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องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้ระบุวา่ในอเมริกามีปริมาณของการบรโิภคคาเฟอีนโดยเฉลี่ยประมาณ 
300 มิลลิกรมัต่อคนต่อวัน ซึ่งเปรียบได้กับการดื่มกาแฟประมาณ 2 ถึง 4 แก้วต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการดื่มกาแฟในระดับปานกลาง 
หลายการศึกษาได้แสดงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของคาเฟอีน ในขณะที่บางการศึกษาพบว่าสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ จากผลการศกึษาที่
ขัดแย้งกันท าให้เกิดค าถามถึงผลทีแ่ท้จริงของการดื่มกาแฟต่อสุขภาพ 
 กาแฟมีองค์ประกอบหลัก คือ คาเฟอีน ซึ่งเป็นสารประกอบจากธรรมชาติที่สามารถพบได้ในพืชกว่า 60 ชนิด เช่น เมลด็กาแฟ ใบ
ชา เมลด็โกโก ้ เป็นต้น  คาเฟอีนออกฤทธ์ิกระตุ้นโดยการกระตุ้นสมองส่วนกลาง ท าให้สามารถต้านอาการเหนื่อยล้า เพิม่สมาธิและความจด
จ่อ โดยคาเฟอีนสามารถออกฤทธ์ิกระตุ้นหลังการบริโภค 15 นาที และออกฤทธิ์ต่อเนื่องได้ถึง 6 ช่ัวโมง 

ประโยชน์ของคาเฟอีน 
มีการศึกษาผลของกาแฟต่อสุขภาพหลายการศึกษา  การศึกษาที่พบว่ากาแฟเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ดังเช่น การศึกษาท่ีกล่าวว่า

ผู้ที่ดื่มกาแฟ 3 แก้วต่อวันสามารถลดความเสีย่งของการเกิดมะเร็งตบัได้ถึงร้อยละ 50   ขณะที่บางการศึกษาไดแ้สดงว่าการดื่มกาแฟ 4 แก้ว
ต่อวันสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งปากและคอได้ถึงครึ่งหนึ่ง  รวมถึงการศึกษาของ Harvard school of public health แนะน าว่าการ
ดื่มกาแฟ 2 ถึง 4 แก้วต่อวัน อาจช่วยลดความเสีย่งในการฆ่าตัวตายในผู้ใหญ่   การบรโิภคคาเฟอีน 200 มิลลิกรมัต่อวัน อาจช่วยส่งเสรมิ
ความจ าในระยะยาวได้   นอกจากน้ียังมีผลจากหลายการศึกษาท่ีแสดงผลของการบรโิภคคาเฟอีนว่าสามารถช่วยลดการเกิดเบาหวานชนิด 2 
โรคพาร์กินสัน  โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได ้

ผลเสียของการบริโภคคาเฟอีน 
คาเฟอีนถือได้ว่าเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทท่ีได้รับการบรโิภคอย่างกว้างขวาง   ผลเสียต่อสุขภาพของคาเฟอีนสามารถพบ

ได้โดยเฉพาะการบริโภคในขนาดสงู  การบริโภคคาเฟอีนมากกว่า 500 ถึง 600 มิลลิกรมัต่อวัน สามารถส่งผลให้เกดิภาวะนอนไม่หลับ 
กระสับกระส่าย ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็วหรือเกิดภาวะสั่นได ้  ผลของการบริโภคคาเฟอีนขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวัน  ในระหว่างตั้งครรภ์
สามารถเพิ่มความเสีย่งให้เกิดภาวะทารกน้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์  ขณะที่บางการศึกษาพบว่าการดืม่กาแฟ 4 แก้วต่อวัน ท าให้เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเร็วขึ้น 

ผลกระทบของคาเฟอีนสามารถแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ผูม้ีภาวะโรคซมึเศรา้สามารถเกดิผลกระทบจากการออกฤทธ์ิท าให้
เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติ  อัตราการเมตาบอลิซึมของคาเฟอีนยังแตกต่างกันข้ึนกับหลายปัจจัย เช่น ในผู้สูบบุหรี่มีอัตราการเมตา
บอลิซึมเร็วกว่าผูไ้มสู่บบุหรี่ถึงสองเท่า อัตราการเมตาบอลิซมึของคาเฟอีนจะช้าลงในเด็กทารก ผู้หญงิท้อง ผู้ที่มีภาวะตับบกพร่อง หรอืจาก
การใช้ยาบางชนิด   ในเด็กและวัยรุ่นควรหลีกเลีย่งการบรโิภคคาเฟอีนซึ่งสามารถรบกวนการนอนหลบั  เนื่องจากการนอนหลับมีความส าคัญ
ต่อความสามารถในการเรยีนรู้    

จากผลการออกฤทธิ์กระตุ้นของคาเฟอีนสามารถส่งผลต่อร่างกาย  ในบางคนท่ีมีภาวะติดคาเฟอีน การขาดหรือลดการบริโภค
คาเฟอีนจะสามารถเกิดอาการถอนคาเฟอีนได้ เช่น ปวดศีรษะ  เหนื่อยล้า  ง่วง  ซึม  กระวนกระวาย คลื่นไส้อาเจียน อาการติดคาเฟอีน
สามารถรุนแรงข้ึนได้ และในบางคนแม้ทราบว่ามีอาการทางร่างกายหรือจิตใจจากภาวะตดิคาเฟอีนแตไ่ม่สามารถหยุดการบรโิภคกาแฟได้ 

การศึกษาได้แสดงถึงประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในหลายๆ โรค เช่น เบาหวาน พาร์กินสัน หลอดเลือดหัวใจและสมอง มะเร็ง
บางชนิด  แต่ผลเสียของการบรโิภคคาเฟอีนมักพบในการบรโิภคขนาดสูง และควรระวังในหญิงตั้งครรภ์ ผู้มภีาวะตับบกพร่อง ผู้มภีาวะ
โรคหัวใจหรือโรคซึมเศร้า เด็กและวัยรุ่น แม้คนส่วนใหญ่จะบริโภคคาเฟอีนในระดับปานกลางและไมม่ีอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายจาก
คาเฟอีน  แต่ก็ควรตระหนักว่าก าลังบริโภคสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพได ้
เอกสารอ้างอิง 
Whiteman H. Caffeine: how does it really affect our health? [Internet]. Medical News Today; 2014 [cited 2014 Jan 29]. 
Available from: http://www.medicalnewstoday.com/articles/271707. 
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ฟ้าทะลายโจร...พิชิตไข้หวัด 

ภก.ณฐพล เจริญวรชยั 
 นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ช่วงอากาศเปลีย่นเข้าสู่ฤดูหนาว หาก
ร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจเจบ็ปว่ยได้ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ ่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมี
อาการไข้ อ่อนเพลีย น้ ามูกไหล มีเสมหะ ไอ เจ็บคอ แสบคอ เป็นต้น จึงขอแนะน าทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่ง
สมุนไพรที่นิยมใช้แก้อาการไข้หวัดและไขห้วัดใหญ่ทีไ่ด้ผลดคีือฟ้าทะลายโจร 
        ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรไทยท่ีมีการใช้กันมานาน มีสรรพคณุแกไ้ข้ แก้ท้องร่วง เป็นยาธาตุ บ ารุงก าลัง และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. 2549 โดยมีขอ้บ่งช้ีว่าสามารถบรรเทาอาการเจบ็คอ และอาการของโรคหวดั เช่น เจ็บคอ อ่อนเพลยี ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ ามูก
ไหล ซึ่งโรงพยาบาลสามารถสั่งจ่ายทดแทนหรือเสริมการรักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ 
 ส าหรับงานวิจยัทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิผลในการรักษาหรือป้องกันอาการหวัด พบว่า การรับประทานยาเมด็ฟ้าทะลายโจร ขนาด 
200 มก./วัน ติดต่อกัน 3 เดือน สามารถป้องกันการเกิดหวดัได้ถึง 33% โดยพบอัตราการเป็นหวัดเหลือเพียง 20% เมื่อรับประทานในขนาด 3-6 
ก./วัน นาน 7 วัน ท าให้อาการไข้และเจ็บคอลดลง ไมต่่างจากการใช้ยาพาราเซตามอล นอกจากน้ีฟ้าทะลายโจรยังลดอาการเหนื่อย นอนไม่หลบั 
ความรูส้ึกไมส่บายตัว ท าให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายไดเ้ร็วข้ึน และฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียอยา่งอ่อนจึงท าให้ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ป้องกัน 
และรักษาไข้หวัดทั่วไปท่ีไมม่ีอาการรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขนาดที่แนะน าให้รับประทานตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ รับประทานวันละ 3 - 6 ก. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและ
ก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ และรับประทานวันละ 1.5 - 3 ก. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการหวัด 
 อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาฟ้าทะลายโจรคือ ท าให้ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ และ
ใจสั่น ข้อควรระวังในการใช้ในขนาดสูงคือ อาจท าให้เกิดอาการแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ จนถึงอาการแพ้ขั้นรุนแรงและช็อค ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน (ไม่ควรเกิน 7 วัน) เพราะอาจท าให้แขนขาชาหรืออ่อนแรงได้ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงระหว่างการ
ใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย ์สตรีมคีรรภ์ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจให้เกิดการแท้ง 
สมุนไพรที่มีในโรงพยาบาล 
ฟ้าทะลายโจร แคปซูล (ในตัวยา 1 แคปซูล 600 มิลลิกรมั มีส่วนประกอบส าคัญคือ ฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม ซึ่งมีปริมาณแลคโตนท้ังหมด
ค านวณเป็นแอนโดรกราฟโฟไลดไ์ม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรมั) 
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การปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีกินสารพิษหรือยาพิษ 

ภญ.พชรอร วรรณภรีะ 
ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโดยการกินสารพิษหรือยาพิษเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียังพบอุบัติเหตุจากการกินสารพิษ

หรือยาพิษโดยไมไ่ดต้ั้งใจซึ่งพบมากในเด็กเล็ก ดังนั้นเราควรที่จะมีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กินสารพิษหรือยาพษิเพื่อที่จะ
สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยหรือลดความพิการของผู้ป่วยลงได้ โดยสารพิษสามารถจ าแนกตามลักษณะการออกฤทธ์ิ ได้  4  ชนิด ดังนี ้

 ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive) สารพษิชนิดนี้จะท าให้เนื้อเยื่อของร่างกายไหม้ พอง ได้แก่ สารละลายพวก กรดและด่างเข้มข้น น้ ายาฟอกขาว 

 ชนิดท าให้ระคายเคือง (Irritants) สารพิษชนิดนี้จะท าใหเ้กิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน และอาการอักเสบในระยะต่อมา ได้แก่ ฟอสฟอรัส  
สารหนู อาหารเป็นพิษ ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

 ชนิดที่กดระบบประสาท (Narcotics) สารพิษชนิดนี้จะท าให้หมดสต ิหลับลึก ปลุกไมต่ื่น ม่านตาหดเลก็ ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน พิษจากงูบางชนิด 

 ชนิดที่กระตุ้นระบบประสาท (Dililants) สารพิษชนิดนี้จะท าใหเ้กิดอาการเพ้อคลั่ง ใบหน้าและผิวหนงัแดง ตื่นเต้นชีพจรเต้นเร็ว ช่องม่านตา
ขยายได้แก ่ยาอะโทรปีน ล าโพง 

หลักการปฐมพยาบาล 
1. ท าให้สารพิษเจือจาง ในกรณีที่ผู้ปว่ยรู้สึกตัวและไมม่ีอาการชัก โดยการให้ดื่มน้ าซึ่งหาง่ายที่สุด ถ้าดื่มนมจะดีกว่า เพราะว่านอกจากจะ

ช่วยเจือจางแล้วยังช่วยเคลือบและป้องกันอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร  ถ้ากินสารพิษที่เป็นกรดอย่างแรงเข้าไป ให้ดืม่ด่างอ่อนๆ เชน่ 
น้ าปูนใส ผงชอล์คละลายน้ า หรือถ้ากินด่างอย่างแรงเข้าไป ก็ให้ดืม่กรดอ่อนๆ เช่น น้ าส้มสายช ูน้ าสม้คั้น น้ ามะนาว เป็นต้น 

2. น าส่งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที จะได้ช่วยล้างท้องเอาสารพิษนั้นออกจากกระเพาะอาหาร 
3. ท าให้ผู้ป่วยอาเจียน เพือ่เอาสารพิษออกจากร่างกาย ในกรณีที่ต้องใช้เวลานานในการน าส่งไปโรงพยาบาล ผู้ช่วยเหลือต้องขจัดเอา

สารพิษออกจากกระเพาะอาหารทีย่ังไม่ได้ดูดซึมเข้าไปท าอันตรายตอ่ร่างกาย การท าให้อาเจียนมีหลายวิธ ีดังนี ้
        3.1 ใช้นิ้วช้ีหรือด้ามช้อนล้วงกวาดล าคอให้ลึก หรือให้ดื่มน้ าอุ่นมากๆ แล้วล้วงคอ 
      3.2 ใช้น้ าเกลือแกง 2 ช้อนชาผสมน้ าอุ่น 1 แก้ว หรือผงมาสตาร์ด 2 ช้อนชา ผสมน้ าอุ่น 1 แก้ว แล้วให ้ดื่มให้หมดใช้น้ าอุ่นละลายสบู่

พอสมควร (ห้ามใช้ผงซักฟอก) ใช้ในกรณีรบัประทานสารปรอท แต่การท าให้อาเจียน อาจท าให้เกดิอันตรายต่อผู้ป่วยได้ จึงห้ามท าใน
ผู้ป่วยต่อไปนี ้
- หมดสติ หรือไม่ค่อยรู้สึกตัว 
- รับประทานสารพิษชนิดกดัเนื้อ เช่น กรด - ด่าง ซึ่งจะพบรอยไหม้แดงบริเวณปาก การอาเจยีนจะเป็นการท าให้สารพิษย้อนกลับขึ้นมา

ท าอันตรายต่อเนื้อเยื่อของหลอดอาหารและปาก เกิดอาการรุนแรงมากข้ึน 
- รับประทานสารพิษพวกน้ ามันปโิตรเลยีม เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันสน เป็นต้น 
- สุขภาพไม่ดี เช่น โรคหัวใจ เป็นตน้ 

4. ดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็นการลดปริมาณการดูดซมึสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สารที่ใช้ไดผ้ลดี คือ Activated charcoal 
ลักษณะเป็นผงถ่านสีด า ให้ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ า 1 แก้ว ให้ผู้ป่วยดื่ม หรือ ไข่ขาว 3 - 4 ฟองตีให้เข้ากัน หรือแป้งสาลลีะลายน้ า หรอื 
น้ ามันมะกอก หรือ น้ ามันสลัด อยา่งใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งควรใช้ในกรณีดังต่อไปนี ้
• รับประทานสารพิษเข้าไปเกินครึ่งถึงหนึ่งช่ัวโมง เพราะสารพิษผ่านกระเพาะอาหารลงไปยังล าไส้แล้ว การท าให้อาเจียนอาจไมไ่ดผ้ล 
• หลังจากท าให้อาเจียนแล้ว ไม่แน่ใจว่าสารพิษจะถูกขับออกมาหมดโดยการอาเจียน 
• ไม่สามารถท าให ้ผู้ป่วยอาเจยีนได ้
• น าส่งโรงพยาบาล เมื่อให้การปฐมพยาบาลแล้ว ขณะน าส่งให้สังเกต อาการและอาการแสดงตลอดเวลา และให้การช่วยเหลือถ้าผู้ป่วย

หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น โดยการนวดหัวใจและการผายปอด 
เอกสารอ้างอิง  
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