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 สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ

	 ในช่วงเวลา	2-3	เดือนที่ผ่านมา	ประเทศไทยเรายังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในหลายพื้นที่	
ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดต่าง	ๆ 	ซึ่งมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น	จนหลายท่านนึกถึงแนวทางในการลดการแพร่ระบาดลง
ด้วยการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันหมูใ่ห้เกิดขึ้น

	 ถึงแม้ว่าการเฝ้าระวังและการคัดกรองโรค	ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็นมากที่หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ให้ความส�าคัญ	
แต่การน�าวคัซนีป้องกนั	COVID-19	มาใช้	นบัว่าเป็นเรือ่งจ�าเป็นและส�าคญัมากในการสร้างภมูคิุม้กันหมูใ่ห้กบัประชาชนทัง้ประเทศ	
ซึ่งที่ผ่านมา	 ประชาชนได้รับข่าวสารในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนในหลากหลายช่องทาง	 เช่น	 ระบบหมอพร้อม	 โครงการไทย
ร่วมใจ	เป็นต้น	แม้ว่าการน�าเข้าวคัซนีอาจจะเป็นประเดน็ท่ีมกีารพูดคยุกนัมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	แต่ความเชือ่มัน่ในประสทิธภิาพ
วัคซีนที่พวกเราจะได้รับนั้น	ข้อมูลจากการส�ารวจวิจัยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการฉีดวัคซีนมากขึ้น	เนื่องด้วยเป็นโรคติดเชื้อใหม่	
อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล

	 นอกจากนี	้ยงัมสีิง่ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในบรบิทของโรงพยาบาล	คอืการผนวกเข้ากันของการให้บริการรักษาพยาบาล กบัระบบ
บรกิารท่ีพกัอาศยั	ทีเ่รยีกว่า	HOSPITEL ซึง่เป็นการท�าหน้าทีด้่านการรักษาพยาบาลและเฝ้าระวงัผู้ป่วย	COVID-19	ทีเ่กิดขึน้จาก
ความร่วมมืออันดีจากผู้ประกอบการโรงแรม	ที่ให้ใช้พื้นที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ	รามาธิบดีเองก็ได้เข้าไปท�าหน้าที่
ดูแลมาตลอดหลายเดือน	

	 เรา...ในฐานะโรงเรียนแพทย์	และโรงพยาบาล	มีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วย ประชาชน และพร้อมปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มแรงความสามารถต่อไป 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



ติดต่อกองบรรณาธิการ @Rama
โทรศัพท์ 0-2201-1723
atrama.magz@gmail.com, http://Atrama.mahidol.ac.th

 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน 

	 นิตยสาร	@Rama	ฉบับนี้	 เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว	คุณผู้อ่านก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ	การมีสุขภาพที่แข็งแรง
เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากเลยค่ะ	...แม้ว่าหลายท่านจะได้ไปได้ฉีดวัคซีนป้องกัน	COVID-19	กันแล้ว	ก็อย่าเพิ่งการ์ดตกนะคะ	ต้องล้างมือ 
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะ	เนื้อหาฉบับนี้ของเรา	ยังคงเน้นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน	จะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างติดตามได้เลยค่ะ			

	 เร่ิมกันที่คอลัมน์	 Health	 Station	 เมื่อปัญหาภาวะน�้าหนักเกินมีผลต่อการเกิดโรค COVID-19	 จะเกิดขึ้นได้อย่างไร	
ส่งผลเสยีอย่างไรต่อสขุภาพในผูท้ีม่นี�า้หนกัเกนิ	แล้วเราจะระมดัระวงักนัอย่างไรดี	อกีทัง้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามภีาวะน�า้หนกัเกิน	
พลิกด้านในได้เลยค่ะ	

 “ท�าไมฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วยังติดเชื้อได้อีก”	 ค�าถามยอดฮิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา	 แล้วจะเป็นจริงหรือไม่	
ติดตามในคอลัมน์	Believe	it	or	not?	ค่ะ	...เรื่องราวเกี่ยวกับ “ยาฟาวิพิราเวียร์”	ยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรค	COVID-19		เป็นหลัก	
แล้วทราบหรือไม่ว่า	ผู้ป่วย	COVID-19	ต้องรับประทานยาชนิดนี้เป็นจ�านวนเท่าใดต่อวันเพื่อรักษาอาการให้หาย	พบค�าตอบได้ใน
คอลัมน์	Rama	RDU	ได้เลยค่ะ

	 เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ	 COVID-19	 อีก	 ทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับ	“เด็กส่งยา”	 ที่การส่งยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์	 ให้ถึงมือ
ผู้ป่วยตามที่ต่าง	ๆ	ทั้งการส่งถึงบ้าน	ในชุมชน	ใน	Hospitel	และจุดที่มีการระบาดและยากต่อการเข้าถึง	เรื่องราวจะเป็นอย่างไร
ติดตามในคอลัมน์	 Behind	 The	 Scene	 ...เมื่อการกักตัวอยู่ในแต่ในบ้านเกิดข้ึน	มันคงเป็นส่ิงใหม่ท่ีหลายคนต้องเผชิญ	 ในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแบบนี้	เราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง	และสังเกตตัวเองอย่างไรกัน	เรามีเรื่องราวดีดีในระหว่างการกักตัว
มาฝากกันค่ะ	ติดตามในคอลัมน์	Camera	Diary	...คอลัมน์	Easy	Living	กับเรื่องของ	“ดาบ”	ที่เรียกว่า	“วัคซีน” เมื่อเราต้องมี
ดาบติดตัวไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคร้าย	 เราจะท�าความเข้าใจกันอย่างไรดีเมื่อเราจะต้องมีดาบเล่มนี้	 ปิดท้ายกันที่คอลัมน์ฟุตฟิตฟอไฟกับ
รามาฯ	ที่มีความหมายของค�าว่า	fat กับ Obesity	แค่ค�าว่าอ้วนก็เจ็บแล้ว	จะดีไหม..ที่เราจะหันมาออกก�าลังกายเพื่อไม่ให้มีค�าว่า
อ้วนอยู่กับเรา			...พบกันฉบับหน้าค่ะ

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
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ภาวะน�้าหนักเกิน คืออะไร
	 ภาวะทีม่นี�า้หนกัตวัเกนิกว่าก�าหนดเมือ่เทยีบกบัความสงู	โดยใช้หลักค�านวณทีเ่รียกว่า	ดัชนมีวลกาย	(Body	mass	index:	
BMI)	 โดยเอาน�้าหนักปัจจุบัน	 (หน่วยเป็นกิโลกรัม)	 หารความสูง	 (หน่วยเป็นเมตร)	 แล้วยกก�าลังสอง	 เช่น	 น�้าหนัก	 65	 กิโลกรัม	
ความสูง	165	เซนติเมตร	(คิดเป็น	1.65	เมตร)	จะได้	65/(1.65*1.65)	=	23.9	และใช้เครื่องมือค�านวณออนไลน์จากหลากหลาย
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน	เช่น	https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/metric_bmi_calcula-
tor/bmi_calculator.html	โดยให้เปลี่ยนหน่วยเป็นระบบเมตริกซ์	(matrix)	

ภาวะน�้าหนักเกินกับ COVID-19
	 ภาวะน�้าหนักเกินท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด	 COVID-19	 ที่ร้ายแรงได้	 และอาจท�าให้อัตราการนอนโรงพยาบาล
สูงขึ้นถึง	 3	 เท่า	 เน่ืองจากมีระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงหรือท�างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 และยังลดความจุในปอด	 ท�าให้
การหายใจเข้าออกมีประสิทธิภาพที่ลดลง	 การศึกษาวิจัยพบว่า	 BMI	 ท่ีเพ่ิมข้ึน	 ท�าให้อัตราการเสียชีวิต	 การใส่ท่อช่วยหายใจ	
การนอนในโรงพยาบาลจาก	 COVID-19	 มากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า	 65	 ปี	 ในสหรัฐอเมริกามี
การศึกษาผู้ป่วยกว่า	900,000	รายที่นอนโรงพยาบาลด้วยอาการ	COVID-19	โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์	พบว่า	ความอ้วนเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญถึงร้อยละ	30	ของการนอนในโรงพยาบาล	

	 แต ่ อย ่ า ลืมว ่ า 	 บางคนออกก� าลั งกายแล ้ ว	
คุมอาหารแล้ว	 แต่ท�าไมน�้าหนักไม ่ลดสักที	 อาจเป็น
เพราะน�้าหนักที่เปลี่ยนแปลงแทนที่จะลดลงกลับกลาย
เป็นมวลกล้ามเนื้อแทน	ฉะนั้นบางคนที่ดูแลตัวเองเล่นกล้าม	
อาจมี	 BMI	 ที่สูง	 แต่ความจริงแล้วไม่ได้มีภาวะน�้าหนักเกิน	
นอกจากนี้ในหลายงานวิจัยและมีการใช้ในชีวิตประจ�าวันว่า	
ในคนเอเชียซึ่งมีรูปร่างเล็กกว่าชาวตะวันตก	 ควรใช้เกณฑ์
ภาวะน�้าหนักเกินที่	BMI	ตั้งแต่	23	เป็นต้นไป

	 โดยหลักสากลแล้ว	BMI	ปกติ	(normal)	อยู่ระหว่าง	18.5-24.9	หาก	BMI	น้อยกว่า	18.5	ถือว่าน้อยกว่า
เกณฑ์	(underweight)	หาก	BMI	ระหว่าง	25-29.9	ถือว่าน�้าหนักเกิน	(overweight)	ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นภาวะน�้าหนัก
เกินแต่หาก	BMI	ตั้งแต่	30	ขึ้นไป	จึงถือว่าเป็นภาวะน�้าหนักเกิน	(obesity)
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	 1.	Kompaniyets	L,	Goodman	AB,	Belay	B,	et	al.	Body	Mass	 Index	and	Risk	for	COVID-19–Related	Hospitalization,	
Intensive	Care	Unit	Admission,	Invasive	Mechanical	Ventilation,	and	Death	—	United	States,	March–December	2020.	(2021).	
MMWR	Morb	Mortal	Wkly	Rep	2021;70:355–361.	DOI:	http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7010e4
	 2.	O’Hearn	M,	Liu	J,	Cudhea	F,	Micha	R,	Mozaffarian	D.	(2021).	Coronavirus	Disease	2019	Hospitalizations	Attributable	
to	Cardiometabolic	Conditions	in	the	United	States:	A	Comparative	Risk	Assessment	Analysis.	Journal	of	the	American	Heart	
Association.	2021	Feb;10(5):e019259.	doi:10.1161/JAHA.120.019259.
	 3.	Tanaka,	S.	I.,	Isoda,	F.,	Ishihara,	Y.,	Kimura,	M.,	&	Yamakawa,	T.	(2001).	T	lymphopaenia	in	relation	to	body	mass	
index	and	TNF-α	in	human	obesity:	adequate	weight	reduction	can	be	corrective.	Clinical	endocrinology,	54(3),	347-354.
	 4.	Alwarawrah,	Y.,	Kiernan,	K.,	&	MacIver,	N.	J.	(2018).	Changes	in	nutritional	status	impact	immune	cell	metabolism	
and	function.	Frontiers	in	immunology,	9,	1055.

	 สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ	COVID-19	หรือหากได้รับเชื้อแล้ว	สามารถควบคุมปัจจัย
ต่าง	ๆ 	ให้ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนหรอืความรนุแรงในการเป็นโรค	การควบคมุน�า้หนกัและดูแลสขุภาพตนเองเป็นวธิทีีจ่ะ
สามารถท�าได้ง่าย	ร่วมกบัมาตรการด้านสขุอนามยัในการล้างมอืให้ถกูวิธีด้วยน�า้สบูห่รอืแอลกอฮอล์เจล	ท�าความสะอาด
ร่างกายและพืน้ผวิสมัผสับ่อย	ๆ 	งดไปสถานทีช่มุชน	อยู่ห่างจากผูอ้ืน่ประมาณ	1.5-2	เมตร	สวมหน้ากากอนามยัให้ถกูวธิ	ี		

1. ปรับเปลี่ยนด้านโภชนาการ

	 ปรับเปลี่ยนด้วยการรับประทานอาหารและน�้าดื่มที่มีแคลอรีต�่า	ไม่มีไขมันอิ่มตัว	งดหวาน-มัน-เค็ม	เน้นผัก-ผลไม้	อาหาร
ท่ีอุดมด้วยโปรตนีทีป่ราศจากไขมนัและธญัพชืไม่ขดัสต่ีาง	ๆ 	นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาว่าโภชนาการทีดี่จะเพ่ิมภมูคิุม้กนัและลดโรค
หัวใจ	โรคเบาหวาน	และโรคไขมันโลหิตสูง	ซึ่งโรคเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของ	COVID-19	เช่นกัน

2. การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

	 การออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	เดินเร็ว	เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์	วิ่ง	ปั่นจักรยาน	หรือท�างานบ้านต่าง	ๆ	
เป็นการใช้พลังงานออกไป	และน�้าหนักก็จะลดตาม	แต่ละกิจกรรมจะลดปริมาณพลังงานมากน้อยต่างกัน	แล้วยังช่วยให้นอนหลับ
ดีขึ้น	ลดความเครียดอีกด้วย

3. การนอนให้เพียงพอ 

	 การนอนน้อยเกนิไปหรอืนอนไม่หลบั	อาจท�าให้เกดิโรคเร้ือรัง	รวมท้ังภาวะน�า้หนกัเกนิด้วย	จึงต้องพยายามจัดสถานทีน่อน
ให้สบาย	อุณหภูมิก�าลังดี	หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนต่าง	ๆ	ทั้งแสงและเสียง	งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน	มีการศึกษาวิจัยว่าการนอน
ไม่พอ	มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน�้าหนักเกิน

4. ปล่อยใจให้สบาย ลดความเครียดและกังวล

	 มีการศึกษาว่า	 ภาวะเครียด	 วิตกกังวล	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกินและการนอน	 รวมทั้งเกิดการใช้บุหรี่	 หรือ
แอลกอฮอล์มากขึ้น	ยิ่งท�าให้เกิดภาวะน�้าหนักเกิน	ดังนั้น	ควรท�าใจสบาย	หาวิธีผ่อนคลายในแบบของตนเอง	เช่น	ท�าสมาธิ	พูดคุย
ระบายความเครียดกับคนท่ีไว้ใจ	 ท�ากิจกรรมเสริมท่ีชอบ	 อ่านหนังสือ	 หรือแม้แต่นอนพักไม่ท�าอะไรเลย	 ก็เป็นการผ่อนคลายที่ดี
อย่างหนึ่ง	การรับข่าวสารก็มีความส�าคัญ	อย่าใช้เวลามากจนเกินไป	และใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อเท็จจริง	

Health
Station อาจารย์	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด	

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เมษายน 2564	ท่ามกลางความยากล�าบากในช่วงสถานการณ์	COVID-19	อันยาวนานกว่าที่เราคิดไว้	หลาย	ๆ 	บ้าน	
หลาย	ๆ 	ครอบครวันอกจากความท้อแท้และสิน้หวงัแล้วยงัแทบสิน้เนือ้ประดาตวั	ด้วยหนีส้นิอนัรงุรงัและการถกูให้ออกจากงาน	และ
ฉันยงัคงต้องท�างานเพือ่เลีย้งชีพตวัเองต่อไปในทุกวนั	แม้จะแลกมาด้วยความเสีย่ง	แต่เพือ่ความอยูร่อดของตัวฉันเองและครอบครวั
แล้ว	...	ฉันยอม
	 ฉันไม่มีหนทางให้เลือกมากนัก	 เรียกได้ว่าเป็นงานที่ฉันต้องท�าเสียมากกว่า	 อาจด้วยความเหมาะสม	ความรู้ที่พอมีติดตัว	
และทักษะการเอาตัวรอดท�าให้ฉันได้เข้ามาท�างานนี้
	 อาจเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่สุดเท่าที่เคยท�ามาในช่วง	COVID-19	แต่ฉันเลือกที่ยอมรับและท�างานนี้ด้วยความเต็มใจ
	 งานทีต้่องเป็นความลบั	ห้ามเปิดเผย	บอกใครไม่ได้	ต้องท�าให้เงยีบและมดิชิดทีส่ดุ	หลงัจากงานเรยีบร้อย	ฉนัต้องเก็บกวาด
ทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง
 เด็กส่งยา	...	เป็นงานที่ฉันได้รับมอบหมายมา
	 ปลายเดอืนเมษายน	เป็นช่วงท่ีเจ้าเช้ือ	COVID-19	ก�าลงัแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างหนกัหน่วง	เรยีกได้ว่าพบคลสัเตอร์
ใหม่ในทุก	ๆ	วัน	
	 	ฉันได้รับการติดต่อเพื่อให้ท�างานอย่างกะทันหันในบ่ายวันหนึ่ง	ฉันลังเลเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจรับงานนี้	ฉันได้รับค�าสั่ง
ลงมาว่าให้ไปส่งยายงัทีพั่กแห่งหนึง่	ต้องไปให้เงยีบทีส่ดุ	อย่าให้ใครรู	้และต้องส่งให้ถงึมือผูร้บัเท่านัน้	โดยงานนีฉ้นัจะมเีพือ่นไปด้วย
หนึ่งคน	เพื่อช่วยกันท�างานให้ส�าเร็จ
	 ยาอัดเม็ดเรียงเป็นแผงใส่อยู่ในถุงอีกหลายชั้น	จนแทบมองไม่เห็นของที่อยู่ข้างใน	ซึ่งน่าจะมีมูลค่าหลายบาทเลยทีเดียว	
	 ฉันถือถุงยาแน่น	พยายามท�าตัวไม่ให้มีพิรุธ	เพียงครู่เดียวก็มีรถยนต์คันหนึ่งเข้ามาจอดรับฉันและเพื่อน	ฉันบอกจุดหมาย
ปลายทางแก่คนขับ	และนั่งเงียบมาตลอดทาง	พลางนึกถึงสิ่งที่ท�าให้ฉันตัดสินใจรับงานนี้
	 โรงพยาบาลหลายแห่งประกาศไม่รับผู้ป่วย	COVID-19	เพิ่ม	เนื่องจากเตียงเต็ม	แต่เพื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	ท�าให้
เราต้องใช้พื้นท่ีของโรงแรมบางแห่งที่ยินดีให้เป็นสถานที่ในการรับผู้ป่วย	 COVID-19	 เพ่ือท�าการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลได้	หรือที่เรียกว่าฮอสปิเทล	(Hospitel)	บุคลากรทางการแพทย์หลายสิบหลายร้อยชีวิตจ�าเป็นต้องอพยพ
ย้ายถิ่นฐานออกจากโรงพยาบาลไปยังฮอสปิเทลเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
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	 แต่ถึงแม้ว่าจะได้ท�าการเปิดฮอสปิเทลหลายแห่งแล้ว	แต่เตียงคงยังไม่พอ	รวมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเช่นกัน		ผู้ป่วย
หลายคนยงัคงรอเข้ารบัการรกัษาอยูท่ีบ้่าน	บางคนอาการเริม่แย่ลง	และในช่วงนีเ้องเรากไ็ด้รบัรูข่้าวการเสยีชวีติของผูป่้วยทีต่ดิเช้ือ	
COVID-19	ที่บ้าน	บางรายรอเตียงจนอาการแย่ลงและเสียชีวิตในที่สุด	

	 การรักษาผู้ป่วย	COVID-19	บางรายจ�าเป็นต้องได้ยาต้าน
ไวรัสฟาวิพิราเวียร์	(Favipiravir)	ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์	การ
ใช้ยาต่าง	 ๆ	 นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	 แพทย์จึงต้องพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนก่อนให้ยาแก่คนไข้
	 จนกระทั่งวันนี้	 เวลา	8 นาฬิกา	 ผู้ที่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ	COVID-19	จ�านวนมากมารับการตรวจที่คลินิกทางเดิน
หายใจ	ซึ่งใช้เวลาในการรอผลประมาณ	6	ชั่วโมง
 14 นาฬิกา	ผลการตรวจของผู้ป่วย	2	รายจากทั้งหมด	
พบว่าติดเชื้อ	COVID-19	ร่วมกับผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ปอดพบว่าผิดปกติ	ซ่ึงจ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	แต่

เนื่องจากเตียงในโรงพยาบาลเต็มทุกหอผู้ป่วย	แต่คนไข้จ�าเป็นต้องได้รับการรักษา	“ภารกิจส่งยา”	จึงได้เริ่มต้นขึ้น
 15 นาฬิกา	หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านหรือหน่วยเยี่ยมบ้าน	 ได้รับมอบหมายให้ไปส่งยาให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	
COVID-19	จ�านวน	2	รายที่มีอาการไอ	หายใจเหนื่อยหอบ	และผลเอกซเรย์ปอดพบว่ามีความผิดปกติ	ทีมเยี่ยมบ้านได้ประชุมทีม
เฉพาะกจิ	และจดัท�าแผนในการส่งยาให้ถึงมอืผูป่้วย	โดยมหีน่วยโรคติดเชือ้ของโรงพยาบาลเป็นผูใ้ห้ข้อมลูและแนวทางวธิกีารปฏบิตัิ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	และที่ส�าคัญคือต้องค�านึงถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย	ลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่นด้วย
	 ข้อจ�ากัดของภารกจินีค้อื	ท�าอย่างไรไม่ให้ผูอ้ืน่รู้เพือ่หลกีเลีย่งการตตีรา	ซึง่เป็นการรกัษาความลบัของผูป่้วยทีส่�าคัญ	เราจงึ
วางแผนโดยใช้รถยนต์ในการเดินทางแทนรถพยาบาล	(Ambulance)	โทรศพัท์สอบถามแผนทีแ่ละการเดินทางไปยงับ้านของผูป่้วย	
ซักประวัติและอาการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนในการรักษากรณีฉุกเฉิน	และวางแผนในการรับยากับผู้ป่วย	ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถออก
มาจากบ้านได้เพราะต้องป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น	

Behind
The Scene นันทิตา	จุไรทัศนีย์
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	 ผู้ป่วยท้ัง	2	รายนี	้แยกเป็น	2	ครอบครวั	ครอบครวั
หนึ่งเป็นคุณยายท่ีมีโรคประจ�าตัวหลายอย่าง	 ผลเอกซเรย์
ปอดผิดปกติ	 และเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีความเสี่ยงสูง	 จึง
จ�าเป็นต้องรับประทานยา	 โดยมีหลานสาวเป็นผู้ดูแลและ
ติดเชื้อด้วยเช่นกัน	 แต่ตัวหลานสาวเองนั้นไม่มีอาการผิด
ปกติใด	ๆ	จึงยังไม่ต้องรับประทานยา	
	 อกีครอบครัวหนึง่เป็นคณุพ่อวยั	30	ปี	อาศยัอยูก่บั
ลูกสาวอาย	ุ1	ขวบเพียงสองคน	เนือ่งจากคณุแม่ตดิเชือ้และ
เข้ารบัการรกัษาที	่โรงพยาบาลไปก่อนหน้านีแ้ล้ว	คุณพ่อเริม่
มอีาการไอ	เหนือ่ยง่าย	และผลเอกซเรย์ปอดผดิปกตจิงึต้อง
รับประทานยาเช่นเดียวกัน

 15 นาฬิกา 30 นาที	 ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านส่วนหนึ่งไปท่ีห้องยา	 โดยฉันและเพื่อนจะเป็นผู้ที่ไปส่งยา	 ทีม
ทั้งหมดได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเภสัชกรคลินิกในเรื่องของการรับประทานยา	อาการข้างเคียงต่าง	ๆ	เพื่อส่งต่อข้อมูลนี้ให้แก่คนไข้	
ฉันรับยามาจากเภสัชกร	ในซองยาประกอบด้วย	ยาลดไข้	ยารักษาตามอาการอื่น	ๆ	และ	ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ 
(Favipiravir)	ที่ราคาสูงถึงเม็ดละ	150	บาท	และต้องรับประทานทั้งหมด	50	เม็ด	รวมเป็นราคา	7,500	บาท	จ�านวน	2	ชุด	
ท�าให้ฉันต้องรักษาถุงยานี้ไว้เป็นอย่างดี	
 16 นาฬิกา	รถยนต์ของโรงพยาบาลมารบัฉนัและเพือ่น	ฉนับอกจดุหมายปลายทางแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ขบัรถ	โดยไม่ได้บอก
จุดประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้เพื่อรักษาความลับของคนไข้	ระหว่างการเดินทาง	ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านอีกชุดหนึ่งโทรศัพท์
ให้ข้อมูลต่าง	ๆ	แก่คนไข้	ทั้งสองครอบครัว	
 17 นาฬิกา	เรามาถึงบ้านของคุณยายเป็นบ้านแรก	มีหลานสาววัย	10	ขวบที่ไม่ติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัยออกมายืน
รอรบัยาทีห่น้าบ้าน	ฉนัโทรศพัท์เพือ่พดูคยุกบัหลานสาวของคนไข้	ให้ข้อมลูและทวนสอบเร่ืองการรับประทานยาอกีครัง้ให้ถกูต้อง	
สอบถามวธิกีารกักตวัของเธอและคณุยาย	เนือ่งจากมคีนอืน่	ๆ 	ในครอบครวัอาศยัอยูด้่วย	และให้เพิม่เพือ่นในบญัชทีางการ	RAMA	
Home	Nurse	 ในแอปพลิเคชัน	 LINE	 ซึ่งเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์	 (LINE	Official	 Account)	 ของหน่วยบริการพยาบาล
ผู้ป่วยที่บ้านเพื่อเป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่าง	ๆ	หรือในกรณีฉุกเฉิน	และรายงานอาการผิดปกติได้ตลอด	24	ชั่วโมง	

 17 นาฬิกา 10 นาที พยาบาลเยี่ยมบ้านอีกทีม
แจ้งว่าผูป่้วยได้เพิม่เพือ่นในแอปพลเิคชัน	LINE	และได้ให้ข้อมลู
ทัง้หมดเป็นข้อความอีกครัง้	รวมทัง้ข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีผู่ป่้วยต้องการ
เรียบร้อยแล้ว
 18 นาฬิกา			เรามาถึงบ้านท่ีสอง	คณุพ่อและลกูสาว
ออกมายืนรออยู่ที่ระเบียงหลังห้องของอพาร์ตเมนท์ชั้น	 3	 ซ่ึง
ปีกตึกแยกตัวออกมาอยู่ริมบันไดหนีไฟ	 ลูกสาวตัวน้อยโบกมือ
เล็ก	 ๆ	 ให้เรา	 แต่เนื่องจากไม่มีญาติคนอื่นมารับยาได้	 ฉันจึง
เลือกเดินขึ้นไปทางบันไดหนีไฟเพื่อให้คุณพ่อออกมารับยาได้
โดยไม่แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น	 ถุงยาถูกแขวนไว้ท่ีหน้าประตู	 ฉัน
โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับคุณพ่อ	ให้ข้อมูลและอื่น	ๆ	เหมือนบ้าน
หลังแรก
 18 นาฬิกา 5 นาที 		พยาบาลเยี่ยมบ้านอีกทีม
แจ้งว่าคุณพ่อได้เพิม่เพือ่นในแอปพลเิคชนั	LINE	และได้ให้ข้อมลู
ทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกัน
 19 นาฬิกา	 ฉันและเพื่อนกลับมาถึงโรงพยาบาล
โดยสวสัดภิาพ	พร้อมกบัความภมูใิจและอิม่ใจทีภ่ารกจินีส้�าเร็จ
ไปด้วยดี
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	 เช้าวันรุ่งขึ้น	ทีมเยี่ยมบ้านได้ท�าการทบทวนหลังปฏิบัติงาน	(After	Action	Review	:	AAR)	เพื่อทบทวนวิธีการท�างานทั้ง
ด้านความส�าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น	เพื่อน�าไปปรับปรุง	พัฒนา	และต่อยอดการท�างานในอนาคต
	 ฉันและเพื่อนผู้ส่งยาได้โทรศัพท์เพื่อติดตามอาการของทั้งสองครอบครัวอีกครั้ง	และได้ทราบว่าครอบครัวแรก	คุณยายได้
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว	ส่วนหลานสาวได้เข้ารับการรักษาที่ฮอสปิเทล
	 ครอบครัวที่สอง	คุณพ่อและลูกสาวตัวน้อย	ทางโรงพยาบาลได้ติดต่อเข้ามาว่าจะมารับตัวไปรักษาภายในวันนั้น

 
 2 สัปดาห์ต่อมา	 ฉันได้รับข้อความจากแอปพลิเคชัน	 LINE	 บัญชีทางการ	 RAMA	Home	Nurse	 จากผู้ใช้งาน
รายหนึ่งที่ท�าการเพิ่มเพื่อนเข้ามา	และมีข้อความที่ถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายข้อความ
	 “สวัสดีค่ะคุณพยาบาล”
	 “ดิฉันเป็นญาติของคุณยายที่คุณพยาบาลเอายามาส่งให้ที่บ้านเมื่อ	2	อาทิตย์ก่อน”
	 “ตอนนี้ดิฉันอยู่ฮอสปิเทลครบ	14	วันแล้วได้กลับมาบ้านแล้วค่ะ”
	 “ส่วนคุณยายจะได้กลับบ้านวันนี้”
	 “หมอบอกว่าคุณยายอาการดี	ไม่มีอาการแทรกซ้อนเลยให้กลับบ้านได้”

 “เป็นเพราะยายได้รับยาต้านไวรัสเร็วค่ะ เลยท�าให้ไม่มีอาการรุนแรงมากกว่านี้”
	 “พวกเราต้องขอบคุณคุณพยาบาลและทางโรงพยาบาลรามาฯ	มาก	ๆ	ค่ะ”

 “ที่เสียสละและท�าทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเรา”
	 “จากการติด	COVID-19	ครั้งนี้ท�าให้เรารู้ได้ว่าค�าพูดของคนมีอยู่สองอย่าง”

 “อย่างแรกคือค�าติฉินนินทาต่อว่าผู้อื่น ที่ครั้งหนึ่งมันผ่านมาและมันก็จะผ่านไป”
 “อย่างที่สองคือค�าชื่นชมในคุณงามความดีของผู้คนที่มันจะอยู่ต่อไปอย่างเนิ่นนาน”
 “คนรอบ	ๆ	ตัวเรามักจะเป็นอย่างแรก	แต่คุณพยาบาลเป็นอย่างที่สองค่ะ”
	 “ครอบครัวเราจะจ�าคุณงามความดีของคุณพยาบาลตลอดไป	 และอยากจะบอกเล่าในสิ่งที่เราได้รับจากคุณพยาบาลมา	
มันมีค่าต่อชีวิตดิฉันและคุณยายมาก	ๆ	และมันจะคงอยู่ตราบนานเท่านาน”
	 “ขอบคุณมาก	ๆ	ค่ะ”
	 ฉันรู้สึกตื้นตันอยู่ในอก	การท�างานที่คิดว่าไม่มีใครรู้	ไม่มีใครเห็น	เป็นงานเล็ก	ๆ	ที่ฉันเต็มใจท�านั้น	จะคงอยู่ในใจของใคร
บางคนจนกระทั่งวันนี้	ฉันตอบกลับข้อความไปสั้น	ๆ	แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกปรารถนาดีอย่างแท้จริง
	 “พยาบาลขอบคณุมากนะคะ	และขอให้คณุและคณุยายสุขภาพแขง็แรง	ดูแลตัวเองนะคะ	เราจะผ่านช่วงเวลานีไ้ปด้วยกัน	
พยาบาลเป็นก�าลังใจให้ค่ะ”
	 ฉนัพร้อมรบังานครัง้ต่อไปด้วยใจอนัมุง่มัน่	ไม่ว่างานใด	แต่หากเกดิประโยชน์ต่อคนไข้แล้ว	ฉนัยงัคงยนิด	ีดงัพระราชโอวาท
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย	“ขอให้ถือผล
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน
ทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ค�าสอนที่สถิตอยู่ในใจของบุคลากรทางการแพทย์หรือลูกพระบิดาทุกคน
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  เนื่องจากวัคซีนป้องกัน COVID-19 แต่ละชนิด
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเช้ือแตกต่างกัน  
ตั้งแต่	 ร้อยละ	50.3	 เป็นต้นไป	 เช่น	Sinovac	ซึ่งเป็นชนิด
เชื้อตาย	หรือ	ในวัคซีนของ	Pfizer	หรือ	Moderna	ซึ่งเป็น
ชนิดเอ็มอาร์เอนเอที่ป้องกันได้มากกว่าร้อยละ	90	

	 ระยะเวลาหลังจากที่ได้รับวัคซีน โดยทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย	2	สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเข็มสุดท้ายตามก�าหนด	จึงจะ
เริ่มมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพียงพอส�าหรับป้องกันการติดเชื้อ	บางคนรับวัคซีนเพียงเข็มเดียว	ทั้งที่วัคซีนตัวนั้นก�าหนดให้รับสองเข็ม	แต่
ไปรับเชื้อขึ้นมาก่อน	ท�าให้ร่างกายยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ	โดยมีรายงานจาก	Centers	for	Disease	Control	and	
Prevention	(CDC)	ว่าวัคซีนของ	Pfizer	หรือ	Moderna	มีประสิทธิภาพป้องกันได้ร้อยละ	80	หลังจากเข็มแรก	ขณะที่ถ้าครบสอง
เข็มจะป้องกันได้ร้อยละ	90

 วัคซีนแต่ละชนิดอาจมีระยะเวลาที่ภูมิคุ้มกันข้ึนและเพียงพอส�าหรับการป้องกันที่แตกต่างกันไป	 ท�าให้บางรายต้องมี
การฉีดวัคซีนซ�้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น

	 ในอีกมุมหนึ่ง	คือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส	COVID-19	ท�าให้วัคซีนบางชนิดซึ่งใช้เชื้อ	COVID-19	ที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์
ในการท�าวัคซีน	ท�าให้การป้องกันเชื้อ	COVID-19	บางสายพันธุ์	เช่น	สายพันธุ์อังกฤษ	หรือ	สายพันธุ์อินเดีย	ไม่ได้ประสิทธิภาพ	

Believe It
or Not ? อ.	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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Relax
Corner รศ.	พญ.จริยา		ไวศยารัทธ์

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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  “วัคซีน” เป็นค�าที่เรารู้จักกันดี เพราะเด็กที่เกิดมาทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน .. 

	 หลักการของวัคซีนคือ	 การท�าให้ภูมิต้านทานของเราได้รู้จักเชื้อโรคก่อนที่จะมีการติดเชื้อจริง	 ๆ	 ..	 เพื่อเป็นการป้องกันตัว	
เป็นการรู้เขารู้เรา	รู้จักเชื้อโรคก่อนที่เชื้อโรคจะได้สัมผัสเรา	ท�าให้ภูมิต้านทานเรามีการเตรียมตัวและป้องกันตัวเอง	หากท่านรู้จัก
ระบบภูมิต้านทานของมนุษย์นั้น	จะอดชมไม่ได้ว่ามันท�าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริง	ๆ	มีการท�างานเป็นระบบที่ส�าคัญสามัคคีกัน
มาก	มีการแบ่งหน้าทีข่องตวัเองชดัเจน	ไม่ว่าจะมหีน้าทีส่ั่งการ	หน้าทีเ่รียกพรรคพวกเมด็เลือดขาวด้วยกนัมาช่วยกนัท�างาน	หน้าที่
จดจ�าลักษณะของเชื้อโรค	หน้าที่ทหารยาม	เชื้อโรคอะไรเข้ามาในร่างกาย	เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ไปก�าจัดก่อนเพื่อนเลย	น่าเอาเป็น
แบบอย่างในการท�างานจริง	ๆ	..	

	 เน่ืองจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี	 ไม่ว่าจะมีเชื้อโรคแปลกใหม่อะไรเข้ามาในโลกนี้	 มนุษย์
สามารถผลิตวัคซีนเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองได้เสมอ	ท�าให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เติบโตและมีวิวัฒนาการมาได้จนถึงปัจจุบัน	 ..	 จะเห็น
ได้จากเด็ก	 ๆ	 ในยุคนี้ได้รับวัคซีนมากมายหลายชนิดมาก	 เมื่อเทียบกับยุคเก่า	 ๆ	 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายโรคที่คร่าชีวิต
ผู้คนมากมายในอดีต	 เช่น	 ไข้ทรพิษหรือฝีดาษที่ระบาดสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ปัจจุบันได้หายไปจากโลกนี้แล้ว	 หรือโรคที่ท�าให้เกิด
ความพิการอย่างเช่น	 โปลิโอ	 ก็แทบไม่มีให้เห็นในปัจจุบัน	 หรือแม้แต่ไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว	 มีผู้คนล้มตาย
เป็นจ�านวนมากในอดีต	 ปัจจุบันก็กลายเป็นโรคตามฤดูกาลที่ต้องฉีดวัคซีนประจ�าปีไป	 อีกสิบปีต่อจากนี้	 COVID-19	 ก็อาจเป็น
โรคตามฤดูกาลเหมือนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นได้	
	 ในยคุทีม่เีชือ้โรคชนิดใหม่ระบาดจงึเป็นสิง่ใหม่ส�าหรบัคนยคุนีท้ีต้่องเตรยีมท้ังกายและเตรยีมทัง้ใจทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณ์
นี้ให้ได้	ช่วงนี้มีคนไข้มาถามหมอหลายรายทีเดียวเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ	COVID-19	หมอขออธิบายง่าย	ๆ 	ละกันว่า	หากเปรียบ	
“หน้ากาก”	และ	“แอลกอฮอล์เจล”	คงเปรยีบได้เหมอืน	“โล่ก�าบงั”	หากท่านต้องสู้กับผู้ร้าย	เราใช้แค่โล่ก�าบงั	คงจะต้านได้ไม่นาน	
วันนึงเราอาจพลาดพลั้งท�าโล่หลุดมือ	 หรือเชื้อโรคอาจผ่านโล่เข้ามาถึงตัวเราได้	 ..	 ดังนั้น	 เราควรมีอาวุธติดมือด้วย	 เช่น	“ดาบ” 
ซึ่งตอนนี้ดาบคงเปรียบเสมือน	“วัคซีน”	ที่ตอนนี้มีคนหยิบยื่นมาให้เราแล้ว	อย่างที่กล่าวข้างต้น	การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มความ
สามารถให้ภูมิต้านทานเรา	หลักการของวัคซีนป้องกัน	COVID-19	 ในปัจจุบันเป็นการน�าเชื้อโรคทั้งตัวแต่ตายแล้วหรือน�าเชื้อโรค
บางส่วนเข้ามาในร่างกาย	ซึ่งเศษของเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้เกิดโรค	ตรงข้ามเป็นการสอนให้เม็ดเลือดขาวเรารู้จักผู้ร้ายล่วงหน้า	
เวลาผูร้้ายเข้ามาในร่างกายจรงิ	ๆ 	จะเข้ามาปรมิาณมาก	เมด็เลอืดขาวจะได้เรยีกพรรคพวกเมด็เลอืดขาวด้วยกนัมาสูก้บัผูร้้ายได้ทนั
ท่วงที	..	หากเราไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน	เม็ดเลือดขาวที่ไปสู้	คงเป็นแค่ทหารด่านหน้า	มีจ�านวนน้อย	ไม่ทันได้เรียกพรรคพวกคงจะ
ถูกผู้ร้ายฆ่าตายไปก่อน	และตามมาด้วยการติดเชื้อทั่วร่างกาย	

 “ดาบ”	นี้อาจจะแหลมคม	บาดมือเราได้บ้าง	แต่แผลก็หายในที่สุด	เปรียบเหมือนผลข้างเคียงจากวัคซีน	บางคนได้รับผล
ข้างเคียง	บางคนก็ไม่มีอาการใด	ๆ	เลย	..	ส่วนมากผลข้างเคียงจะมีอาการไม่รุนแรง	1-2	วันก็หาย	ผลข้างเคียงที่รุนแรงพบได้น้อย	

และแพทย์ได้เตรียมตัวที่จะรักษาไว้แล้ว	เมื่อเทียบกับการเป็น	COVID-19	ที่รุนแรง	ผลข้างเคียงนี้ถือว่าน้อยกว่ามาก	..	16



	 ปัจจุบันมีคนแจก	“ดาบ”	แต่มีคนจ�านวนมาก	ไม่อยากได้	ขอใช้แค่โล่	และหวังว่าสักวันผู้ร้ายจะหายไปเอง	แต่หากคนที่มี
ดาบมีจ�านวนน้อยก็คงยากที่ผู้ร้ายจะหายไปได้เอง	..	“ดาบ”	เองก็มีหลายแบบ	มีทั้งสั้น	ทั้งยาว	มีข้อดี	ข้อเสียแตกต่างกันไป	ไม่มี
ซุปเปอร์ดาบที่สมบูรณ์แบบ	ถ้ามีโอกาสได้เลือกดาบอันที่เหมาะมือก็ดีไป	แต่ในภาวะคับขัน	หาก	“ดาบ”	อันไหนก็สามารถใช้สู้กับ
ผู้ร้ายได้หมด	อย่างน้อยที่สุดได้มาสักอันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาก็น่าจะดี	..

	 การทีไ่ด้คุยกับคนไข้หลายรายรูเ้ลยว่ามหีลายคนอยากรบัวคัซนี	แต่ยงั	“กลวั”	ผลข้างเคยีงอยู	่	“ความกลัว”	เป็นคุณสมบัติ
พื้นฐานของมนุษย์	 มนุษย์ทุกคนมีความกลัวได้	 ไม่ใช่เรื่องผิด	 เรามักมีความกลัว	บวกจินตนาการตามมา	และมักจินตนาการเรื่อง
ร้ายมากกว่าเรื่องดี	 การจะขจัดความกลัวได้	 คือการหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง	 และไตร่ตรองด้วยสติและเหตุผล	 อย่าให้	
“ความกลัว”	น�าเราไปสู่	“ความหายนะ”	ในภายภาคหน้า	..		

	 ปัจจุบันมีข่าวทั้งจริงและปลอมปนกันมั่วไปหมด	ท�าให้ประชาชนสับสน	และยากที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้อง	 ..	 ในฐานะแพทย์
คนนึง	 อยากให้ส่ือต่าง	 ๆ	 หรือคนท่ีให้ข้อมูลในด้านเท็จหรือบิดเบือน	 ได้ไตร่ตรองสักนิด	 ว่าการท�าแบบนี้จะก่อให้เกิดผลเสีย
ตามมาในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน	 ผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับนั้นอยู่เพียงชั่วคราว	 แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นอยู่อีกนานและอาจ
มาเยือนคนใกล้ตัวคุณได้ทุกเวลา	..	ถึงตอนนั้นจะเสียใจก็สายไปเสียแล้ว		..	สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมา	COVID-19	ไม่เหมือน
โรคติดเชื้ออื่น	 ๆ	 เพราะติดได้ง่ายมาก	 และมีอาการรุนแรงได้รวดเร็ว	 คนไข้ท่ีติดเชื้อจึงจ�าเป็นต้องโดนแยกตัว	ญาติก็เข้าไปเยี่ยม
ไม่ได้	 หรือบางคนเป็นทั้งครอบครัว	 ตั้งแต่ลูกยันพ่อแม่ปู่ย่าตายาย	 แต่อยู่คนละห้อง	 จึงเป็นโรคท่ีคนท่ีติดเชื้อมีโอกาสจะเป็นโรค
ซึมเศร้าตามมาได้สูงมาก	 เศร้าทั้งคนเป็น	 เศร้าทั้งญาติ	 ..	จะกอดกันในวาระสุดท้ายก็ท�าไม่ได้	 ระบาดครั้งนี้ท�าเอาเตียงเต็มหลาย
โรงพยาบาลเลย	ทั้งไอซียู	ทั้งเตียงธรรมดา	ถึงแม้มีเงินก็อาจจะหาเตียงนอนโรงพยาบาลไม่ได้	ดังนั้น	หากมีคนหยิบยื่นอาวุธป้องกัน
ให้เราแล้ว	เราจะไม่หยิบมันขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองเลยหรือ	..	

	 วัคซีนอีกตัวนึงที่เราควรมีกันทุกคน	 คือ	“วัคซีนใจ”	 หลักการของวัคซีนชนิดนี้ก็เหมือนวัคซีนทางกาย	 คือ	 การที่ให้เรา
ได้เจอปัญหาและหัดแก้ปัญหาด้วยตัวเองจากปัญหาเล็ก	 ๆ	 ไปจนถึงปัญหาใหญ่	 ๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 เด็ก	 ๆ	 ที่หัดเดินแล้วหกล้ม	
หากเขาเรียนรู้ที่จะหัดลุกขึ้นได้ด้วยตนเอง	 คราวต่อไปที่หกล้มก็จะลุกขึ้นได้เอง	 ได้เร็วขึ้นและเก่งขึ้น	 ตรงกันข้ามเด็กที่หกล้มและ
พ่อกับแม่รีบเข้าไปอุ้ม	พอเขาหกล้มครั้งต่อไป	เขาก็จะรอพ่อกับแม่มาอุ้ม	 ไม่ยอมลุกขึ้นเอง	 เด็กบางคนมีปัญหาที่โรงเรียน	พ่อกับ
แม่คอยแก้ปัญหาให้ตลอด	พอโตขึน้แก้ปัญหาด้วยตวัเองไม่ได้	บางคนเครียดมาก	กลายเป็นโรคซึมเศร้า	ฆ่าตัวตายไปเลยก็ม	ีเพราะ
ฉะนั้นหากเราหวังดีกับลูกเรา	 อยากให้โตขึ้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง	 เราต้องฝึกให้เขาหัดแก้ปัญหาตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 ไม่ใช่พยายาม
ป้องกันไม่ให้ลูกเจอกับปัญหาหรือมีเร่ืองทุกข์ใจ	 เพราะส่ิงนั้นจะท�าให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีจิตใจอ่อนแอ	 ..	 ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอาจเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกับการเลี้ยงดูและพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก	เช่น	
เดก็ทีเ่ตบิโตในต่างประเทศพอโตขึน้มกัจะย้ายออกไปอาศยัอยูค่นเดยีว	ต้องดแูลตวัเอง	
หดัแก้ปัญหาเอง	หาเงนิเรยีนหนงัสอืเอง	จงึท�าให้มคีวามแขง็แกร่งทางจติใจเรว็กว่า
เดก็ไทย	อย่างไรกต็ามถงึวัฒนธรรมจะต่างกนั	แต่เดก็มกัจะเรียนรู้จากครอบครัว
และโรงเรยีน	ถ้าเราเลีย้งลกูให้หัดแก้ปัญหาและมวีคัซนีทางใจต้ังแต่เด็ก	ๆ 	โตขึน้
เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเข้มแข็งได้เช่นกัน	 ..	 เขาอาจจะทุกข์และเจ็บถ้าเจอ
ปัญหา	 แต่พอหัดแก้ปัญหาได้เขาก็จะมีความสุขและมีจิตใจท่ีแข็งแกร่งเพราะ
มี	“ภูมิคุ้มกันทางใจ”	เหมือนเด็ก	ๆ	ที่เจ็บแขนเวลาโดนฉีดวัคซีน	แต่หลังจาก
นั้นก็มีภูมิต้านทานเชื้อโรคเช่นกัน	..	

 ท่านผู้อ่านล่ะคะ มีภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางใจกันหรือยัง?

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 สถานการณ์การระบาดของเชื้อ	
COVID-19	 ในปัจจุบัน	 คงปฏิเสธไม่ได้
ว่าการแพร่กระจายนัน้เรว็	และเป็นวงกว้าง	
ความหวังที่จะลดการติดเชื้อก็คือวัคซีน	
และยารักษาโรค	 ที่จะสามารถหยุดยั้ง	 ลด
จ�านวนผู้ติดเชื้อ	 และลดความรุนแรงให้แก่
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	ได้

	 ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 	 แ ล ะ
ต่างประเทศต่างมุ่งมั่นท่ีจะคิดค้นพัฒนา
ทั้งวัคซีน	 และยารักษาโรค	 จนในขณะนี้
เราก็ได้วัคซีนจากหลากหลายผู้ผลิต	 ที่มี
ประสทิธภิาพในระดบัหนึง่เพือ่ป้องกนั	หรอื
ลดความรุนแรงเมือ่ได้รับเชือ้	COVID-19		แต่
ทั้งนี้ในหลายประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทย
ยงัคงไม่หยดุคดิค้นยาส�าหรบัรกัษาผูต้ดิเชือ้	
COVID-19	 	 ท้ังการทดลองรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสต่าง	 ๆ	 ที่เคยผลิตออกมาใช้กับ
ไวรัสตัวอื่น	 แต่น�ามาลองรักษากับผู้ป่วย	
COVID-19	 ซ่ึงใช้ร่วมกับยาอื่น	 ๆ	 เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา	 รวมทั้ง
การคิดค้นหาสารสกัดต่าง	 ๆ	 จากพืชที่มี
มากตามท้องถ่ิน	 หรือเป็นวัตถุดิบที่มีตาม
ครัวเรือน	 และเหตุผลของการหยิบยกน�า
สมุนไพรไทยมาศึกษาหาข้อมูลในการ
ทดลองผลิตเป็นยาต้านไวรัสนี้เอง	 ท�าให้
คนไทยมองเห็นถึงความส�าคัญของวัตถุดิบ
ที่มีในบ้านเรา
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	 ด ้ วยงานวิจัยสมุนไพรไทยที่หลากหลาย	 ท� า ให ้
คนไทยหันมาสนใจศึกษาหาข้อมูลสรรพคุณสมุนไพรไทยมากขึ้น	
เพราะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งส�าหรับคนไทย	 หาก
มองเข้าไปในครัวบ้านเราเอง	 วัตถุดิบท่ีใช้ปรุงอาหารบางอย่าง
นอกจากจะท�าให้อาหารของเรามีกลิ่นรสสัมผัสที่ดีแล้ว	บางอย่าง
ก็เป็นสมุนไพรท่ีเรากินอยู่แทบทุกวัน	 ไม่ว่าจะเป็นหัวหอมแดง	
กระเทียม	กระชาย	ขิง	ข่า	ตะไคร้	เป็นต้น	และสมุนไพรไทยเหล่า
นี้ก็มีสรรพคุณหลักคล้าย	 ๆ	 กัน	 คือ	 ช่วยบรรเทาอาการไอ	 แก้
หวัด	คัดจมูก	นอกจากนี้ยังมีสารส�าคัญ	อาทิ	เควอซิติน	(querce-
tin)	 เคมเฟอรอล	 (kaempferol)	 อัลลิซิน	 (Allicin)	 จินเจอรอล	
(gingerol)	 ที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบ	 และเสริมสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกัน	 ไม่แปลกที่คนไทยจะน�ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในเวลานี้	 และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเม่ือนักวิจัยไทย	 จากคณะ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ศึกษาค้นคว้าจนพบว่าสารสกัดที่ได้จากกระชายขาว	ได้แก่	แพนดูราทินเอ	(Panduratin	A)	
และพิโนสโตรบิน	(Pinostrobin)	สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส	COVID-19	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ถึงอย่างนั้น
การค้นคว้านี้ยังคงอยู่ภายใต้การทดลอง	เพื่อพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	หากต้องน�ามาใช้กับผู้ป่วยจริง	ๆ	

	 เมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยอย่างนี้แล้ว	 ท�าให้ทุกวันนี้มีหลายคนดัดแปลงสมุนไพรไทยออกมาเป็นเครื่องดื่ม
ที่มีการปรุงแต่งกลิ่นรสเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น	เพื่อหวังป้องกันโรค	หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	จริง	ๆ	แล้ว	การที่เราจะคั้นดื่มกินก็คงจะไม่
ผดิ	เพยีงแต่เราควรศกึษาถึงปรมิาณท่ีควรบรโิภคของสารส�าคญัทีม่ใีนวตัถดิุบนัน้	เพราะอะไรทีม่ากเกินไปกมั็กจะท�าให้เกดิโทษด้วย
เช่นกัน	และสารบางอย่างก็อาจจะมีอันตรกิริยากับยาบางตัว	ที่ส่งผลต่อต้าน	หรือเพิ่มฤทธิ์ของยา	ซึ่งจะให้ผลเสียกับบุคคลนั้น	ๆ	
มากกว่าได้ประโยชน์	อกีทัง้เมือ่น�ามาปรงุแต่งเป็นเครือ่งด่ืมทีผ่สมน�า้ผ้ึง	หรือน�า้ตาล	กอ็าจจะส่งผลเสียกบัผูป่้วยบางกลุม่	อย่างเช่น
ผู้ป่วยเบาหวาน	เมื่อท�าให้รสชาติดีขึ้นผู้ป่วยก็จะกินได้มากขึ้น	ส่งผลให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงขึ้นด้วย

	 หากพิจารณาถึงการป้องกัน	 หรือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	 อาจท�าให้เรามองหาแต่ข้อดีของวัตถุดิบนั้น	 ๆ	 จนลืมนึกถึง
ปริมาณที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยจนกลายเป็นโทษแทน	 และจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนสมุนไพรเหล่านั้นให้มาเป็นส่วน
ประกอบหนึ่งในอาหารเพ่ือเพิ่มกลิ่นรสสัมผัสท่ีดี	 ให้กับอาหาร	 เพราะกลิ่นรสสัมผัสที่ดีจะช่วยให้เราใช้เคร่ืองปรุงน้อยลง	 ร่วมกับ
การกินอาหารให้ครบ	5	หมู่	เพื่อให้เราได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน	ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	และพักผ่อนให้เพียงพอ	เชื่อ
ได้ว่าเมื่อร่างกายเราแข็งแรง	เราก็จะมีภูมิคุ้มกันทีดีได้ค่ะ	

ผู้เรียบเรียง :	ดร.วนะพร	ทองโฉม	นักวิชาการโภชนาการ	กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

น�้าต้มแก่นฝางแดง	:	แก้อาการไอ	แก้หวัด

น�้ากระชายปั่น	:	บ�ารุงร่างกาย	เพิ่มความสดชื่น
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 4 มิถุนายน 2564 

	 ฉันได้รับโทรศัพท์จากที่ท�างานหลังจากเลิกงานไม่ถึงชั่วโมง	ข้อความสนทนาสั้น	ๆ	สรุปใจความได้ว่า	“ให้กักตัวทันที”

	 เช้านี้มีเพื่อนในที่ท�างานคนหนึ่งมีไข้สูง	 และตามระบบการคัดกรองโรค	 บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้ท่ีมี
ความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีการสัมผัสโรคจากการท�างานตลอดเวลา	 เขาจึงต้องไปรับการตรวจท่ีคลินิกทางเดินหายใจ	 (ARI	 Clinic)	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	และได้รับการป้ายเอาเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งบริเวณหลังโพรงจมูก	(Nasopharyngeal	swab)	เพื่อตรวจ
หาเชื้อ	COVID-19	หลังจากตรวจเสร็จต้องกักตัวทันทีขณะที่รอผลการตรวจ

	 6	 ชั่วโมงหลังการตรวจผ่านไป	 ผลการตรวจพบว่าพบเชื้อ COVID-19 (Detectable)	 เพื่อนของฉันกลายเป็นผู้ป่วย	
COVID-19	อย่างสมบูรณ์	ท�าให้ทุกคนในที่ท�างานต้องกักตัวทันที นั่นท�าให้ฉันต้องกักตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ของตัวเอง 
ฉันเริ่มส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน	LINE	เพื่อบอกคนในครอบครัวว่าฉันต้องกักตัว	ห้ามเข้ามาในห้องของฉัน	และงดการพูดคุย
กันแบบเผชิญหน้าจนกว่าฉันจะได้รับการตรวจหาเชื้อ	COVID-19	ในวันรุ่งขึ้น

	 โดยปกติแล้วตามมาตรการการควบคุมโรค	แบ่งความเสี่ยงในการติดเชื้อออกเป็น	3	กลุ่ม	หรือ	3	วง	ได้แก่	

 วงที่ 1 ผู้สัมผัสเส่ียงสูง (high risk contact) หรือสีแดง หมายถึง ผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันโรค 
COVID-19 ที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

	 •	 ผู้ที่เรียน	ผู้อาศัยร่วมห้องพัก	หรือท�างานในห้องเดียวกัน

	 •	 ผู้คลุกคลีกับผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ	1	เมตร	นานกว่า	5	นาที

	 •	 ถูกไอ	จาม	รด	จากผู้ติดเชื้อ	COVID-19	โดยไม่มีการป้องกัน	เช่น	ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

	 •	 ผูท้ีอ่ยูใ่นบรเิวณทีปิ่ด	ไม่มกีารถ่ายเทอากาศ	เช่น	ในรถปรับอากาศ	ในห้องปรบัอากาศ	ร่วมกับผูต้ดิเชือ้	COVID-19	
และอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน	1	เมตร	นานกว่า	15	นาที	โดยไม่มีการป้องกัน	เช่น	ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 สิ่งที่ต้องท�า	ต้องเข้ารับการกักกันโรค	และตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการ

 วงท่ี 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (สัมผัสกับวงที่ 1) หรือสีเหลือง หมายถึงผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
จัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง คนที่อยู่ใกล้ผู้สัมผัสจึงไม่มีความเสี่ยง

 สิ่งที่ต้องท�า

	 •	 สังเกตอาการตัวเอง	14	วัน

	 •	 หลีกเลี่ยงที่ชุมชน

	 •	 แยกรับประทานอาหาร	(แยกส�ารับ)

	 •	 สวมหน้ากากอนามัย	เว้นระยะห่าง	หมั่นล้างมือ

	 •	 หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที	 เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ	 ติดตาม
อาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง
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 วงท่ี 3 ผูใ้กล้ชดิกบัผู้สมัผสัเสีย่งต�า่ (สัมผสักับวงที ่2) หรอืสเีขียว จดัเป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามเส่ียง เช่น อยูใ่นโรงเรยีน
ร่วมกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีกิจกรรมหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

 สิ่งที่ต้องท�า

	 •	 ไม่ต้องกักตัว

	 •	 สวมหน้ากากอนามัย	เว้นระยะห่าง	หมั่นล้างมือ

	 •	 ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

	 ซึ่งตอนนี้ฉันเป็นผู้ที่อยู่ในวงที่	1	หรือสีแดง	ส่วนสมาชิกในครอบครัวเป็นสีเหลืองนั่นเอง

	 2	ชั่วโมงหลังการการกักตัว	ฉันเริ่มรู้สึกได้ถึงความอึดอัด	ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาปกติฉันจะใช้เวลาอยู่ในห้องตามปกติอยู่แล้ว	
แต่ตอนนี้ความรู้สึกกลับเปลี่ยนไป	มันไม่ได้อยู่อย่างสุขสงบหรือสบายใจเหมือนเดิม

	 ฉันเริ่มคิดไปข้างหน้าว่า	หากฉันติดเชื้อ	ฉันคงต้องเข้ารับการรักษาที่ฮอสปิเทล	(Hospitel)	หรือในโรงพยาบาล	ซึ่งขึ้นอยู่
กับอาการและการวินิจฉัยของแพทย์	และสมาชิกในบ้านก็ต้องไปตรวจเช่นเดียวกัน	 เพราะถ้าฉันติดเชื้อ	คนในบ้านจะเปลี่ยนจาก
สีเหลืองเป็นสีแดงทันที

	 ย่างเข้าช่ัวโมงที	่3	ฉนันกึขอบคณุอาหารกล่องทีม่ผีูบ้รจิาคให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ทีท่�างานเสีย่งกับผูป่้วย	COVID-19	
ท�าให้ฉันรอดพ้นมื้อเย็นไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องออกจากห้อง	ท�าให้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อลงไป

	 พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า	 ฉันคิดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน	 COVID-19	 ท่ีได้รับไปครบ	 2	 เข็ม	 ว่าจะได้ผลหรือไม่	
อย่างไร	 ถึงวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไม่ได้	 100%	แต่ลดความเสี่ยงในการติดโรคและช่วยลดความรุนแรง
ของโรคลง	ฉันค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาอีกหน่อย

	 เช้าวันต่อมา	ฉันเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัว	มุ่งหน้าไปยังคลินิกทางเดินหายใจ	 (ARI	Clinic)	 ลงทะเบียนตาม
ระบบ	และเข้าห้องตรวจแรงดนัลบเพือ่ป้ายเอาเนือ้เยือ่หรอืสารคัดหลัง่บริเวณหลงัโพรงจมกู	(Nasopharyngeal	swab)	ไปส่งตรวจ

	 หลังตรวจเสร็จฉันยังคงต้องกักตัวจนกว่าผลจะออก	 เวลาผ่านไป	 6	 ชั่วโมง	 ผลการตรวจถูกส่งผ่านข้อความเข้ามายัง
โทรศัพท์แต่ละคน	 ฉันเปิดข้อความด้วยใจที่เต้นโครมคราม	ผลการตรวจของฉันและทุกคนในท่ีท�างานคือไม่พบเช้ือ COVID-19 
(Undetectable) 

	 ความสบายใจ	ความโล่งใจถาโถมเข้ามา	ฉนัดใีจทีเ่ราท�าตามมาตรการการป้องกนัการติดเชือ้ของโรงพยาบาลได้อย่างถกูต้อง	
จึงไม่เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

	 หน่วยโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ท�าตามการสอบสวนโรคตามขั้นตอน	 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการท�างานของโรงพยาบาล	
และอธิบายถึงความเสี่ยงของผู้ที่ต้องกักตัวต่อบางคน	

	 การฉดีวคัซนีครบ	2	เข็ม	ท�าให้ผูท่ี้สมัผัสโรคมคีวามเส่ียงในการติดเชือ้ลดลง	ถอืว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งต�า่	แต่ผูท้ีย่งัฉดีวคัซนี
ไม่ครบหรือไม่ได้ฉดีเลยจะเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู	ต้องกกัตวัให้ครบ	14	วนั	หากระหว่างนีม้อีาการผดิปกต	ิต้องกลบัมาตรวจร่างกาย
และรับการป้ายเอาเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งบริเวณหลังโพรงจมูก	(Nasopharyngeal	swab)	เพื่อตรวจหาเชื้อ	COVID-19	อีกครั้ง

 ฉันตระหนักถึงความส�าคัญของวัคซีน COVID-19 มากยิ่งขึ้น และเห็นความส�าคัญในการรับวัคซีนมากขึ้นไปอีกว่ามี
ความจ�าเป็นขนาดไหน

 ฉีดวัคซีนไม่ได้ท�าเพื่อใคร แต่เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
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 ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)	 เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเพิม่จ�านวนของไวรัส	SARS	CoV2	ทีก่่อให้เกดิโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่	2019	หรอื	
COVID-19	ปัจจบุนัยาฟาวพิริาเวยีร์ถอืเป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วย	COVID-19	ตามแนวทางการดูแลรักษา	COVID-19	
โดยกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากยานี้มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ดี	และจากการวิเคราะห์

ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย	COVID-19	ในประเทศไทย	พบว่าการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยลดความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของ	COVID-19

 ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)	เป็นยาต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในสูตรยารักษาผู้ป่วย	COVID-19	ของไทย	โดยใช้ควบคู่ไปกับ
ยาอื่นและได้ผลดี	ทั้งนี้	ยาฟาวิพิราเวียร์	เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้กับไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรัสหลายชนิด

	 ส�าหรับในประเทศไทย	ยาฟาวิพิราเวียร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วย	COVID-19	 เป็นกรณีพิเศษและจากการเก็บข้อมูล
ย้อนหลังพบว่า	ยาฟาวิพิราเวียร์ มีความปลอดภัย สามารถลดความรุนแรงและการสูญเสียจาก COVID-19 ได้ โดยองค์การ
เภสัชกรรมได้ท�าการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิฟิราเวียร์	ในระดับห้องปฏิบัติการได้เรียบร้อยแล้ว

 ยาฟาวิพิราเวียร์จะออกฤทธิ์ 2 แบบ คือ ยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของไวรัสและท�าให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ	์คือ	เข้าไปยับยั้ง
เอนไซม์	RNA-dependent	RNA	polymerase,RdRP	ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีในไวรัสเท่านั้น	เมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นสาร	
Active	Form	=	favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate	(RTP)	ให้ไวรัสกลายพันธุ์จนภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์สามารถ
เข้าไปก�าจัดไวรัสจนหมด	หรือเหลือปริมาณน้อยจนไม่สามารถก่อโรคในร่างกายได้อีก

	 ผู้ปว่ยใดทีค่วรไดร้บัยา
	 ฟาวพิริาเวยีร์

	 แ พ ท ย ์ จ ะ พิ จ า ร ณ า เ ริ่ ม ย า
ฟาวิพิราเวียร์ในผู ้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ	
ที่มีอาการรุนแรง	โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง	ได้แก่	อายุมากกว่า	
60	 ปี	 มีโรคประจ�าตัว	 ดังนี้	 โรคปอดเรื้อรัง	
โรคตับ	ไตเรื้อรัง	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรค
หลอดเลือดสมอง	 เบาหวาน	 รวมถึงในผู้ป่วย
ที่มีภาวะอ้วนหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง

	 วธิกีารรบัประทานยาฟาวพิริาเวยีร์

	 	 ยาฟาวิพิราเวียร์อยู่ในรูปแบบยาเม็ด	 ขนาดยาที่ใช้ส�าหรับผู้ใหญ่	
รับประทานครั้งละ	 9	 เม็ดทุก	 12	 ชั่วโมงในวันแรก	 และลดเหลือครั้งละ	
4	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมงในวันที่เหลือ	ผู้ที่น�้าหนักมากกว่า	90	กิโลกรัม	ขนาด
ยาจะสูงขึ้น	โดยในวันแรกจะรับประทานครั้งละ	12	เม็ดทุก	12	ชั่วโมง	และ
ลดเหลือครั้งละ	5	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมงในวันที่เหลือ	ส�าหรับผู้ป่วยเด็กจะต้อง
มีการค�านวณขนาดยาตามน�้าหนักตัว	ผู้ป่วยควรรับประทานยาตามวันและ
เวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด	ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่	5-10	วัน	ขึ้นอยู่
กบัความรนุแรงของโรคและการตอบสนองต่อการรกัษาของผูป่้วยแต่ละราย	
อาการข้างเคยีงท่ีอาจพบได้	เช่น	คลืน่ไส้	อาเจียน	ท้องเสีย	ตับอกัเสบ	เป็นต้น

Rama
RDU เภสัชกรหญิงนันทพร	เล็กพิทยา	

เภสัชกรภิฏฐา	สุรพัฒน์
งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ท่า SQUAT
ให้ยนืตรง	แล้วกางขาออกระดับไหล่	ย่อตัวลงไป	คล้ายกบัการนัง่	ยกแขนขึน้เพือ่
ช่วยทรงตวั	โดยน�า้หนกัส่วนใหญ่ลงมาทีห่ลงั	หลงัจะเป็นแนวตรง	ขณะย่อตวัลงจะ
หายใจออก	 แล้วหายใจเข้าในท่ายืน	 ต้องระวังไม่ย่อเข่ามากเกินไป	 ท�าให้เข่า
รบัน�า้หนกัเส้นเอน็ตรงมากเกนิไป	อาจท�าให้บาดเจบ็ได้		

ท่า SUMO SQUAT
ท่านี้เริ่มต้นท�าเหมือนท่า	 SQUAT	 โดยให้ยืนตัวตรง	 แยกขาออกให้กว้าง
กว่าระดับไหล่ของตัวเอง	ปลายเท้าแยกออกจากกัน	แล้วย่อตัวให้หลังตรง	
เข่าท�ามุม	90	องศา	สามารถยืดแขนไปข้างหน้าเพื่อทรงตัว	ขณะย่อตัวลง
จะหายใจออก	แล้วหายใจเข้าในท่ายืน

ท่าที่สาม BOX SQUAT
ท่านี้เหมาะกับผู้ที่ก�าลังเริ่มต้นออกก�าลังกาย	 โดยให้ยืนตัวตรง	
กางขาออกระดับไหล่	 น�ากล่องหรือเก้าอี้มาวางด้านหลัง	 ให้
ขาชิดเกือบติดกับกล่อง	 แล้วค่อย	 ๆ	 นั่งลงเหมือนนั่งเก้าอี	้
หลังตรง	แล้วพยายามทรงตัวน�้าหนักให้อยู่บนขาของตัวเองโดย
ก้นไม่แตะถึงกล่องหรือเก้าอี้	ท�าแบบนี้		10	ครั้ง	

ขอขอบคณุข้อมลู :	ผศ.	นพ.ภาวทิย์	เพยีรวจิติร	ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	รายการ	Healthy	Workout	จาก	RAMA	CHANNEL	
ขอขอบคุณศูนย์กีฬารามาธิบดี :	จุฑารัตน์	จาตุรนต์พงศา	,บุษราคัม	บันดาลบุญ	,	ปัณฑร	กองตาพันธ์		

Rama
Excercise กองบรรณาธิการ
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Giving
and Sharing มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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 สวัสดีค่ะ	คุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน	

	 ช่วงท่ีผ่านมา	 ตามที่มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข	 พบว่าปัจจัยเสี่ยง
การเสียชีวิตของผู้ป่วย	“COVID-19”	 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2564	 คือการมีโรค
ประจ�าตัว	ทั้งโรคความดัน	เบาหวาน	โรคอ้วน	ฯลฯ	ซึ่งโรคที่กลายเป็นกระแสในความสนใจ
และถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือ	“โรคอ้วน”	หรือ	Obesity	(ออกเสียงว่า	əʊˈbiːsɪti.)	

	 ปกติพูดว่าอ้วนเฉย	ๆ 	ก็เจ็บแล้วนะ	ยังจะเป็นโรคอีกเหรอ?	เขียนแค่นี้น�้าตาก็จะไหล
แล้วค่ะ	T-T	

	 คุณผู้อ่านอาจสงสัยเพิ่มไปอีกว่า	เอ๊ะ	ค�าว่า	“อ้วน”	ในภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียน
กันมาตลอด	ไม่ได้ใช้ค�าว่า	Fat	(ออกเสียงว่า fæt)	หรอกหรือ?	ตรงนี้ขอขยายความเพิ่มเติม
ว่า	ความหมายของ	Fat	ในภาษาอังกฤษ	มีหลายความหมาย	กรณีใช้เป็นค�านาม	(noun)	จะ
หมายถงึ	ไขมนั	น�า้มนั	มนัเปลว	ความอ้วน	หรอืความสมบรูณ์	ถ้าเป็นค�าคณุศพัท์	(Adjective)	
จะหมายถึง	 ที่ดูใหญ่	 ดูหนา	 และที่อ้วน	 จึงสื่อถึงรูปลักษณ์ที่มองเห็นจากภายนอกเป็นหลัก		

	 คุณผู้อ่านอาจเริ่มขมวดคิ้ว	นึกหงุดหงิดอยู่ในใจว่า	แล้วมันต่างกันตรงไหน?	ก่อนอื่น	เราต้องแยกแยะเรื่องเกี่ยวกับ
ความงามและเรื่องสุขภาพออกจากกันเสียก่อน	

	 ในอดีตกาล	 รูปร่างอ้วนมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์	 เป็นรูปแบบของ
ความงามในอุดมคติ	อย่างที่ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย	โดยประติมากรรมศิลปะที่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดคือ 
วีนัสแห่งวิลเลนดรอฟ (Venus of Willendorf)	เป็นประติมากรรมในยุคหินเก่าตอนปลาย	(24,000	-	22,000	ปี	ก่อน
ครสิตกาล)	แกะสลกัด้วยหนิขนาดเลก็	ส่วนใหญ่เป็นรูปแกะสลักหนิซ่ึงนกัโบราณคดีสมยัปัจจุบนัเรียกช่ือรูปเหล่านีว่้า	“วนีสั” 
อันสื่อถึงความเป็นเทพีแห่งความงามตามอุดมคติในยุคนั้น	ๆ 	เนื่องจากเป็นประติมากรรมที่แสดงเพศหญิงอย่างชัดเจน	และ
สรีระที่สมบูรณ์มาก	เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องต่อสู้กับความหิวโหยและการขาดแคลนอาหาร	

ในขณะที	่โรคอ้วน	หรอื	Obesity	สือ่ถึงภาวะน�า้หนกัเกินทีส่่งผลกระทบถงึสขุภาพ	เป็นสภาวะทางการแพทย์ทีม่กีารสะสมไขมนัใน
ร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ	ท�าให้มีอายุสั้นลง	และมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น	การพิจารณาว่าบุคคลใดอ้วน	
นั้นต้องพิจารณาจาก	ดัชนีมวลกาย (BMI)	ซึ่งเป็นการวัด	มีค่าเท่ากับน�้าหนัก	(หน่วยเป็นกิโลกรัม)	หารด้วยส่วนสูง	(หน่วย
เป็นเมตร)	ยกก�าลังสอง	บุคคลที่มีดัชนีมวลกายเกิน	30	กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน	โดยในช่วง	25-30	กิโลกรัม
ต่อตารางเมตรนิยามเป็นน�้าหนักเกินค่ะ	
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	 ความอ้วนจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง	 เป็นเรื่องปกติในหมู่ข้าราชการระดับสูง
ในยโุรปในยคุกลางและยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาเพราะถอืว่าเป็นผูม้อีนัจะกนิและไม่ได้ใช้ชวีติล�าบาก	เมือ่กาลเวลาผ่านไป	ในหลาย
วัฒนธรรม	ความอ้วนกลับถูกมองว่าเป็นผลมาจากข้อบกพร่องของบุคคล	ตัวละครอ้วนที่ปรากฎตัวในบทละครตลกของกรีก
โบราณจะถกูแสดงภาพว่าเป็นคนตะกละและน่าเยาะเย้ย	ในช่วงสมยัคริสตศาสนาเจริญรุ่งเรือง	อาหารถกูมองว่าเป็นประตสูู่
บาปของความเกียจคร้านและราคะ	ในวัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่	การมีน�้าหนักเกินมักถูกมองว่าไม่ใช่ความงามในอุดมคติ	
และโรคอ้วนมักเกี่ยวข้องกับทัศนคติเชิงลบต่าง	ๆ	คนทุกวัยสามารถเผชิญกับการตีตราทางสังคม	และอาจตกเป็นเป้าโจมตี
หรือถูกรังเกียจจากคนรอบข้าง	

อ้างอิง	
-	จักรกฤษ์	วนาใส.		“ความงามบนความหลากหลายของ	“วีนัส”	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://worldcivil14.blogspot.com/2018/12/
blog-post_94.html.	
-	Haslam	D	(March	2007).	“Obesity:	a	medical	history”.	Obesity	Reviews	(Review).	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	https://onlineli-
brary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-789X.2007.00314.x	
-	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	“Obesity,	Race/Ethnicity,	and	COVID-19”	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	https://
www.cdc.gov/obesity/downloads/data/obesity-maps/obesity-race-ethnicity-and-COVID-19-h.pdf

ภาพประกอบวีนัสแห่งวิลเลนดรอฟ	(Venus	of	Willendorf)

	 แนวความคิดนี้ยังคงส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน	คนที่มีรูปร่างอ้วนยังคงถูกผลักออกไปสู่ความเป็นอื่น	(otherness)	โดย
ลืมค�านึงไปว่า	 ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร	 นั่นก็อาจจะไม่ได้มีความหมายมากเท่ากับการที่ร่างกายของเรายังคง
แข็งแรงและมีสุขภาพดี	ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น	ว่านิยามภาวะน�้าหนักตัวเกินและโรคอ้วน (Overweight and Obesity) 
เอาไว้ว่าคือ	ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันในส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายเกินปกติ	จนเป็นปัจจัยเสี่ยง	หรือเป็นสาเหตุให้เกิด
โรคต่าง	ๆ 	ทีส่่งผลถงึสุขภาพ	จนอาจเป็นสาเหตใุห้เสยีชวีติได้	ทัง้โรค	โรคหลอดเลอืดหวัใจ	และโรคหลอดเลอืดสมอง	เบาหวาน	
ความดันโลหิตสูง	โรคไขมันในเลือดสูง	โรคนิ่วในถุงน�้าดี	ปัญหาในการหายใจ	ซึ่งอาจท�าให้เป็นโรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ
ได้	รวมทั้งยังพบว่า	ถ้ามีการติดเชื้อ	COVID-19	ผู้ป่วยโรคอ้วนมักมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไป	เพราะคนที่
มีดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index)	สูง	ๆ	อาจมีผลท�าให้การขยายตัวของปอดท�าได้จ�ากัด	ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อ
มีการติดเชื้อไวรัสที่ปอด	ยิ่งไปกว่านั้น	เมื่อผู้ป่วยโรคอ้วน	มีอาการป่วยหนักและต้องเข้ารักษาในห้องภาวะวิกฤติ	(ICU)	อาจ
จะมีปัญหาในการใส่ท่อช่วยหายใจ	การหาเตียงที่รองรับน�้าหนักได้มาก	ๆ 	หรือ	การท�า	X-Ray	Computer	ที่อาจจ�ากัดขนาด
และน�้าหนักของผู้ป่วย

	 เพราะฉะนั้น	พวกเราเหล่าคนเจ้าเนื้อ	(fat)	ทั้งหลาย	(รวมทั้งคนเขียนด้วย)	มาหลีกเลี่ยงภาวะโรคอ้วน	(Obesity)	
กัน	เพื่อสุขภาวะที่ดี	เพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักกันนะคะ	สู้	ๆ	ค่ะทุกคน!

Vocab
with Rama นู๋โน	โกอินเตอร์

นู๋นัน	สะพายกล้อง
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