตม้ลัิกษณะเข้้ากัน 
ได้กับัภาวะ disseminated intravascular coagulation 
(DIC) ม้ค่ัากลิาง (median) ข้องการเกิด DIC คืัอ 4 วัน 
หลัิงเข้้ารับัการรักษา (พิสัย 1-12 วัน) ในข้ณะท้�เพ้ยง
ร้อยลิะ 0.6 ข้องผ้้รอดช้วิตเท่านั�นท้�พบัภาวะ DIC แลิะ 
ในระยะท้ายข้องการรักษาในโรงพยาบัาลิ (วันท้� 10-14)  
ยังพบัว่าปัริมาณ fibrinogen แลิะ antithrombin 
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activity (AT) ข้องผ้้ป่ัวยกลุ่ิมท้�เส้ยช้วิตลิดลิงอย่างม้ 
นัยสำาคััญทางสถิติ เมื�อเปัร้ยบัเท้ยบักับัผ้้ป่ัวยท้�รอดช้วิต [7]  
อ้กหนึ�งการศึักษารายงานว่าผ้้ป่ัวย COVID-19 ม้อัตรา 
การเส้ยช้วิตอย้่ท้� 28.3% โดยผ้้ป่ัวยท้�เส้ยช้วิตส่วนใหญ่ 
ม้ภาวะอื�นร่วมด้วย ได้แก่ คัวามดันโลิหิตส้ง เบัาหวาน 
หลิอดเลืิอดหัวใจต้บั เป็ันผ้้ส้งอายุม้ภาวะล้ิมเหลิวข้อง
อวัยวะต่าง ๆ รวมถึงผ้้ท้�ม้ค่ัา D-dimer มากกว่า 1 µg/mL 
ในวันแรกรับัเข้้ารักษาในโรงพยาบัาลิ (ค่ัาปักติ D-dimer 
< 0.5 µg/mL) [8]

 จากการรวบัรวมผลิการศึักษาข้้างต้นสรุปัได้ว่า ผ้้ป่ัวย 
COVID-19 จะม้ค่ัาการตรวจทางห้องปัฏิิบััติการโลิหิตวิทยา
เปัล้ิ�ยนแปัลิงไปั ทั�งในส่วนข้อง CBC แลิะ coagulogram 
โดยเฉพาะผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการรุนแรงท้�ต้องได้รับัการรักษา 
ในแผนกผ้้ป่ัวยหนัก ซึึ่�งม้ภาวะแทรกซ้ึ่อนท้�สำาคััญคืัอ
การม้ลิิ�มเลืิอดอุดตันจากการติดเชื�อ (sepsis induced 
coagulopathy; SIC) ปััจจัยท้�ใช้พยากรณ์การเส้ยช้วิต 

ข้องผ้้ป่ัวยได้ด้คืัอการเกิด DIC ดังนั�นการเปัล้ิ�ยนแปัลิง 
ท้�สำาคััญท้�ช่วยบ่ังช้�ภาวะ coagulopathy ได้แก่ D-dimer 
ส้ง PT ยาวขึ้�น แลิะอาจม้จำานวนเกลิ็ดเลืิอดลิดลิงได้ โดย 
ผลิการทดสอบัเหลิ่าน้�สัมพันธ์ีกับัอัตราการตายข้องผ้้ป่ัวย 
จึงม้ข้้อแนะนำาให้ม้การใช้ผลิตรวจ D-dimer ค่ัา PT แลิะ
จำานวนเกลิ็ดเลืิอด เพื�อปัระเมินแลิะทำานายคัวามรุนแรง
ข้องโรคั [7-10] ในผ้้ป่ัวยท้�ม้อาการรุนแรงแลิะเส้ยช้วิตจะ 
พบัปัริมาณ D-dimer มากกว่า 2 µg/mL ค่ัา PT มากกว่า 
16 วินาท้ แลิะจำานวนเกลิด็เลืิอดน้อยกวา่ 100x109 cell/L  
นอกจากน้�การตรวจการแข็้งตัวข้องเลืิอดดังกล่ิาวยังม้
ปัระโยชน์ในการปัระเมินเพื�อการรักษาอ้กด้วย กล่ิาวคืัอ 
แนะนำาให้เพิ�มการรักษาโดยป้ัองกันการเกิดการแข็้งตัว 
ข้องเลืิอด (thromboprophylaxis) ด้วยยาต้านการแข็้งตัว
ข้องเลิอืด เช่น low molecular weight heparin (LMWH) 
ในผ้้ป่ัวยท้�ม้แนวโน้มเกิด coagulopathy ซึึ่�งพบัว่าช่วยลิด
อัตราการเส้ยช้วิตข้องผ้้ป่ัวยได้ [9, 10]
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คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ

 ผ้้ส้งอายุต้องการการด้แลิอย่างม้คุัณภาพ ในปััจจุบัันหลิายปัระเทศัในอาเซ้ึ่ยนเป็ันสังคัมส้งอายุ (aging society) 
แลิะกำาลัิงเข้้าส่้สังคัมส้งอายุอย่างสมบ้ัรณ์ (aged society) [1] ทำาให้ผ้้ส้งอายุพึ�งพิง (dependent) หรือติดบ้ัานติดเต้ยง 
ม้มากขึ้�น โดยผ้้ส้งอายุวัยปัลิาย (อายุ 80 ปีัขึ้�นไปั) ม้คัวามเส้�ยงติดบ้ัานติดเต้ยงมากกว่าผ้้ส้งอายุวัยกลิาง (70-79 ปีั) แลิะ
วัยต้น (อายุ 60-69 ปีั) [2] ซึึ่�งพยาบัาลิม้บัทบัาทสำาคััญในการพัฒนาคุัณภาพการด้แลิผ้้ส้งอายุระยะยาว เพื�อให้ผ้้ส้งอายุ 
ม้คัวามสุข้สบัายแลิะปัลิอดภัย

แนวคัิดการดูแลสุข้ภูาพผู้สูงอายุระยะยาว	
 แนวคัดิการด้แลิสขุ้ภาพผ้ส้้งอายรุะยะยาว จำาแนกปัระเภทข้องผ้ส้้งอายตุามเกณฑ์์สุข้ภาพแลิะคัวามสามารถในการ
ทำากิจวัตรปัระจำาวัน ดัชน้บัาร์เธีลิเอด้แอลิ (Barthel ADL index) ม้ดังน้� [1-2]

กี่ลุ่่่มท่ี่� 1 
ผ้้ส้งอายุติดสังคัม (พึ�งตนเองได้)

กี่ลุ่่่มท่ี่� 2 
ผ้้ส้งอายุติดบ้ัาน (พึ�งตนเองได้บ้ัาง)

กี่ลุ่่่มท่ี่� 3 
ผ้้ส้งอายุติดเต้ยง (พึ�งตนเองไม่ได้)

ช่วยเหลืิอตนเองได้ด้ ดำาเนินช้วิต 
ในสังคัมได้โดยอิสระ ไม่ม้หรือม้ 
โรคัเรื�อรังท้�คัวบัคุัมได้ สามารถทำา
กิจวัตรปัระจำาวันได้ด้วยตนเอง แลิะม้
ผลิรวมคัะแนน ADL ตั�งแต่ 12 คัะแนน 
ขึ้�นไปั

ช่วยเหลืิอตนเองได้บ้ัาง ม้คัวามจำากัด
ในการดำาเนินช้วิตในสังคัม ม้โรคัเรื�อรัง
ท้�คัวบัคุัมไม่ได้ หรือม้คัวามพิการ ม้
คัวามจำากัดในการทำากิจวัตรปัระจำาวัน  
แลิะม้ผลิรวมคัะแนน ADL อย้่ในช่วง 
5-11 คัะแนน

ช่วยเหลืิอตนเองไม่ได้ ม้โรคัเรื�อรัง
หลิายโรคั แลิะม้ภาวะแทรกซ้ึ่อน 
จากโรคั ม้คัวามพิการ ต้องการคัวาม 
ช่วยเหลิือในการทำากิจวัตรปัระจำาวัน
ทั�งหมด แลิะม้ผลิรวมคัะแนน ADL 
อย้่ ในช่วง 0-4 คัะแนน

เป้�หม�ย ส่งเสริมสุข้ภาพด้
ยืดระยะเวลิาการเจ็บัป่ัวย

เป้�หม�ย ส่งเสริมสุข้ภาพด้
ยืดระยะเวลิาการเจ็บัป่ัวย

เป้�หม�ย ลิดภาวะการเจ็บัป่ัวยซึ่ำ�าซ้ึ่อน

กิี่จกี่รรม ตรวจสุข้ภาพปัระจำาปีั 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาพ ส่งเสริม
การเป็ันจิตอาสา (volunteer) แลิะ
พัฒนาคัลัิงสมองในชมรมผ้้ส้งอายุ

กิี่จกี่รรม ตรวจสุข้ภาพปัระจำาปีั 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาพเฉพาะ
โรคัการเย้�ยมบ้ัาน (Home visit) 
หรือการด้แลิสุข้ภาพท้�บ้ัาน (Home 
Health Care) แลิะสนับัสนุนให้ 
ม้ส่วนร่วมในกิจกรรมข้องคัรอบัคัรัว 
ชมรม ชุมชน วัด ฯลิฯ

กิี่จกี่รรม ปัระเมินพฤติกรรมสุข้ภาพ
แลิะตรวจสุข้ภาพปัระจำาปีั Home care/ 
Home Health Care โดยเจ้าหน้าท้� 
กิจกรรมส่งเสริมสุข้ภาพเฉพาะโรคั  
พัฒนา ศัักยภาพ ผ้้ ด้แลิ ผ้้ ส้ ง อ า ยุ 
สนับัสนุนสถานฟ้ื้�นฟ้ื้สภาพชุมชน 
แลิะสถานบัริบัาลิชุมชน
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[1] สำานักอนามัยผ้้ส้งอายุ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธีารณสุข้. แนวทางการอบัรมผ้้ด้แลิผ้้ส้งอายุ หลัิกส้ตร 420 ชั�วโมง. นนทบุัร้: สำานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์ัการ 
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 การทำางานด้านสาธีารณสุข้ย่อมม้การพัฒนาองค์ั
คัวามร้้ใหม่ หรือทำาคัวามเข้้าใจสิ�งใหม่ ๆ จากการวิจัย 
ในมนุษย์ รวมถึงม้การต่อยอดองคั์คัวามร้้เพื�อใช้ในการ
ด้แลิ ส่งเสริมสุข้ภาพปัระชาชน ซึึ่�งในสถานการณ์ปััจจุบััน 
การทำาวิจัยในมนุษย์นั�น นอกจากผ้้วิจัยจะม้คัวามร้้พื�นฐาน
ในเรื�องท้�จะทำาวิจัย ม้คัวามร้้คัวามเข้้าใจเก้�ยวกับัระเบ้ัยบั
วิธ้ีวิจัยท้�ด้แล้ิว สิ�งสำาคััญอ้กปัระการหนึ�งท้�ข้าดไม่ได้ คืัอ
คัวามร้้เก้�ยวกับัหลัิกจริยธีรรมการวิจัยในมนุษย์ บัทคัวามน้� 
ม้วัตถุปัระสงคั์เพื�อนำาเสนอ หลัุ่กี่จริยธรรมกี่�รวิจัยใน
มน่ษย์ เพื�อให้นักวิจัยด้านสาธีารณสุข้ได้ม้คัวามร้้แลิะใช้
เป็ันแนวทางในการวิจัยโดยปัระกอบัไปัด้วยหลัิกพื�นฐาน 
สามปัระการ [1-3] ดังต่อไปัน้�

 ประกี่�รท่ี่�หน่�ง หลัิกการเคัารพในคัวามเป็ันบุัคัคัลิ 
(respect for person) เริ�มต้นจากการเคัารพในศัักดิ�ศัร้
คัวามเป็ันมนุษย์ เคัารพในการตัดสินใจข้องผ้้ท้�จะมาเป็ัน 
ผ้้เข้้าร่วมการวิจัย จะต้องม้การยินยอมโดยคัวามสมัคัรใจ
โดยได้รับัข้้อม้ลิอยา่งคัรบัถ้วน ม้อิสระในการตัดสินใจ บุัคัคัลิ
ท้�อย้ใ่นสถานภาพท้�ไม่อาจตัดสินใจได้อย่างม้สติสัมปัชัญญะ
อันสมบ้ัรณ์ จะด้วยเหตุคัวามเจ็บัป่ัวย คัวามเป็ันผ้้เยาว์ หรือ
อย้่ในสถานภาพท้�ไม่อาจตัดสินใจได้อย่างอิสระ หรือผ้้ด้อย
โอกาส จะต้องได้รับัการทำาวิจัยอย่างระมัดระวังแลิะปักป้ัอง
เป็ันพิเศัษ นอกจากนั�นการเคัารพในคัวามเปั็นส่วนตัวแลิะ
การรักษาคัวามลัิบัข้องข้้อม้ลิ รวมถึงสิทธิีในการถอนตัวจาก
การวจัิยก็เป็ันเรื�องท้�ผ้้วิจัยจำาเป็ันต้องบัอกกล่ิาวแก่ผ้้เข้้าร่วม
การวิจัยก่อนดำาเนินการเก็บัรวบัรวมข้้อม้ลิ

 ประกี่�รท่ี่�สอง หลัิกผลิปัระโยชน์หรือไม่เกิดอันตราย 
ผ้้วิจัยต้องพยายามให้ผ้้เข้้าร่วมการวิจัยได้รับัปัระโยชน์ 
(beneficence) ส้งสุด แลิะไม่ก่อให้เกิดอันตราย (no harm)  
ม้การชั�งนำ�าหนักระหว่างคัวามเส้�ยงแลิะผลิปัระโยชน์ โดย
ปัระโยชน์ท้�ได้ต้องมากกว่าคัวามเส้�ยงท้�คัาดว่าจะเกิดขึ้�น 
ดังนั�น การจัดกระทำาใด ๆ ต่อบุัคัคัลิในสังคัม จึงจำาเป็ัน
ต้องดำาเนินการในสิ�งท้�ได้รับัการพิส้จน์ตรวจสอบัมาแลิ้วว่า 
ถ้กต้องได้มาตรฐาน แลิะผ้้วิจัยได้จัดเตร้ยมการป้ัองกัน
อันตรายต่าง ๆ รวมถึงสิ�งท้�จะก่อให้เกิดคัวามไม่สุข้สบัาย
ต่อผ้้เข้้าร่วมการวิจัยหรือตัวอย่างการศัึกษาให้ด้ท้�สุด 
ม้คัวามเส้�ยงน้อยท้�สุด โดยหลัิกการน้� ผ้้วิจัยต้องม้หลัิกการ
แลิะเหตุผลิในการวิจัยในมนุษย์ท้�ชัดเจน ม้การออกแบับั 
การวิจัย เพื�อให้ได้คัำาตอบัตามคัำาถาม แลิะวัตถุปัระสงค์ั 
การวิจัยอย่างถ้กต้อง

 ประกี่�รท่ี่�ส�ม หลัิกยุติธีรรม (justice) ผ้้วิจัย 
ต้องปัฏิิบััติต่อบุัคัคัลิแต่ลิะคันด้วยคัวามยุติธีรรม แลิะให้
แต่ลิะคันได้รับัสิทธิีท้�พึงได้รับัขั้�นพื�นฐานอย่างเสมอภาคั 
แลิะให้ผลิปัระโยชน์หรือคัวามเส้�ยงท้�จะเกิดขึ้�นกระจายไปัยงั 
บุัคัคัลิต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ไม่เลืิอกการทดลิองท้� 
อันตรายเฉพาะในกลุ่ิมคันท้�ด้อยโอกาส หรือเลืิอกการ
ทดสอบัท้�ม้ผลิปัระโยชน์ส้งในกลุ่ิมผ้้ม้โอกาสด้กว่าอย้่แล้ิว
ในสังคัม เป็ันต้น นอกจากนั�น คัวรคัำานึงถึงปัระเด็นท้� 
ผ้้เข้้าร่วมวิจัยไม่คัวรส้ญเส้ยด้านการเงิน หรือค่ัาใช้จ่าย 
เกินปักติท้�เป็ันอย้่

 โดยสรุปัการวิจัยในมนุษย์เพื�อพัฒนางานด้าน
สาธีารณสุข้ ผ้้วิจัยคัวรม้มาตรฐานทั�งทางด้านระเบ้ัยบั 
วิธ้ีวิจัยท้�ด้แลิะม้คัวามร้้เรื�องหลัิกจริยธีรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เพื�อให้ได้ผลิการวิจัยท้�ม้คัวามน่าเชื�อถือ สามารถต้พิมพ์ 
เผยแพร่ แลิะนำาไปัใช้ปัระโยชน์ได้

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในงานสาธารณสุข
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รูปท่ี่� 1 เงาอากี่าศในภาพถ่่าย 
รังส่อย่่ต่ำ�ากี่ว่ากี่ระด่กี่หััวหัน่าว 

(pubic bone) เป็็นเงาอากี่าศใน 
ลำำาไส้ท่ี่�มาอย่่นอกี่ชุ่องท้ี่องเข้าได้กัี่บ 

ไส้เล่ำ�อนขาหัน่บ แลำะภาพรังส่ 
ยังแสดงให้ัเห็ันเงาอากี่าศในชุ่องท้ี่อง 
ท่ี่านอนหังายม่อากี่าศในลำำาไส้เล็ำกี่

มากี่กี่ว่าลำำาไส้ใหัญ่่ซ่ึ่�งเข้าได้กัี่บ 
กี่ารม่ลำำาไส้อุดตั่นร่วมด้วย

Doctor’s Office 
ผศ. พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 Incarcerated inguinal hernia หรือภาวะ 
ไส้เลืิ�อนข้าหน้บัค้ัาง โดยอวัยวะท้�มาติดท้�ถุงไส้เลืิ�อน 
ข้าหน้บัไม่สามารถเคัลืิ�อนกลัิบัเข้้าส่้ช่องท้องได้เอง มักเกิด
ในเดก็ทารกหรือเด็กเล็ิก อวัยวะท้�ลิงค้ัางน้�ถ้าม้การข้าดเลิอืด
หรือเน่าตายร่วมด้วยจะเร้ยกว่า “Strangulated inguinal  
hernia” 

 ไส้เลืิ�อนข้าหน้บัสามารถพบัได้ปัระมาณ 0.8%-4.4% 
โดยมักพบัในช่วงข้วบัปีัแรก ส้งสุดท้�อายุ 2-3 เดือนแรก 
เด็กผ้้ชายพบัมากกว่าผ้้หญิง 3:1-10:1 แลิะอุบััติการณ์ส้ง 
ในเด็กคัลิอดก่อนกำาหนด 16%-25% ไส้เลืิ�อนข้าหน้บัน้� 
พบัมากทางดา้นข้วาถึง 60% แตส่ามารถเกดิขึ้�นทั�ง 2 ข้้างได้ 
10% โดยเฉพาะเด็กเล็ิก ๆ อุบััติการณ์เกิด incarcerated  

Incarcerated inguinal hernia 
(ภาวะไส้เลื่อนขาหนีบค้าง)

hernia ส้งในช่วงอายุ 6 เดือนแรกถึง 24%-31% 
จึงม้คัวามสำาคััญท้� พ่อแม่ ผ้้ ด้แลิ หรือบุัคัลิากรทาง 
การแพทยค์ัวรจะวนิิจฉัยได้โดยเร็ว แลิะทำาการชว่ยดันลิำาไส ้
หรืออวัยวะท้�ลิงมาติดค้ัางในถุงไส้เลืิ�อนกลัิบัเข้้าช่องท้อง 
โดยเร็ว เนื�องจากอวัยวะท้�ลิงมาติดค้ัางจะม้การไหลิเว้ยน 
ข้องเลิือดไม่ด้ เกิดการบัวม ข้าดเลิือดแลิะเน่าตายได้ ซึึ่�ง 
ถ้ารักษาไม่ทันจะนำามาซึึ่�งการส้ญเส้ยอวัยวะแลิะช้วิตได้

 เมื�อตรวจรา่งกายบัริเวณข้าหน้บัจะพบัวา่ม้ก้อนน้นโปัง่ 
ตั�งแต่ตำาแหน่งกลิางเอ็นข้าหน้บัลิงไปัตามแนวทิศัทางข้อง 
ถุงอัณฑ์ะในเด็กผ้้ชายหรือแคัมในเด็กผ้้หญิง เวลิากดก้อน
เด็กจะร้้สึกเจ็บั งอแง กรณ้ท้�ไม่แน่ใจ อาจอาศััยการตรวจ
ทางรังส้ช่วย เช่น ภาพถ่ายทางรังส้ US Doppler
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 การรักษาเบืั�องต้น คัวรร้บัทำาก่อนท้�จะเกิดม้การ
อักเสบัหรือข้าดเลืิอดข้องลิำาไส้ท้�ลิงมาติดค้ัาง โดยม้วิธ้ีดังน้�

 1. ให้เด็กนอนสบัาย ๆ เอาหมอนหนุนบัริเวณก้น
แลิะหลัิงให้ส้งเล็ิกน้อย ใช้นิ�วหัวแม่มือ นิ�วช้�แลิะนิ�วกลิาง 
ข้องผ้้ตรวจด้านท้�อย้ท่างศ้ัรษะข้องเด็ก วางเป็ันร้ปัตัวว้หัวกลัิบั 
ไว้ท้�บัริเวณกลิางข้องเอ็นข้าหน้บัหรือส่วนต้นข้องบัริเวณ 
ท้�เริ�มม้การโป่ัง เพื�อช่วยป้ัองกันข้ณะท้�ดันไส้เลืิ�อนไม่ให้ ไหลิ
เลิยไปัจากช่องข้าหน้บั 

 แล้ิวใช้มืออ้กด้านข้องผ้้ตรวจจบััพวงไสเ้ลืิ�อนทั�งหมด
ในอุ้งมือ ให้ปัลิายนิ�วทั�งหมดจับัท้�ส่วนโคันข้องไส้เลืิ�อน 
ดึงลิงปัลิายเท้าข้องเด็กเล็ิกน้อย เพื�อให้ลิำาไส้ส่วนท้�ใกล้ิ 
ปัากถุงม้ข้นาดเลิ็กลิง นวดเบัา ๆ  ด้วยอุ้งมือเพื�อให้ลิม 
แลิะนำ�าในลิำาไส้ (ส่วนท้�มาติดคั้างในถุงไส้เลิื�อน) ไหลิกลัิบั 
เข้้าส่้ช่องท้องมากท้�สุด

 ข้อคำวรระลุ่่กี่ คืัอ มือท้�ตรวจแลิะห้องต้องอุ่น สภาพ
ในห้องไม่ทำาให้เด็กกลัิว อาจม้พ่อแม่อย้่กับัเด็กได้ ใจเย็น 
ทำาด้วยคัวามนุ่มนวลิ 

 2. ถ้าเดก็ไม่สงบั งอแง ไม่สามารถดนักลัิบัได้สามารถ
ให้ยานอนหลิับัเพื�อช่วยแรงดันต้านจากการร้องข้องเด็ก 
โดยทั�วไปัจะเลิือกใช้ยาท้�ผ้้รักษาถนัด แลิะระวังท้�จะไม่ใช้
ยาเกินข้นาด ยาท้�ใช้กันมาก คืัอ Dormicum, Pethidine, 
Chloral hydrate เป็ันต้น 

ข้้อบ่งชุ่�ในการผ่าตัด
•  ผ่าตัดฉุกเฉิน
 1. ไม่สามารถดันไส้เลืิ�อนกลัิบัได้
 2. ม้หลัิกฐานว่าลิำาไส้ม้การข้าดเลืิอดหรือม้การ 
  อักเสบัในช่องท้อง
 3. Sepsis หรือ shock จากปััญหาทางช่องท้อง

•  นัดมาผ่าตัดภายหลัิงหรือรออย่างน้อย 48-72 ชั�วโมง
 1. สามารถดันไส้เลืิ�อนกลัิบัได้แลิะอาการหลัิงการดัน 
  กลัิบัด้ขึ้�น
 2. พ่อแม่สามารถด้แลิเด็กได้แลิะสามารถพาเด็กมา 
  รับัการรักษาทันท้เมื�ออาการเปัล้ิ�ยนแปัลิงหรือ 
  เกิดเป็ันซึ่ำ�า
 3. ถ้าเด็กทารกตรวจพบัข้ณะนอนใน รพ. เมื�ออาการ 
  นั�นด้ขึ้�นแลิะพรอ้มออกจาก รพ. แลิว้ จึงจะผ่าตัด 
  รักษาไส้เลืิ�อนข้าหน้บัก่อนกลัิบับ้ัาน

 เมื�อไส้เลืิ�อนม้ข้นาดเลิ็กลิงจึงเคัลืิ�อนมือมาจะค่ัอย ๆ 
ดันลิำาไส้ให้ไหลิเข้้าช่องท้องโดยม้นิ�วท้�วางตรงบัริเวณกลิางข้อง
เอ็นข้าหน้บัป้ัองกันการไหลิออกนอกเส้นทาง
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กระดานข่าว

  ฝากติดตามผลิงานวิจัยเพื�อพัฒนางานด้านการแพทย์แลิะสาธีารณสุข้ข้องผ้้เข้้าอบัรมฯ รุ่นท้� 23 
ซึึ่�งคัาดว่าผ้้อ่านจะได้อ่านผลิงานวิจัยด้ ๆ ทั�ง 6 หลัิกส้ตร ในสานสุข้ภาพฉบัับัต่อไปั
 1. หลัิกส้ตรโรคัเมืองร้อน “การศัึกษาคัวามชุกแลิะปััจจัยเส้�ยงท้�เก้�ยวข้้องกับัการติดเชื�อปัรสิตใน 
ลิำาไส้ข้องมนุษย์ นักเร้ยนโรงเร้ยนปัระถมอุดมสิน แข้วงหลิวงนำ�าทา แลิะชาวบ้ัานบ้ัานสมเวนออก 
แข้วงจำาปัาสัก สปัปั.ลิาว”
 2. หลัิกส้ตรพยาธิีวิทยากายวิภาคั “การพัฒนาค่้ัมือการบัริการในแผนกวิเคัราะห์โรคัวิทยากายวิภาคั 
เจ้าหน้าท้� แผนกพยาธิีวิทยากายวิภาคั ข้องโรงพยาบัาลิในนคัรหลิวงเว้ยนจันทน์”
 3. หลัิกส้ตรเภสัชศัาสตร์ “การศึักษาคัวามร้้แลิะพฤติกรรมในการใช้ยาปัฏิิช้วนะ (Antibiotics) 
ด้วยตนเองในการรักษาอาการป่ัวยข้องปัระชาชน ในเข้ตนคัรหลิวงเว้ยงจันทน์ แข้วงเซ้ึ่ยงข้วาง แลิะ 
แข้งจำาปัาสัก สปัปั.ลิาว”
 4. หลัิกส้ตรกายภาพบัำาบััด “แนวทางการนำาฐานข้้อม้ลิสมรรถนะโดยการมองปััญหาสขุ้ภาพข้องบัคุัคัลิ
อย่างเป็ันองค์ัรวม ไปัใช้ในการส่งเสริมแลิะพัฒนาคุัณภาพช้วิตผ้้ป่ัวยในงานกายภาพบัำาบััด ผ้้ป่ัวยท้�มารักษา
ในแผนกกายภาพบัำาบััด โรงพยาบัาลิแข้วงบ่ัอแก้ว โรงพยาบัาลิมะโหสด นคัรหลิวงเว้ยงจันทน์”
 5. หลัิกส้ตรสาธีารณสุข้ศัาสตร์ “การปัระเมินผลิการดำาเนินงานตามนโยบัายการรับัรองคุัณภาพข้อง 
สถานบัริการสาธีารณสุข้ “ห้าด้หนึ�งพอใจ” โรงพยาบัาลิแข้วงสะหวันนะเข้ตแลิะโรงพยาบัาลิเมืองคัำา 
แข้วงเซ้ึ่ยงข้วาง”
 6. หลัิกส้ตรโภชนาการ “การสำารวจภาวะไอโอด้น นักเร้ยนระดับัชั�นปัระถมศึักษา ในเมืองพ้ก้ด 
แข้วงเซ้ึ่ยงข้วาง”

  ในปีั 2022 การฝึกอบัรมเทคัโนโลิย้ทางการแพทย์แลิะสาธีารณสุข้สำาหรับับุัคัลิากรทางการแพทย์ 
จากสาธีารณรัฐปัระชาธิีปัไตยปัระชาชนลิาว ตามพระราชดำาริ รุ่นท้� 24 จะจัดในร้ปัแบับัออนไลิน์ วันท้� 
1 กุมภาพันธ์ี-17 ม้นาคัม 2022 ม้หลัิกส้ตรทั�งหมด 9 หลัิกส้ตร แลิะม้ผ้้เข้้าฝึกอบัรมฯ รวม 42 คัน ดังน้�
 1. หลัิกส้ตรส้ติศัาสตร์-นร้เวชวิทยา   จำานวน 3 คัน
 2. หลัิกส้ตรกุมารเวชศัาสตร์   จำานวน 3 คัน
 3. หลัิกส้ตรโรคัเมืองร้อน   จำานวน 5 คัน
 4. หลัิกส้ตรทันตแพทยศัาสตร์   จำานวน 5 คัน
 5. หลัิกส้ตรการพยาบัาลิเด็ก   จำานวน 5 คัน
 6. หลัิกส้ตรเภสัชศัาสตร์    จำานวน 3 คัน
 7. หลัิกส้ตรการบัริหารงานโรงพยาบัาลิ   จำานวน 10 คัน
 8. หลัิกส้ตรสาธีารณสุข้ศัาสตร์   จำานวน 5 คัน
 9. หลัิกส้ตรโภชนาการ    จำานวน 3 คัน


