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Doctor’s Office 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

รองผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคลมแดด (heat stroke) สำ�หรับประช�ชน

คืออะไร และมีสาเหตุจากอะไร
	 โรคลมแดดเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์	สาเหตุ
เกิดจากร่างกายไม่สามารถจัดการลดอุณหภูมิที่สูงมาก 
ให้ลงเป็นปกติได้	ท�าให้เกิดอันตรายต่อระบบการท�างาน
ของร่างกายตามมา	 โดยเริ่มจากการอยู ่ในสถานที่ที่มี 
ความร้อนโดยไม่จ�าเป็นว่าต้องอยูก่ลางแจ้ง	อาจจะเป็นในห้อง 
หรอืสถานทีท่ีไ่ม่ระบายความร้อนกไ็ด้	เช่น	ในรถ	หรือมกีาร
ออกก�าลังกายท�าให้ร่างกายมีการผลิตความร้อนมากขึ้น	 
พอโดนแดดร้อนมาก	ๆ	ร่างกายระบายความร้อนไม่ทัน	 
ท�าให้อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึนเรื่อย	ๆ	พอสูงมากเกินไป 
กท็�าให้อวยัวะต่าง	ๆ	ในร่างกายท�างานผดิปกตไิป	เซลล์และ
ปฏิกิริยาต่าง	ๆ	ก็หยุดท�างานไป	ตับ	ไต	สมอง	เสียหาย	
 โดยปกตร่ิางกายเรากพ็ยายามปรบัตวัระบายความร้อน 
ด้วยกลไกต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมต่อการท�างานของอวัยวะต่าง	ๆ  
โดยอุณหภูมิของร่างกายปกตอิยูท่ี	่36-37.5	องศาเซลเซยีส	
เส้นเลือดที่บริเวณผิวหนังจะมีการขยายตัว	หัวใจจะเพิ่ม
การสูบฉีดเลือด	ต่อมเหงื่อท�างานมากข้ึน	เหงื่อออกเยอะ
ก็จะเพิ่มการระบายความร้อน	แต่เมื่อเหงื่อออกมากก็จะ

C

ท�าให้ร่างกายเกิดการขาดน�้า	พอร่างกายเรารู้ตัวว่ามีการ
ขาดน�้า	ร่างกายก็จะปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด	โดยเลือกที่
จะส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน	เช่น	หัวใจ	สมอง	ตับ	ไต	
มากกว่าส่งไปท่ีผิวหนัง	ท�าให้มีการระบายเหง่ือลดลงใน 
คนปกติก็จะสามารถจัดการควบคุมความร้อนได้	แต่ใน 
คนท่ีมีปัจจัยเส่ียง	เช่น	ผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ�าตัว	ก็จะ
มีการปรับตัวตรงนี้ได้ไม่ดีจึงท�าให้มีความเสี่ยงในการเกิด 
โรคลมแดดมากกว่าคนอื่น

อาการ
	 อาการของโรคมีอาการตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อย	เช่น	
อ่อนเพลีย	กระหายน�้า	มีเหง่ือออกมาก	หัวใจเต้นเร็ว 
ปวดมึนศีรษะ	หน้าแดง	ไปจนถึงมีอาการมากและเป็น
อันตราย	อันได้แก่	อาการกระสับกระส่าย	มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไม่มีเหงื่อเนื่องจากร่างกายขาดน�้ามาก	จน 
น�าไปสู ่อาการหมดสติ 	 ชัก	 และความดันโลหิตต�่ า 
ในข้ันสุดท้ายอาจเกิดไตวายและเสียชีวิตได้	หากวินิจฉัย 
และรักษาได้ไม่ทันท่วงที
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ผู้ท่ีมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
	 •	 ผู้ป่วยที่มีไข้หรือมีการติดเชื้อในร่างกายมาก่อน
	 •	 ผู้สูงอายุและเด็ก
	 •	 ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวั	เช่น	โรคหวัใจ	โรคผวิหนงัแขง็
	 •	 ผูท้ีก่นิยาบางชนดิ	เช่น	ยาขบัปัสสาวะ	ยาจิตเวช	
ยาโรคสมอง	ซึ่งยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ท�าให้มี
เหงื่อออกน้อยลง	ในคนไข้ที่รับประทานยาประเภทนี้อยู่
แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งที่จะต้องท�ากิจกรรม
กลางแจ้งหรอืออกแดดจดั	ๆ	หรอืเป็นเวลานาน	และไม่ควร
ปรับเปลี่ยนยาเอง
	 •	 ผู้ที่ใช้สารเสพติดโคเคน	ยาบ้า	หรือดื่มสุรา
	 •	 คนที่อดนอน
	 •	 ผูท้ีใ่ส่เสือ้ผ้าหนาระบายอากาศไม่ด	ีเสือ้ผ้ามสีเีข้ม
ซึ่งท�าให้ดูดความร้อนมากขึ้น

การวินิจฉัย
 ในรายทีส่งสัยจะเป็นโรคลมแดดส่วนมากจะมอีาการ
ดังต่อไปนี้
	 •	 ต้องอยู่ในที่ร้อน	ๆ	หรือมีการออกแดด
	 •	 ตวัร้อนมาก	วดัอณุหภมูร่ิางกายได้มากกว่า	40.5	
องศาเซลเซียส
	 •	 มีอาการหน้ามืด	เป็นลม	เวียนศีรษะ	เดินไม่ตรง	
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

 เราจะแยกคนเป็นลมแดดกบัเป็นลมจากสาเหตุอืน่ 
ได้อย่างไร
	 •	 อยู่กลางแดดหรือในที่ที่ร้อนจัด
	 •	 ตัวร้อนจัด	ผิวแห้ง	ไม่มีเหงื่อ

การป้องกันและการรักษา
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 •	 ให้พาออกมาจากสถานที่นั้น	มาอยู่ในที่ร่มและมี
อากาศเย็นถ่ายเทความร้อนได้ดี
	 •	 หากคนไข้ใส่เสือ้ผ้าท่ีหนาและไม่ระบายความร้อน
ควรปลดเสื้อผ้าออกเพื่อเพิ่มการระบายความร้อน

	 •	 ท�าการจัดท่าคนไข้	 โดยยกขาสูงเพื่อเพิ่มการ 
ไหลเวียนของเลือดและความดันโลหิต
	 •	 หากคนไข้พอรู้สึกตัว	ให้ด่ืมน�้ามาก	ๆ	จะเป็น 
น�้าธรรมดาหรือน�้าเย็นก็ได้	แต่ห้ามใช้น�้าร้อน
	 •	 ขั้นตอนต่อไปควรท�าการลดอุณหภูมิของคนไข้
โดยใช้ผ้าชุบน�้า	อาจเป็นน�้าเย็นหรือน�้าธรรมดา	เช็ดตัว 
ตามข้อพบั	แขน	ขา	ซอกคอ	ใช้พดัลมเป่าระบายความร้อน
	 •	 ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการมาก	เช่น	เป็นลม	หมดสต	ิ
ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
น�าส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน

 การป้องกัน
	 •	 หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศร้อนเป็นเวลา
นานโดยเฉพาะคนท่ีมปัีจจัยเส่ียงท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น	โดยใน 
กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการเตรียมตัว 
ทั้งก่อนออกแดดและในช่วงที่อยู่กลางแดดด้วย
	 •	 ด่ืมน�้าให้เพียงพอ	 คนปกติควรด่ืมน�้าวันละ 
2-3	ลิตรหรือ	6-8	แก้วต่อวัน	
	 •	 ในระหว่างที่ออกแดดควรเตรียมน�้าดื่มไปด้วย 
โดยควรดื่มน�้าเพิ่มขึ้น
	 •	 ควรใส่เส้ือผ้าท่ีมีการระบายอากาศได้ดี	 เช่น 
ผ้าฝ้าย	และมีสีอ่อน	ควรมีอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด	เช่น	
หมวก	และร่ม
	 •	 หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์

	 โรคลมแดดเป็นหนึง่ในโรคทีม่ากบัความร้อน	สามารถ
เกิดได้กับทุกคน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาชีพที่ต้อง
ท�างานกลางแดดเป็นเวลานาน	ๆ 	เช่น	ผูท้ีข่ายของกลางแดด	 
ก่อสร้าง	หรือนักกีฬา	ต�ารวจ	ทหารที่ต้องฝึกหรือท�างาน
กลางแดด	 โดยถ้ามีความเสี่ยงที่ได้กล่าวถึงข้างต้นยิ่งมี
โอกาสเกิดโรคน้ีได้มากข้ึน	ประชาชนทั่วไปจึงควรมีความรู้ 
ความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัว	ป้องกันและช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ตนเองและคนรอบข้างได้

เอกสารอ้างอิง
 ผลกระทบต่อสขุภาพจากความร้อน	ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	กองประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ.
	 http://hia.anamai.moph.go.th/download/hia/manual/book/book50-1.pdf
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Laboratory
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคเม็ดเลือดแดงรูปไขชนิด 
Southeast Asian Ovalocytosis (SAO)

	 Southeast	Asian	Ovalocytosis	(SAO)	เป็นโรค 
ในกลุ ่มของ	Hereditary	 Elliptocyotisis	 เป็นความ 
ผดิปกตทิางกรรมพนัธุข์องการสร้างผนงัเซลล์เมด็เลอืดแดง	 
ท�าให้ตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติเป็นรูปวงรีและ
มีช่องคล้ายปากตรงกลางเซลล์ในสเมียร์เลือด	 เรียกว่า 
stomato-ovalocytosis	

	 การวินิจฉัยผู ้ป ่วยโรค	 SAO	 โดยการตรวจด ู
สเมียร์เลือดมีความแม่นย�าและเช่ือถือได้ค่อนข้างสูง	
โดยในสเมียร์เลือดของผู้ป่วย	SAO	จะพบเม็ดเลือดแดง
ที่มีลักษณะเป็นรูปไข่	 (ovalocyte)	 รูปไข่ขนาดใหญ่ 
(macroovalocyte)	รวมถึงพบเม็ดเลือดแดงรูปไข่ที่มี
ลกัษณะของ	central	pallor	เป็นช่องแคบ	1-2	ช่องขีดขวาง	 
(transverse	bar/slit)	อยูต่รงกลางเซลล์	คล้ายเซลล์รปูปาก	 
(stomato-ovalocyte/macrostomato-ovalocyte)	 
หรือเหมือนตัวอักษรกรีก	 theta	 หรือบางครั้งเรียก 
เม็ดเลือดแดงลักษณะนี้ว่า	theta	cell	เซลล์เม็ดเลือดแดง 
ลักษณะนี้เป็นลักษณะจ�าเพาะของโรค	Southeast	Asian	 
Ovalocytosis	 (SAO)	 การตรวจสเมียร ์เลือดซึ่งพบ 
เมด็เลอืดแดงรูปไข่	(ovalocyte)	มากกว่าร้อยละ	20	และ
พบร่วมกับ	 stomato-ovalocyte/macrostomato- 
ovalocyte	เป็นข้อบ่งชี้ที่ส�าคัญของโรค	SAO	นอกจากนี้ 
ในปัจจุบันการทดสอบความผิดปกติระดับยีนเพื่อช่วยใน 

การวินิจฉัยสามารถท�าได้ด้วยวิธี	PCR	โดยการใช้	primers	
ที่จ�าเพาะเพื่อตรวจหายีน	SAO

	 ลกัษณะเมด็เลือดแดงท่ีผิดปกติในโรค	SAO	เกดิจาก
ความผิดปกติของยีนท่ีท�าหน้าที่ในการควบคุมการสร้าง
โปรตีน	band	3	(AE1	or	SLC4A1,	Anion-Exchanger 
1	genes)	ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของโครงสร้าง 
เยื่อหุ ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง	ส่งผลให้โครงสร้างของผนัง 
เม็ดเลือดแดงความแข็งมากขึ้น	มีความยืดหยุ่นน้อยลง 
(increased	stiffness	and	rigidity)	และเซลล์เปลี่ยน 
รูปร่างไปเป็นเซลล์ลักษณะผิดปกติดังกล่าว	 โรค	SAO 
จดัอยูใ่นกลุม่	hemolytic	anemia	ชนดิหนึง่	จงึสามารถพบ 
spherocyte	และ	polychromasia	ในสเมยีร์เลอืดได้ด้วย

	 เป็นที่น่าสนใจว่า	นอกจากผนังเม็ดเลือดแดงของ 
ผู้ป่วย	SAO	มีความแข็งมากกว่าปกติ	ยังมีคุณสมบัติพิเศษ 
คือ	 ทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรีย	 และทนทานต่อ 
ความร้อนได้ถึง	51°C-52°C	(เม็ดเลือดแดงปกติทนได้ที่	
49°C)	จากการที่เม็ดเลือดแดงของผู ้ป่วยมีผนังเซลล์ที่ 
แขง็กว่าเมด็เลอืดแดงปกติ	จงึท�าให้เมด็เลอืดแดงของผูป่้วย 
SAO	มักไม่แตกหรือแตกเพียงเล็กน้อย	อย่างไรก็ตาม 
พบว่า	antigen	หลายชนดิบนผวิเซลล์เมด็เลอืดแดงจะลดลง 
โดยเฉพาะ	blood	group	antigens	เช่น	D	antigen	เป็นต้น
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ภาพที่ 1	สเมียร์เลือดของคนไข้	Southeast	Asian	Ovalocytosis	(SAO)	ลูกศรชี้คือเซลล ์
macrostomato-ovalocyte

ที่มาภาพ :	โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก	โดยองค์กรภายนอก	
(EQAM)	คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 โรค	 SAO	 มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 
autosomal	dominant	และคาดว่าผู้ป่วยท่ีเป็น	SAO	
ชนิด	homozygous	เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์	ส่งผลให้ 
ผู้ป่วย	SAO	ส่วนใหญ่เป็นชนิด	heterozygote	ในกรณี 

ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่หากไม่มีภาวะหรือโรคอ่ืน	ๆ	แทรกซ้อน
ส่วนมากมักไม่มีภาวะโลหิตจาง	แต่ในกรณีที่เป็นทารก 
แรกเกิดที่เป็น	heterozygote	SAO	อาจมีภาวะโลหิตจาง	
และ	hyperbilirubinemia	ได้
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Dental’s Clinic
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วรณัน ประพันธ์ศิลป์

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปิ่นปัวแขวอย�งไร เมื่อไวรัส COVID-19
ระบ�ดใน สปป.ล�ว

	 เช้ือไวรัส	SARS-CoV-2	ท�าให้เกิดโรค	COVID-19	
หรือที่รู ้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า	 โคโรน่าไวรัส	ท�าให้เกิด 
โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจท่ีมีอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อย 
ไปจนถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้	และเนื่องจากเชื้อนี้เป็น
เชือ้ทีอ่บุตัใิหม่	จงึยงัไม่มวีคัซีนป้องกนั	หรอืยาทีใ่ช้รกัษาโรค 
อย่างแน่ชัด	ท�าให้เรายิ่งควรท่ีจะต้องระวังไม่ให้เกิดการ
ระบาดหรือการติดเชื้อของผู้ป่วยไปในวงกว้าง

	 เชือ้ไวรสันี	้สามารถแพร่กระจายผ่านทางฝอยละออง	 
(droplet	 transmission)	หากผู ้ติดเชื้อไอ	จาม	หรือ 
พดูคุยกันในระยะห่างน้อยกว่า	1.8	เมตร	เนือ่งจากเชือ้ไวรัส
อยู่ในสารคัดหลั่ง	ดังนั้นงานให้บริการทางทันตกรรมถือว่า 
เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง	นอกเหนือจากการพูดคุยกันกับ 
ผู้ป่วยโดยตรงแล้ว	ยังท�าให้ฝอยละอองจากน�้าลายเกิดการ
ฟุ้งกระจาย	(airbourne	transmission)	ในงานท่ีมีการใช้
หัวกรอเร็ว	(high	speed	handpiece)	อีกด้วย	

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในงาน
ทันตกรรม
 การคดักรองผูป่้วย	ควรเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
โดยหลีกเล่ียงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากท่ีสุด	และจ�าเป็นต้อง
ซักประวัติเหล่านี้
	 •	 ประวตัมิไีข้	อณุหภมูมิากกว่า	37.3	องศา	อ่อนเพลีย	 
มีอาการทางเดินหายใจ	หายใจล�าบาก	
	 •	 เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด
ของโรค	หรือเที่ยวบินแวะพักในประเทศที่มีความเส่ียง	
มากกว่า	2-3	ชั่วโมง	หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลท่ีเพ่ิงเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของ 
โรค	COVID-19	
	 •	 มีประวัติใกล้ชิดกับผู ้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรค	
COVID-19	
	 •	 ประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่มีการระบาดของโรค	COVID-19	
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	 หากผู้ป่วยมีไข้	หรือมีประวัติความเสี่ยงในข้อใด 
ข้อหนึ่ง	ควรเลื่อนการท�าฟันไปก่อนอย่างน้อย	14	วัน 
นบัจากซกัประวตัคิวามเสีย่งนัน้	ๆ	หากผูป่้วยมาด้วยอาการ
ฉุกเฉิน	ควรให้การรักษาโดยการท�าหัตถการที่ไม่ก่อให้เกิด
การฟุ้งกระจาย	ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อตามหลักของ	Standard	Precautions	ดังนี้	

 1. การล้างมือ	ด้วยน�้าและสบู่	ควรท�าทุกครั้งก่อน
สวมถุงมือและหลังถอดถุงมือ	หรือหลังจากการสัมผัสสาร 
คดัหลัง่	หรือพืน้ผวิทีป่นเป้ือน	หรือเมือ่มอืเกดิการปนเป้ือน
ทีม่อื	ตามมาตรฐานการล้างมอื	6	ขัน้ตอน	ของ	WHO	ล่าสดุ	
หากไม่สามารถล้างมือด้วยน�้าและสบู่ได้	ให้ถูมืออย่างน้อย	
20	วินาทีด้วยแอลกอฮอล์	หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความ 
เข้มข้นตามปรมิาตรร้อยละ	60-85	และปล่อยให้แอลกอฮอล์ 
แห้งเองบนมือ

 2. การสวมเครื่องป้องกันตนเอง	(PPE-Personal 
Protective	Equipment)	เป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ	
	 •	 ควรใส่เสื้อกาวน์แขนยาว	และปลายแขนเสื้อรัด
ปลายแขน	สวมถุงมือทับปลายแขนเสื้อกาวน์	และเปลี่ยน
ถุงมือหลังจากสัมผัสผู้ป่วยทุกราย
 • มแีว่นป้องกนั	(goggles)	หรอืเฟซชลีด์	(faceshield)  
ยาวลงมาถงึคาง	ด้านข้างโอบรอบใบหน้า	และมส่ีวนทีค่ลมุ
ศีรษะด้านบน	เพ่ือสามารถป้องกันการปนเปื้อนใบหน้าได้
โดยรอบ	

	 •	 ใช้หมวกคลุมผมทั้งศีรษะ	และใบหู
	 •	 ใส่หน้ากากอนามัย	หรือ	Surgical	mask	ที่ได้
มาตรฐาน	เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้การดูแลรักษาผูป่้วย 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย	3	ชั้น	ชั้นนอกสามารถ 
ป้องกันการรั่วซึมของของเหลว	ชั้นกลางเป็นแผ่นกรอง 
ที่มีประสิทธิภาพในการกรองร้อยละ	95	ส�าหรับอนุภาค
ขนาด	0.3	ไมครอน	ชั้นในอ่อนนุ่มและซับความชื้นได้	
 • ไม่ขยับ	หรือปรบัแว่นเฟซชีลด์	และหน้ากากอนามยั 
ในระหว่างการรักษา	เพราะจะท�าให้เกิดการปนเปื้อนบน
ใบหน้าได้	
	 •	 ส�าหรับการใส่หน้ากาก	N95	ทางการแพทย์	
ควรสงวนไว้ใช้เมื่อสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือ 
COVID-19	ส่วนหน้ากากอนามยัแบบผ้าอาจให้บคุลากรอ่ืน	ๆ 	 
เช่น	พนกังานท�าความสะอาด	ผูช่้วยทนัตแพทย์	ใส่เมือ่ไม่ได้
สมัผสัผูป่้วยโดยตรง	โดยด้านนอกควรท�าจากผ้าทีไ่ม่ดดูซบัน�า้	
การตัดเยบ็ต้องท�า	ด้วยผ้าหลายชัน้	และมเีส้นใยทีแ่น่นพอที่
ให้ประสิทธิภาพในการกรองใกล้เคียงกับ	surgical	mask	

 3. การควบคุมปรมิาณเช้ือทีจ่ะแพร่กระจายระหว่าง
การท�าหัตถการ
 การให้ผูป่้วยบ้วนน�า้หรอืน�า้ยาบ้วนปากก่อนการท�าฟัน 
หรือแปรงฟันก่อนการท�าฟัน	สามารถลดปริมาณเช้ือใน
ละอองฝอยที่ออกมาได้มากถึงร้อยละ	70-90	โดยน�้ายา 
ฆ่าเชือ้ทีแ่นะน�าให้ผูป่้วยบ้วนคอื	1%	hydrogen	peroxide	
หรือ	0.2%	povidone	iodine	เท่านั้น
	 •	 หลีกเล่ียงการเป่าลม	การใช้	high	speed	airotor	 
ให้มากที่สุด	และขูดหินปูนด้วย	hand	instrument	
	 •	 การใช้แผ่นยางกันน�า้ลาย	ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องใช้	
high	speed	airotor
	 •	 การใช้เคร่ืองดูดแรงดันสูง	(high	power	suction)	 
โดยเฉพาะที่มีลักษณะหัวดูดที่ใหญ่	ซึ่งออกแบบมาเพื่อดูด
ละออง	และลดละอองฝอยที่กระจายในระหว่างกรอฟัน	
สามารถปรับแต่งจากกรวยหรือใช้ขวดน�้าตัดเป็นรูปกรวย
ติดกับสายเครื่องดูดได้	

 4. การจัดเตรยีมเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรกัษา การดแูล
พื้นผิว สิ่งแวดล้อม และการถ่ายเทอากาศ
	 •	 เคร่ืองมือที่ใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่	ต้องท�า 
ความสะอาดและฆ่าเช้ืออย่างถูกต้องและตามมาตรฐาน 
การ	Sterilization	
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	 •	 พื้นผิวที่สัมผัสระหว่างการท�างาน	 (critical	
contact	surface)	ควรได้รับการดูแลส�าหรับผู้ป่วยแต่ละ
ราย	โดยเช็ดท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพ
	 •	 พืน้ผวิทีไ่ม่เกีย่วข้องกับการรกัษาโดยตรง	(house	
keeping	surface)	ได้แก่	พื้นห้อง	ผนังห้อง	พื้นผิวโต๊ะ 
และเก้าอี้	ตู้เก็บของ	มือจับประตู	พื้นผิวเหล่านี้	ให้หมั่น 
เช็ดถูท�าความสะอาดด้วยน�้าฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่าง	ๆ	
ทุก	ๆ	ชั่วโมง	
	 •	 บริเวณพื้นที่ที่ผู ้ป่วยนั่งรอ	และห้องที่ให้การ
รกัษา	ควรมีการถ่ายเทอากาศทีพ่อเพยีง	ไม่อบัชืน้	ควรเปิด
หน้าต่าง	ให้อากาศภายนอกหมุนเวียนเข้ามาได้	
	 •	 ให้ผู ้มารับการรักษาใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 
และนั่งรอห่างกันตามหลัก	social	distancing

 5. การจัดการขยะติดเช้ือ	ได้แก่	ขยะท่ีปนเปื้อน 
สารคดัหล่ังของผูป่้วย	ควรทิง้ลงในถงัขยะตดิเชือ้	และน�าไป
ก�าจัดตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง

	 การจดัการควบคมุการแพร่กระจายของโรค	COVID-19	 
นับเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลก	ที่ทุกคนต้องช่วยกัน	ดังนั้น
ฝ่ายบริหารและอ�านวยการ	ควรสนับสนุนในการหาอุปกรณ์ 
เครือ่งป้องกนัและงบประมาณต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิงาน 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และให้อ�านาจที่จ�าเป็น 
ในการด�าเนินงาน	 เพ่ือเสริมขวัญและก�าลังใจบุคคลากร 
สาธารณสุขของ	สปป.ลาว	ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ ์
โรคระบาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เอกสารอ้างอิง
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Nurse 
อาจารย์ ดร. สุวัจนา น้อยแนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การทดสอบการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าโดยใช้ Monofilament

 การเกิดแผลทีเ่ท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนทีส่�าคญั	และเป็นสาเหตทุีท่�าให้ผูป่้วยเกดิการสญูเสียเท้าและ
ถูกตัดขา	ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ	ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว	การซักประวัติและการตรวจเท้าเพ่ือประเมิน
ความเสีย่งต่อการเกิดแผลท่ีเท้าจงึมคีวามส�าคญั	เพือ่ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว	การทดสอบการรบัความรูส้กึ
ทีเ่ท้า	โดยใช้	Monofilament	เป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีใ่ช้ประเมนิความเส่ียงต่อการเกดิแผลท่ีเท้าท่ีมคีวามแม่นย�าสูง	โดยผูป่้วย
เบาหวานควรได้รับการประเมินอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

รูปที่ 1 Monofilament

รูปที่ 2 ต�ำแหน่งที่ท�ำกำรตรวจด้วย monofilament

Monofilament คืออะไร 
	 Monofilament	 หรือ	 Semmes-Weinstein 
monofilament	เป็นอปุกรณ์ทีท่�าจากใยไนลอน	ใช้ส�าหรับ
การประเมินการรับความรู้สึกส่วน	light	touch	ถึง	deep	
pressure	ซึ่ง	Monofilament	ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย	
คือ	ขนาดแรงกด	10	กรัม	ดังรูปที่	1	เป็นขนาดที่สามารถ
ประเมินว่าผู้ป่วยมีระดับการรับรู้ความรู้สึกที่เพียงพอต่อ 
การป้องกันการเกิดแผล	(Protective	Sensation)	ที่เท้า
หรือไม่	มีความไว	และความจ�าเพาะสูงในการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า[2]

 ต�าแหน่งที่ท�าการตรวจด้วย Monofilament	คือ	
บริเวณฝ่าเท้า	4	จุด	ของเท้าแต่ละข้าง	ได้แก่	หัวแม่เท้า	 
metatarsal	 head	 ที่	 1	 ที่	 3	 และที่	 5	 ดังรูปที่	 2 
ถ้าต�าแหน่งที่จะตรวจมี	callus	แผลหรือแผลเป็น	ให้เลี่ยง
ไปตรวจที่บริเวณใกล้เคียงแทน[2]
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การเตรียม Monofilament ก่อนการตรวจ[1, 2]

	 1.	 ตรวจสอบ	Monofilament	ว่าอยู่ในสภาพที ่
ใช้งานได้ดี	โดยจะต้องเป็นเส้นตรง	ไม่คด	งอหรือบิด
	 2.	 เมื่อจะเริ่มใช้	Monofilament	 ในการตรวจ 
แต่ละวันให้กด	Monofilament	2	ครั้ง	ก่อนเริ่มตรวจใน
ครั้งแรก	เพื่อให้ความยืดหยุ่นของ	Monofilament	เข้าที่
	 3.	 Monofilament	แต่ละอันไม่ควรใช้ตรวจผู้ป่วย
ต่อเนื่องกันเกินกว่า	10	ราย	หรือเกินกว่า	100	ครั้งในวัน
เดยีวกนั	ควรพกัการใช้	Monofilament	อย่างน้อยประมาณ 
24	ชั่วโมง	เพื่อให้	Monofilament	คืนตัวก่อนน�ามาใช้

วิธีการตรวจเท้าด้วย Monofilament[1, 2]

	 1.	 ท�าการตรวจในห้องที่เงียบ	อุณหภูมิไม่เย็นจน 
เกินไปให้ผู้ป่วยนั่งในท่าที่สบาย	
	 2.	 อธบิายขัน้ตอนและวธิกีารตรวจให้ผูป่้วยรบัทราบ 
ใช้ปลายของ	Monofilament	กดที่บริเวณฝ่ามือหรือ 
ท้องแขน	(Forearm)	เพือ่ให้ผูป่้วยเข้าใจถึงความรูสึ้กทีก่�าลัง 
จะท�าการตรวจ
	 3.	 ให้ผู้ปว่ยหลับตา	ผู้ท�าการตรวจกดปลาย	Mono- 
filament	ในแนวต้ังฉากกับต�าแหน่งเท้าที่ต้องการตรวจ	
ให้โค้งเล็กน้อยเป็นรูปตัว	C	ค้างไว้นาน	1-1.5	วินาที	จึงน�า 
Monofilament	ออก	ถามผูป่้วยว่า	“รูส้กึว่าม	ีMonofilament	 
มาแตะบริเวณนั้นหรือไม่”	ดังรูปที่	3	

	 4.	 ท�าการตรวจเท้าทลีะต�าแหน่ง	ต�าแหน่งละ	3	ครัง้ 
เป็นการตรวจจริง	โดยใช้	Monofilament	กดลงที่เท้า
ผู้ป่วยจริงจ�านวน	2	ครั้ง	และตรวจหลอก	คือ	ไม่ได้ใช้	
Monofilament	แตะที่เท้าผู้ป่วยจ�านวน	1	ครั้ง	ล�าดับ 
การตรวจจรงิและหลอก	ไม่จ�าเป็นต้องเรยีงล�าดบัเหมอืนกนั 
ในการตรวจแต่ละต�าแหน่ง	ท�าการตรวจเท้าจนครบทั้ง 
4	ต�าแหน่ง	ของเท้าทั้ง	2	ข้าง	

การแปลผล
	 -	 ถ้าผูป่้วยสามารถตอบได้ถูกต้อง	2	ใน	3	ครัง้	(ซึง่ 
รวมการตรวจหลอกด้วย	1	ครั้ง)	ของแต่ละต�าแหน่ง	ครบ	 
4	 ต�าแหน่ง	 แปลว่า	 ผู ้ป่วยยังมี	 Protective	 Sense 
(ความรู้สึกในการป้องกนัตนเอง)	ของเท้าข้างน้ัน	แต่ถ้าผูป่้วย 
สามารถตอบได้ถูกต้องน้อยกว่านั้น	ให้ท�าการตรวจซ�้าใหม่
ที่ต�าแหน่งเดิมอีกคร้ัง	ข้อพึงระวัง	ผู้ป่วยที่เท้าบวมหรือ 
เท้าเย็นอาจให้ผลตรวจผิดปกติได้
	 -	 ถ้าท�าการตรวจซ�้าแล้วผู้ป่วยยังคงตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า	2	 ใน	3	ครั้ง	แสดงว่าเท้าของผู ้ป่วยมีการรับ 
ความรู้สึกผิดปกติ	สูญเสียความรู้สึกในการป้องกันตนเอง 
มีโอกาสที่จะเกิดแผลโดยไม่รู้ตัว
	 -	 การตรวจพบการรับความรู้สึกผิดปกติแม้เพียง 
ต�าแหน่งเดียว	 แปลว่า	 เท้าข้างนั้นของผู ้ป่วยสูญเสีย 
Protective	Sensation	(Insensate	Foot)

รูปที่ 3 กำรตรวจเท้ำด้วย monofilament
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Pharmacy
รองศาสตราจารย์ ดร.  ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ประธาน

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาสำานักงานข้อมูลสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และอดีตอาจารย์ประจำาภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟ้�ทะล�ยโจร ยังไมมีหลักฐ�น 
ป้องกันรักษ�โควิด 19 โคโรน�ไวรัสได้

	 จากใจของผู้เขียน	ขออย่าให้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ขาดตลาด	เกิดการวิกฤตขาดแคลนเช่นเดียวกับหน้ากาก
อนามัย	หรือเจลแอลกอฮอล์	ทั้งน้ี	 เพราะว่าสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีประโยชน์กับผู้ป่วย
ท่ีเป็นหวัดธรรมดา	ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานวิจัยต่าง	ๆ	ว่ารักษาหรือป้องกัน
การติดเชื้อ	COVID-19	ได้

	 ถงึแม้ว่าเมือ่เดือนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2563	(ค.ศ.	2020)	
จะมีข่าวว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลอืก	กระทรวงสาธารณสขุ	ได้มกีารแถลงข่าวเกีย่วกับ
การทดลองวิจัย	“สารสกัดฟ้าทะลายโจร”	ระบุว่าขณะนี้
นักวิทยาศาสตร์ไทยจากหลายหน่วยงาน	ได้ร่วมกันท�าการ
วิจัยทดลองทางห้องปฏิบัติการเพื่อหายาต้าน	COVID-19	
โดยการน�ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนไทยสุขภาพดี	10	คน 

รบัประทานยา	“สารสกดัฟ้าทะลายโจร”	และอยู่ในโรงพยาบาล 
5	วัน	จากนั้นเอาเซรุ่มท่ีสกัดจากกลุ่มตัวอย่าง	ไปใส่เชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	(COVID-19)	พบว่า	“สารสกัด
ฟ้าทะลายโจร”	ของประเทศไทย	สามารถยับยั้งการเจริญ
เติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้	ซึ่งทางกรมการแพทย์
แผนไทย	ฯ	จะน�าไปพัฒนาต่อยอดสู่ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพนัธ์ุใหม่	หรอื	COVID-19	ในผูป่้วยต่อไป	ซ่ึงการศกึษานี ้
ถือได้ว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ทดลองใช้	“สารสกัด 
ฟ้าทะลายโจร”	กับ	COVID-19	แต่นั่นคือ	การศึกษาใน
หลอดทดลองเท่านั้น

	 ข ้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้	 เป ็นข้อมูลงานวิจัย 
ฟ้าทะลายโจรต่อไข้หวัดธรรมดาเท่านั้น

	 สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลเชิงประจักษ์	ที่ช่วย 
ลดอาการจากไข้หวัดธรรมดาได้ทั้งรายงานงานวิจัยแบบ
การวิเคราะห์อภิมาน	(meta-analysis)	ที่รวบรวมและ 
วเิคราะห์จากงานวจิยัทางคลนิกิแบบ	randomized	control	 
trials	หลายการศึกษา	ได้แก่	การศึกษาในปี	ค.ศ.	2017	
ข้อมูลงานวิจัยแบบการวิเคราะห์อภิมานจาก	33	งานวิจัย	
จ�านวนผู้ป่วย	7,175	คน	พบว่า	กลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจร
มีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบ
ทางเดินหายใจ	(acute	respiratory	tract	infection) 
เช่น	อาการไอ	และเจ็บคอ	ได้ดีข้ึน	เมือ่เปรียบเทียบกบักลุม่
ทีไ่ด้รบัยาหลอก	(placebo)	การใช้ผลติภณัฑ์ฟ้าทะลายโจร
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อย่างเดียว	หรือต�ารับที่มีฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่น	
(เช่น	Scutellaria	baicalensis,	Lonicera	japonica,	Forsythia	 
suspense,	Aster	trinervius)	มีผลท�าให้อาการต่าง	ๆ 
ของโรคระบบทางเดนิหายใจดขึีน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับยาหลอก	หรือการรักษา
ตามอาการ	(เช่น	การได้รับ	ยาแก้ไข้	ยาปฏิชีวนะ	ยาแก้แพ ้
ยาลดน�้ามูก	 ยาแก้ไอ)	 หรือการใช้สมุนไพรชนิดอื่น	 ๆ 
และรปูแบบยาเมด็ขนาดเลก็	(pilule)	มผีลการรกัษาได้ดกีว่า 
ยาเม็ด	(tablet)	นอกจากนี้การใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว	
หรือการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับการรักษาตามอาการ	จะ
มีผลลดความถี่และความรุนแรงของอาการต่าง	ๆ	(เช่น	
อาการไอ	 เจ็บคอ	ปวด	ไข้)	 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 
ได้รับการรักษาตามอาการ[1]

	 ทัง้นี	้ในปี	ค.ศ.	2012	ข้อมลูงานวจิยัแบบการวเิคราะห์ 
อภิมานจาก	6	งานวิจัย	(การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุม	randomized	controlled	trial:	RCT)	จ�านวน 
ผู้ป่วย	807	คน	พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร 
ร่วมกบัสมุนไพรอืน่ในขนาดรบัประทาน	31.5-200	มลิลกิรมั/ 
วนั	ระยะเวลารับประทาน	3-10	วนั	มผีลช่วยลดความถีแ่ละ
ความรนุแรงของอาการไอเนือ่งจากหวดั	(common	cold)	
และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้[2]

สารสำาคัญ
	 สารส�าคัญท่ีพบในฟ้าทะลายโจรเป็นสารกลุ ่ม 
diterpenoid	lactones	ได้แก่	andrographolide	(AP),	
14-deoxy-11,	12-didehydroandrographolide	(14- 
deoxy-11,	12-didehydro-AP),	neoandrographolide	
(neo-AP)	 และ	 14-deoxyandrographolide	 (14- 
deoxy-AP)	เป็นต้น[3]	และสารกลุ่ม	polysaccharides	
(arabinogalactan	น�้าหนักโมเลกุล	109	kDa)[4]

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา[5]

	 สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
สนับสนุนการใช้ในโรคหวัดธรรมดา	ได้แก่
	 1.	 ฤทธิ์แก ้ ไอ	 (antitussive):	 การศึกษาใน 
หนตูะเภาพบว่า	สาร	arabinogalactan	(109	kDa)	มฤีทธ์ิ
แก้ไอ
	 2.	 ฤทธิ์ ต ้ านการอั ก เสบและแก ้ปวด 	 ( an t i - 
inflammatory	and	analgesic):	การศึกษาในหนูขาว
พบว่า	สารส�าคัญท่ีออกฤทธิ์คือ	andrographolide	และ 
neoandrographolide

	 3.	 ฤทธ์ิต้านเชื้อไวรัสที่ก่อเกิดโรค	เช่น	ไข้หวัดใหญ่ 
(influenza	A)	เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง	โดยสาร 
ที่ออกฤทธิ์คือ	สารกลุ่มแลคโตน
	 4.	 ฤทธ์ิกระตุ ้นระบบภูมิคุ ้มกัน:	 การศึกษาใน 
หลอดทดลองพบว่า	สาร	andrographolide	 เป็นสาร 
ท่ีมีฤทธิ์กระตุ ้นระบบภูมิคุ ้มกันโดยกระตุ ้นการสร้าง 
antibodies	 และ	 macrophage	 phagocytosis 
การเพ่ิมจ�านวนของ	 lymphocytes	 และการสร้าง 
interleukin-2	(IL-2)

ขนาดรับประทาน
	 ต�ารับยาฟ้าทะลายโจรในงานวิจัยเกือบทั้งหมดจะ 
เป็นสารสกัดฟ้าทะลายโจร	 ท่ีประกอบด้วยสารส�าคัญ 
andrographolide	โดยขนาดรับประทานต่อวันเท่ากับ	
15.75	มิลลิกรัม	ส�าหรับโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบ
หายใจส่วนต้น	(Upper	respiratory	tract	infection:	
URTI)	ขนาด	225	มิลลิกรัม	ส�าหรับโรคหลอดลมโป่งพอง 
(bronchiectasis)	และขนาดมากกว่า	1,200	มิลลิกรัม	
ส�าหรับโรคคออักเสบ/ทอนซิลอักเสบ	 (pharyngo- 
tonsillitis)	และระยะเวลารับประทานมีค่าเฉลี่ยประมาณ	
5-7	วัน	 ในกรณี	URTI	จะใช้เวลา	3	วัน	และ	14	วัน	
ส�าหรับ	bronchiectasis[1]	 มีบางรายงานวิจัย	 ขนาด 
รับประทานต่อวันของสารสกัดฟ้าทะลายโจรจะเป็น 
31.5-200	มิลลิกรัม	ระยะเวลารับประทาน	3-10	วัน[2]

ผลข้างเคียง
	 มีรายงานผลข้างเคียงของฟ้าทะลายโจรพบว่า	ไม่มี 
ผลข้างเคียงท่ีรุนแรง	 แต่มีผลข้างเคียงเล็กน้อย	 เช่น 
คลื่นไส้	อาเจียน	ท้องเสีย	ท้องผูก	ปวดศีรษะ	ผื่นแพ้[1,2]
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ความเป็นพิษ
	 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันในหนู	พบว่ามีค่า	
LD50	เท่ากับ	40	กรัม/กิโลกรัมน�้าหนักตัว[1]

	 รายงานของ	The	European	Medicines	Agency	
(EMA)	กล่าวว่า	สารสกัดฟ้าทะลายโจรไม่ก่อพิษเฉียบพลัน
หรือก่อเกิดพิษต่อยีน	 (genotoxicity)	แต่สารสกัดใน 
ขนาดสงูจะก่อเกดิพษิต่อระบบสบืพนัธุใ์นหน	ูท�าให้จ�านวน
อสุจิลดปริมาณและการเคลื่อนที่ช้าลง[1]

	 งานวิจัยความเป็นพิษเฉียบพลันในประเทศไทย 
พบว่า	การป้อนสารสกัดแอลกอฮอล์ของใบฟ้าทะลายโจร	
(ประกอบด้วย	AP,	14-deoxy-11,12-didehydro-AP,	
neo-AP,	และ	14-deoxy-AP	ในปริมาณ	69.65,	30.48,	
8.51,	และ	274.78	มิลลิกรัม/กรัมน�้าหนักแห้ง	ตามล�าดับ)	
ให้กับหนูถีบจักร	มีค่า	LD50	มากกว่า	5	กรัม/กิโลกรัม
น�้าหนักตัว	 แสดงว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ไม่ก่อเกิดพิษ
เฉียบพลัน[3]

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
 คณุภาพของผลติภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเป็นเรือ่งส�าคญัมาก  
จะเหน็ได้ว่ารายงานวิจยัต่าง	ๆ	จะเป็นการศกึษาของผลติภณัฑ์
ฟ้าทะลายโจรในรูปสารสกัด	 โดยอาจจะเป็นสารสกัด 
ฟ้าทะลายโจรเดี่ยวหรือสารสกัดฟ้าทะลายโจรร่วมกับ 
สารสกัดสมุนไพรชนดิอ่ืน	ๆ	ในเภสชัต�ารบัของประเทศไทย	
(Thai	Herbal	Pharmacopoeia:	THP)	ก�าหนดให้วตัถดุบิ
ฟ้าทะลายโจรจะต้องประกอบด้วยสารกลุม่แลคโตนทัง้หมด
ไม่น้อยกว่า	6%	และปริมาณสาร	andrographolide 
ไม่น้อยกว่า	1%

สรุป
	 ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ้าทะลายโจร
ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเช้ือ	COVID-19	แต่ 
ฟ้าทะลายโจรมีข ้อมูลที่สนับสนุนการใช้ป ้องกันและ
รักษาอาการที่เกิดจากหวัดธรรมดา	 (common	cold)	
เช่น	อาการไอ	เจ็บคอ	มีไข้	ฉะนั้น	ขออย่าได้มีการกักตุน 
ยาฟ้าทะลายโจร	จนท�าให้ผู้ป่วยจากโรคหวัดธรรมดาไม่มี
ฟ้าทะลายโจรใช้	หรือมีราคาที่สูงขึ้นมาก

	 ขอให้เราทุกคนป้องกนัตนเองโดยกนิร้อน	ช้อนกลาง	 
ล้างมอืบ่อย	ๆ 	และรกัษาสขุภาพให้แขง็แรง	โดยรบัประทาน
อาหารเป็นยา	เช่น	การรับประทานเห็ดชนิดต่าง	ๆ	ที่เป็น
อาหารและที่เป็นยา	 (ท้ังนี้	 เนื่องจากเห็ดเกือบทุกชนิด
ประกอบด้วยสารกลุ่ม	beta-glucan	ซึ่งมีงานวิจัยพบว่า 
มีฤทธิ์เสริมภูมิต้านทานของร่างกาย)	และการรบัประทาน
ผกัพืน้บ้านทีม่นี�า้มนัหอมระเหย	เช่น	ขมิน้	กะเพรา	โหระพา

เอกสารอ้างอิง
[1]	 Xiao-Yang	Hu,	Ruo-Han	Wu,	Martin	Logue,	Clara	Blondel,	Lily	Yuen	Wan	Lai,	Beth	Stuart,	Andrew	Flower,	Yu-Tong	Fei,	Michael	Moore, 
	 Jonathan	Shepherd,	Jian-Ping	Liu,	George	Lewith.	Andrographis	paniculata	(Chuän	XÏn	LiaÂn)	for	symptomatic	relief	of	acute	respiratory 
	 tract	infections	in	adults	and	children:	A	systematic	review	and	meta-analysis.	PLoS	ONE	2017;12(8):	e0181780.
[2]	 Wagner	L.,	Cramer	H,	Klose	P,	Lauche	R,	Gass	F,	Dobos	G,	Langhorst	J.	Herbal	Medicine	for	Cough:	a	Systematic	Review	and	Meta-Analysis. 
	 Forsch	Komplementmed.	2015;22:359-368.	
[3]	 Worasuttayangkurna	L,	Nakareangritb	W,	Kwangjaic	J,	Sritangosa	P,	Pholphana	N,	Watcharasit	P,	et	al.	Acute	oral	toxicity	evaluation	of 
	 Andrographis	paniculata-standardized	first	true	leaf	ethanolic	extract.	Toxicology	Reports.	2019;6:426-430.
[4]	 Nosál’ová	G,	Majee	SK,	Ghosh	K,	Raja	W,	Chatterjee	UR,	Jurecek	L,	Ray	B.	Antitussive	arabinogalactan	of	Andrographis	paniculata 
	 demonstrates	synergistic	effect	with	andrographolide.	Int	J	Biol	Macromol.	(2014);69:151-157.
[5]	 Hossain	MS,	Zannat	Urbi	Z,	Sule	A,	Rahman	KMH.	Andrographis	paniculata	(Burm.	f.)	Wall.	ex	Nees:	A	review	of	ethnobotany,	phytochemistry, 
	 and	pharmacology.	TSWJ	2014,	Article	ID	274905,	28	pages

แหล่งที่มาของบทความ :	https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/484/
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Physical Therapy 
อาจารย์ กภ. พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์

คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�ยภ�พบำ�บัดในผู้ป่วย COVID-19

	 โรค	 COVID-19	 เป ็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลก 
ในช่วงปลายปี	 2019	 เกิดจากการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 
(Coronavirus)	 สายพันธุ ์ใหม่ท่ีบริเวณทางเดินหายใจ	
โดยโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ด้วยฝอยละอองขนาดใหญ	่
(droplet	transmission)	ผ่านการไอหรือจามในระยะ	
1-2	เมตร	นอกจากนี้การสัมผัสโดนสารคัดหลั่งแล้วน�ามือ
ไปสัมผัสใบหน้า	ตา	จมูก	และปากก็สามารถท�าให้ติดเชื้อ 
ได้เช่นกัน	ผู้ที่ติดเชื้อมักแสดงอาการเหมือนไข้หวัด	ได้แก่	
เป็นไข้	 ไอ	 เมื่อยล้า	มีเสมหะ	หายใจหอบเหนื่อย	แต ่
จากการเก็บสถิติของผู ้ที่ได้รับการวินิจฉัย	COVID-19	
ประมาณร้อยละ	80	 ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการ 
ออกมาเพียงเล็กน้อย	ร้อยละ	15	ต้องให้ออกซิเจนช่วย
ในการหายใจ	และอีกร้อยละ	5	ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	
เนื่องจากเชื้อนี้จะเข้าไปอยู่ที่เน้ือปอดท�าให้ปอดเกิดการ
อักเสบขึ้น

	 บทบาททางกายภาพบ�าบัดในการดูแลผู ้ป่วย	
COVID-19	นั้น	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	อย่างหลัก	ๆ	
คือ	การดูแลผู้ป่วยขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล	
(IPD)	และการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	และร่างกาย 
หลังได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล	(OPD)	

การดูแลผู้ป่วยขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
(IPD)

	 ในระยะนีเ้ป้าหมายของการรกัษาทางกายภาพบ�าบดั
จะเน้นไปที่การร่อนระบายเสมหะ	การเพิ่มการไหลเวียน
ของอากาศในปอด	และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกดิจากการนอนพกัรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาลเป็นเวลานาน	 
เช่น	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	 (ICU	acquired	weakness 
(ICU-AW))	ซึ่งการดูแลทางกายภาพบ�าบัดนี้จะท�าให้ผู้ป่วย

ฟ้ืนตัวหลงัเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลได้เร็วข้ึน	เทคนคิ
ทางกายภาพบ�าบัดที่สามารถท�าได้ในช่วงนี้	ได้แก่	การฝึก
การหายใจ	การสอนไอ	การจดัท่าทางร่วมกบัการเคาะและ
สัน่ปอด	การพาผูป่้วยลกุนัง่	ยนื	เดนิ	และการออกก�าลงักาย 
ตามความสามารถของผู้ป่วย	ทั้งนี้	ผู้ให้การรักษาควรสวม 
เครื่องป้องกันการติดเช้ือแบบละอองฝอยขนาดเล็ก	
(airborne	precaution)	 และให้ผู ้ป่วยสวมหน้ากาก
ทางการแพทย์	 (surgical	mask)	 ขณะท�าการรักษา 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ	

การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกายหลังได้รับการ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล (OPD)

	 ในระยะนี	้เป้าหมายของการรักษาทางกายภาพบ�าบัด 
จะเน้นไปทีก่ารฝึกหายใจ	การออกก�าลงักายฟ้ืนฟปูอดและ
ร่างกาย	โดยวธีิการฝึกการหายใจเพือ่รักษาการขยายตวัของ
ปอด	สามารถท�าได้โดยน�ามือข้างหนึ่งวางลงบนทรวงอก 
มอือกีข้างหนึง่วางลงบนท้อง	(รูปท่ี	1)	จากนัน้ให้หายใจเข้า	 
ท้องพอง	หายใจออกท้องยุบ	สังเกตการเคลื่อนไหวของมือ	 
ท�าซ�า้	3-5	คร้ัง	จากน้ันเปล่ียนต�าแหน่งมอืมาวางตรงชายโครง 
ทัง้สองข้าง	(รูปที	่2)	หายใจเข้าให้ซีโ่ครงบานออก	หายใจออก 
ให้ซ่ีโครงกลบัมาต�าแหน่งเดิม	สงัเกตการเคลือ่นไหวของมอื	 
ท�าซ�้า	 3-5	ครั้งเช่นกัน	 ในหนึ่งวันสามารถท�าได้ทุก	ๆ 
2-3	ชั่วโมง

	 ส�าหรับการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอด
และร่างกายสามารถท�าได้โดยเดิน	วิ่ง	หรือปั่นจักรยาน 
เป็นระยะเวลา	20-60	นาที	ให้รู้สึกเริ่มเหนื่อย	(ไม่ถึงระดับ
เหนื่อยมาก)	สัปดาห์ละ	3-5	ครั้ง	ขณะออกก�าลังกาย 
ให้สังเกตอาการผิดปกติทีอ่าจเกดิขึน้	เช่น	มอีาการหน้ามืด	
ใจสั่น	หากมีอาการเหล่านี้	ให้หยุดออกก�าลังกายทันที
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รูปที่ 1 รูปที่ 2

กระดานข่าว

 	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	 
พระราชทานเครือ่งกระตกุหวัใจด้วยไฟฟ้า	จ�านวน	1	เคร่ือง	ให้แก่โรงพยาบาลแขวงอดุมไซ	และเครือ่งกรอฟันเคลือ่นท่ี 
4	ช่อง	จ�านวน	1	เคร่ือง	ให้แก่โรงพยาบาลแขวงหลวงน�้าทา	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของ 
โรงพยาบาลให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	โดยมีพธิรีบัมอบให้แก่ผูแ้ทนของโรงพยาบาลทัง้สองแห่ง	ในวนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2020 
ณ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหดิล

 	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน	Joint 
International	Tropical	Medicine	Meeting	2020	(JITMM)	ภายใต้หวัข้อ	“การควบคมุโรคเขตร้อนในช่วงการระบาด
ของ	COVID-19”	โดยจดัการประชุมแบบ	Virtual	Conference	ระหว่างวนัที	่15-16	ธนัวาคม	2020	ผูท้ีส่นใจเข้าร่วม	
สามารถตดิตามรายละเอยีดได้ที	่http://www.jitmm.com/

 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	มอบเคร่ือง 
วดัคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ	จ�านวน	5	เครือ่ง	และปรอทวดัไข้จ�านวน	10	แท่ง	ให้แก่โรงพยาบาล
แขวงหัวพนั		โรงพยาบาลเมอืงซ่อน	แขวงหัวพนั	โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว	โรงพยาบาล
เมอืงนาหม้อ	แขวงอดุมไซ	และโรงพยาบาลเมอืงเวยีงพูคา	แขวงหลวงน�า้ทา	เพ่ือน�าไป
ใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล	
	 พร้อมทัง้มอบต�าราวชิาการเกีย่วกบัสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา	4	รายการ	จ�านวน	 
70	 เล่ม	 และต�าราวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาล	22	 รายการ	จ�านวน	34	 เล่ม 
ให้แก่โรงเรยีนสาธารณสขุแขวงอดุมไซ	เพือ่น�าไปจดัการเรยีนการสอน	และเป็นเอกสาร
สบืค้นในห้องสมุด	เมือ่เดอืนมนีาคม	2020
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