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Health Literacy: Thailand Context

	 ค�ำว ่ำ	 “ควำมรู ้รอบด้ำนสุขภำพ”	 ได้มีกำรใช  ้
ค�ำว่ำ	Health	Literacy	ครั้งแรก	ปีคริสต์ศักรำช	1974	
โดย	SK	Simonds	[1]	ซึ่งเป็นปรมำจำรย์ด้ำนสุขศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย	Michigan	ศำสตรำจำรย์	Simonds	 
ได้เสนอแนวคิดในกำรประชุมวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขว่ำ	
กำรท�ำงำนสุขศึกษำมีกรอบกำรท�ำงำนไม่ใช่เฉพำะกำรให้
ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนต่ำง	ๆ	ผ่ำนกำรพดูคยุแบบตัวต่อตัวหรือ
สือ่มวลชน	เพือ่ให้ประชำชนมสีขุภำพด	ีแต่ต้องมกีำรท�ำงำน
ในกำรผลักดันนโยบำยสังคมร่วมด้วย	ดังนั้นเป้ำหมำยของ
กำรท�ำงำนเพื่อให้ประชำชนสุขภำพดี	คือ	กำรท�ำให้เกิด
ควำมรู้รอบด้ำนสุขภำพ	โดยขอให้มีกำรก�ำหนดมำตรฐำน
สิ่งที่ประชำชนควรรู้โดยเริ่มตั้งแต่เด็กในโรงเรียนเป็นต้นไป 
กำรพฒันำในล�ำดบัต่อมำของประเทศสหรฐัอเมริกำระหว่ำง
ปี	 ค.ศ.	 1978-1985	คือ	 กำรเน้นไปที่ผู ้ป่วยในระบบ 
โรงพยำบำลเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ำใจกำรเจ็บป่วยและวิธีกำร
ปฏิบัติตัวท่ีจ�ำเป็น	ผ่ำนกิจกรรมของแพทย์	พยำบำล	ทั้งที ่
เป็นเอกสำร	และสื่อต่ำง	ๆ	ที่ใช้ในโรงพยำบำล	กำรพัฒนำ
ได้มีกำรแพร่กระจำยไปสู่บุคลำกรด้ำนอื่น	ๆ	 ในสังคม	 
ทั้งในระบบกำรศึกษำ	ระบบศำลยุติธรรม	และประชำชน 

ทุกภำคส่วน	ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำใจข้อมูล	และ 
สำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจในชีวิตได้

	 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพได้
พฒันำและตีพิมพ์เผยแพร่ในรำยงำนชือ่	Health	Literacy:	
A	Prescription	to	End	Confusion	ของ	Institute	of	
Medicine’s	[2]	 ในปี	ค.ศ.	2004	ซึ่งเน้นว่ำ	ควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำพเกิดจำกปัจจัยสังคม	วัฒนธรรม	ครอบครัว	
ชุมชน	ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ	และปัจจัยด้ำนกำรจัด 
บริกำรกำรแพทย์และสำธำรณสขุ	จำกกรอบแนวคดินีท้�ำให้ 
กลุ่มองค์กรต่ำง	ๆ 	ท�ำกำรพัฒนำเคร่ืองมอื	เทคนคิวธิมีำกมำย
เพ่ือช่วยพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ	แต่เทคนคิเครือ่งมอื 
เหล่ำนั้นยังจ�ำกัดอยู่ในระบบโรงพยำบำล	และเป็นกำร
มุ ่งเป้ำหมำยไปที่กำรอ่ำนออก	 เขียนได้	 เป็นส่วนใหญ่	 
จนกระทั่งปี	 ค.ศ.	 2010	 Dr.	 Howard	 Ko	 รัฐมนตรี
สำธำรณสุขของประเทศได้เสนอให้เป็นวำระแห่งชำติและ
มีแผนกำรขับเคลื่อนระดับชำติเกิดขึ้นร่วมกับกำรปฏิรูป
ระบบสำธำรณสุข
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	 ส�ำหรบักำรพฒันำในประเทศอืน่	ๆ	เช่น	ออสเตรเลีย	
จีน	 ที่ส�ำคัญ	 คือ	 กลุ ่มสหภำพยุโรปที่มีมุมมองพัฒนำ 
ต่อเน่ืองจำกสหรัฐอเมริกำ	และน�ำเสนอผลกำรพัฒนำ 
ที่ผ่ำนมำ	15	ปี	 ในรูปแบบหลักฐำนเชิงประจักษ์	 ในปี 
ค.ศ.	2013	ในรำยงำนชื่อ	Health	Literacy:	The	Solid 
Fact	[3]	ขององค์กำรอนำมยัโลกภมูภิำคยโุรป	จดุเน้นทีส่�ำคญั 
คือ	กำรพัฒนำในทุกภำคส่วนของสังคม	กำรมีระบบวัด
และประเมนิผลทีค่รอบคลมุทกุมติขิองกำรท�ำให้ประชำชน 
มีสุขภำพดี	กรอบแนวคิดของสหภำพยุโรปเป็นมุมมองท่ีมี
ควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกภำคส่วนมำกขึ้น	จึงได้รับกำร
ตอบรบัมำพฒันำต่อในภูมิภำคเอเชยี	ซึง่มกีำรรวมตัวกนัเป็น 
Asia	Health	Literacy	Association

	 กำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประเทศไทย	
มีกำรพูดถึงกันเมื่อประมำณปีพุทธศักรำช	2560	หลังจำก
สภำขบัเคลือ่นกำรปฏริปูประเทศ	ให้ควำมเหน็ชอบข้อเสนอ 
ของคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำรปฏิรูปควำม
รอบรู้และกำรสื่อสำรสุขภำพ	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกำยน	
พ.ศ.	2559	(ค.ศ.	2016)	สมำชิกสภำได้ลงมติเป็นเอกฉันท์
เพรำะถือว ่ำเป ็นหน้ำที่ของรัฐ	 ตำมร ่ำงรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2559	(ค.ศ.	2016)	
ฉบับลงประชำมติ	ได้ก�ำหนดไว้ในมำตรำ	55	ว่ำ	รัฐต้อง
ด�ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มี
ประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง	เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู ้
พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค	
และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนแพทย์
แผนไทยให้เกิดประโยชน์

	 จำกควำมเห็นชอบของสภำขับเคลื่อน	ผ่ำนกลไก
กำรผลกัดนันโยบำย	สูก่ำรปฏิบัตขิองกระทรวงสำธำรณสขุ	
รัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรมอบหมำยให้ 
กรมอนำมยัเป็นแกนหลกัในกำรขับเคลือ่น	จดัท�ำโครงสร้ำง
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนทัง้ภำครฐั	เอกชน	และประชำรฐั	
จัดท�ำแผนยทุธศำสตร์ในกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ	ป้องกนัโรค	
และปกป้องสุขภำพของประชำชน	กิจกรรมกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ	กำรจดัท�ำแผนแบบบูรณำกำรทัง้ภำยในและภำยนอก 
กระทรวงได้เกดิข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นรปูธรรม	สภำขบัเคลือ่น 
กำรปฏิรูปแห่งชำติได ้มีกำรก�ำกับติดตำมและเสนอ 
ให้ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพบรรจุในแผนกำรปฏิรูปประเทศ	
เป็นหนึ่งในสิบประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข	
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	วันที่	6	เมษำยน	พ.ศ.	2561	
(ค.ศ.	2018)	[4]

	 เป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในกำรปฏิรูป
ควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพ	คอื	(1)	เพือ่ให้ประชำชนไทยทกุคน 
มีทักษะกำรเข้ำถึง	 และประมวลข้อมูลสุขภำพเพื่อใช้
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง	(2)	
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้สุขภำพ	และ	(3)	เพื่อให้
ประเทศไทยมรีะบบสำธำรณสุข	กำรศกึษำ	สวสัดกิำร	สังคม
และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล	
เข้ำใจ	ประเมนิ	และปรบัใช้ข้อมลู	และบรกิำรต่ำง	ๆ 	ในสงัคม 
เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภำพของตนเองและครอบครัวได้อย่ำง
เหมำะสม	กิจกรรมกำรปฏิรูปที่ส�ำคัญประกอบด้วย

	 1.	กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสุขภำพ
	 2.	กำรพัฒนำองค์กรของระบบในสังคมที่ส�ำคัญ	
3	ระบบ	คือ	ระบบองค์กรด้ำนสำธำรณสุข	ระบบองค์กร 
ด้ำนกำรศึกษำ	และระบบองค์กรด้ำนสังคม	วัฒนธรรม	
ควำมเชื่อของคนในชุมชน	หมู่บ้ำน	เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
คือกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนกำรในกำรจัดบริกำร 
ของแต่ละองค์กร	ด้วย	V	shape	ประกอบกับแนวคิด 
องค์กรรอบรู้สุขภำพ	(Health	Literate	Organization)
	 3.	กำรศึกษำวิจัยเชิงประเมินผล
	 4.	กำรพัฒนำก�ำลังคน	ทั้งบุคลำกรสำธำรณสุขใน
ทุกระดับที่อยู่ในระบบ	และนักศึกษำในมหำวิทยำลัยใน
ประเทศไทย	นอกจำกนี้ยังระบุให้มีกำรพัฒนำภำคเอกชน
และเชื่อมต่อกับนำนำชำติอีกด้วย
	 5.	กำรพฒันำกลไกกำรขบัเคลือ่นควำมรูด้้ำนสขุภำพ	
ให้เกิดขึ้นด้วยกำรก�ำหนดเป็นวำระแห่งชำติ	กำรพัฒนำ 
กรรมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้และสื่อสำรสุขภำพ	กลไก
ทีร่ะบเุป็นกลไกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกฎหมำย	กลไกด้ำน 
กำรเงนิ	งบประมำณ	และกลไกส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคีเครือข่ำย	ประชำรัฐ

	 คณะสำธำรณสุขศำสตร ์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 
ได้มีบทบำทผลักดันกำรพัฒนำควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพ
ของประเทศไทยด้วยงำนวิจัยของภำควิชำสุขศึกษำและ
พฤติกรรมศำสตร์มำกว่ำ	15	ปี	โดยเน้นกำรวิจัยในระบบ
โรงพยำบำลเป็นส่วนใหญ่	แต่กระบวนกำรที่ท�ำให้กำร 
ขับเคลื่อนประสบควำมส�ำเร็จ	คือ	กำรผลักดันนโยบำย	
ดังนั้นจึงสรุปเป็นบทเรียนได้ว่ำ	แนวคิดของศำสตรำจำรย	์ 
Simonds	ที่ว่ำ	งำนสุขศึกษำจ�ำเป็นต้องท�ำกระบวนกำร
ขับเคลื่อนผลักดันนโยบำยสังคม	และเป็นศักยภำพส�ำคัญ
ของนักส่งเสริมสุขภำพตำมกฎบัตรออตตำวำ	ว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมสุขภำพเช่นกัน
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	 ก้ำวต่อไปของคณะสำธำรณสุขศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล	คือ	กำรพัฒนำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ให้เป็นตัวอย่ำง 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	ให้บัณฑิตของคณะฯ	ของทุกภำควิชำ	มีศักยภำพในกำรสื่อสำร	กำรขับเคลื่อนนโยบำยสังคม 
ท�ำงำนด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์	 และสร ้ำงควำมรอบรู ้ด ้ำนสุขภำพ	 คณะฯ	 จ�ำเป ็นต ้องพัฒนำนวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน	และกำรบรหิำรจดักำรของภำควชิำและหลกัสตูรให้เป็นคณะรอบรูส้ขุภำพและกำรพฒันำกำรวจิยั 
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรรอบรู้สุขภำพของประชำชนไทย	ให้บริกำรสังคมด้วยกำรพัฒนำคณะ 
เป็นศูนย์อบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข	และองค์กรประชำรัฐให้มีกำรท�ำงำนตำมมำตรฐำนเพื่อกำรเป็นองค์กร
รอบรู้สุขภำพอันจะน�ำไปสู่สังคมไทยรอบรู้สุขภำพให้เป็นจริงได้

เอกสารอ้างอิง
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[2]	 Institute	of	Medicines	(US)	Committee	on	Health	Literacy;	Nielsen-Bohlman	L,	Panzer	AM,	Kindid	DA,	eds.	Health	Literacy:	A	Prescription	to	End	

Confusion.	National	Academies	Press,	Washington	(DC),	USA.	2004.
[3]	 Kickbusch	I,	Pelikan	JM,	Apfel	F,	Tsouros	AD.	Health	literacy:	the	solid	fact.	WHO	Regional	Office	for	Europe,	2013.
[4]	 Royal	Thai	Government	Gazette	National	Reform	Plan	135:24	Issued	on	April	6,	2018.	Available	at	www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 

2561/A/024_3/1.PDF,	accessed	April	6,	2018.
[5]	 Peerson	A,	Saunders	M.	Health	literacy	revised:	what	do	we	mean	and	why	does	it	matter?	Health	Promote	Int	2009;	24(3):	285-96.
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Laboratory
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การย้อมสีทนกรด (Acid fast staining) 
และเกณฑ์มาตรฐานในการรายงานผล
(Acid fast staining and standard criteria for reporting)

	 Acid	fast	staining	เป็นวิธีกำรย้อมสีทนกรดที่ใช้
เพื่อกำรวินิจฉัยโรคติดเชื้อในกลุ่ม	Mycobacterium	spp.	
ซึง่ผนงัเซลล์มีส่วนประกอบของ	mycolic	acid	อยูม่ำกกว่ำ
ร้อยละ	60	ท�ำให้สำมำรถติดสีได้ดีแม้จะใช้	decolorizer 
ที่มีส่วนผสมเป็น	acid	alcohol	ซึ่งกำรย้อมสีทนกรด 
ในห้องปฏิบัติกำรทำงจุลชีววิทยำ	ปัจจุบันนิยมใช้อยู่	2	วิธ	ี
ได้แก่	วิธีของ	Ziehl	Neelsen	(heat	method)	และวิธ	ี
Kinyoun	(cold	method)	ซึ่งทั้งสองวิธีจะใช้สี	primary	
stain	ที่ควำมเข้มข้นต่ำงกัน	คือ	วิธีของ	Ziehl	Neelsen	 
ใช้	0.3%	basic	fuchsin-5%	phenol	ซึ่งมีควำมเข้มข้น
ของสีน้อยกว่ำเพรำะใช้ควำมร้อนช่วยกระตุ้นให้เซลล์ติดสี 
ได้ดีขึ้น	ส่วนวิธีของ	Kinyoun	จะใช้สีที่มีควำมเข้มข้น
มำกกว่ำ	คือ	4%	basic	fuchsin-8%	phenol	ซึ่งจะท�ำให้
เซลล์ติดสีได้ง่ำยโดยไม่ต้องอำศัยควำมร้อน	ส�ำหรับสำร	 
decolorizer	และ	counter	stain	จะใช้เหมอืนกนัทัง้สองวธิ ี
คอื	3%	HCl	ใน	95%	ethyl	alcohol	และ	0.3%	methylene 
blue	ตำมล�ำดับ

	 ส�ำหรับกำรย้อมสีท้ังสองวิธี	 จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ดังแสดงในรูปที่	1	กล่ำวคือ 
หำกในสิ่งส่งตรวจมีเชื้อ	Mycobacterium	 spp.	ก็จะ 
ท�ำให้มองเห็นกำรติดสีท่ีผนังเซลล์ของเชื้อเป็นสีแดง	 
ในขณะที่แบคทีเรียชนิดอื่นและเซลล์อื่น	ๆ	รวมทั้งพื้นหลัง 
ของแผ่นสไลด์จะติดสีน�้ำเงิน	ท�ำให้สำมำรถอ่ำนผลได้ง่ำย 

เนือ่งจำกสตัีดกนัอย่ำงชดัเจน	แต่เนือ่งจำกสิง่ส่งตรวจทีน่ยิม 
ส่งตรวจกำรย้อมสีทนกรด	ส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงส่งตรวจ 
เสมหะ	(sputum)	ดังนั้นกำรสเมียร์เสมหะลงบนสไลด์ 
ก็มีผลต่อกำรตรวจพบ	acid-fast	bacilli	(AFB)	เช่นกัน	
เพรำะเสมหะจะมีส่วนที่เป็น	mucous	มำก	อำจท�ำให้ไป 
บดบังเชื้อก่อโรคหรืออำจท�ำให้เซลล์ย้อมติดสีได้ไม่ชัดเจน 
ปัจจุบนัจึงมกีำรคดิค้นกำรท�ำ	decontaminated	sputum 
เพ่ือละลำย	mucous	ในเสมหะ	ท�ำให้เรำสำมำรถย้อมส ี
และมองเห็น	AFB	ได้ง่ำยขึ้น	และหำกน�ำเอำ	deconta- 
minated	sputum	ไปเพำะเลีย้งเชือ้ต่อ	กจ็ะลดกำรปนเป้ือน 
ของเชื้อประจ�ำถิ่น	 (nomal	biota)	ที่ปนมำในเสมหะ 
ได้อีกด้วยส�ำหรับกำรรำยงำนผลของกำรย้อมสีทนกรด 
มีเกณฑ์มำตรฐำนในกำรรำยงำน	ดังแสดงในตำรำงที่	1	
เนื่องจำกต้องมีกำร	grading	ปริมำณของเชื้อ	AFB	เพื่อ 
เป็นประโยชน์ในกำรติดตำมกำรรักษำของแพทย์ต่อไป

	 กำรย้อมสีทนกรดเป็นเพียงแค่กำรวินิจฉัยเชื้อ	 
Mycobacterium	spp.	เบือ้งต้น	ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำเป็น
เชือ้ในสปีชส์ีอะไร	ดงันัน้	หำกต้องกำรทรำบถงึระดบัสปีชีส์ 
จะต้องน�ำมำเพำะเลี้ยงเชื้อเพื่อท�ำกำรวินิจฉัยต่อไป	หรือ	
อำจจะใช้วธิทีำงด้ำนอณชูวีโมเลกลุ	(molecular	method) 
ช่วยในกำรวินิจฉัยได้	เช่น	กำรใช้เครื่อง	Xpert	MTB/RIF	
ซ่ึงเป็นเครื่องอัตโนมัติที่สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำเป็นเช้ือ	 
M. tuberculosis	และเป็นเชื้อดื้อยำ	(MDR-TB)	หรือไม่
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ในการรายงานผลการย้อม Acid fast staining

จ�ำนวนของ AFB ท่ีพบ จ�ำนวน field ท่ีดู กำรรำยงำนผล

ไม่พบ	AFB Per	100	immersion	fields
No	AFB	observed

(No	AFB	per	100	fields)

1-9	AFB Per	100	immersion	fields
Record	exact	number
(1-9	AFB	per	100	fields)

10-99	AFB Per	100	immersion	fields
AFB	1+

(10-99	AFB	per	100	fields)

1-10	AFB Per	field
AFB	2+

(1-10	AFB	per	field	in	50	fields)

More	than	10	AFB Per	field
AFB	3+

(>10	AFB	per	field	in	20	fields)

รูปท่ี 1 การติดสีของ Acid-fast bacilli (AFB) 
จากเสมหะผู้ป่วยวัณโรค

ที่มำ:	World	Health	Organization.	Laboratory	services	in	Tuberculosis	control	Part	II:	Microscopy	1998:	p.43
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Dental’s Clinic
อาจารย์ ดร. ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 น�้ำยำบ้วนปำกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมส�ำหรับดูแล
สุขภำพช่องปำก	ถึงแม้ว่ำกำรใช้น�้ำยำบ้วนปำกไม่สำมำรถ
ทดแทนกำรท�ำควำมสะอำดช่องปำกด้วยกำรแปรงฟันและ
ใช้ไหมขดัฟัน	แต่ส�ำหรบัผู้ป่วยบำงกลุม่	น�ำ้ยำบ้วนปำกเป็น
ผลติภณัฑ์เสรมิท่ีช่วยในกำรดแูลสขุภำพช่องปำกประจ�ำวนั 
เพรำะน�้ำยำบ้วนปำกสำมำรถช่วยท�ำควำมสะอำดบริเวณ
ทีก่ำรแปรงฟันไม่สำมำรถเข้ำไปท�ำควำมสะอำดได้	ส�ำหรับ
วิธีกำรใช้ไม่ว่ำจะเป็นก่อนหรือหลังกำรแปรงฟันนั้นจะ 
แตกต่ำงกันไปตำมแต่ประเภทของน�้ำยำบ้วนปำก	และ 
ไม่แนะน�ำกำรใช้น�้ำยำบ้วนปำกในเด็กเล็กต�่ำกว่ำ	 6	ปี	 
เนือ่งจำกกลไกควบคมุกำรกลนืยังไม่พัฒนำเตม็ที	่อำจท�ำให้ 
เกดิอำกำรไม่พึงประสงค์	เช่น	คลื่นไส้	อำเจียน	เป็นต้น	[1]

	 ป ัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น�้ำยำบ้วนปำกที่ขำยตำม 
ท้องตลำดหลำยชนิด	อำจแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	ประเภท 
เครื่องส�ำอำงและประเภทเพื่อกำรรักษำ	ส�ำหรับน�้ำยำ 
บ้วนปำกประเภทเคร่ืองส�ำอำงส่วนใหญ่มีคุณสมบัติช่วย 
ในกำรระงบักลิน่ปำกแบบชัว่ครำว	โดยอำศยักำรอ�ำพรำงกลิน่ 
ด้วยสำรแต่งกลิ่นและแต่งรสชำติที่ถูกใจแก่ผู้ใช้	แต่จะไม่ม ี
ส่วนประกอบอืน่	ๆ 	นอกเหนอืจำกนีท่ี้ช่วยในกำรดแูลสขุภำพ 
ช่องปำก	ในขณะที่น�้ำยำบ้วนปำกประเภทเพื่อกำรรักษำ 
จะมีส่วนประกอบหลักเป็นสำรที่ช่วยก�ำจัดสำเหตุหรือ 
สภำวะทีก่่อโรคในช่องปำก	เช่น	สำรต้ำนกำรอักเสบของเหงอืก	 
สำรฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย	และสำรป้องกันฟันผุ	เป็นต้น

	 ส่วนประกอบหลกัทีพ่บได้ในน�ำ้ยำบ้วนปำกประเภท
เพื่อกำรรักษำ	ได้แก่	เซททิลไพริเดียมคลอไรด์	(Cetylpiri- 
dium	chloride)	 เป็นสำรประกอบท่ีใส่เข้ำไปในน�้ำยำ 
บ้วนปำกเพื่อช่วยในกำรลดกลิ่นปำกที่มีสำเหตุจำกเช้ือ 
แบคทีเรียบำงกลุ ่มคลอเฮกซิดีน	 (Chlorhexidine)	 
เปอร์ออกไซด์	(Peroxide)	และน�ำ้มนัหอมระเหย	(Essential	 
oil)	เป็นสำรที่เติมลงไปในน�้ำยำบ้วนปำกเพ่ือช่วยลดกำร 
สร้ำงครำบจุลินทรีย์	(Plaque)	และกำรอักเสบของเหงือก 
โดยคลอเฮกซิดีนและเปอร์ออกไซด์เป็นสำรที่ต้องมีกำร 
ควบคุมควำมเข้มข้นในน�้ำยำบ้วนปำก	เช่น	0.12-0.2% 
คลอเฮกซดินี	หรอื	1-2%	เปอร์ออกไซด์	เนือ่งจำกสำรเหล่ำนี้ 
หำกใช้ไม่ถูกวิธีอำจเป็นอันตรำยต่อเนื้อเยื่อในช่องปำกได้	 
น�ำ้ยำบ้วนปำกทีม่ส่ีวนประกอบเหล่ำนีจึ้งควรได้รบัค�ำแนะน�ำ 
วธิกีำรใช้จำกหมอฟัน	และสำรส�ำคญัอกีชนดิคือ	ฟลอูอไรด์ 
(Fluoride)	เป็นสำรที่ใส่เข้ำไปในน�้ำยำบ้วนปำกเพื่อเพิ่ม 
ประสทิธภิำพในกำรป้องกนัฟันผ	ุดงันัน้กำรใช้น�ำ้ยำบ้วนปำก 
ชนิดนี้มักจะแนะน�ำให้บ้วนหลังกำรแปรงฟันเพื่อให้กำร 
ออกฤทธิข์องฟลูออไรด์นำนขึ้น
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	 กำรใช ้น�้ำยำบ้วนปำกส�ำหรับกำรดูแลสุขภำพ 
ช่องปำกที่ทันตแพทย์แนะน�ำ	จะประกอบไปด้วยกำรใช้
เพื่อป้องกันและรักษำสภำวะโรคในช่องปำก	เช่น	สภำวะ
กระดูกอักเสบหลังกำรถอนฟัน	สภำวะมีแบคทีเรียก่อโรค 
ในร่องเหงอืก	สภำวะมกีลิน่ปำก	และโรคฟันผ	ุจำกกำรศกึษำ 
ผลของกำรใช้น�้ำยำบ้วนปำกในผู้ป่วยพบว่ำน�้ำยำบ้วนปำก 
ที่มีส ่วนผสมของสำรต ้ำนจุลชีพอย ่ำงคลอเฮกซิดีน	 
เซททิลไพริเดียมคลอไรด์	หรือน�้ำมันหอมระเหย	สำมำรถ
ป้องกันกำรอักเสบของกระดูกเบ้ำฟันหลังกำรถอนฟัน
เนื่องจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย	[2]	และมีประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคุมกลิ่นปำกได้นำนกว่ำน�้ำยำบ้วนปำกประเภท 
เคร่ืองส�ำอำงเนือ่งจำกสำมำรถไปลดกำรเกดิครำบจลุนิทรย์ีและ 
ก�ำจดัสำเหตุของกำรเกิดกลิน่ปำก	[3]	ส�ำหรบัประโยชน์อืน่	ๆ 
ของน�ำ้ยำบ้วนปำกได้มรีำยงำนกำรศกึษำในผูป่้วยว่ำ	กำรใช้ 
น�้ำยำบ้วนปำกท่ีมีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ในกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกสำมำรถช่วยป้องกันฟันผุได้ในเด็ก	และ
น�้ำยำบ้วนปำกบำงชนิดสำมำรถช่วยลดสภำวะปำกแห้ง	 
(Xerostomia)	หรอือำกำรเจบ็ปวดของเนือ้เยือ่ในช่องปำกได้ 

เอกสารอ้างอิง
[1]	 Mariotti	AJ,	Burrell,	K.H.	Mouthrinses	and	Dentifrices.	5th	ed.	Chicago:	American	Dental	Association	and	Physician’s	Desk	Reference,	Inc.;	2009.
[2]			Rodriguez	Sanchez	F,	Rodriguez	Andres	C,	Arteagoitia	Calvo	I.	Does	chlorhexidine	prevent	alveolar	osteitis	after	third	molar	extractions?	Systematic	

review	and	meta-analysis.	J	Oral	Maxillofac	Surg	2017.
[3]			Blom	T,	Slot	DE,	Quirynen	M,	Van	der	Weijden	GA.	The	effect	of	mouthrinses	on	oral	malodor:	a	systematic	review.	Int	J	Dent	Hyg	2012;10(3):	209-22.
[4]			Marinho	VC,	Higgins	JP,	Logan	S,	Sheiham	A.	Topical	fluoride	(toothpastes,	mouthrinses,	gels	or	varnishes)	for	preventing	dental	caries	in	children		

and	adolescents.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2003(4):	CD002782.

รูปที่ 1 น�้ายาบ้วนปากที่ใช้ต้านจุลชีพและการเกิดคราบจุลินทรีย์  
น�้ายาบ้วนปากเพื่อป้องกันฟันผุ และน�้ายาบ้วนปากที่ช่วยลดสภาวะปากแห้ง

	 ถึงแม้ว่ำน�้ำยำบ้วนปำกมีประโยชน์ที่หลำกหลำย	
แต่กำรใช้น�้ำยำบ้วนปำกไม่สำมำรถที่จะทดแทนกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกด้วยวิธีกำรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้	
น�้ำยำบ้วนปำกเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมส�ำหรับกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกเพื่อลดปัญหำในช่องปำกตำมที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น	และกำรใช้น�ำ้ยำบ้วนปำกต่อเนือ่งกนัเป็นเวลำนำน 
อำจก่อให้เกิดผลเสีย	เช่น	กำรติดสีและกำรกระตุ้นให้เกิด
กำรระคำยเคอืงของฟันและเนือ้เยือ่ในช่องปำก	รวมถึงกำร 
ท�ำลำยต่อมรับรสจำกคลอเฮกซิดีนและเซททิลไพริเดียม 
คลอไรด์ที่ผสมอยู่ในน�้ำยำบ้วนปำก	ดังนั้นกำรใช้น�้ำยำ 
บ้วนปำกเพ่ือกำรรักษำควรอยูภ่ำยใต้กำรแนะน�ำของหมอฟัน 
เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภำพช่องปำกมำกที่สุด
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Pharmacy
อาจารย์ ดร. ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ 

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และแนวทางการป้องกันตนเอง

	 กำรลักลอบใส่สำรที่มีฤทธิ์ทำงยำในผลิตภัณฑ์ 
เสริมอำหำร	เพื่อหวังประสิทธิภำพให้ตรงตำมค�ำกล่ำวอ้ำง
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคม 
ทั่วโลก	ณ	ปัจจุบัน	กำรกระท�ำดังกล่ำวก่อให้เกิดอันตรำย
ถึงชีวิตต่อผู้บริโภคเนื่องจำกกำรได้รับยำในปริมำณสูงและ 
ยำวนำนท�ำให้กำรท�ำงำนของร่ำงกำยเสียสมดุลและ 
ล้มเหลวจนถึงข้ันเสียชีวิตได้	 ซึ่งท่ำนผู ้อ่ำนจะสำมำรถ 
เห็นตัวอย่ำงกรณีศึกษำได้ตำมหน้ำข่ำวหนังสือพิมพ์หรือ 
สื่อออนไลน์จำกหลำกหลำยสำรทิศ	ค�ำถำมที่เกิดขึ้น	คือ	 
เรำจะมีวิธีป้องกันตัวเองหรือบุคคลใกล้ตัวจำกเหตุกำรณ์
เหล่ำนีไ้ด้อย่ำงไร?	กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่งของกำรได้รบัยำ 
ปนเปื้อนที่ดีที่สุด	คือ	กำรไม่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
ใด	ๆ 	เลย	แต่หำกท�ำเช่นนี	้เท่ำกบัว่ำผูบ้ริโภคอำจจะเสยีโอกำส 
ทีจ่ะได้รบัผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรทีม่คีณุภำพ	ประสิทธภิำพ	
และควำมปลอดภัยท่ีดี	ดังนั้นบทควำมนี้จึงจะขอแบ่งปัน
ควำมรู้เก่ียวกับกำรลักลอบใส่ยำปนเปื้อน	กำรตรวจสอบ 
และกำรระมัดระวังตนเองจำกผลิตภัณฑ์ที่อันตรำย

	 ส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนของยำ 
ในผลติภัณฑ์เสรมิอำหำรสำมำรถท�ำได้	โดยในปัจจบุนัต�ำรำยำ 
สหรัฐอเมริกำ	(The	United	States	Pharmacopeia	– 
USP)	ได้ก�ำหนดวิธีที่เป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำรทดสอบ
ยำปนเปื้อนเหล่ำนี้ข้ึนมำ	ใน	USP	General	Chapter	
<2251>	Adulteration	of	dietary	supplements	with 
drugs	and	drug	analogs	 โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ของ
ประเภทยำปนเปื้อนไว้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่

 1. สารกระตุ ้นสมรรถภาพทางเพศ (Sexual  
Enhancement)	ซึง่ใช้ในกำรรกัษำภำวะเสือ่มสมรรถภำพ
ทำงเพศส�ำหรับเพศชำย	เช่น	ซิลเดนำฟิล	(sildenafil)
 2. สารเพ่ือการลดน�า้หนกั (Weight Loss)	ซึง่เป็น
สำรที่สำมำรถออกฤทธิ์ในกำรลดควำมอยำกอำหำร	เช่น	 
ไซบูทรำมีน	(sibutramine)	สำรที่เพิ่มกำรเมแทบอลิซึม 

ในร่ำงกำย	 เช่น	 สำรสังเครำะห์ของฮอร์โมนไทรอยด	์ 
สำรดักจับไขมันในระบบทำงเดินอำหำร	เช่น	ออริสแตท	
(orlistat)	ยำระบำย	และยำขับปัสสำวะ	เป็นต้น
 3. สารกระตุ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางกีฬา (Sport 
Performance Enhancement)	หรือที่เรียกว่ำสำรโด๊ป	
สำรกลุ่มนี้มักเป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจน	ซึ่ง 
จัดอยู่ในกลุ ่มฮอร์โมนสเตียรอยด์	 ออกฤทธิ์เสริมสร้ำง 
ควำมแขง็แรงของกล้ำมเนือ้	รวมถงึสำรกลุม่เพิม่ควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำงำนของหัวใจ	เป็นต้น

	 แนวทำงกำรตรวจสอบยำปนเปื้อนกลุ่มดังกล่ำว	 
จะท�ำโดยใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่ำไฮเพอร์ฟอร์มำนซ์ลิควิด 
โครมำโทรกรำฟี	(high-performance	liquid	chromato- 
graphy	–	HPLC)	ร่วมกับตัวตรวจวัดแมสสเปกโทรมิเตอร์	
(mass	spectrometer	–	MS)	ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำวน้ัน 
มีควำมจ�ำเพำะ	(specificity)	ควำมไว	(selectivity)	ควำม 
แม่นย�ำ	(precision)	และควำมถกูต้อง	(accuracy)	สงูมำก 
หำกจะเปรียบเทียบประสิทธภิำพให้ผู้อ่ำนสำมำรถเหน็ภำพ
ได้ชัดเจน	คือ	สมมติว่ำท่ำนน�ำเม็ดเกลือ	1	เม็ด	ละลำยลง 
ในน�ำ้ปริมำตร	1	ลิตร	และน�ำไปวเิครำะห์ด้วยเคร่ืองมอืดงักล่ำว 
เครื่องมือสำมำรถตรวจพบปริมำณเกลือได้อย่ำงแม่นย�ำ
และถูกต้องแม้จะมีปริมำณเพียงน้อยนิด	ดังน้ันหำกมีกำร
ลักลอบใส่สำรในปริมำณที่น้อย	ๆ	เพื่อให้ตรวจสอบไม่พบ 
จงึเป็นควำมคดิทีผ่ดิอย่ำงรนุแรง	อย่ำงไรกต็ำมกำรตรวจสอบ 
ดังกล่ำวนั้นไม่สำมำรถท�ำได้อย่ำงรวดเร็วสักเท่ำไรนัก
เนื่องจำกกำรต้องใช้ระยะเวลำส�ำหรับกำรวิเครำะห์และ
จะต้องท�ำซ�้ำจนให้เป็นที่แน่ใจ	(ในกรณีตัวอย่ำงคดีควำม)	
ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดของจ�ำนวนกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได ้
ดังนั้น	 ผู ้บริโภคจึงควรศึกษำควำมรู ้เพื่อหำแนวทำง
กำรป้องกันตนเองจำกผลิตภัณฑ์ท่ีปนเปื้อนยำเพ่ิมเติม 
อีกทำงหนึ่ง

09จดหมายข่าวสานสุขภาพ ปีที ่ 17 ฉบับที ่ 1 เดือนมกราคม 2019



	 •	อย่ำหลงเช่ือผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเกินจริง	
โดยเฉพำะผลติภณัฑ์ท่ีมกีำรระบุสรรพคณุในกำรรักษำหรอื
มีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลต่อร่ำงกำย
ของเรำโดยเด็ดขำด	เช่น	ลดควำมอ้วน	ช่วยรักษำโรคไขข้อ	
มะเร็ง	ภูมิแพ้	ฯลฯ	เพรำะตำมนิยำมทำงกฎหมำยแล้ว 
จะเข้ำข่ำยเป็น	 “ยำ”	มำกกว่ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร	 
หำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีสรรพคุณอย่ำงที่กล่ำวอ้ำงจริง 
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นยำรักษำโรคเท่ำนั้น
	 •	กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร	จะต้องได้รับ
กำรอนุญำตจำกทำงส�ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	
(อย.)	ซึ่งสังเกตจำกเลขทะเบียน	(ที่ไม่ใช่เลข	อย.)	ซึ่งขึ้น
ด้วยอกัษร	"ฆอ.	….."	ในสือ่ประชำสัมพันธ์	และเลขดังกล่ำว 
จะต้องแสดงทุกครั้งในสื่อที่ประชำสัมพันธ์

แนวทางการหลีกเล่ียงและป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพ

	 ถงึแม้ว่ำปัจจบุนัเจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐัจะด�ำเนนิกำรปรำบปรำมผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรทีผิ่ดกฎหมำยอย่ำงเข้มงวดก็ตำม	
แต่ก็ไม่สำมำรถจัดกำรได้หมดส้ิน	เนื่องจำกจ�ำนวนผู้กระท�ำผิดมีมำกมำยท้ังคนในและคนนอกประเทศ	จึงขอฝำกผู้อ่ำน 
ทุกท่ำนโปรดใช้วิจำรณญำณในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร	ในบทควำมนี้มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้

	 •	กำรน�ำผลกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร
โดยเฉพำะใบรำยงำนผลที่ออกโดยห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนมำโฆษณำตำมสื่อต่ำง	ๆ	นั้น	เป็นสิ่งที่
ไม่น่ำเชื่อถือเลย	เนื่องจำกระบบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทีไ่ด้คณุภำพจะมข้ีอก�ำหนดว่ำจะต้องมกีำรระบุข้อควำมว่ำ	 
“รับรองเฉพำะตัวอย่ำงที่ส่งตรวจเท่ำนั้น”	 ซึ่งแปลว่ำ
ตวัอย่ำงอืน่	ๆ	ไม่ทรำบว่ำมกีำรปนเป้ือนหรอืไม่	เพรำะไม่ได้ 
ตรวจสอบ	นอกจำกนี้กำรน�ำผลกำรวิเครำะห์มำใช้เพื่อกำร
โฆษณำนั้นมีควำมผิด	เน่ืองจำกในข้อก�ำหนดได้บังคับให้
แสดงข้อควำม	"ห้ำมน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรโฆษณำโดยเด็ดขำด"	 
ซึ่งห้องปฏิบัติกำรสำมำรถเอำผิดทำงกฎหมำยต่อผู้น�ำไป
โฆษณำต่อได้

เอกสารอ้างอิง
[1]	 U.S.	Convention.	The	United	States	Pharmacopeia–National	Formulary.	USP	General	Chapter	<2251>	Adulteration	of	dietary	supplements	with	

drugs	and	drug	analogs.
[2]	 ประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เรือ่ง	หลักเกณฑ์กำรโฆษณำอำหำร	พ.ศ.	2551.	ส�ำนกัอำหำร	ส�ำนกัคณะกรรมกำรอำหำรและยำ.	อ้ำงองิจำก	http://food.

fda.moph.go.th/advertise.php
[3]	 ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ.	“รู้เท่ำทัน”	

โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพเกินจริง.	อ้ำงอิงจำก	http://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2018-05-04-11-32-07

แหล่งที่มำของบทควำม	https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/440/
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Doctor’s Office 
อาจารย์ นายแพทย์วศิน แมตสี่

หน่วยวิจัยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
(Travel Medicine)

	 เวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเที่ยว	หรือ	Travel	
Medicine	เป็นกำรแพทย์เฉพำะทำงสำขำหนึ่งที่ถูกพัฒนำ
มำอย่ำงต่อเน่ืองกว่ำ	30	ปี	เนื่องมำจำกมีกำรเพิ่มขึ้นของ 
นกัเดนิทำงท่องเทีย่วทัว่โลกเป็นจ�ำนวนมำกซึง่มโีอกำสเสีย่ง 
ที่จะมีกำรน�ำเชื้อโรคจำกที่ต่ำง	ๆ	 เดินทำงไปพร้อมกับ 
นกัเดนิทำงด้วยเช่นกนั	ยกตวัอย่ำงเช่นกำรแพร่กระจำยของ
โรคระบบทำงเดนิหำยใจเฉยีบพลนัร้ำยแรง	(Severe	Acute	
Respiratory	Syndromes:	SARS)	หรือกำรระบำดของ 
โรคทำงเดินหำยใจตะวนัออกกลำง	(Middle	East	Respira-
tory	Syndrome:	MERS)	เป็นต้น	ดงันัน้จงึจ�ำเปน็อย่ำงยิง่ 
ทีน่กัเดนิทำงจะต้องมกีำรเตรยีมตวัป้องกันภยัสุขภำพต่ำง	ๆ 	 
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในขณะเดนิทำงหรอืแม้แต่ภำยหลงัจำกกำร
เดินทำง

	 ซึ่งแพทย์เวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเที่ยวนั้น	 
จะท�ำหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเสี่ยง	 ให้ค�ำปรึกษำ	 
ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพต่ำง	ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงแก่นักเดินทำงและนักท่องเที่ยว
ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	(Pre-travel	consultation) 
รวมถึงกำรให้วัคซีนป้องกันโรค	ยำป้องกันโรค	ขึ้นอยู่กับ 
ควำมเสีย่งของแต่ละคน	นอกจำกน้ียงัดแูลรกัษำนกัท่องเทีย่ว 
ที่มีอำกำรเจ็บป่วยภำยหลังจำกเดินทำงกลับอีกด้วย	
(Post-travel	evaluation)	เช่น	มอีำกำรไข้หลงัจำกเดนิทำง 
กลับมำจำกแอฟริกำ	หรือมีอำกำรถ่ำยเหลวหลังเดินทำง 
กลบัมำจำกอนิเดยี	เป็นต้น	รวมไปถงึกำรเฝ้ำระวงั	สอบสวน 
โรคที่เก่ียวข้องกับกำรเดินทำงและจัดกำรปัญหำและภัย 
สุขภำพต่ำง	ๆ	อันเกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงและท่องเที่ยว	 
ดังน้ันค�ำว่ำ	เวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเท่ียว	จะไม่ได ้
จ�ำกัดเฉพำะกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่ำน้ัน	แต่หมำยรวมถึง 
นักเดินทำงทุกประเภทที่มีกำรเคลื่อนย้ำยหรือเดินทำงจำก 
ที่หนึ่งไปที่หนึ่ง	เช่น	ผู้อพยพ	ผู้ลี้ภัย	เป็นต้น	หรือกิจกรรม 
ที่มีคนเดินทำงไปรวมกันเยอะ	ๆ	(Mass	gatherings)	เช่น	 
กำรไปร่วมพิธีฮัจญ์	(Hajj)	เป็นต้น

	 ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น	ในช่วง	5	ปีหลังนี้	มีกำร 
พฒันำกำรแพทย์ด้ำนเวชศำสตร์กำรเดนิทำงและท่องเทีย่ว
เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก	ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดให้บริกำรคลินิก
เวชศำสตร์ท่องเท่ียว	(Travel	Clinic)	เพ่ือให้ค�ำปรึกษำ 
เร่ืองกำรเตรียมตัวด้ำนสุขภำพก่อนกำรเดินทำงและดูแล
สุขภำพภำยหลังกำรเดินทำง	มีกำรประชุมวิชำกำรด้ำน
เวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเที่ยว	 กำรเปิดหลักสูตร 
ฝึกอบรมแพทย์เฉพำะทำง	(Residency	training	in	Travel	 
Medicine)	อย่ำงไรก็ตำมองค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์กำร 
เดินทำงและท่องเท่ียวในประเทศไทยรวมถึงภูมิภำคเอเชีย 
อำคเนย์มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งและต้องอำศัยควำมร่วมมือ 
แบบสหสำขำวิชำชีพในกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู ้เพื่อ 
ประโยชน์ต่อประชำชนในภูมิภำคต่อไปในอนำคต
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	 กำรหกล้ม	เป็นปัญหำที่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอำยุ	กำรหกล้มมักเกิดได้ทั้งภำยในบ้ำน	เช่น	ห้องน�้ำ	ห้องนอน	หรือ
ห้องครัว	และเกิดภำยนอกบ้ำนขณะออกไปท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	เช่น	ในสวน	บนถนน	หรือบนทำงเท้ำ	ผลที่มักเกิดตำมมำ
จำกกำรหกล้ม	เช่น	กำรบำดเจ็บเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	แผลถลอก	ฟกช�้ำตำมร่ำงกำย	หรือกำรบำดเจ็บที่รุนแรง	เช่น	กระดูก 
ข้อสะโพกหกั	เป็นต้น	สำเหตหุลกัของกำรหกล้มในผูสู้งอำย	ุได้แก่	กล้ำมเนือ้ขำอ่อนแรง	และกำรทรงตวัทีไ่ม่ดี	กำรออกก�ำลังกำย 
เพ่ือเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำและกำรฝึกกำรทรงตัวเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรป้องกันกำรหกล้ม	ท�ำให้ผู้สูงอำยุ 
ห่ำงไกลกำรล้ม….เลิกล้มกันเถอะ

	 อุปกรณ์	ได้แก่	รำวจับ	โต๊ะหรือเก้ำอี้ที่เรียงต่อกันประมำณ	10	ก้ำว

Physical therapy 
อาจารย์ กภ.ธัญวรัตน์ จันทนชัย, 

อาจารย์ ดร. กภ. เบญจวรรณ อภินนท์กูล

อาจารย์ กภ.ศศิธร แสงเรืองรอบ, 

อาจารย์ กภ.วรินทร์ รักกมล, 

ผศ. ดร.ภครตี ชัยวัฒน์

คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เลิกล้มกับกายภาพบำาบัด

5 ท่า ป้องกันการหกล้ม

ท่าที่ 1 ท่าย่อเหยียดเข่า
วัตถุประสงค์:	เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงกล้ำมเนื้อรอบเข่ำและฝึกกำรทรงตัวขณะยืน	
วิธีปฏิบัติ:	ยืนตัวตรง	มือ	2	ข้ำงจับที่จับที่มั่นคง	เช่น	รำวจับหรือโต๊ะเพื่อช่วยพยุงตัวไว้	มองตรงไปข้ำงหน้ำ 

วำงเท้ำทั้ง	2	ข้ำงเท่ำกับควำมกว้ำงของช่วงไหล่	ย่อเข่ำลงให้เข่ำเคลื่อนไปข้ำงหน้ำไม่เกินปลำยเท้ำ	โดยไม่ก้มตัว	 
แล้วเหยียดเข่ำขึ้น	ท�ำ	10	ครั้ง	(10	ครั้งนับเป็น	1	รอบ)	และท�ำ	3	รอบ

รูปที่ 1.2รูปที่ 1.1
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ท่าที่ 2 เขย่งส้นเท้าและปลายเท้า
วัตถุประสงค์:	เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำและฝึกกำรทรงตัวขณะยืน
วิธีปฏิบัติ:	ยืนตัวตรง	มือ	2	ข้ำงจับท่ีจับท่ีม่ันคง	เช่น	รำวจับหรือโต๊ะเพ่ือช่วยพยุงตัวไว้	มองตรงไปข้ำงหน้ำ 

ยกส้นเท้ำทั้ง	2	ข้ำงขึ้นพร้อมกัน	นับ	1,	2,	3	วำงส้นเท้ำลง	จำกนั้นสลับยกปลำยเท้ำท้ัง	2	ข้ำงข้ึนพร้อมกัน	นับ	1,	2,	3	
วำงปลำยเท้ำลง	นับเป็น	1	ครั้ง	ท�ำ	10	ครั้ง

ท่าที่ 3 ยืนต่อเท้า
วัตถุประสงค์:	เพื่อเพิ่มกำรทรงตัวขณะยืนนิ่ง
วิธีปฏิบัติ:	 ยืนตัวตรง	หันด้ำนข้ำงล�ำตัวเข้ำหำ 

ที่จับที่มั่นคง	 เช่น	 รำวจับหรือโต๊ะเพื่อช่วยพยุงตัวไว  ้
มือข ้ำงหน่ึงจับรำวจับให ้มั่น 	 มองตรงไปข ้ำงหน ้ำ	 
เอำส้นเท้ำซ้ำยไปวำงต่อข้ำงหน้ำเท้ำขวำ	วำงให้เท้ำทั้ง	 
2	ข้ำงเป็นเส้นตรง	และยืนค้ำงท่ำไว้	10	วินำที	จำกนั้น
เปลีย่นข้ำงน�ำส้นเท้ำขวำวำงหน้ำเท้ำซ้ำย	และยนืค้ำงท่ำไว้	 
10	วินำที	ท�ำ	10	ครั้ง

รูปที่ 2.1 รูปที่ 2.2

รูปที่ 3

ท่าที่ 4 เดินต่อเท้า
วัตถุประสงค์:	เพื่อเพิ่มกำรทรงตัวขณะยืนและเดิน
วิธีปฏิบัติ:	ยืนตัวตรง	หันด้ำนข้ำงล�ำตัวเข้ำหำท่ีจับท่ีมั่นคง	เช่น	รำวจับหรือโต๊ะเพ่ือช่วยพยุงตัวไว้	มือข้ำงหนึ่ง 

จบัรำวจบัให้มัน่	มองตรงไปข้ำงหน้ำ	น�ำส้นเท้ำซ้ำยวำงต่อข้ำงหน้ำเท้ำขวำ	วำงให้เท้ำทัง้	2	ข้ำงต่อกนัเป็นเส้นตรงเป็นทำง
เริ่มต้น	จำกนั้นให้เดินต่อเท้ำสลับกันเช่นนี้ไปเรื่อยจนครบ	10	ก้ำว

รูปที่ 4.1 รูปที่ 4.2
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ท่าที่ 5 เดินด้านข้าง
วัตถุประสงค์:	เพิ่มควำมแข็งแรงของสะโพกด้ำนข้ำงและกำรทรงตัวขณะยืน
วิธีปฏิบัติ:	ยืนตัวตรง	มือ	2	ข้ำงจับที่จับที่มั่นคง	เช่น	รำวจับหรือโต๊ะเพื่อช่วยพยุงตัวไว้	มองตรงไปข้ำงหน้ำ	 

จำกนั้นก้ำวเท้ำมำทำงขวำ	1	ก้ำว	พร้อมกับขยับมือขวำตำมมำ	ตำมด้วยก้ำวเท้ำซ้ำยมำชิดเท้ำขวำ	พร้อมกับขยับมือซ้ำย
ตำมมำ	เดินเช่นนี้ไปเรื่อยจนครบ	10	ก้ำว

ข้อควรปฏิบัติ

-	แต่ละท่ำหำกสำมำรถท�ำได้โดยไม่เซหรอืล้ม	สำมำรถเพ่ิมควำมยำกโดยกำรปล่อยมือได้จำกท่ีจบั	แต่เพือ่ควำมปลอดภยั 
ควรอยู่ใกล้บริเวณที่มีที่จับที่มั่นคง

-	ควรออกก�ำลงักำยเป็นประจ�ำอย่ำงน้อย	3	วนัต่อสปัดำห์

ผู้สูงอำยุที่มีโรคประจ�ำตัวและอำกำรเหล่ำนี้	ควรปรึกษำแพทย์หรือนักกำยภำพบ�ำบัดก่อนออกก�ำลังกำย
-	โรคอัมพฤกษ์-อัมพำต
-	โรคหลอดเลือดสมอง
-	โรคพำร์กินสัน
-	ข้อเข่ำเสื่อมมำก
-	สูญเสียกำรทรงตัว	ขณะยืนหรือเดิน
-	ไม่สำมำรถขยับเคลื่อนข้อเข่ำและข้อเท้ำ
-	ใช้เครื่องพยุงในกำรเดิน

หำกออกก�ำลงักำยแล้วมอีำกำรดงัต่อไปนี	้ควรปรกึษำแพทย์หรือนักกำยภำพบ�ำบัด	
-	เวียนศีรษะ	หน้ำมืด	หรือเป็นลม
-	เจ็บแน่นหน้ำอก
-	เหนื่อยหอบหำยใจล�ำบำก
-	ปวดหรือเจ็บมำก

เอกสารอ้างอิง
[1]	Thomas	S,	Mackintosh	S,	Halbert	J.	Does	the	‘Otago	exercise	programme’	reduce	mortality	and	falls	in	older	adults?:	a	systematic	review	and	meta-analysis.		

Age	and	Ageing.	2010	November,	39	(6),	681–7.
[2]	Shubert	TE,	Goto	LS,	Smith	ML,	Jiang	L,	Rudman	H,	Ory	MG.	The	Otago	Exercise	Program:	Innovative	Delivery	Models	to	Maximize	Sustained	Outcomes	for	High	

Risk,	Homebound	Older	Adults.	Front	Public	Health.	2017	Mar	23;5:54.	doi:	10.3389/fpubh.2017.00054.	eCollection	2017.

รูปที่ 5.1 รูปที่ 5.2
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แผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ค.ศ. 2019-2023
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย จ�ำนวน
ปี ค.ศ.

2019 2020 2021 2022 2023

I การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

1 Obstetrics	and	Gynecology Physician 6 3 3

2 Pediatrics Physician 6 3 3

3 Surgery Physician 6 3 3

4 Anesthesiology Physician 6 3 3

5 Medicine Physician 10 5 5

6 Tropical	Medicine Physician 10 5 5

7 Radiology Physician 10 5 5

8 Orthopedic	surgery Physician 6 3 3

9 Psychiatry Physician 6 2 2 2

10
Anatomical	pathology		I,	II,	III,	IV	
and	V

Physician 9 3 3 3

11 Cytotechnologist Lab	technician 5 2 3

12 Nursing	Administration Nurse 5 5

13 Midwifery Nurse 5 5

14 Pediatric	Nursing Nurse 5 5

15 Medical	and	Surgical	Nursing Nurse 5 5

16 Dentistry Dentist 15 5 5 5

17 Pharmacy Pharmacist 15 3 3 3 3 3

18 Medical	Laboratory	Diagnosis	 Lab	technician 15 3 3 3 3 3

19 Physical	Therapy Physical		therapist 15 5 5 5

20 Public	Health PH	staff 20 5 5 5 5

21 Hospital	Administration	 Director 10 10

22 Nutrition Nutritionist 10 4 3 3

รวมจ�ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 200 40 40 40 40 40

II การติดตาม ครั้ง 1 1 1 1 -

III การประชุมวิชาการ ครั้ง - 1 1 1 1

IV สานสุขภาพ ฉบับ 2 2 2 2 2

สกู๊ปพิเศษ

15จดหมายข่าวสานสุขภาพ ปีที ่ 17 ฉบับที ่ 1 เดือนมกราคม 2019



กระดานข่าว

จดัพมิพ์โดย
Office of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects	Chitralada	Villa,	Dusit	Palace,	 
Bangkok	10303,	Thailand	Tel:	(66	2)	282	6511	(66	2)	281	3921	Fax:	(66	2)	281	3923	www.psproject.org

พิมพ์ที่
Parbpim Company Limited	45/14	Moo	4,	Bangkruay-Jongthanorm	Rd.,	Bangkanoon,	Bangkruay,	 
Nonthaburi	11130,	Thailand	Tel:	(66	2)	879	9154	Fax:	(66	2)	879	9153	http://www.parbpim.com

"สำมำรถ	Download	
จดหมำยข่ำวสำนสุขภำพได้ที่นี"่
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