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10 กันยายน

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
(World Suicide Prevention Day)

…ได้ความชัดเจนกันไปอีกนิด แต่ยังต้องลุ้นกันไปอีกสักระยะส�ำหรับ
ปมปัญหาวาระการด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันที่ 24 สิงหาคม
2565 รับค�ำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยว
กับการสิน้ สุดความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเดียวกัน
ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติด้วยเสียงข้างมาก (5 ต่อ 4) สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุด
ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกรัฐมนตรีตงั้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลจะมีค�ำวินจิ ฉัย...
สถานการณ์การเมืองไทยยังมีอะไรให้ต้องติดตามกันอย่างระทึกใจอีกหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ที่ก�ำหนดจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี 2566... 
...ในที่สุดสกอตแลนด์ก็กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการมีประจ�ำเดือน (Period Products Act) ที่
ก�ำหนดให้รฐั บาลต้องจัดบริการผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำเป็นส�ำหรับการมีประจ�ำเดือน อย่างเช่น
ผ้าอนามัยแบบแผ่นแปะและแบบสอด ฟรีให้กบั สตรีทกุ คนอย่างทัว่ ถึงกันโดยถ้วนหน้า...
ร่างกฎหมาย Period Products Act เสนอโดย Monica Lennon สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหญิงที่เป็นแกนน�ำในการรณรงค์ยุติความยากจนของการมีประจ�ำเดือน
(period poverty) หรือการที่ผู้หญิงในสกอตแลนด์ไม่มีเงินที่จะซื้อหาผ้าอนามัย
ใช้เมือ่ ยามจ�ำเป็นมาตัง้ แต่ปี 2016 และในทีส่ ดุ ร่างกฎหมายฉบับนีก้ ผ็ า่ นความเห็น
ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากสภาผูแ้ ทนราษฎรของสกอตแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2020...โดยเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2022
เป็นต้นไป ทุกหน่วยงานของรัฐ ซึง่ รวมถึงโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จะต้องจัด
ให้มผี า้ อนามัยแบบต่างๆ บริการฟรีไว้ในห้องน�ำ้ ส�ำหรับผูห้ ญิงทุกคนทีจ่ �ำเป็นต้อง
ใช้เมื่อมีประจ�ำเดือน... 
...กลับมาที่เรื่องของเราในนิตยสาร Medical Focus (E-Magazine)
ฉบับปักษ์แรกของเดือนกันยายน 2565 ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ...
เริม่ ตัง้ แต่เรือ่ ง “รูใ้ ห้เท่าทันกับภาวะหัวใจล้มเหลว” กับอาจารย์แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
โรคหัวใจและหลอดเลือดจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...FDA
อนุมัติยาต้านไวรัสชนิดรับประทานส�ำหรับป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
อายุ 5-12 ปี...คอลัมน์แวดวงยาด้วยเรือ่ งสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบนั รับประทาน
ร่วมกันส่งผลอย่างไร...รู้เรื่อง “ปัญหาหูตึง ภัยเงียบที่ก�ำลังคร่าสมองคุณ” ผ่าน
นิทรรศการสื่อผสมผสาน “บ้านนก” โดยแพทย์จุฬาฯ ร่วมกับทุนวิจัยรัฐบาล
อังกฤษ และคอลัมน์ “วิถสี ขุ สาระ” ด้วยเรือ่ งเคล็ดลับการถนอมสายตา...แล้วพบ
กันใหม่ในฉบับหน้า...สวัสดีครับ
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บทความ เนื้อหา และข้อความที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร Medical Focus
เป็ น ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คลและทั ศ นคติ เ ฉพาะตั ว ของผู ้ เขี ย น
จึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของผู้จัดท�ำนิตยสาร Medical Focus ผู้อ่าน
จึงต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง
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รู ใหเทาทันกับ

“ภาวะหัวใจลมเหลว”

อาจารย์ นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลายคนอาจมีความเข้าใจว่าภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ Heart Failure เป็นโรค แต่ความจริงแล้วภาวะ
หัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเป็นภาวะที่อันตราย มีอัตราการ
นอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตสูง แต่ถ้ารู้ทันท่วงที ทราบสาเหตุก็จะสามารถ ดูแล รักษา ป้องกันตนเองได้

ดังนั้นเรามาท�ำความเข้าใจภาวะหัวใจล้มเหลวกัน คอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้ อาจารย์ นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ สาขา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาให้ข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับภาวะหัวใจ
ล้มเหลว
อาจารย์ นายแพทย์เอกราช กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ Heart failure คือภาวะที่หัวใจอ่อนแรง ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างปกติ เนือ่ งจากหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวทีผ่ ดิ ปกติ บางครัง้ หัวใจมีขนาดโตหรือหนากว่าปกติ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยอ่อน
แรง เหนื่อยง่าย และเกิดการคั่งของน�้ำหรือเลือดที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด ท�ำให้น�้ำท่วมปอด ส่งผลให้ผู้ป่วยนอนราบไม่ได้ และขา ท�ำให้ขาบวม
เป็นต้น
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สาเหตุที่ท�ำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากหลาย
สาเหตุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคน
สาเหตุท่ีพบได้บ่อยที่ท�ำให้เกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ได้แก่
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือด
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจตีบ
- โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจพิ ก ารหรื อ
บกพร่อง
- โรคการอักเสบและการติดเชื้อของ
กล้ามเนื้อหัวใจ หรือลิ้นหัวใจ
- โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด
สาเหตุอื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ
อ่อนแรงจากสารพิษต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา
หรือยาเสพติด พันธุกรรม โรคเนือ้ เยือ้ เกีย่ วพัน
โรคต่อมไร้ท่อ หรือไม่ทราบสาเหตุ
เนื่องจากสาเหตุของโรคแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน การรักษาและยาที่ใช้รักษาก็จะ
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แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย
ภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการอย่างไร
อาการของภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวที่
พบได้บ่อย คือ
- เหนื่อยง่าย เมื่อท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น อาบน�ำ ้ แปรงฟัน แต่งตัว รูส้ กึ เหนือ่ ยง่ายขึน้
เดิ น ได้ ร ะยะทางที่ สั้ น ลง ขึ้ น บั น ไดล� ำ บาก
เป็นต้น
- นอนแล้วรูส้ กึ เหนือ่ ยต้องลุกขึน้ มานัง่
หรือต้องนอนหนุนหมอนเพิ่ม หรือนั่งหลับ
นอนราบไม่ได้
- สะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืน เพราะ
อึดอัดหายใจล�ำบาก
- มีอาการขาบวมหรือบริเวณท้องโตขึน้
เนื่องจากมีน�้ำคั่งในท้อง
-มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
การตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลวท�ำได้
อย่างไร
แพทย์จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะ
หั ว ใจล้ ม เหลว เริ่ ม จากการซั ก ประวั ติ โ ดย

ละเอียดและตรวจร่างกาย นอกจากนีจ้ ะมีการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด
การตรวจการท�ำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถี่สูง (echocardiogram) หรือ
อัลตราซาวนด์หวั ใจ การตรวจหัวใจแบบพิเศษ
เช่น การสวนหัวใจ การฉีดสีหวั ใจ และการตรวจ
หัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
หรือ Cardiovascular MRI
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
เนือ่ งจากสาเหตุของโรคแต่ละคนไม่
เหมือนกัน การรักษาและยาทีใ่ ช้รกั ษาก็จะแตก
ต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาภาวะ
หัวใจล้มเหลว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1.ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งปรั บ การใช้ ชี วิ ต ของ
ตนเอง และหมั่นสังเกตอาการของตนเอง เช่น
- ชั่ ง น�้ ำ หนั ก ตนเองทุ ก วั น และจด
บันทึกน�ำ้ หนักไว้ หากพบว่าน�ำ้ หนักขึน้ เกินกว่า
2 กิโลกรัม ใน 2 วัน รีบกลับมาพบแพทย์
นอกจากนี้เวลามาพบแพทย์ให้น�ำสมุดบันทึก
น�้ำหนักมาด้วยทุกครั้ง
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ต่อวัน

- ตรวจอาการบวมทุกวัน หากพบว่าผิดปกติรีบไปพบแพทย์
- ดืม่ น�ำ้ ในปริมาณทีเ่ หมาะสม แนะน�ำให้ดมื่ น�ำ้ น้อยกว่า 2 ลิตร

-รับประทานอาหารรสเค็มหรือโซเดียมให้น้อยลง เพราะ
อาหารรสเค็มไม่ดตี อ่ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ การรับประทานอาหารรสเค็มหรือ
มีเกลือมากจะท�ำให้ร่างกายมีภาวะน�้ำคั่งในร่างกายได้ ซึ่งท�ำให้หัวใจ
ต้องท�ำงานหนักขึ้น แนะน�ำว่าควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000
มิลลิกรัมต่อวัน (เกลือ 1 ช้อนชา)
- ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอโดยเริม่ ทีละน้อย เช่น การเดิน
บนทางราบ
- ห้ามสูบบุหรีห่ รือดืม่ สุรา เพราะบุหรีท่ ำ� ให้เส้นเลือดหัวใจตีบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำให้การบีบของหัวใจลดลง
2. การรักษาด้วยยา ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวมีหลายกลุ่ม เช่น ยาขับปัสสาวะ ยากลุ่มเอสอินฮิบิเตอร์
(ACEIs) ยากลุ่มเออาร์บี (ARBs) ยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta
blockers) เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องรับประทานยาให้ถูกต้องอย่าง
สม�่ำเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้อาการก�ำเริบ และยืดชีวิตได้ยาวนาน
เมื่อผู้ป่วยทานยาแล้วต้องมีการตรวจติดตามจากแพทย์เป็นประจ�ำ 
3. การรักษาด้วยการใช้เครือ่ งกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (implantable
cardioverter defibrillator: ICD) หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
(Pacemaker Implantation) ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยท�ำให้หัวใจของผู้ป่วย
ท�ำงานได้ดีขึ้น
4. การรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การรักษาวิธีนี้
ส�ำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย

การป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวท�ำได้อย่างไร
หลายปัจจัยของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเป็นสิ่งที่
ป้องกันไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสุขภาพทางหัวใจและหลอดเลือดที่ดี ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และหากมีโรคประจ�ำตัว เช่น ความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ควรรักษาให้อยูใ่ นระดับปกติ สิง่ เหล่านีก้ จ็ ะ
ช่วยให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้เช่นเดียวกัน
สุดท้าย อาจารย์ นายแพทย์เอกราช กล่าวเพิ่มเติมว่า
เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่เรื้อรัง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมได้ โดยผู้ป่วยต้องดูแลสุขภาพ
ตนเอง และให้ความร่วมมือในการรักษา โดยมาพบแพทย์อย่าง
สม�่ำเสมอ และรับประทานยาอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็จะท�ำให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้อยากให้บุคลากรทางการแพทย์
ตระหนักถึงความส�ำคัญของภาวะนี้ เนื่องจากมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกันมากขึ้น อยากให้ใส่ใจ
ติดตามกัน
แม้วา่ “ภาวะหัวใจล้มเหลว” จะเป็นภาวะทีอ่ นั ตรายและ
รักษาไม่หายขาด แต่คณ
ุ ก็สามารถป้องกันตนเองได้ ด้วยการสังเกต
ความผิดปกติของตนเอง และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับ
สุขภาพในแต่ละช่วงวัยของคุณ คุณอาจไม่ตอ้ งเผชิญกับภาวะหัวใจ
ล้มเหลว...
ขอขอบคุณ: ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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FDA อนุมัติ Xofluza ใช้รักษา
และป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็ก 5-12 ปี
www.medscape.com, www.
drugs.com, www.businesswire.com,
www.healio.com: เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
Genentech แจ้งว่าส�ำนักงานอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration) หรือ FDA ได้ให้การรับรองข้อบ่งใช้
เพิม่ เติมของ Xofluza (baloxavir marboxil)
ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน ส�ำหรับใช้ในการ
รักษา acute uncomplicated influenza ใน
เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 12 ปี
ทีม่ อี าการของไข้หวัดใหญ่มาไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
และใช้ในการป้องกัน (post-exposure prophylaxis หรือ PEP) ไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ
ตัง้ แต่ 5 ปีไปจนถึงน้อยกว่า 12 ปีหลังจากมีการ
สัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
ขนาดของ Xofluza ที่ได้รับการ
รับรองจาก FDA นัน้ ขึน้ อยูก่ บั น�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ย
ได้แก่ Xofluza 2 mg/kg (granules for oral
suspension) ส�ำหรับผูท้ มี่ นี ำ�้ หนักน้อยกว่า 20
กิโลกรัม, Xofluza 40 mg (tablet) หรือ 40
mg/20 mL (granules for oral suspension)
ส�ำหรับผู้ที่มีน�้ำหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไปแต่ไม่
ถึง 80 กิโลกรัม และ Xofluza 80 mg (tablet)
หรือ 80 mg/40 mL (granules for oral
suspension) ส�ำหรับผู้ที่มีน�้ำหนักอย่างน้อย
80 กิโลกรัม โดย Xofluza สามารถรับประทาน
ร่วมหรือไม่ร่วมกับอาหารก็ได้     

।8

Xofluza ถือเป็น single-dose oral
medicine ตั ว แรกและตั ว เดี ย วเท่ า นั้ น ใน
ปัจจุบัน ที่ได้รับการรับรองจาก FDA ให้ใช้
ส�ำหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุตั้งแต่
5 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 12 ปี โดยก่อนหน้า
นี้ในปี 2018 FDA ได้ให้การรับรอง Xofluza
ส�ำหรับใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย acute uncomplicated
influenza ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
ส�ำหรับข้อมูลด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของ Xofluza จากการศึกษา
ทางคลินิกที่น�ำมาสู่การได้รับการรับรองจาก
FDA ในข้อบ่งใช้เพิ่มเติมส�ำหรับเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 12 ปี ได้แก่
2 การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 คือ miniSTONE-2 และ BLOCKSTONE โดย miniSTONE-2 เป็นการศึกษาแบบ phase III,
multicenter, randomized, double-blind
study เปรียบเทียบระหว่าง single-dose
Xofluza และ oseltamivir (ยาต้านไวรัสชนิด
รับประทานส�ำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่อกี ตัวหนึง่
วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 5 วัน) ในเด็กสุขภาพ
แข็งแรงดีอายุ 1-11 ปีแต่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
และมีอาการของไข้หวัดใหญ่มาไม่เกิน 2 วัน
ผลการศึกษาพบว่า ตลอด 29 วันของการ
ศึกษามี treatment-emergent adverse
events อย่างน้อย 1 event เกิดขึ้นใน 46%
ของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั single-dose Xofluza เทียบกับ

53% ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ oseltamivir ขณะ
เดียวกันพบว่า single-dose Xofluza มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับ oseltamivir ในการ
ลดอาการต่าง ๆ ของไข้หวัดใหญ่
ส่วน BLOCKSTONE เป็นการศึกษา
แบบ phase III, double-blind, multicentre,
randomised, placebo-controlled,
post-exposure prophylaxis study เปรียบ
เทียบระหว่าง single-dose Xofluza และ
placebo ในผู้ใหญ่และเด็กอายุน้อยกว่า 12
ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย
เป็นไข้หวัดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งใน
ผู้ใหญ่และเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี การได้รับ
single-dose Xofluza สามารถป้องกันการ
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับ placebo โดยในช่วง 10
วันหลังจากเริ่มการศึกษา พบว่ามี clinical
influenza เกิดขึ้น 1.9% (7 รายจากทั้งหมด
374 ราย) ของกลุ่มที่ได้รับ single-dose
Xofluza เที ย บกั บ 13.6% (51 รายจาก
ทั้งหมด 375 ราย) ของกลุ่มที่ได้รับ placebo
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า
12 ปี พบว่ามี clinical influenza เกิดขึ้น
4.2% (3 รายจากทั้งหมด 71 ราย) ในกลุ่มที่
ได้รบั single-dose Xofluza เทียบกับ 15.5%
(11 รายจากทั้งหมด 71 ราย) ของกลุ่มที่ได้รับ
placebo
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สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
รับประทานร่วมกันส่งผลอย่างไร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรายงาน
ปฏิกริ ยิ าระหว่าง “สมุนไพร” หรือยาแผนโบราณ กับ “ยาแผนปัจจุบนั ”
เมื่อรับประทานร่วมกันส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?
สมุนไพรเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั คนไทยมาช้านาน ด้วยเชือ่ ว่ามาจาก
ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาแผน
ปัจจุบัน เกิดเป็นความนิยมน�ำมาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพื่อหวัง
ผลการรักษาทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้บอ่ ยครัง้ มักพบอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณ ซึ่งจะมี
อะไรบ้างนั้น เรามาท�ำความเข้าใจไปพร้อมกัน
เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารเคมีจาก
ธรรมชาติหลายชนิด สารเคมีเหล่านี้เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะต้องถูก
เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีหรือเมตาบอลิซึม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการละลายน�ำ 
้ ช่วยเร่งการก�ำจัดสารเหล่านัน้ ออกจาก
ร่างกาย รวมทั้งเป็นการท�ำลายฤทธิ์หรือพิษของสารเหล่านั้นด้วย ซึ่ง
เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่ร่างกายใช้ในการเปลี่ยนแปลงสารเคมี
อื่น ๆ รวมถึงยาแผนปัจจุบัน
อันตรกิรยิ า (Interactions) คือ ปฏิกริ ยิ าระหว่างสาร 2 ชนิด
ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร

ที่มา: ข้อมูลจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตัวอย่างรายงานปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
สมุนไพร
ยาแผนปัจจุบัน
แปะก๊วย - แอสไพริน (Aspirin): ยาแก้ปวด,
ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
- วาร์ฟาริน (Warfarin): ยาต้านการ
แข็งตัวของเกล็ดเลือด
ตังกุย
วาร์ฟาริน (Warfarin): ยาต้านการ
คาโมมายล์ แข็งตัวของเกล็ดเลือด
กระเทียม วาร์ฟาริน (Warfarin): ยาต้านการ
แข็งตัวของเกล็ดเลือด
โสม
ยาต้านมะเร็ง (Imatinib)

ผลจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
มีโอกาสเลือดออกง่าย และเลือด
แข็งตัวช้า

มีโอกาสเลือดออก และเลือดไหล
ไม่หยุด
มีโอกาสเลือดออก และเลือดไหล
ไม่หยุด
อาการข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้น
เช่น การเป็นพิษต่อตับ
ชะเอม
ยาในกลุ่มรักษาโรคความดันโลหิต อาจท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม
สูง
ความดั นโลหิ ต ได้ เ มื่ อ ใช้ ย าใน
ขนาดปกติ
ชา ชาเขียว กรดโฟลิก (Folic acid) : ยาบ�ำรุงเลือด ไม่ได้ผลการรักษาจากยา
มะขามแขก ไดจอกซิน (Digoxin) : ยารักษาโรค อาจท�ำให้อาการข้างเคียงของ
หัวใจ
ยาเพิม่ ขึน้ เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ

ดังนัน้ ไม่ควรละเลยเรือ่ งความปลอดภัยของการเลือกใช้ การ
พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่า
ตรงกั บ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอย. หรื อ ไม่ ตรวจสอบชื่ อ
สรรพคุณและผู้ผลิต สังเกตค�ำ  หรือข้อความที่โอ้อวดสรรพคุณหรือ
ข้อความทีเ่ ป็นเท็จ เกินจริง ทีส่ ำ� คัญควรได้รบั ค�ำแนะน�ำจากแพทย์หรือ
เภสัชกรก่อนใช้ยา
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เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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นวัตกรรมคัดกรองโควิด-19 จากลมหายใจ
ตรวจได้แบบไม่ต้องเจ็บตัว

ปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นหนึง่ ในปัญหา
ที่มีความส�ำคัญ และยังคงมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนือ่ งในปัจจุบนั ซึง่ หากไม่มมี าตรการ
หรือยุทธศาสตร์เชิงรุกในการควบคุมเชื้อโรค
ได้ดี อาจจะทวีความรุนแรงขึน้ ได้อกี ในอนาคต
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม จึงให้ทุนสนับสนุน “การพัฒนา
ระบบต้ น แบบเครื่ อ งตรวจคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ
ไม่ เจ็ บ ตั ว โดยการวิ เ คราะห์ โ ปรไฟล์ จ าก
ลมหายใจ” ผลงานของ “นายพิศษิ ฐ์ มิตรเกือ้ กูล
และคณะ” ทีร่ ว่ มกันพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์
ทางการแพทย์รปู แบบใหม่ เพือ่ เป็นทางเลือก
ในการคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19
ได้อย่างรวดเร็ว
นายพิ ศิ ษ ฐ์ มิ ต รเกื้ อ กู ล นายก
สมาคมกีฬาเครือ่ งบินจ�ำลองและวิทยุบงั คับ
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กล่าวว่า นวัตกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บูรณาการความเชี่ยวชาญของทีมผู้พัฒนา
ที่มาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย
สมาคมกีฬาเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ
โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาคเอกชน โดยระบบต้นแบบเครื่องตรวจ
คั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 โดยใช้
ลมหายใจนี้ ถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่
ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยฯ ที่ไม่ต้องเจ็บตัว
ไม่ต้องแยงจมูก ไม่ต้องเจาะเลือด และไม่ต้อง
ใช้น�้ำลาย ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่มีความไว
(Sensitivity) และความจ�ำเพาะ (specificity)
สูง สามารถรู้ผลตรวจได้ภายใน 5 นาที ท�ำให้
สามารถท�ำการคัดแยกผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ
ให้ อ อกมาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถเข้ า สู ่
กระบวนการรักษาได้ทนั ท่วงที และลดโอกาส
ในการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้างได้
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการตรวจไม่เกิน 10 บาท/คน

นายพิ ศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล
นายกสมาคมกีฬาเครือ
่ งบินจ�ำลองและวิทยุบง
ั คับ

ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพั นธ์
นักวิจย
ั หลังปริญญาเอก จากภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Innovation Focus

อย่ า งไรก็ ต าม ที ม วิ จั ย ได้ มี ก ารเก็ บ
ตัวอย่างการคัดกรองโควิด-19 จากผู้เข้าชมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ซึ่งเป็นการน�ำ
ต้ น แบบนวั ต กรรมออกมาทดสอบใช้ ง านกั บ
กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาลเป็นครัง้ แรก และจะ
มีการน�ำเอาข้อมูลกลับไปปรับปรุงนวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
นวัตกรรมนี้ ได้ขอจดสิทธิบัตรแล้ว 12
ประเทศใน 6 ทวีป และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ส่งตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึง
มีแผนในการขอขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรม บัญชี
สิ่งประดิษฐ์ และการท�ำมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็น
ที่ยอมรับ คาดว่า จะสามารถผลิตจ�ำหน่ายเชิง
พาณิชย์ได้ภายในสิ้นปีนี้ และอนาคตจะสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเครื่องดังกล่าวกับการตรวจคัด
กรองโรคอื่น ๆ ที่ใช้ลมหายใจเป็นตัวบ่งชี้หรือบ่ง
บอกสภาวะผิดปกติได้

ด้าน ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ นักวิจยั หลังปริญญาเอก จากภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึง่ ในคณะผูพ้ ฒ
ั นา ฯ เปิดเผยว่า งานวิจยั นีเ้ ป็นการ
สร้างเครื่องส�ำหรับวิเคราะห์ลมหายใจ เพื่อจ�ำแนกกลิ่นที่แตกต่างกันของคนติดเชื้อกับคน
ไม่ตดิ เชือ้ ซึง่ เป็นการต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิม ทีม่ กี ารพัฒนาเครือ่ งทีว่ เิ คราะห์ลมหายใจในการ
วิเคราะห์โรคมาแล้ว โดยเครื่องแรกคือ เครื่องตรวจระดับน�้ำตาลในกระแสเลือดโดยใช้ลม
หายใจ ซึง่ ใช้งานกับโรคเบาหวานมาแล้วกว่า 10 ปี ท�ำให้มฐี านข้อมูลและองค์ความรู้ เมือ่ เกิด
สถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา จึงเกิดแนวคิดในการฟอร์มทีมทีจ่ ะน�ำองค์ความ
รูท้ มี่ อี ยู่ ต่อยอดกับความเชีย่ วชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ขน้ึ
“ทีมวิจัยเริ่มเก็บข้อมูลและทดสอบเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 เมื่อมีข้อมูลมากพอจน
เกิดความมัน่ ใจ จึงเริม่ ขออนุญาตท�ำการทดสอบในคนอย่างเป็นทางการ และเก็บตัวอย่างมาก
ขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในปี 2564 ท�ำให้สามารถ
เก็บตัวอย่างได้จ�ำนวนมากขึ้น และพัฒนาต้นแบบออกมาได้อย่างรวดเร็ว”
ส�ำหรับเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการพัฒนาฯ นักวิจยั กล่าวว่า เป็นการน�ำเทคโนโลยีทเี่ รียก
ว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือก๊าซเซ็นเซอร์ มาตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือกลิ่นที่เป็นสาร
ไบโอมาร์กเกอร์จากลมหายใจ ซึ่งทีมวิจัยมีฐานข้อมูลที่สามารถจดจ�ำและจ�ำแนกกลิ่นที่
แตกต่าง ระหว่างคนที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังมีการน�ำระบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง
และปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ เข้ามาใช้ในการประมวลผลท�ำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจ
คัดกรองได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น ปัจจุบันมีความแม่นย�ำประมาณ 97 % จากฐานข้อมูลของ
ทีมวิจัยที่มีอยู่ประมาณ 3 พันตัวอย่าง
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วิถีสุขสาระ
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ศ.วุฒค
ิ ณ
ุ นพ.ศักดิช
ั วงศกิตติรก
ั ษ์
์ ย
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์

การถนอมสายตา
คงปฏิเสธกันไมไดวา ดวยวิถชี วี ต
ิ ในยุคใหม คอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็ปเลท ไดเขามาเปนสวนหนึง่ ในชีวต
ิ ประจำวัน
ทำใหหลายคนตองใชสายตาเพงหนาจอตลอดเวลา ซึง่ ในระยะยาวนัน้ อาจทำใหเกิดปญหาทางดานสายตาได
คอลัมน Rightstyle Focus ฉบับนีเ้ รามีขอ มูลดี ๆ เกีย่ วกับการถนอมสายตา จาก ศ.วุฒค
ิ ณ
ุ นพ.ศัก ดิช์ ยั วงศกิตติรก
ั ษ
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย และหัวหนาศูนยตาธรรมศาสตร มาฝากกันคะ

ปจจุบนั ปญหาทีพ
่ บเกีย่ วกับดวงตา ไดแก

1.

ปญหาการเพงหรือการใชสายตามากเกินไป เนื่องจาก
กลไกการมองใกลเวลาใชคอมพิวเตอรจะมีการเพงหรือ
ภาษาทางการแพทยเรียกวา accommodation คือ
เลนสตาจะมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถมองชัดในระยะ
คอมพิวเตอร เพราะฉะนั้นหากเราใชงานอยางตอเนื่อง
เปนระยะเวลานาน ๆ จะทําใหมีการเมื่อยลากลามเนือ้
บริเวณดวงตาได

ขอแนะนำ
เพื่อปองกันภาวะเมื่อยหรือลาตาคือ มีสูตรที่เรียกวา
20-20-20 นั่นคือ ทุกการใชสายตา มองใกล 20 นาที ควรมีการ
หยุดพักสายตาโดยการมองออกไปไกล ๆ อยางนอย 20 ฟุต ซึ่ง
เปนระยะที่ดวงตาของเราไมจําเปนตองเพง เปนเวลาอยางนอย
20 วินาที แลวคอยกลับเขามาทํางานใหม เปนวิธีในการปองกัน
ไมใหเกิดการเพงตามากอยางตอเนือ่ ง เพือ่ จะไดไมเกิดปญหาเรือ่ ง
ปวดบริเวณลูกตา ตาพรา หรือปวดบริเวณขมับในชวงบาย ๆ เย็น ๆ
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2.

ปญหาเรือ่ งตาแหง ปกติดวงตามนุษยจาํ เปนตองมีนาํ้ หลอเลีย้ ง
ลูกตา หรือเรียกวานํา้ ตาพืน้ ฐานทีจ่ ะตองฉาบบริเวณกระจก
ตาดําไว เพือ่ ใหคงสภาพการมองเห็นไดอยางชัดเจน และไมให
เกิดการระคายเคืองที่บริเวณกระจกตาดํา สมัยกอนปญหา
เรื่องตาแหงมักจะพบในผูหญิงวัยหมดประจําเดือน แตใน
ปจจุบนั เนือ่ งจากมีการใชสายตามากขึน้ ปญหาตาแหงจึงเปน
ปญหาของคนอายุนอยมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกลไกในการชวย
รักษาสภาวะความชุม ชืน้ ของดวงตาคนเรามี 2 กลไก คือ คือ
1. กลไกการสรางนํ้าออกมาหลอเลี้ยงลูกตา และ 2. การ
กระพริบตา อยางนอยนาทีละ 8-12 ครัง้

วิถีสุขสาระ
Rightstyle Focus

ขอแนะนำสำหรับการปองกันปญหาตาแหงคือ
1. ควรจัดสิง่ แวดลอมในการใชสายตาอยางเหมาะสมคือ นัง่ ทํางานในบริเวณทีไ่ มมลี มพัด ไมวา จะเปน
ลมพัดจากธรรมชาติ พัดลมเปาหนา หรือแมแตลมแอร

2. ไมควรทํางานอยูใ นหองทีม่ คี วามแหงหรืออากาศรอนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดการระเหยของ
นํา้ หลอเลีย้ งลูกตามากขึน้
3. ควรมีการกระพริบตาเปนระยะ เพือ่ ใหนา้ํ หลอเลีย้ งลูกตาทีซ่ อ นอยูต รงเปลือกตาบนดานใน
ลงมาฉาบผิวกระจกตาอยางนอยนาทีละ 8-12 ครัง้ หรือถาทํางานไปแลวรูส กึ เคืองตา ควรมีการ
หลับตาพักอยางนอย 5 วินาที เพือ่ ใหนา้ํ หลอเลีย้ งลูกตาทีอ่ ยูเ ปลือกตาบนดานในไดลงมาฉาบลูกตา
4. การตัง้ ตําแหนงคอมพิวเตอรไมควรตัง้ สูงในระดับเดียวกับลูกตา ควรตัง้ ในระดับทีต่ า่ํ กวาลูกตา เพื่ อ
ใหเปลือกตาบนลงมาปดบริเวณกระจกตาดําใหมากทีส่ ดุ เพราะถาตัง้ สูงในระดับเดียวกับลูกตา ตาตอง
เปดมากขึน้ มีโอกาสถูกลมและเกิดการระเหยของนํา้ หลอเลีย้ งลูกตาสูงกวาการตัง้ ตําแหนงคอมพิวเตอร
ในระดับมองลงตํา่

5. กรณีทม่ี ปี จ จัยเสีย่ งอืน่ เพิม่ เติมสําหรับตาแหง ไดแก ผลขางเคียงจากการใชยาบางชนิด เชน ยาแกแพ
ยาลดความดัน ยาตานซึมเศราบางชนิด ทําใหตาแหงได ควรปรึกษาแพทยที่ใหการรักษาวา เราจําเปน
ตองใชยาชนิดนีห้ รือสามารถใชยาตัวอืน่ ทีไ่ มทาํ ใหเกิดผลขางเคียงนีไ้ ดหรือไม
6. กรณีมกี ารเคืองตาหรือรูส กึ ฝดตา หรือตาแหง สามารถใชนา้ํ ตาเทียม ซึง่ ปลอดภัยและไมมผี ลขางเคียง
หาซือ้ ไดทร่ี า นขายยา แตถา หากใชนา้ํ ตาเทียมแลวยังมีอาการอยู แนะนําใหไปพบจักษุแพทย เพือ่ ตรวจดูวา
มีปญ
 หาเรือ่ งตามอยางอืน่ รวมดวยหรือไม
ศ.วุฒคิ ณ
ุ นพ.ศักดิช์ ยั กลาวเพิม่ เติมวา โรคของดวงตาสวนใหญในปจจุบนั เกิดจากการใชงานทีม่ ากเกินไป
หรือไมถกู ตอง ฉะนัน้ หากมีอาการผิดปกติเกีย่ วกับดวงตาไมควรปลอยทิง้ ไวนาน เพราะโรคของตาสวนใหญ
สามารถวินจิ ฉัยแตเนิน่ ๆ และรักษาอยางถูกตอง สามารถรักษาใหกลับมาปกติไดเกินกวา 90% นอกจากนี้
ปจจุบนั สือ่ โซเชีย่ ลมีขอ มูลออกมามากมาย มีทง้ั ถูกตองและไมถกู ตอง เพราะฉะนัน้ กอนทีจ่ ะเชือ่ ขอแนะนํา
ในการดูแลดวงตา ควรระมัดระวัง และสอบถามจากจักษุแพทยกอ นวาขอมูลนัน้ ถูกตองหรือไม เพือ่ ไมใหเกิด
อันตรายตอดวงตาของเรา
ดวงตาเปนอวัยวะทีม่ คี วามสําคัญมาก และมีความสําคัญกับคุณภาพชีวติ ของคนเรา ฉะนัน้ การ
ใชสายตาอยางเหมาะสม จะชวยทําใหเราใชดวงตาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดชัว่ อายุขยั ของเราคะ
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การเติมเกลือในอาหารกับอันตราย
จากการเสียชีว ิตก่อนวัย เสี่ยงเสียชีว ิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง

รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

พญ.รุง
่ ทิวา กิจเพิ่ มเกียรติ

ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
และนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

อายุรแพทย์โรคไต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และพญ.รุ่งทิวา กิจเพิ่มเกียรติ
อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า จากงานวิจัย Hao Ma และคณะ ตีพิมพ์ในวารสาร European Heart
Journal (ehac208) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ได้ค้นพบว่า ความถี่ของการเติมเกลือในอาหารที่บ่อยขึ้น สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยที่
มากขึน้ ส่วนการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ผักและผลไม้ อาจจะมีส่วนในการลดความเสี่ยงของการเติมเกลือในอาหาร และอัตรา
การเสียชีวิตได้
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เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกินเกลือและ
สุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน การเติมเกลือใน
อาหารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความชอบรสชาติเค็ม และปริมาณ
เกลือทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวัน ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ เน้นน�ำในเรือ่ งของความถี่
ในการเติมเกลือในอาหารมาเป็นตัวแทนเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมลักษณะนิสัยของการกินเกลือ และอัตราการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร
ทั้งนี้จากรายละเอียดที่นักวิจัยได้จัดท�ำการศึกษาเป็นหมู่
คณะจ�ำนวนกว่า 5 แสนคน จาก 22 สถาบันในประเทศสหราช
อาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ตั้งแต่ปี 2006 ถึง
ปี 2010 โดยจะให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการเติมเกลือ
ในอาหาร (ไม่นับรวมการเติมช่วงระหว่างปรุงอาหาร) และตรวจ
ปัสสาวะเพือ่ ดูปริมาณเกลือโซเดียมและโพแทสเซียม ส�ำหรับข้อมูลการ
เสียชีวติ จะน�ำข้อมูลมาจากศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติในอังกฤษ เวลส์
และสกอตแลนด์
โดยผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเติมเกลือในอาหารมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเกลือโซเดียมในปัสสาวะ และมีความ
สัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกับปริมาณโพแทสเซียมในปัสสาวะ ส�ำหรับ
อัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.02 เท่า 1.07 เท่าและ 1.28 เท่า
ในกลุ่มเติมเกลือในอาหารบางครั้ง บ่อยครั้งและทุกครั้งตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยเติมเกลือในอาหารเลย และเมื่อน�ำ
ปัจจัยอื่น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ไตเสือ่ มเรือ้ รัง ชนิดของอาหาร ก็ไม่ทำ� ให้ผลการศึกษาเปลีย่ นแปลงไป
การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยปรับด้วยปริมาณโพแทสเซียมในปัสสาวะ
หรือการบริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์

อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์เชิงบวกที่สังเกตได้ระหว่าง
การเติมเกลือลงในอาหาร และการเสียชีวติ ส่วนใหญ่ได้รบั แรงหนุนจาก
การบริโภคโซเดียมสูงมากกว่าการบริโภคโพแทสเซียมต�่ำ 
โดยสาเหตุการเสียชีวิตพบว่า ความถี่ในการเติมเกลือใน
อาหารสั มพั น ธ์ กั บการเสี ย ชี วิ ต จากโรคหั ว ใจและหลอดเลือดและ
โรคมะเร็งอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากการค�ำนวณปัจจัย
เสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติมยังพบว่า การรับประทานผักและผลไม้ที่เพิ่มขึ้น
สามารถลดความเสีย่ งของอัตราการเสียชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเติมเกลือ
ในอาหารได้
จากข้อมูลทางด้านการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว ช่วยให้ขอ้ มูล
และความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
โดยยิง่ เติมเกลือในอาหารบ่อยขึน้ เท่าไหร่กย็ งิ่ สัมพันธ์กบั อัตราการเสีย
ชีวิตก่อนวัยมากขึ้น โดยความถี่ของการเติมเกลือในอาหารสามารถ
ประเมินและน�ำไปใช้ได้ง่าย ดังนั้นอาจจะมีประโยชน์ในการปรับรูป
แบบอาหารในอนาคตต่อไป ส่วนในประเทศไทยที่ประชาชนนิยมเติม
น�้ ำ ปลาและเครื่ อ งปรุ ง รส ซึ่ ง ล้ ว นประกอบด้ ว ยโซเดี ย มเป็ น ส่ ว น
ประกอบเช่นเดียวกับเกลือ ก็ควรลดการเติมให้นอ้ ยลงด้วยเพือ่ สุขภาพ
ในระยะยาว
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หูตงึ ภัยเงียบ เสีย่ งสมองเสือ
่ ม
แพทยจฬ
ุ าฯ รวมกับทุนวิจยั รัฐบาลอังกฤษ
จัดใหความรูน ท
ิ รรศการ “บานนก”
ครั้งแรกในไทย

อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทม
ุ พฤกษ์พร
แพทย์เฉพาะทาง หน่วยโสตประสาทวิทยา
ฝ่ า ยโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย และนักวิจย
ั อาวุโส ระดับ senior fellow
หนึง
่ ในทีมวิจัย University College London
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ปัจจุบัน ประชากร 1 ใน 5 ของโลก
มีปัญหาด้านการได้ยิน และมีแนวโน้มที่จะ
เป็นสูงขึ้นถึง 1 ใน 4 โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่ง
ไม่ทราบว่ า ตนเองมี ปั ญหาการได้ ยิ น ที่ อ าจ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะสมองเสื่ อ มตามมา เพื่ อ
กระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในปัญหานี้
ทุนวิจัยรัฐบาลอังกฤษ British Council และ
PMU-B รวมทั้งมหาวิทยาลัย University
College London จากประเทศอังกฤษ จึงได้
จัดให้มีนิทรรศการสื่อผสมผสาน “บ้านนก”
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการ
ได้ยินของตนเองจากประเทศอังกฤษขึ้น
ปัญหาหูตึง ภัยเงียบที่ก�ำลังคร่าสมองคุณ
อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์
พร แพทย์เฉพาะทาง หน่วยโสตประสาท
วิทยา ฝ่ายโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนักวิจัย
อาวุโส ระดับ senior fellow หนึง่ ในทีมวิจยั
University College London น�ำนิทรรศการ
สื่อผสมผสาน “บ้านนก” มาแสดงครั้งแรก
ในไทย พร้อมกับเสวนาให้ความรูเ้ รือ่ ง “ปัญหา

หูตึง ภัยเงียบที่ก�ำลังคร่าสมองคุณ” ร่วมกับ
ดร. นพ.ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์ แพทย์เฉพาะทาง
ด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยเริม่ ทีส่ วางคนิเวส โครงการ
ต้นแบบที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ในก�ำกับ
ของสภากาชาดไทย พร้อมเผยว่า “ปัจจุบัน
จ� ำ นวนผู ้ มี ป ั ญ หาการได้ ยิ น โดยเฉพาะใน
ผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปี มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมาก
เรือ่ ย ๆ ซึง่ ในขณะนี้ สามารถพบผูม้ ปี ญ
ั หาการ
ได้ยินถึง 1 ใน 3 คน ทั้งนี้ ปัญหาการได้ยิน
น�ำมาซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์หลายประการ
เช่น ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศร้า
ปั ญ หาการทรงตั ว พลั ด ตกหกล้ ม สั บ สน
มีอารมณ์ฉนุ เฉียว ทะเลาะกับครอบครัว กลายเป็น
ไม่พดู คุยกัน ซึง่ ภาวะเหล่านีน้ นั้ นอกจากท�ำให้
คุณภาพชีวิตลดลงแล้ว ยังล้วนเพิ่มความเสี่ยง
ที่จะท�ำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาด้วย
ทั้งสิ้น”
“ปัญหาการได้ยิน นับเป็นปัจจัย
เสี่ยงสูงสุดของการเกิดภาวะสมองเสื่อมใน
ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค นทั่ ว ไปนึ ก ไม่ ถึ ง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ
ได้ยิน จะมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น
เป็นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันที่
ไม่มีปัญหาทางการได้ยิน อย่างไรก็ดี นับเป็น
ข่าวดีที่ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาการ
ได้ยินนี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ เพราะทีม
วิจัยพบว่า ความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมอง
เสือ่ มนีจ้ ะหายไปถ้าผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลและ
รักษาด้านการได้ยินจนหายดีแล้ว ส่วนสาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หาทางการได้ยนิ เกิดความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากเมื่อมี
เสียง ค�ำพูด การสนทนาเข้าไปกระตุ้นสมอง
น้อยลง สมองก็จะเสื่อมถอย และประมวลผล
ได้นอ้ ยลง ช้าลงเรือ่ ย ๆ เมือ่ นานวันเข้านัน้ จาก
งานวิจยั สแกนมองพบว่า เนือ้ สมองฝ่อลงไปได้
เลยทีเดียวโดยเฉพาะเนือ้ สมองส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแปลผลภาษา ซึง่ เมือ่ ถึงภาวะนีแ้ ล้วนั้น
การกระตุ้นให้สมองกลับมาท�ำงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพดังเดิมอาจต้องใช้เวลามาก”
นิทรรศการ “เสียงนั้น เธอได้ยินบ้างไหน”
ผ่านบ้านนก
ในนิทรรศการสือ่ ผสม “เสียงนัน้ เธอ
ได้ยนิ บ้างไหม” ถูกท�ำขึน้ มาในรูปแบบบ้านนก
สีเหลืองสดใส ซึ่งเป็นที่อยู่ของนก 5 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ นกกระเต็น นกเดินดง นกเดิน
ดงสีด�ำ นกคัคคู และนกเขาแขก ซึ่งเมื่อกดปุ่ม

นกในบ้านแต่ละหลังจะส่งเสียงร้องออกมา เพือ่
ให้ผู้เข้าชมประเมินตนเองว่าสามารถได้ยิน
เสียงนกร้องหรือไม่
อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ได้กล่าวเสริมว่า “เนื่องจากนกแต่ละตัวที่ทีม
วิจัยเลือกมา จะมีเสียงร้องที่มีระดับความถี่
หรือที่เราเรียกว่า เฮิรตซ์ ต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไป
ผู้ที่สูญเสียการได้ยิน จะเริ่มจากเสียงที่มีระดับ
ความถี่สูง ดังนั้นการจัดนิทรรศการบ้านนกนี้
จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมสามารถประเมิน
ตนเองได้ในเบื้องต้น เพราะเนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินเล็กน้อย
จะยังได้ยนิ เสียงทีม่ รี ะดับความถีต่ ำ 
�่ ท�ำให้คดิ ว่า
ตนเองไม่มีปัญหาอะไร และละเลยการตรวจ
คั ด กรอง รวมถึ ง การดู แ ลตนเองที่ ส ามารถ
ป้องกันได้ ซึ่งนิทรรศการ “เสียงนั้น เธอได้ยิน
บ้างไหม” ในครัง้ นี้ ได้รบั การตอบรับและความ
สนใจจากผูเ้ ข้าชมเป็นอย่างดี ดังนัน้ ทางทีมวิจยั
จึงจะจัดให้ความรู้กับผู้สูงอายุในสถานที่พัก
ผู้สูงอายุอื่น ๆ ต่อไป”
เป้าให้ความรู้ผู้สูงอายุในไทยทุกคน
อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
เผยว่า “ในปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลกเพิ่ง
แถลงค�ำแนะน�ำว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ควรได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินทุกคน
เพื่อท�ำการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ

รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อน
ทีป่ ญ
ั หาจะลุกลานใหญ่โต และเกิดผลข้างเคียง
ต่าง ๆ ตามมา เช่น ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อที่จะท�ำให้เกิดความตื่นตัวส�ำหรับ
ปัญหาการได้ยนิ นี้ ทางทีมวิจยั ได้รว่ มมือกับทุน
วิจัยรัฐบาลอังกฤษ British Council และ
PMU-B รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย University
College London จากประเทศอังกฤษ จะน�ำ
นิทรรศการบ้านนกนี้น�ำไปจัดแสดงที่สถาน
ที่พักผู้สูงอายุต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปตลอด
ทั้งปี ส�ำหรับท่านใดหรือองค์กรใดที่มีความ
ประสงค์ ใ นการน� ำ นิ ท รรศการบ้ า นนกไป
จัดแสดงเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน สามารถติดต่อ
ได้ที่ศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจติ ด ตามข่ า วสาร
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การได้ ยิ น สามารถติ ด ตาม
ข่าวสารเพิม่ เติมได้ที่ Facebook ของทางศูนย์
การได้ ยิ น การสื่ อ สารและการทรงตั ว โรง
พยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่
https://www.facebook.com/ChulaHearingBalance หรือติดต่อขอนิทรรศการสื่อผสม
“บ้านนก” เพื่อน�ำไปแสดง ได้ที่ email: info.
loylombon@gmail.com
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