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สกู๊๊�ปพิิเศษ

งานวิิจััย การจััดทำำาคู่่�มืือแนะนำาบริการ

	 ในแผนกวิิเคู่ราะห์์พยาธิิวิิทำยา	ใน	สปป.ลาวิ

 Establishment of Pathology 

 Service Guideline in Lao PDR

Laboratory การคู่วิบคูุ่มืคูุ่ณภาพภายในห์้องปฏิิบัติิการ 

	 เคู่มีืคู่ลินิก

Doctor’s Office โรคู่ซึึมืเศร้า

 (Major Depressive Disorder)

Dental’s Clinic ทำันติกรรมืรากเทีำยมื

Pharmacy โรคู่ฮิิสโติพลาสโมืซิึส	(Histoplasmosis)

	 อีกห์นึ�งโรคู่ทีำ�ติ้องระวัิงเมืื�อเข้้าป่าห์รือถ้ำำ�า

Nurse คู่วิามืเจั็บป่วิยทำางจัิติเวิช

(Mental Disorders)

Public Health ฟื้้�นฟืู้สุข้ภาพผ่้ป่วิย	Long	Covid	

	 ด้วิยสมืุนไพรพ้�นบ้าน	

Physical Therapy ติะคู่ริวิ	ใคู่ร	ๆ	ก็เป็นได้

กู๊ระดานข่่าวิ

	 ติามืทีำ�สมืเด็จัพระกนิษฐาธิิราชเจั้า	กรมืสมืเด็จัพระเทำพรัตินราชสุดา	ฯ	สยามืบรมืราชกุมืารี	ทำรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให์้โคู่รงการส�วินพระองคู่์สมืเด็จัพระกนิษฐาธิิราชเจั้า	กรมืสมืเด็จัพระเทำพรัตินราชสุดา	ฯ	สยามืบรมืราชกุมืารี	 

ร�วิมืกับมืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดลและห์น�วิยงานทำี�เกี�ยวิข้้อง	จััดการศึกษาด่งานโคู่รงการฝึึกอบรมืเทำคู่โนโลยีทำางการแพทำย์ 

และสาธิารณสุข้	สำาห์รับบุคู่ลากรทำางการแพทำย์และสาธิารณสุข้	จัาก	สปป.ลาวิ	ติามืพระราชดำาริ	รุ�นทีำ�	23	และ	24	 

วิันทีำ�	20	พฤศจัิกายน-2	ธัินวิาคู่มื	2022	เพ้�อให์้ผ่้เข้้ารับการฝึึกอบรมื	ผ�านระบบออนไลน์	ได้มืาศึกษาด่งานและฝึึกปฏิิบัติิ 

ในห์ลักส่ติรติ�าง	ๆ	รวิมืถ้ำึงได้ศึกษาด่งานในโรงพยาบาลและห์น�วิยงานสาธิารณสุข้ในประเทำศไทำย	เพ้�อเพ่�มืพูนคู่วิามืร่้ 

และทัำกษะด้านการส�งเสริมืสุข้ภาพ	การป้องกันและการรักษาโรคู่	อีกทำั�งเพ้�อให์้บุคู่ลากรข้องสองประเทำศได้แลกเปลี�ยน 

คู่วิามืร่้และประสบการณ	์

♦ สกู๊๊�ปพิิเศษ ♦

กู๊ารศึกู๊ษาดู๊งานโครงกู๊ารฝึึกู๊อบรมเทคโนโลยีีทางกู๊ารแพิทย์ีและสาธารณสขุ 
สำหรับบคุลากู๊รทางกู๊ารแพิทย์ีและสาธารณสุข

จากู๊สาธารณรัฐประชาธปิไตยีประชาชนลาว ตามพิระราชดูำริ 
สมเดูจ็พิระกู๊นษิฐาธริาชเจ้า กู๊รมสมเดูจ็พิระเทพิรตันราชสดุูา ฯ สยีามบรมราชกู๊มุารี

รุ�นที� 23 (ค.ศ. 2021) และรุ�นที� 24 (ค.ศ. 2022)
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	 เมืื�อวิันทำี�	 21	พฤศจัิกายน	2022	 ได้มืีพ่ธีิเปิดการศึกษาด่งาน	 ในโอกาสนี�ผ่้แทำนแติ�ละห์ลักส่ติรได้นำาเสนอ 

ผลงานวิิจััยและคู่วิามืก้าวิห์น้าโคู่รงการวิิจััยเพ้�อพัฒนางาน	และมีืพ่ธีิมือบเกียรติิบัติรสำาห์รับผ่้เข้้ารับการฝึึกอบรมื	 

รุ�นทีำ�	23	และ	24	จัำานวิน	11	ห์ลักส่ติร	รวิมื	47	คู่น	

03จดหมายข่่าวสานสุข่ภาพ ปีีท่ี่� 21 ฉบัับัท่ี่� 1 เดือนมกราคม 2023



	 การตรวจวิเคราะห์ท์างห้์องปฏิบิัติัการพยาธิวิิทยามีคีวามีสำคัญในการวินจิฉััย	วางแผนการรักษา	และติดตามีอาการ 
ของผ้้ป่วย	นอกจากนี�ข้อมี้ลดังกล่าวยังมีีความีสำคัญในการจัดทำฐานข้อมี้ลทางการแพทย์และสาธิารณสุข	เพ่�อการใช้้ 
ในการวางแผนการพัฒนาทางด้านสาธิารณสุขของประเทศ	จึงจำเป็นที�ผ้้ส่งตรวจจะต้องเข้าใจในการเตรียมีสิ�งส่งตรวจ	 
การเลอ่กใช้้อปุกรณ	์น�ำยา	ที�เกี�ยวขอ้งในการเกบ็ัสิ�งสง่ตรวจ	และนำสง่สิ�งสง่ตรวจไดถู้ก้ตอ้ง	เห์มีาะสมี	เพ่�อลดความีผดิพลาด 
ของขั�นตอนตา่ง	ๆ 	ที�จะเกดิขึ�นกอ่นการตรวจวิเคราะห์	์อนัจะส่งผลให์ผ้ลการตรวจวิเคราะห์ไ์ด้มีาตรฐาน	ซึ่ึ�งเป็นพ่�นฐานสำคญั 
ของการตรวจทางห์้องปฏิิบััติการ	 เน่�องจากความีผิดพลาดของผลการตรวจกว่าร้อยละ	75	 เกิดจากขั�นตอนก่อน 
การวิเคราะห์์โดยเฉัพาะขั�นตอนการนำส่งสิ�งส่งตรวจ	ปัจจุบัันแผนกวิเคราะห์์ห์ร่อห์้องปฏิิบััติการทางพยาธิิวิทยาของ 
โรงพยาบัาลศ้นย์กลางของ	สปป.ลาว	มีีการพัฒนาไปอย่างมีาก	มีีการทำการทดสอบัตัวอย่างห์ลายร้อยช้นิด	แต่ยังไมี่มีี 
ค้่มี่อแนะนำการบัริการทางห์้องวิเคราะห์์พยาธิิวิทยา	ทำให์้ผ้้ใช้้บัริการเกิดความีสับัสนในการเตรียมีสิ�งส่งตรวจ	ตลอดจน 
การนำสง่สิ�งสง่ตรวจ	โดยเฉัพาะการนำสง่ช้ิ�นเน่�อเพ่�อการตรวจวนิจิฉัยัทางพยาธิวิทิยากายวภิาค	ที�ตอ้งสง่ช้ิ�นเน่�อเขา้มีาตรวจ 
ที�นครห์ลวงเวียงจันทน์	

	 ผ้เ้ขา้รบััการฝึกึอบัรมี	รุน่ที�	23	สาขาพยาธิวิทิยากายวภิาค	ซึ่ึ�งเปน็พยาธิแิพทยจ์ากโรงพยาบัาลศน้ยก์ลางใน	สปป.ลาว	 
ได้จัดทำค่้มี่อการให้์บัริการทางพยาธิิวิทยาที�รวบัรวมีทั�งการบัริการด้านพยาธิิวิทยากายวิภาค	และพยาธิิวิทยาคลินิก	 
ฉับับััแรกของ	สปป.ลาว	ไดร้บััการรับัรองจาก	กรมีการแพทย์	กระทรวงสาธิารณสุข	สปป.ลาว	โดยมีรีายละเอียดมีาตรฐาน 
ในการเตรยีมีสิ�งสง่ตรวจ	วธิิกีารนำสง่	และคำแนะนำผ้ป่้วยกอ่นเขา้รบัับัรกิาร	เพ่�อให์บ้ัคุลากรทางการแพทย	์และสาธิารณสขุ
ของ	สปป.ลาว	ใช้เ้ป็นแนวทางในการเตรียมีและนำส่งสิ�งส่งตรวจได้อย่างถู้กต้อง	และให้์คำแนะนำผ้้ปว่ยก่อนเข้ารับับัริการ 
ได้อย่างเห์มีาะสมีโดยจัดทำเป็นภาษาลาว	เพ่�อให์้บัุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับัสามีารถูอ่านทำความีเข้าใจได้	รวมีถูึง 
ตวัอย่างใบัสั�งตรวจทางพยาธิวิทิยากายวภิาค	และ 
เซึ่ลลวิ์ทยา	ที�เปน็มีาตรฐานของห์อ้งปฏิบิัตักิาร 
ทางพยาธิิวิทยาศ้นย์กลางทั�ง	 3	 แห์่ง	 โดย 
คณะผ้้จัดทำได้นำค้่ ม่ีอไปแจกจ่ายให์้กับั 
ผ้้รับับัริการในโรงพยาบัาลศ้นย์กลาง	พร้อมีทั�ง 
ได้จัดอบัรมีการใช้้งานให้์กับัผ้้เกี�ยวข้องจาก	 
15	แผนก	รวมีถึูงจัดอบัรมีผ่านระบับัออนไลน์ 
ให์้กับัโรงห์มีอแขวงจำปาศักดิ�	 และโรงห์มีอ 
แขวงไช้ยบัุรี	 รวมี	 70	 คน	 และนำค้่มี่อไป 
ติดตั�งบันเว็บัไซึ่ต์ของภาควิช้าพยาธิิกายวิภาค	 
มีห์าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สปป.ลาว	 
สำห์รับัผ้้ที�สนใจ

งานวิิจััย
นายพุดทำะสอน	มืุนทำิสอน	โรงพยาบาลมิืดติะพาบ

นายไซึบันดิด	วิงสาละวิัน	โรงพยาบาลมืะโห์สด

นางแพงวิิไล	ไซึสมืเพ็ด	คู่ณะแพทำย์ศาสติร์	มืห์าวิิทำยาลัยศาสติร์สุข้ภาพ

ผ่้เข้้ารับการฝึึกอบรมื	รุ�นทีำ�	23	คู่.ศ.	2021

ห์ลักส่ติรพยาธิิกายวิิภาคู่วิิทำยา	(Anatomy	Pathology)

กู๊ารจัดูทำค๊�มือแนะนำบริกู๊ารในแผนกู๊วิเคราะห์พิยีาธิวิทยีา ใน สปป.ลาว
Establishment of Pathology Service Guideline in Lao PDR
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	 การทำงานของห้์องปฏิิบััติการเทคนิคการแพทย์ 
แบัง่ออกได้เปน็	3	ขั�นตอน	ไดแ้ก	่ขั�นตอนก่อนการวิเคราะห์	์ 
(Pre-analytical	phase)	ขั�นตอนการวิเคราะห์	์(Analytical 
phase)	และขั�นตอนห์ลังการวิเคราะห์์	(Post-analytical 
phase)	 สำห์รับัการควบัคุมีคุณภาพของขั�นตอนการ 
วิเคราะห์์ทางห์้องปฏิิบััติการเคมีีคลินิกสามีารถูทำได้ 
โดยการใช้้กระบัวนการทางสถิูติเพ่�อติดตามีและประเมีิน
กระบัวนการวิเคราะห์์ว่ายังถู้กต้อง	(Accurate)	แมี่นยำ	
(Precise)	อย้่ห์ร่อไม่ี	และเป็นการแจ้งเต่อนเมี่�อพบัว่า 
มีีความีผิดพลาด	 (Error)	 เกิดขึ�นในระบับัการวิเคราะห์์ 
เพ่�อให์้นักเทคนิคการแพทย์สามีารถูแก้ไขได้ก่อนที�จะ
ทำการวิเคราะห์์และรายงานผลการวิเคราะห์์ที�ถู้กต้อง 
ให์้แก่ผ้้รับับัริการ	 โดยกระบัวนการควบัคุมีคุณภาพ 
ที�กล่าวมีานั�นสามีารถูแบั่งออกเป็นสองส่วนให์ญ่	ๆ	ค่อ 
การควบัคุมีคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Control;	 
IQC)	และการควบัคมุีคณุภาพภายนอก	(External	Quality	
Assessment;	EQA)

	 ห์้องปฏิิบััติการสามีารถูทำการควบัคุมีคุณภาพ
ภายในได้ โดยทำการวิ เคราะห์์สารควบัคุมีคุณภาพ	 
(Control	material)	อยา่งนอ้ย	2	ระดบััความีเขม้ีขน้	ไดแ้ก่	

Normal	level	และ	Abnormal	level	เพ่�อประเมีินค่า 
ความีไมี่แมี่นยำ	(Imprecision)	ของระบับัการวิเคราะห์์
ในแต่ละการทดสอบัก่อนทำการวิเคราะห์์ตัวอย่างของ
ผ้้รับับัริการในแต่ละวัน	 แล้วทำการพิจารณาว่าระบับั 
การวิเคราะห์์ยังถู้กต้องห์ร่อไม่ี	โดยใช้้	Levey-Jennings	
control	chart	 (LJ	chart)	 ที�สร้างจากข้อมี้ลของห้์อง
ปฏิิบััติการเองควบัค้่กับักฎการควบัคุมีคุณภาพ	(Control	
rule)	ที�เห์มีาะสมีสำห์รับัแต่ละการทดสอบัที�ได้มีาจาก 
การวางแผนการควบัคุมีคุณภาพ	(QC	planning)	ห์าก 
ผลการวิเคราะห์์	Control	ในรอบันั�นผ่าน	(In	control)	 
ห์มีายถึูงไม่ีมีีการละเมิีด	Control	rule	ใด	ๆ	ก็สามีารถู
ทำการวิเคราะห์์ตัวอย่างและรายงานผลการวิเคราะห์์ของ 
ผ้้รับับัริการได้	แต่ห์ากผลการวิเคราะห์์	Control	ไม่ีผ่าน	 
(Out	of	control)	ห์มีายถึูงพบัการละเมิีด	Control	rule	
ใด	 ๆ	 แสดงว่าระบับัการวิเคราะห์์ของการทดสอบันั�น 
มีีความีผิดพลาดเกิดขึ�น	ไมี่สามีารถูวิเคราะห์์ตัวอย่างของ
ผ้ร้บัับัรกิารได	้ดงันั�นนกัเทคนคิการแพทยจ์งึตอ้งดำเนนิการ
ตอ่โดยห์าสาเห์ตแุละทำการแกไ้ขกอ่นที�จะทำการวเิคราะห์์	
Control	ให์ม่ีจนกว่าผลการวิเคราะห์์	Control	จะผ่าน 
จงึจะทำการวเิคราะห์ต์วัอยา่งและรายงานผลการวเิคราะห์์
ของผ้้รับับัริการต่อไป

กู๊ารควบคุมคุณภาพิ
ภายีในห้องปฏิิบัติกู๊ารเคมีคลินิกู๊

Laboratory
ผ่้ช�วิยศาสติราจัารย์ธิิติิกานติ์	สิทำธิิเวิช

ภาคู่วิิชาเคู่มีืคู่ลินิก	

คู่ณะเทำคู่นิคู่การแพทำย์

มืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดล

05จดหมายข่่าวสานสุข่ภาพ ปีีท่ี่� 21 ฉบัับัท่ี่� 1 เดือนมกราคม 2023



	 โรคซึึ่มีเศรา้	(major	depressive	disorder)	เปน็ความีผิดปกตทิางจิตเวช้ที�พบัไดบ้ัอ่ย	เพศห์ญงิมีคีวามีเสี�ยงมีากกว่า
เพศช้าย	2	เท่า	ผ้้ป่วยได้รับัผลกระทบัจากอาการมีากทั�งในด้านความีสามีารถูในการทำงานลดลง	มีีปัญห์าสัมีพันธิภาพ	 
และมีีความีเสี�ยงต่อการเกิดปัญห์าสุขภาพทางกายมีากขึ�น
	 ผ้ท้ี�มีอีารมีณซ์ึ่มึีเศรา้ห์ากเปน็มีากจนเห์น็ได้ช้ดั	รว่มีกบััมีอีาการตา่ง	ๆ	ตามีตารางที�	1	แลว้	จดัวา่เป็นรุนแรงถูงึระดบัั 
เป็นโรคซึ่ึมีเศร้า	ประเด็นสำคัญ	ค่อ	ผ้้ป่วยจะมีีอาการเบ่ั�อห์น่ายซึ่ึมีเศร้าแทบัทั�งวัน	ร่วมีกับัมีีอาการต่าง	ๆ	ติดต่อกัน 
แทบัทุกวันนานตั�งแต่	2	สัปดาห์์ขึ�นไป

สาเหตุุ
	 โรคซึึ่มีเศร้ามีีสาเห์ตุจาก 
ห์ลายด้าน	 ทั�งด้านพันธิุกรรมี	 
การเลี�ยงด้	ห์ร่อการมีีเร่�องกดดัน 
จิตใจ	พบัผ้้ป่วยมีีสารส่�อประสาท	
(neurotransmitters)	serotonin	 
และ	norepinephrine	ต�ำกว่าปกติ 
การรักษาด้วยยาจะไปเพิ�มีสาร
ส่�อประสาทเห์ล่านี�	 โรคซึึ่มีเศร้า 
ห์ากเป็นห์ลายครั�งจะมีีโอกาส 
ป่วยซึ่�ำส้ง	

ตารางที�	1	เกณฑ์์การวินิจฉััยโรคซึ่ึมีเศร้า

ก.	 มีีอาการข้อใดข้อห์นึ�งต่อไปนี�

	 1.	เบั่�อห์น่ายห์มีดความีสนใจในสิ�งต่าง	ๆ					2.	อารมีณ์ซึ่ึมีเศร้า

ข.	 ร่วมีกับัมีีอาการดังต่อไปนี�ตั�งแต่	4	อาการ	ขึ�นไป

	 1.	เบั่�ออาห์าร	ห์ร่อน�ำห์นักลด	 4.	ความีคิดและการเคล่�อนไห์วช้้าลง	 6.	มีีความีคิดอยากตาย
	 2.	นอนไมี่ห์ลับั	 	 ห์ร่อกระสับักระส่าย	 7.	ร้้สึกตนเองไร้ค่า	ตำห์นิตนเอง
	 3.	อ่อนเพลีย	ไมี่มีีเรี�ยวแรง	 5.	สมีาธิิ	ความีจำเส่�อมี

โดยมีีอาการเห์ล่านี�แทบัทุกวัน	ติดต่อกันนานอย่างน้อย	2	สัปดาห์์

ภาพที่่� 1 ระบบสารส่�อประสาที่
ซี่โรโตนิินิระหว่่างเซีลล์
ผู้้�ป่ว่ยโรคซีึมเศร�าจะม่สาร
ส่�อประสาที่ซี่โรโตนิินิระหว่่าง
เซีลล์ (synaptic gap) ต�ำ 
กลไกการออกฤที่ธิ์ิ�ประการหนิึ�ง
ของยาแก�โรคซีึมเศร�าค่อ
การไปยับยั�งการดู้ดูซีึม
ซี่โรโตนิินิกลับเข�าเซีลล์ 
(reuptake transporter) ที่ำให�
ซี่โรโตนิินิระหว่่างเซีลล์เพิ�มขึ�นิ

โรคซึึมเศร้า (Major Depressive Disorder)

Doctor’s Office 
ศาสติราจัารย์	นายแพทำย์มืาโนช	ห์ล�อติระก่ล

ภาคู่วิิชาจัิติเวิชศาสติร์

คู่ณะแพทำยศาสติร์โรงพยาบาลรามืาธิิบดี

มืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดล
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กู๊ารวิินิจัฉััยแยกู๊โรค 
 1.	 ภาวะซึึมเศร้้าจากภาวะกดดัน 	 แยกโดย 
ในโรคซึึ่มีเศร้าผ้้ป่วยจะมีีความีบักพร่องในห์น้าที�การงาน 
มีาก	ห์ร่อมีีความีทุกข์ทรมีานจากอาการมีาก	และมีีอาการ 
ครบัตามีเกณฑ์์การวินิจฉััย

 2.	 ยาหร้ือสาร้ต่่าง	ๆ	ทำให้์เกิดอาการซึึ่มีเศร้าได้ 
ที�สำคัญได้แก่	glucocorticoid,	anabolic	steroids	ห์ร่อ
ภาวะที�เกิดจากการห์ยุดเสพแอมีเฟตามีีน	ห์ร่อโคเคน

	 3.	 โร้คทางร่้างกาย	 ที�พบับ่ัอยค่อโรคของระบับั
ประสาทส่วนกลาง	เช้่น	เน่�องอกในสมีอง+	โรคพาร์กินสัน	 
เปน็ต้น	และโรคของระบับัต่อมีไร้ทอ่	เช้น่	hypothyroidism, 
SLE	และ	Cushing	syndrome	เป็นต้น

 4. Anxiety disorder	ผ้้ป่วยมีีอาการวิตกกังวล 
ในเร่�องต่าง	ๆ	นอนไมี่ห์ลับั	อ่อนเพลีย	อาการสำคัญที�ช้่วย 
ในการแยกคอ่	ผ้้ปว่ยวิตกกังวลมัีกมีอีาการของ	autonomic	 
nervous	 system	hyperarausal	 เช้่น	 ใจสั�น	มี่อสั�น	 
เห์ง่�อออก	เป็นต้น	

กู๊ารด�าเนินโรค
	 ร้อยละ	75-90	ของผ้้ป่วยที�ห์ายแล้วจะกลับัมีาเป็น 
ซึ่�ำอีก	(recurrence)	ผ้้ปว่ยที�มีอีาการซึ่�ำบ่ัอย	ๆ	จะมีปัีญห์า 
จากตัวโรคมีากและการพยากรณ์โรคจะไมี่ดี	นอกจากนั�น 
การรักษาจนอาการห์ายกลับัส้่ปกติ	 (full	 remission)	 
ก็มีีความีสำคัญเช่้นกัน	โดยผ้้ป่วยที�ยังมีีอาการห์ลงเห์ล่อ 
อย้่บั้างจะมีีความีเสี�ยงต่อการกลับักำเริบัซึ่�ำมีากกว่าผ้้ที� 
อาการปกติถูึง	3	เท่า

กู๊ารรักู๊ษาโรคซึึมเศร้า
	 ผ้้ป่วยมีีอาการไมี่รุนแรงอาจเล่อกใช้้วิธิีจิตบัำบััด 
อย่างเดียวได้	ส่วนผ้้ป่วยที�มีีอาการรุนแรงระดับัปานกลาง 
ถูึงมีากจำเป็นต้องให์้การรักษาด้วยยาแก้ซึึ่มีเศร้า	(anti- 
depressant	drugs)

	 ยาแก้ซึ่ึมีเศร้าที�ใช้้กันแพร่ห์ลายในปัจจุบัันค่อยา 
กลุ่มี	selective	serotonin	reuptake	inhibitor	(SSRI)	
ได้แก่	fluoxetine	และ	sertraline	ข้อดีของยากลุ่มีนี�ค่อ 
มีีผลข้างเคียงต�ำ	 ไมี่ค่อยทำให์้ง่วง	 ค่อนข้างปลอดภัย 
ในผ้้ป่วยที�มีีโรคทางกาย

	 การรักษาเริ�มีโดยการให้์	fluoxetine	ขนาดเม็ีดละ	 
20	มีก.	กินครึ�งเมี็ดห์ลังอาห์ารเช้้านาน	4	วัน	จากนั�น 
เพิ�มีขนาดเป็น	1	เมี็ด	(ห์ากเริ�มียาขนาดต�ำผ้้ป่วยจะไมี่ค่อย
เกิดอาการข้างเคียงคล่�นไส้	ห์ร่อง่วงซึึ่มี)	ผ้้ป่วยที�ห์ลับัไม่ีดี 
อาจให์้	diazepam	2	มีก.	ก่อนนอนร่วมีไปด้วย	การรักษา 
สว่นให์ญจ่ะเห์น็ผลห์ลงัจากได้ยาไปแล้วประมีาณ	2	สปัดาห์	์
ห์ลัง	4	สัปดาห์์ห์ากอาการยังไมี่ดีเท่าที�ควรอาจเพิ�มียาเป็น	
40	มีก.	ตอ่วนั	กรณขีองยา	sertraline	กใ็ช้แ้นวทางเดยีวกัน	
โดยเริ�มีที�ยาขนาดเมี็ดละ	50	มีก.	กินครึ�งเมี็ดห์ลังอาห์าร

	 เมี่�อผ้้ป่วยอาการกลับัมีาปกติแล้วก็ยังควรให์้กินยา
ต่อ	เพราะห์ากห์ยุดยาเร็วผ้้ป่วยอาจกลับัมีีอาการกำเริบั	
(relapse)	 ได้	 เมี่�อได้ยาครบั	4-6	 เด่อนแล้วจึงค่อย	ๆ	 
ลดยาลงโดยใช้้เวลาเป็นเด่อน	ห์ากห์ยุดยาเร็วผ้้ป่วยมัีกมีี	
withdrawal	effects	เช้่น	ห์งุดห์งิด	นอนไมี่ห์ลับั	เป็นต้น	

	 ผ้ป้ว่ยที�มีปีระวตัปิว่ยมีา	2-3	ครั�งขึ�นไป	มีีโอกาสกลบัั
เกิดโรคซึ่�ำส้ง	ควรให์้ยาต่อเน่�องไปนานอย่างน้อย	2-3	ปี	
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	 สวัสดีท่านผ้้อ่านสานสุขภาพ	เคยไห์มีครับัที�คนใกล้ตัวของท่านมีีปัญห์ากับัฟัน	จนต้องมีีการถูอนฟันเห์ล่านั�น 
ออกไป	ทำให้์ขาดฟันที�ใช้้บัดเคี�ยว	ส่งผลกระทบัต่อการพ้ดและความีสวยงามี	ในปัจจุบัันนวัตกรรมีรากฟันเทียมีเป็น 
ห์นึ�งในตัวช้่วยทดแทนฟันที�ส้ญเสียไปให์้กลับัมีาใกล้เคียงเดิมี	สามีารถูนำมีาใช้้ยึดฟันปลอมีช้นิดถูอดได้ให์้มีีความีแน่น	 
กระชั้บั	และขนาดที�เล็กลง	ห์ากรากเทียมีมีีตำแห์น่งและจำนวนที�เพียงพอ	สามีารถูเปลี�ยนรากเทียมีช้นิดถูอดได้ 
เป็นติดแน่นได้อีกด้วย

	 การทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมีนั�นก็เปรียบัเสมีอ่นการสร้างบ้ัาน	ท่านผ้้อา่นคงไม่ีสร้างบ้ัานโดยเริ�มีจากการลงเสาเข็มี 
แล้วจึงออกแบับัพิมีพ์เขียว	เสาเข็มีเห์ล่านั�นอาจอย้่ในบัริเวณที�ไมี่เห์มีาะสมี	ทำให์้ขัดขวางการแบั่งห์ร่อกั�นห์้อง

ภาพที่่� 1 ตัว่อย่างการรักษาดู�ว่ยรากเที่่ยมเพ่�อที่ดูแที่นิฟัันิ 1 ซี่�

ทันตกู๊รรมรากู๊เทียีม

Dental’s	Clinic
ทำันติแพทำย์ประณัย	นาคู่ะปักษิณ

อาจัารย์ประจัำาภาคู่วิิชาทำันติกรรมืทัำ�วิไปข้ั�นส่ง

คู่ณะทัำนติแพทำยศาสติร์	

มืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดล
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ภาพที่่� 2 ตัว่อย่างการรักษาที่่�ไม่เหมาะสม
ส่งผู้ลให�กระที่บต่อร้ปร่างฟัันิที่่�เป็นิธิ์รรมชาติร่ว่มกับเหง่อกร่นิ

ภาพที่่� 3 ตัว่อย่างการรกัษาที่ดูแที่นิฟัันิที่ั�งปากในิคนิไข� 2 ราย 
ที่่�ม่การว่างแผู้นิตำแหนิ่งรากเที่่ยมที่่�ไม่เหมาะสม (ร้ปบนิ)
และเหมาะสม (ร้ปล่าง)

	 ฉัะนั�นก่อนการรักษาทุกครั�ง	ควรมีีการวางแผนร่วมีกันระห์ว่างทันตแพทย์และคนไข้	เพ่�อให์้ได้มีาถูึงพิมีพ์เขียว 
ในการทดแทนฟันที�ส้ญเสียไป

ภาพที่่� 4 การว่างแผู้นิร้ปร่างฟัันิดู�ว่ยระบบดูิจิที่ัลเพ่�อกำหนิดูลักษณะและตำแหนิ่งฟัันิร่ว่มกับผู้้�ป่ว่ย

	 งานรากฟันเทียมีก็เช้่นเดียวกัน	จำเป็นที�จะต้องมีีการวางแผนตำแห์น่งของรากเทียมีให์้เห์มีาะสมีกับัร้ปร่าง 
และประเภทของฟันปลอมี	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในการรักษาทดแทนฟันทั�งปาก	 อันจำเป็นต้องใช้้ค่าใช้้จ่าย	 และ 
ขั�นตอนการรักษาที�ส้ง	การวางแผนที�ผิดพลาดจะส่งกระทบัต่อร้ปร่างห์น้าตาฟัน	ความีสามีารถูในการทำความีสะอาด 
ฟันปลอมี	ตลอดจนถูึงความีเจ็บัปวดขณะใช้้งาน	อันส่งผลกระทบัต่ออายุการใช้้งานของรากเทียมีและฟันปลอมี	
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	 โรคฮิิสโตพลาสโมีซึ่ิส	(Histoplasmosis)	มีีสาเห์ตุ
มีาจากการติดเช้่�อราช้นิดห์นึ�งที�เรียกว่า	Histoplasma 
capsulatum	โดยเช้่�อราช้นิดนี�พบัได้ทั�วไปในสิ�งแวดล้อมี 
โดยเฉัพาะอย่างยิ�งบันพ่�นดินที�ปนเป้�อนมี้ลนกและค้างคาว 
ในบัริเวณโพรงต้นไมี้	ใต้ต้นไมี้ให์ญ่ห์ร่อในถู�ำ	เช้่�อราก่อโรค 
ช้นิดนี�จะมีีร้ปร่าง	2	ลักษณะ	(dimorphic	fungi)	โดย 
ในธิรรมีช้าติจะอย้่เป็นสายราที�สามีารถูสร้างสปอร์ได้	 
และเมี่�อเราห์ายใจเอาสปอร์ของเช้่�อเข้าไปในปอดห์ร่อมีี 
การติดเช้่�อในร่างกาย	เช้่�อดังกล่าวจะมีีลักษณะเป็นยีสต์	 
โรคนี�พบัการติดเช่้�อได้ทั�งในคนปกติและผ้้ที�มีีภ้มีิคุ้มีกัน
บักพร่อง	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งผ้้ที�มีีประวัติเดินป่าห์ร่อไป
เที�ยวในถู�ำที�มีมีีล้นกห์รอ่มีล้ค้างคาวปริมีาณมีากโดยไม่ีได้ใส่ 
อปุกรณ์ปอ้งกัน	เช้น่	ห์น้ากากอนามัีย	พ่�นที�ระบัาดของโรคนี� 
อย้่ในแถูบัทวีปอเมีริกา	แอฟริกา	และในบัางพ่�นที�ของทวีป
เอเชี้ย	ในขณะที�ประเทศไทยพบัความีชุ้กอย้ท่ี�รอ้ยละ	0.3-1	 
โดยมีักพบัการระบัาดเป็นห์ย่อมี	ๆ	ในบัางพ่�นที�แถูบัภาค
ตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ

 การ้ต่ดิต่่อ:	ผ้ป้ว่ยไดร้บััเช้่�อจากการห์ายใจเอาสปอร์
ของเช้่�อในดินที�ปนเป้�อนมี้ลนกและค้างคาวเข้าไป	ปัจจุบััน
ยังไมี่พบัการติดต่อของโรคจากคนส้่คนห์ร่อสัตว์ส้่คน

 กลุ่่่มเส่�ยงต่่อการ้ต่ิดเชื้ื�อ:	 ผ้้ที�เข้าไปยังแห์ล่งที�มีี 
การระบัาดห์ร่อมีคีวามีช้กุของโรคสง้รวมีถูงึการทำกจิกรรมี
ที�เสี�ยงต่อการรับัเช้่�อ	 เช้่น	 การทำกิจกรรมีห์ร่อสัมีผัส 
สิ�งแวดล้อมีห์ร่อพ่�นดินที�มีีการปนเป้�อนมี้ลนกห์ร่อค้างคาว
ปรมิีาณมีาก	นอกจากนี�กลุม่ีเสี�ยงตอ่การรบััเช่้�อยงัรวมีไปถึูง
เกษตรกร	ผ้้ทำห์น้าที�กำจดัศตัรพ้ช่้	ผ้้ดแ้ลสตัวเ์ลี�ยง	คนงาน
ก่อสร้างห์ร่อร่�อถูอนตึก	คนสวน	นักสำรวจห์ร่อท่องเที�ยว 
ในถู�ำ	 เป็นต้น	 ในขณะที�กลุ่มีเสี�ยงที�มีีโอกาสเกิดอาการ 
รุนแรงภายห์ลังการติดเช่้�อ	ได้แก่	ผ้้ที�มีีภ้มิีคุ้มีกันบักพร่อง	 

ผ้้ป่วยที�ติดเช้่�อ	 human	 immunodeficiency	 virus	
(HIV)	ผ้้ป่วยเอดส์	ผ้้ป่วยได้รับัยากดภ้มีิคุ้มีกัน	เด็กแรกเกิด 
และผ้้ส้งอายุ	เป็นต้น

	 อาการ้ท่�พบ:	ภายห์ลังการส้ดดมีเอาสปอร์ของเช้่�อ
เขา้ไป	เช้่�อจะมีรีะยะฟกัตัวประมีาณ	3-17	วนั	ผ้ท้ี�ไดร้บััเช้่�อ
สว่นให์ญท่ี�มีกัไมีแ่สดงอาการปว่ย	แต่ในบัางราย	(ประมีาณ 
ร้อยละ	1)	 มัีกแสดงอาการและอาการต่าง	ๆ	สามีารถู 
ห์ายได้เองภายใน	2-3	สัปดาห์์ห์ร่อ	1	เด่อน	ผ้้ป่วยอาจมีี 
การติดเช้่�อที�ปอด	การติดเช้่�อที�ผิวห์นัง	ห์ร่อการติดเช้่�อ 
แบับัแพร่กระจาย	(Disseminated	Histoplasmosis)	
ความีรุนแรงของโรคขึ�นกับัปริมีาณของเช้่�อที�ได้รับัและ
ระดับัภ้มีิคุ้มีกันของผ้้ป่วย	อาการที�พบับั่อย	ได้แก่	มีีไข้	 
ปวดศีรษะ	 ไอแห้์ง	 อ่อนเพลีย	 ห์นาวสั�น	 เจ็บัห์น้าอก	 
ปวดเมี่�อยกล้ามีเน่�อ	ในผ้้ป่วยบัางรายอาจมีีผ่�นห์ร่อปวดข้อ	 
นอกจากนี�ในผ้้ที�มีีภาวะโรคปอดอย้่แล้ว	เช้่น	โรคถุูงลมี 
โป่งพองอาจมีีความีเสี�ยงต่อการติดเช่้�อเร่�อรังรวมีถึูง 
อาการรุนแรงได้

	 ในผ้ป่้วยที�ตดิเช้่�อเร่�อรงัจะมีอีาการไอเป็นเลอ่ด	น�ำห์นกั 
ลด	ซึ่ึ�งอาการส่วนให์ญ่จะคล้ายกับัการติดเช้่�อวัณโรคปอด	 
นอกจากนี�ในผ้้ที�รับัเช้่�อปริมีาณมีากห์ร่อผ้้ที�มีีภ้มิีคุ้มีกัน
บักพร่องอาจมีีอาการรุนแรงได้โดยเฉัพาะอย่างยิ�งเมี่�อมี ี
การติดเช้่�อแบับัเร่�อรังที�ปอด	จะพบัอาการปอดอักเสบัติดเช้่�อ 
รุนแรงที�นำไปส้่กลุ่มีอาการห์ายใจลำบัากเฉีัยบัพลัน	ห์ร่อ	 
Acute	Respiratory	Distress	 Syndrome	 (ARDS)	 
รวมีถูึงมีีความีเสี�ยงที�จะมีีการแพร่ของเช้่�อจากปอดไปยัง 
อวยัวะอ่�น	ๆ	ในรา่งกาย	(Disseminated	Histoplasmosis)	 
เช้่น	สมีองห์ร่อไขสันห์ลัง	โดยผ้้ป่วยในกลุ่มีนี�จะมีีอาการไข้ 
เร่�อรงั	น�ำห์นกัลด	ตบัั	มีา้มี	และตอ่มีน�ำเห์ลอ่งโต	นอกจากนี� 
อาจพบัแผลเป้�อยภายในปาก	ลำคอ	กระเพาะอาห์าร	 

โรคฮิสโตพิลาสโมซึิส (Histoplasmosis)
อีกู๊หนึ�งโรคที�ต้องระวังเมื�อเข้าป่าหรือถ้�้ำา

Pharmacy
นักเทำคู่นิคู่การแพทำย์เมืธิี	ศรีประพันธิ์

ภาคู่วิิชาจัุลชีวิวิิทำยา	

คู่ณะเภสัชศาสติร	์

มืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดล
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ลำไส้และผิวห์นัง	รวมีถูึงภาวะเมี็ดเล่อดแดง	เมี็ดเล่อดขาว	 
และเกล็ดเล่อดต�ำ	นอกจากนี�	อาจพบัภาวะแทรกซ้ึ่อน 
ได้แก่	ต่อมีห์มีวกไตทำงานไม่ีเต็มีที�	เย่�อห์ุ้มีสมีองอักเสบั	 
เย่�อหุ้์มีหั์วใจอักเสบั	 ซึ่ึ�งในรายที�มีีอาการรุนแรงอาจมี ี
ความีเสี�ยงต่อการเสียช้ีวิตได้

 การ้วินิจฉัยั:	แพทย์อาศัยการซัึ่กประวัตกิารไปพ่�นที�
ห์ร่อดำเนินกิจกรรมีเสี�ยงต่อการรับัเช้่�อ	การตรวจร่างกาย
และอาการทางคลินิกของผ้้ป่วย	รวมีถูึงการตรวจทางห์้อง
ปฏิิบััติการเพ่�อย่นยันการวินิจฉััยโรค	ได้แก่	การย้อมีจาก
สิ�งส่งตรวจ	เช้่น	จากผิวห์นัง	ต่อมีน�ำเห์ล่องห์ร่อไขกระด้ก	
การเพาะเช้่�อ	การตรวจทางพยาธิิวิทยาและการตรวจทาง
ภ้มีิคุ้มีกันวิทยารวมีถูึงการตรวจห์าสารพันธิุกรรมีของเช้่�อ
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แหล่่งท่ี่�มาของบที่ความ
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	 2)	 บัุคคลที� เสี�ยงต่อการติดเช้่�อได้ง่ายเช่้นผ้้ที�มีี
ภ้มีิคุ้มีกันบักพร่องห์ร่อได้รับัยากดภ้มีิคุ้มีกันควรห์ลีกเลี�ยง 
การทำกิจกรรมีที�เสี�ยงต่อการรับัเช้่�อ	 เช้่น	 การขุดดิน 
ห์ร่อตัดต้นไมี้ในบัริเวณที�พบัมี้ลนกห์ร่อค้างคาว	การทำ 
ความีสะอาดสุ่มีห์ร่อเล้าไก่	การเดินทางไปท่องเที�ยวห์ร่อ 
สำรวจถู�ำในบัริเวณที�มีีมี้ลนกห์ร่อค้างคาวส้ง	 การทำ 
ความีสะอาดห์ร่อปรับัปรุงตึกที�ไมี่ได้ใช้้งานเป็นเวลานาน	 
เป็นต้น

	 3)	 เม่ี�อต้องทำงานในพ่�นที�ที�มีมีีล้นกห์รอ่ม้ีลค้างคาว
มีาก	ควรรดน�ำบัริเวณนั�นให้์ชุ้่มีเพ่�อลดการฟุ้งกระจาย 
ของละอองมี้ลสัตว์ห์ร่อดินที�อาจปนเป้�อนสปอร์ของเช้่�อ 
และควรสวมีอุปกรณ์ป้องกัน	เช้่น	ห์น้ากากอนามีัย	ถูุงม่ีอ	 
ก่อนการทำงานทุกครั�ง

	 4)	 ควรสังเกตอาการห์ร่อความีผิดปกติของตนเอง
ภายห์ลังจากการไปเที�ยวป่าห์ร่อถู�ำ	 รวมีถึูงไปในพ่�นที� 
ที�มีีมี้ลนกห์ร่อค้างคาวปริมีาณมีาก	ถู้าพบัอาการผิดปกติ 
ห์ร่อไมี่สบัายควรรีบัพบัแพทย์ทันที

ภาพแสดูงลักษณะของเช่�อ Histoplasma capsulatum 
เม่�อดู้ใต�กล�องจุลที่รรศนิ์
(ที่่�มา: https://phil.cdc.gov//PHIL_Images/15364/15364_lores.jpg)

 การ้ร้กัษา:	ปัจจบัุันยงัไมีม่ีวีคัซึ่นีป้องกนัโรคดังกล่าว	 
ในผ้้ป่วยที�มีีภ้มิีคุ้มีกันปกติการติดเช้่�อเฉีัยบัพลันที�ปอด
สามีารถูห์ายได้เองโดยไมี่ต้องใช้้ยารักษา	ในขณะที�กลุ่มี 
ที�ต้องใช้้ยารักษาจะใช้้ยาต้านเช้่�อราเป็นห์ลัก	 ได้แก่	 
amphotericin	B	และ	 itraconazole	โดยขนาดและ 
ระยะเวลาการให์้ยาจะขึ�นกับัความีรุนแรงและลักษณะทาง
คลนิกิของโรค	นอกจากนี�	ในผ้ป่้วยบัางรายอาจมีกีารผา่ตดั
ในกรณีที�มีีภาวะอุดตันห์ร่อการกดเบัียดอวัยวะข้างเคียง

 การ้ป้้องกัน:
	 1)	 ห์ลกีเลี�ยงการเดนิทางไปในพ่�นที�เสี�ยงต่อการได้รบัั 
เช้่�อห์ร่อมีีความีชุ้กของโรคส้ง	ถู้าจำเป็นต้องเดินทางไป 
ควรใส่ห์น้ากากอนามีัย	สวมีถุูงมี่อห์ร่ออุปกรณ์ป้องกัน 
และล้างมี่อให์้สะอาดสมี�ำเสมีอ
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	 องค์การอนามัียโลก	 (WHO)	 ได้อธิิบัายเกี�ยวกับั 
ความีเจ็บัป่วยทางจิตเวช้	ค่อผ้้ที�มีีความีผิดปกติทางด้าน 
การร้ค้ดิ	การรบััร้	้อารมีณแ์ละพฤตกิรรมี	สง่ผลให์เ้กดิความี
ร้ส้กึไมีเ่ปน็สขุ	และส้ญเสยีความีสามีารถูในการดำเนนิช้ีวติ 
ซึ่ึ�งพบัว่าประช้ากรทั�วโลก	1	ใน	8	มีคีวามีเจ็บัป่วยทางจิตเวช้ 
การเจบ็ัปว่ยทางจติเวช้นั�นมีีห์ลายช้นดิดว้ยกนั (WHO,	2022) 
การพิจารณาว่าเกิดความีเจ็บัป่วยทางจิตเวช้มีีห์ลักเกณฑ์์
ดังนี�	(มีาโนช้	ห์ล่อตระก้ล	และพิช้ญา	กุศลารักษ์,	2015)

	 1.	 มีีอาการของความีผิดปกติในด้านการร้้คิด	
การควบัคุมีอารมีณ์	ห์ร่อพฤติกรรมีที�มีีความีสำคัญทาง 
การแพทย์	ซึ่ึ�งมีีที�มีาจากความีบักพร่องของการทำงานของ
จติใจ	กระบัวนการทางช้วีวทิยาห์รอ่พฒันาการ	ยกตัวอยา่ง	 
เช้่น	มีีความีคิดที�แปลกประห์ลาดไปจากเดิมี	คิดว่ามีีคน 
ปองร้าย	ห์ร่อมีีความีคิดแปลกพิลึกพิลั�นที�ใครฟังก็ทราบัว่า 
เป็นไปไม่ีได้	ห์ร่อได้ยินเสียงแว่วเห์มี่อนมีีคนมีากระซิึ่บั 
คุยด้วย	เป็นต้น

	 2.	 อาการเห์ล่านี�ทำให้์บุัคคลนั�นเกิดความีทุกข์
ทรมีาน	 (distress)	ห์ร่อมีีความีบักพร่อง	 (disability)	 
ในกิจกรรมีทางสังคมี	การประกอบัอาชี้พห์ร่อกิจกรรมี
สำคัญอ่�น	ๆ	มีาก	 เช้่น	 คิดว่ามีีคนคอยติดตามีปองร้าย 
จนร้้สึกกลัวไม่ีไปทำงาน	ห์ร่อมีีห์้แว่วรบักวนมีากจนไม่ีมีี
สมีาธิิทำงาน	มีีพฤติกรรมีแยกตัวมีากขึ�น	เป็นต้น

	 3.	 อาการที� เกิดขึ�นต้องไมี่เป็นสิ�งที�สังคมีนั�น	 ๆ	 
ยอมีรับักันว่าเป็นเร่�องปกติ	 เช้่น	 การฆ่่าแมีวบ้ัช้ายันต์ 
เพ่�อที�จะทำให์้ตนเองบัรรลุอรห์ันต์	เป็นต้น

	 4.	 พฤตกิรรมีที�เบัี�ยงเบันไปจากคา่นยิมีดา้นการเมีอ่ง	
ศาสนา	ห์ร่อด้านเพศ	ห์ร่อเป็นจากความีขัดแย้งระห์ว่าง 
บัุคคลนั�น	ๆ	กับัสังคมีไมี่ถู่อว่าเป็นความีผิดปกติทางจิตเวช้	

	 สร้่ป้	ผ้้ที�มีีความีผิดปกติทางจิตเวช้ค่อผ้้ที�มีีความีคิด 
การรับัร้้	อารมีณ์และพฤติกรรมีที�ผิดปกติ	เปลี�ยนแปลง 
ไปจากเดิมีและอาการที�เกิดขึ�นต้องไม่ีเป็นสิ�งที�สังคมีนั�น	ๆ 
ยอมีรบััว่าเป็นเร่�องปกติ	จนเกดิผลกระทบัต่อตวับัคุคลนั�นเอง 
ห์ร่อสังคมีรอบัตัว	การเกิดความีผิดปกตินั�นมีีห์ลายปัจจัย 
ร่วมีกันทั�งด้านร่างกายและจิตสังคมี	เช้่น	เดิมีเป็นคนที�มีี 
บัุคลิกเปราะบัางแล้วประสบักับัความีเครียดที�รุนแรงทำให์้ 
ปรับัตัวไมี่ได้	ห์ร่ออาจเกิดจากการใช้้สารเสพติดร่วมีด้วย 
จึงส่งผลให้์เกิดความีผิดปกติทางจิตเวช้ขึ�น	โดยส่วนให์ญ่ 
ผ้้ที�ใกล้ช้ิดจะเป็นผ้้ที�สังเกตความีเปลี�ยนแปลงได้มีากที�สุด	 
ควรพามีาพบัจิตแพทย์ที�โรงพยาบัาลใกล้บั้านเพ่�อประเมีิน 
อาการและให้์การรักษาได้ทันท่วงที	ไมี่ทำให้์อาการรุนแรง
มีากจนเกิดอันตรายต่อตัวผ้้ป่วยเองและคนรอบัข้าง

เอกสารอ้างอิง
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 จิตเว่ชศาสตร์รามาธิ์ิบดู่.	(ฉับัับัเรียบัเรียงครั�งที�	4,	ห์น้า	68-76).	กรุงเทพฯ:	ภาควิช้าจิตเวช้ศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบัาลรามีาธิิบัดี	มีห์าวิทยาลัยมีห์ิดล.
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	 ผ้้ป่วยโควิดส่วนให์ญ่เมี่�อห์ายจากอาการป่วยแล้ว 
มีักจะมีี	อาการลองโควิด	(Long	Covid)	ตามีมีา	ซึ่ึ�งอาการ 
ห์ลังจากห์ายโควิดผ้้ป่วยส่วนให์ญ่มีักมีีอาการดังนี�ค่อ	 
มีอีาการปวดเมี่�อยตามีกลา้มีเน่�อ	ปวดศรีษะ	วติกกงัวล	มีไีข้	 
ออ่นลา้	มีนึงง	วงิเวยีน	นอนไมีห่์ลบัั	ทอ้งอด่	ทอ้งเสยี	ห์ายใจ 
ไมี่อิ�มี	 เป็นต้น	 ซึ่ึ�งอาการดังกล่าวสามีารถูใช้้สมีุนไพร 
ในครัวเร่อนเป็นทางเล่อกเพ่�อบัรรเทาอาการห์ลังโควิดได้	 
โดยจะใช้้รักษาตามีอาการที�ปรากฏิ

	 สม่นไพร้เด่�ยว	ซึ่ึ�งสามีารถูใช้ป้ระโยช้น์ของสมุีนไพร 
ครัวเรอ่นเพ่�อบัรรเทาอาการไอห์รอ่อาการคดัจมีก้จากห์วดั 
รวมีถูึงอาการท้องอ่ดได้ดังนี�

 มะขามป้้อม	 (Indian	 gooseberry)	 เป็นพ่ช้ 
ที�สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบับัดั�งเดิมี	และการ 
ดแ้ลสุขภาพในห์ลากห์ลายแขนง	มีะขามีปอ้มีมีีสารแทนนนิ 
และมีวิีตามีนิซึ่สีง้	รสเปรี�ยวของมีะขามีป้อมีสามีารถูละลาย 
เสมีห์ะได้เปน็อยา่งด	ีสมียัโบัราณมีีการนำมีะขามีป้อมีไปคั�น 
น�ำด่�มี	ห์ร่อนำมีาอมีกับัเกล่อ	นอกจากลดอาการเจ็บัคอ 
ได้แล้ว	ยังทำให์้ชุ้่มีคอ	เสียงใส	และป้องกันเสียงแห์้ง

 หอมแดง	(Shallots)	อุดมีด้วยวิตามีิน	และคุณค่า 
ทางอาห์ารครบัถู้วน	 นอกจากนี�ยังช้่วยเพิ�มีอุณห์ภ้มิี 
ร่างกาย	บัำรุงสมีอง	ช้่วยให์้ระบับัขับัถู่ายทำงานได้ดี	และ
ยังมีีฤทธิิ�เป็นสารต้านอนุมี้ลอิสระ	ช้่วยรักษาระดับัน�ำตาล
ในเล่อดให์้คงที�ไมี่ขึ�นลง	ด้วยความีห์ลากห์ลายของตัวยา 
ในห์อมีแดง	 จึงสามีารถูนำมีาใช้้บัรรเทาอาการไข้ห์วัด	 
แก้ห์วัดคัดจมี้ก	และช้่วยลดน�ำมี้ก	โดยใช้้ห์อมีแดงห์ัวเล็ก 
ปอกเปล่อกทุบัพอแตก	ห์่อผ้าบัาง	ๆ	วางไว้ตรงห์ัวนอน	 
เพ่�อให้์กลิ�นหั์วห์อมีเข้าจมี้ก	ช่้วยทำให้์จมี้กโล่ง	สามีารถู 
บัรรเทาอาการห์วัดได้

 ขิง	(Ginger)	ใช้้เห์ง้า	(ลำต้นใต้ดิน)	ซึ่ึ�งมีีรสห์วาน
เผ็ดร้อน	ขับัลมี	แก้ท้องอ่ด	ท้องเฟ้อ	แก้คล่�นไส้อาเจียน	 
ขับัปัสสาวะ	บัำรุงธิาตุ	 แก้ห์อบั	 รักษาบัิด	 อีกทั�งยังใช้้ 
รกัษาพิษจากป	้ปลา	นก	เน่�อสตัวอ์่�น	ๆ	สามีารถูนำเห์งา้ขงิ
มีาต้มีด่�มีแก้ไอ	ขับัเสมีห์ะ	ช้่วยขยายห์ลอดเล่อดใต้ผิวห์นัง 
ทำให์้เห์ง่�อออก	อีกทั�งช่้วยปรับัอุณห์ภ้มิีในร่างกายให์้ร้้สึก
กระชุ้ม่ีกระช้วย	เราสามีารถูนำเห์งา้ขงิไปปรงุกบััสมีนุไพรอ่�น 
เพ่�อใช้เ้ปน็ยาคมุีธิาตไุดดี้	และยงัช้ว่ยยอ่ยอาห์าร	นอกจากนี� 
ยังสามีารถูใช้้เห์ง้าสดโขลกผสมีกระเทียมี	เกล่อ	มีะนาว	 
ให์ส้ตรีห์ลังคลอดรับัประทานเพ่�อขับัน�ำคาวปลา	และขับัลมี 
รวมีถึูงบัรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง	และยังมีีคุณสมีบััติ
ปอ้งกันการเกดิแผลในกระเพาะอาห์าร	ป้องกันอาการเมีารถู 
เมีาเร่อได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบััน

	 ขมิ�นชัื้น	 (Curcumin)	 ช้่วยเสริมีภ้มีิคุ้มีกันให์้ 
กับัร่างกาย	โดยสารสำคัญที�มีีอย้่ในขมีิ�นช้ันมีีผลต่อการ 
เสริมีสร้างภ้มีิคุ้มีกันโรค	ห์นึ�งในสารประกอบัที�สำคัญของ 
เคอร์ค้มิีนอยด์	ที�เรียกว่า	เคอร์้คูมิน	สามีารถูลดการจับัตัว 
ของไวรัสกับัผนังเซึ่ลล์ในร่างกาย	และลดการเพิ�มีจำนวน 
เช้่�อไวรัส	ด้วยการทำให้์ไวรัสไมี่สามีารถูเพิ�มีจำนวนได้อีก 
จึงช้่วยลดความีรุนแรงของเช้่�อที�จะเกิดขึ�นกับัร่างกายได้

	 บัวบก	 (Centella	 asiatica)	 สรรพคุณของ 
ใบับััวบักมีีฤทธิิ�ในการต้านเช้่�อไวรัส	COVID-19	เพราะ 
ในใบับััวบักมีีกรดเอเช้ียติกที�สามีารถูจับักับัตัวโปรตีนของ
ไวรัสได้	นอกจากนี�ในใบับัวับักยังมีฤีทธิิ�ช้ว่ยต้านการอักเสบั,	 
ต้านอนุมี้ลอิสระ,	ปรับัภ้มีิคุ้มีกันให์้แข็งแรง	และใบับััวบัก 
ยังมีีฤทธิิ�ต้านการเกิดพังผ่ดที�ปอดได้อีกด้วย

ฟื้้�นฟ๊ื้สุขภาพิผ๊้ป่วยี Long Covid ดู้วยีสมุนไพิรพิื้ำนบ้าน
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 ต่ะคร้ิว	ห์ร่อ	Cramps	เป็นคำที�มีาจากคำว่า	Cram	
ซึ่ึ�งเป็นรากศัพท์ภาษาเยอรมีัน	 แปลว่า	 Squeezing/ 
compressing	ห์ร่อ	การร้้สึกบัีบัรัด/ห์ดรัด	

 ต่ะคร้ิว	 เป็นการห์ดเกร็งฉัับัพลันของกล้ามีเน่�อ 
แบับัไม่ีสามีารถูควบัคุมีได้	(Involuntary	contraction)	
ทำให์เ้กิดการเจบ็ัปวดไดต้ั�งแตป่วดเลก็นอ้ย	จนถูงึปวดมีาก 
จนรบักวนช้ีวิตประจำวัน[1]	 ในปัจจุบัันมีีการศึกษาพบัว่า 
มีีห์ลายปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับัการเกิดตะคริว	ดังนี�[2]

	 -	 กลุ้่ามเนื�อขาดความยืดหย่่น	อาจเกิดจากการ 
ที�ไมี่ค่อยมีีกิจกรรมีทางกายให์้เกิดการเคล่�อนไห์ว	ห์ร่อ 
มีีการเคล่�อนไห์วน้อย	 (เช่้น	นั�งติดต่อกันเป็นเวลานาน)	
ทำให้์กล้ามีเน่�ออย้่ในจุดที�ไม่ีต่�นตัว	 ยังไม่ีพร้อมีใช้้งาน	 
จึงทำให์้เกิดตะคริวได้ง่าย

	 -	 กลุ่้ามเนื�ออ่อนลุ่้า	เกิดจากการใช้้งานกล้ามีเน่�อ 
ที�มีากเกินไป	ห์ร่อใช้้ระยะเวลานานเกินไป	ทำให์้กล้ามีเน่�อ 
มีีความีตึงตัวส้งขึ�นกว่าปกติ	เช้่น	เดินเป็นระยะเวลานาน	
ห์ร่อเล่นกีฬาเป็นระยะเวลานาน	เป็นต้น

	 -	 เส้นป้ร้ะสาทส่วนป้ลุ่ายแลุ่ะหลุ่อดเลุ่ือด 
ส่วนป้ลุ่ายม่การ้ไหลุ่เว่ยนท่�ลุ่ดลุ่ง	 อาจเกิดจากโรค 
ประจำตัว	 เช้่น	 เบัาห์วาน	 ไขมีันในเล่อดส้ง	 ความีดัน 
โลหิ์ตส้ง	ห์ร่อเกิดจากอายุที�มีากขึ�นทำให้์การทำงานของ 
เส้นประสาทและห์ลอดเล่อดมีีการเส่�อมีถูอยลง	ส่งผลให้์
สารอาห์ารและของเสียที�ส่งผ่านไปทางห์ลอดเล่อดผิดปกติ	
ทำให์้เกิดตะคริวได้ง่าย

	 -	 ร้่างกายขาดน�ำ	 หร้ือสูญเส่ยน�ำมากเกินไป้ 
ทำให์้ร่างกายมีีการไห์ลเวียนเล่อดที�ลดลง	ส่งผลให์้มีีเล่อด 
ไปเลี�ยงส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายไมี่เพียงพอ	โดยเฉัพาะ

อวัยวะส่วนปลาย	 ได้แก่	ขา	ห์ร่อ	 น่อง	การส้ญเสียน�ำ 
อาจเป็นในร้ปแบับั	 เห์ง่�อ	 ห์ร่อการขับัถู่าย	 เป็นต้น	 
โดยเฉัพาะในผ้้ที�ออกกำลังกายกลางแจ้ง	 ห์ร่อทำงาน 
ในบัรเิวณที�มีอีากาศรอ้นอบัอา้ว	รวมีถูงึผ้ท้ี�มีอีาการทอ้งรว่ง
ห์ร่อปัสสาวะบั่อย	

	 -	 ร้่างกายขาด	 หร้ือได้ร้ับเกลุ่ือแร้่บางชื้นิด 
ไม่เพ่ยงพอ	 อาจเป็นผลจากการส้ญเสียน�ำในสาเห์ตุ 
ข้างต้น	 ได้แก่	 โพแทสเซึ่ียมี	 แมีกนีเซึ่ียมี	 เป็นต้น	 ซึ่ึ�ง 
เกล่อแร่ดังกล่าวมีีผลสำคัญต่อการทำงานของกล้ามีเน่�อ
รวมีถูึงเส้นประสาท	ห์ากทำงานบักพร่องก็จะทำให์้เกิด 
การทำงานที�บักพร่อง	และก่อให์้เกิดอาการตะคริวได้

ตุะคริวิกู๊ับกู๊ารออกู๊กู๊�าลัังกู๊าย[2, 3]

	 การเกิดตะคริวขณะออกกำลังกายสามีารถูเกิดได้ 
ในช่้วงที�ออกกำลังกาย	และภายห์ลังออกกำลังกายเสร็จ	 
เน่�องจากร่างกายมีีการใช้้งานกล้ามีเน่�อมีากขึ�น	รวมีถูึง 
มีีการส้ญเสียน�ำและเกล่อแร่บัางช้นิดไป	ระห์ว่างและห์ลัง 
ออกกำลงักาย	โดยเฉัพาะในกฬีาจำพวกที�ใช้ร้ะยะเวลานาน 
เช้่น	วิ�ง	ปั�นจักรยาน	รวมีถูึงฟุตบัอล	มีักจะเกิดตะคริว 
ที�บัริเวณขาห์ร่อน่อง

ตะคริว ใคร ๆ กู๊็เป็นไดู้

Physical Therapy 
นักกายภาพบำาบัดวิรรณพงษ์	อิ�มืธินบัติร

คู่ณะกายภาพบำาบัด	

มืห์าวิิทำยาลัยมืห์ิดล
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ตุะคริวิข่ณะนอนหลัับ[4]

	 1	ใน	3	ของผ้้ที�มีีอายุมีากกว่า	50	ปีขึ�นไป	มีีอาการ 
ตะคริวขณะนอนห์ลับั	 เกิดจากการเส่�อมีถูอยทางด้าน 
ร่างกาย	 การเกิดตะคริวในบัางครั�งมีีอาการเจ็บัปวด 
จนไม่ีสามีารถูนอนห์ลับัได้	ทำให์้คุณภาพการนอนลดลง	 
รบักวนช้ีวิตประจำวันในเช้้าวันถูัดมีาเป็นอย่างมีาก

ตุะคริวิในผู้๊้หญิิงตัุ�งครรภ์์[1]

	 30%	 ของห์ญิงตั�งครรภ์ช้่วง	 1-3	 เด่อนสุดท้าย	 
มีักมีีอาการตะคริวโดยเฉัพาะบัริเวณขาและน่อง	 โดยมี ี
การศึกษาพบัว่า	อาจเกิดจากการไห์ลเวียนเล่อดไปยัง 
บัริเวณส่วนปลายขาที�แย่ลง	ทำให์้เกิดตะคริวขึ�นได้

ทำ�าอย่างไรเม่�อเป็นตุะคริวิ?[2]

	 ตะคริวเป็นอาการที�สามีารถูจัดการได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการย่ดกล้ามีเน่�อ	ให์้กล้ามีเน่�อมีีการผ่อนคลายจาก 
การห์ดเกร็ง	

เป็นตุะคริวิทำ่�น่องทำ�าอย่างไรด่?
	 ตะคริวโดยส่วนให์ญ่มีักเกิดที�บัริเวณน่อง	 แก้ไข 
ได้ด้วยการกระดกข้อเท้าขึ�น	 เห์ยียดขาตรง	 ก้มีลำตัว 
เพ่�อแตะข้อเท้าห์ร่อปลายเท้าค้างไว้	10-20	วินาที	จะช้่วย
ทำให์้อาการลดลงและห์ายไปได้เอง

ไม่อยากู๊เป็นตุะคริวิบ่อย ๆ ตุ้องทำ�าอย่างไร?[3]

	 -	 ย่ดเห์ยียดกล้ามีเน่�ออย้่เป็นประจำ	เพ่�อป้องกัน 
ไมีใ่ห์เ้กดิความีตงึตวั	โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งในผ้ท้ี�ออกกำลงักาย 
ควรมีีการอบัอุ่นร่างกาย	 ย่ดกล้ามีเน่�อก่อนและห์ลัง 
ออกกำลังกายให์้เพียงพอ

	 -	 พยายามีออกกำลังกาย	ห์ร่อมีีกิจกรรมีทางกาย
ให์้ร่างกายมีีความี	Active	และมีีความีพร้อมีอย้่เสมีอ	

	 -	 ห์ากมีีโรคประจำตัว	 กลุ่มีเบัาห์วาน	 ไขมีัน 
ในเล่อดส้ง	ความีดันโลห์ิตส้ง	ควรปฏิิบััติและทานยาตามี 
คำแนะนำของแพทย์ผ้้ด้แล

	 -	 ด่�มีน�ำให์้เพียงพอ	(ประมีาณ	1.5-2	ลิตรต่อวัน)	 
โดยเฉัพาะผ้้ที�ออกกำลังกายที�มีีการเสียเห์ง่�อค่อนข้างมีาก	
รวมีถึูงในที�ที�อากาศร้อนจนทำให้์เห์ง่�อออกมีากกว่าปกติ	
โดยอาจด่�มีน�ำเกล่อแร่ทดแทนในกรณีที�เสียเห์ง่�อมีากกว่า
ปกติ

	 -	 ทานอาห์ารที�มีีประโยช้น์ให์้ครบัทั�ง	 5	 ห์ม่้ี	 
โดยเฉัพาะกลุ่มีที�มีีโพแทสเซีึ่ยมีและแมีกนีเซีึ่ยมีส้ง	 เช่้น	 
ผักใบัเขียว	ห์ร่อผลไมี้	เช้่น	กล้วย	มีะเข่อเทศ	เป็นต้น
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กระดานข้�าวิ

	ในปี	2023	การฝึึกอบัรมีเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธิารณสุข	สำห์รับับัุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธิารณสขุ	จากสาธิารณรฐัประช้าธิปิไตยประช้าช้นลาว	ตามีพระราช้ดำรสิมีเดจ็พระกนษิฐาธิริาช้เจา้	 
กรมีสมีเด็จพระเทพรัตนราช้สุดา	ฯ	สยามีบัรมีราช้กุมีารี	รุ่นที�	25	ค.ศ.	2023	จะจัดขึ�นในประเทศไทย	 
วนัที�	5	กมุีภาพนัธิ-์23	มีนีาคมี	ค.ศ.	2023	จำนวน	10	ห์ลกัสต้ร	และมีผ้้ีเขา้ฝึกึอบัรมี	จำนวน	40	คน	ดงันี�	

	 	 1.	 ห์ลักส้ตรศัลยศาสตร์	(Surgery	Program)	 3	คน
	 	 2.	 ห์ลักส้ตรวิสัญญีวิทยา	(Anesthesiology	Program)	 3	คน
	 	 3.	 ห์ลักส้ตรอายุรศาสตร์เบั่�องต้น	(Medicine	Program)	 5	คน
	 	 4.	 ห์ลักส้ตรรังสีวิทยา	(Radiology	Program)	 5	คน
	 	 5.	 ห์ลักส้ตรพยาธิิวิทยากายวิภาค	(Anatomical	Pathology)	 3	คน
	 	 6.	 ห์ลักส้ตรทันตแพทยศาสตร์	(Dentistry	Program)	 5	คน
	 	 7.	 ห์ลักส้ตรเภสัช้ศาสตร์	(Pharmacy	Program)	 3	คน
	 	 8.	 ห์ลักส้ตรเทคนิคการแพทย์	(Medical	Laboratory	Diagnosis	Program)	 3	คน
	 	 9.	 ห์ลักส้ตรจิตเวช้ศาสตร์	(Psychiatry	Program)	 5	คน
	 	 10.	ห์ลักส้ตรสาธิารณสุขศาสตร์	(Public	Health	Program)	 5	คน

	โครงการส่วนพระองค์สมีเด็จพระกนิษฐาธิริาช้เจ้า	กรมีสมีเด็จพระเทพรัตนราช้สุดา	ฯ	สยามีบัรมีราช้กุมีารี	 
รว่มีกบััผ้แ้ทนกระทรวงสาธิารณสขุ	สปป.ลาว	และห์นว่ยงานที�เกี�ยว	จะประช้มุีจดัทำแผนพฒันาบัคุลากร 
ทางการแพทย์และสาธิารณสุข	ของ	สปป.ลาว	แผนระยะที�	4	(ค.ศ.	2024-2028)	ณ	ประเทศไทย	 
วันที�	13-18	มีีนาคมี	ค.ศ.	2023	เพ่�อให์้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามีพระราช้ประสงค์	และ 
มีีการพัฒนาความีร่วมีมี่อด้านการแพทย์และสาธิารณสุขอย่างต่อเน่�อง	อันจะเกิดประโยช้น์ส้งสุด 
ต่อประช้าช้นของทั�งสองประเทศ

	ฝึากตดิตามีผลงานวจิยัเพ่�อพฒันางานดา้นการแพทยแ์ละสาธิารณสขุของผ้เ้ขา้รบััการฝึกึอบัรมีฯ	รุน่ที�	23	 
และ	24	ซึ่ึ�งจะทยอยลงคอลัมีน์งานวิจัย	ในสานสุขภาพ

	ผ้้เข้ารับัการฝึึกอบัรมีฯ	รุ่นที�	 23	 
และ	24	ไดจ้ดัทำการด์ถูวายพระพร 
สมี เด็ จพระกนิ ษฐ าธิิ ร าช้ เ จ้ า	 
กรมีสมีเดจ็พระเทพรตันราช้สดุา	ฯ	 
สยามีบัรมีราช้กุมีารี	 ในโอกาส 
ที�มีาศึกษาด้งานในประเทศไทย


