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สถานการณ์โรคโควิด (COVID-19)

	 โรคโควิิด	19	(COVID-19)	ถืือเป็็นโรคติิดเชืื้�ออุบััติิใหม่่ 
ท่ี่�สำำ�คัญ	โดยเริ�ม่ต้ินก�รระบั�ดจ�กติล�ดข�ยส่ำงอ�ห�ร 
หัวิหน�น	เมื่องอ่่ฮัั่�น	ม่ลฑลห่เป่็ย	สำ�ธ�รณรัฐป็ระชื้�ชื้นจ่น
ตัิ�งแต่ิเดือนพฤศจิก�ยน	ค.ศ.	2019	ต่ิอม่�ม่่ก�รแพร่กระจ�ย
ไป็ทัี่�วิโลก	นับัจนถึืงวัินท่ี่�	28	พฤศจิก�ยน	ค.ศ.	2020	ม่่ 
ผู้่้ป่็วิยโรคโควิิด	19	จำ�นวินทัี่�งหม่ด	62,216,767	ร�ยจ�ก	 
191	ป็ระเที่ศทัี่�วิโลก	และม่่ผู้่้เส่ำยช่ื้วิิติ	1,451,131	ร�ย[1] 
สำำ�หรับัในป็ระเที่ศไที่ยม่่ผู้่้ป่็วิยจำ�นวินทัี่�งหม่ด	3,966	ร�ย	 
เส่ำยช่ื้วิิติ	60	ร�ย[2]	 โดยนับัจนถึืงปั็จจุบััน	ม่่ก�รศึกษ�ท่ี่�
เก่�ยวิข้องกับัโรคโควิิด	19	จำ�นวินม่�ก	ทัี่�งในแง่ของอ�ก�รและ	 
อ�ก�รแสำดง	ก�รวิินิจฉััย	ก�รรักษ�และก�รป็้องกัน	จึงม่่
ควิ�ม่จำ�เป็็นต้ิองติิดติ�ม่สำถื�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิื้ดต่ิอไป็

พยาธิิกำำาเนิิดโรค
 โรคโควิิด	19	เกิดจ�กเชืื้�อไวิรัสำ	SARS-CoV-2	ซึึ่�งเป็็นไวิรัสำ
ชื้นิดม่่เป็ลือกหุ้ม่	ชื้นิดเบัต้ิ�โคโรน�ไวิรัสำ	(β-coronavirus)	 
ซึึ่�งม่่ก�รเร่ยงตัิวิที่�งพันธุกรรม่เหมื่อน	SARS-CoV-1	ร้อยละ	 
80	และไวิรัสำโคโรน�	RaTG	13	ในค้�งค�วิร้อยละ	96.2[3]	

โป็รต่ินเป็ลือกหุ้ม่ท่ี่�สำำ�คญัได้แก่	โป็รต่ิน	S	ซึึ่�งสำ�ม่�รถืจบัักับั 
angiotensin-converting	enzyme-2	ในม่นุษย	์โดยเฉัพ�ะ
อย่�งยิ�งในระบับัที่�งเดินห�ยใจส่ำวินบันและเยื�อบุัติ�	ซึึ่�งจะ
จับัได้ด่กว่ิ�	SARS-CoV-1	และม่่ป็ริม่�ณเชืื้�อไวิรัสำม่�กท่ี่�สุำด
ในช่ื้วิงสัำป็ด�ห์แรกของก�รติิดเชืื้�อ	จึงสำ�ม่�รถืแพร่ระบั�ดได้
ง่�ยกว่ิ�ไวิรัสำ	SARS-CoV-1	ซึึ่�งมั่กพบัป็ริม่�ณไวิรัสำม่�กท่ี่�สุำด
ในสัำป็ด�ห์ท่ี่�	2	ของก�รติิดเชืื้�อ
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อากำารและอากำารแสดง
	 ผู้่้ป่็วิยโรคโควิิด	 19	 ม่่อ�ก�รและอ�ก�รแสำดง 
หล�กหล�ย	ตัิ�งแต่ิไม่่ม่่อ�ก�รไป็จนถืึงอ�ก�รรุนแรง	เช่ื้น	
ป็อดติิดเชืื้�อ	หรือ	acute	respiratory	distress	syndrome	
(ARDS)	ไป็จนถึืงเส่ำยช่ื้วิิติ	โดยม่่ระยะฟัักตัิวิได้ถึืง	14	วัิน[4] 
อ�ก�รท่ี่�พบับ่ัอย	ได้แก่	ไข้	ไอ	ห�ยใจหอบัเหนื�อย	ป็วิดศ่รษะ
ป็วิดติ�ม่ตัิวิ	อ�ก�รอื�น	ๆ	ท่ี่�พบัได้รองลงม่�	ได้แก่	ท้ี่องเส่ำย
ถ่ื�ยอุจจ�ระเหลวิ	นำ��ม่่ก	จม่่กไม่่	ได้กลิ�น	ลิ�นไม่่รบััรสำ	เจ็บัคอ	 
ป็วิดท้ี่อง	คลื�นไส้ำอ�เจ่ยนได้	อ�ก�รอื�น	ๆ	นอกจ�กระบับั 
ที่�งเดินห�ยใจ	เช่ื้น	ระบับัหัวิใจ	ระบับัโลหิติวิิที่ย�	ระบับั 
ที่�งเดินอ�ห�รและติับั	 ระบับัป็ระสำ�ที่	 รวิม่ทัี่�งภ�วิะ 
ก�รอักเสำบัรุนแรงทัี่�งในเด็กและในผู้่้ใหญ่	 (severe 
inflammatory	syndrome)

กำารวิินิิจฉััย
	 ในปั็จจุบััน	 แนะนำ�ให้ติรวิจผู้่้ท่ี่�ม่่ควิ�ม่เสำ่�ยงและ
อ�ก�รท่ี่�เข้�ได้กับัโรคโควิิด	19	ด้วิย	nasopharyngeal 
และ	throat	swab	สำำ�หรับั	SARS-CoV-2	nucleic	acid	
amplification	test	(NAAT)[5] 

กำารรักำษาและกำารป้้องกำันิ
	 ปั็จจุบัันยังไม่่ม่่ก�รรักษ�ท่ี่�จำ�เพ�ะติ่อโรคโควิิด	19	 
จ�กข้อม่่ลจนถึืงวัินท่ี่� 	 29	 พฤศจิก�ยน	 ค.ศ.	 2020 
ข้อแนะนำ�ก�รรักษ�โรคโควิิด	19	ได้แก่	ก�รรักษ�ติ�ม่
อ�ก�ร	ย�ต้ิ�นไวิรัสำ	 ย�ลดก�รอักเสำบั	และผู้ลิติภัณฑ์ 
จ�กเลือด[4]	ซึึ่�งจำ�เป็็นติ้องติิดติ�ม่ผู้ลก�รศึกษ�วิิจัยอย่�ง
ใกล้ชิื้ดต่ิอไป็	สำำ�หรับัก�รป็อ้งกันโรคโควิิด	19	นั�น	เนื�องจ�ก
โรคโควิิด	19	แพร่กระจ�ยผู่้�นละอองฝอย	 (droplet 
transmission)	และที่�งก�รสัำม่ผัู้สำ	(contact	transmission)	 
เป็็นหลัก	และที่�ง	airborn	transmission	เฉัพ�ะกรณ่
ที่ำ�	aerosol	generating	procedures	หรือเมื่�ออย่่ในท่ี่� 
ท่ี่�อ�ก�ศไม่่ถ่ื�ยเที่	 จึงแนะนำ�ก�รใส่ำหน้�ก�กอน�มั่ย 
ก�รเว้ินระยะห่�งอย่�งน้อย	1-2	เม่ติร	ก�รล้�งมื่อและ 
ก�รที่ำ�ควิ�ม่สำะอ�ดพื�นผิู้วิสัำม่ผัู้สำบ่ัอย	ๆ	สำำ�หรับัวัิคซ่ึ่นโรค 
โควิิด	19	ม่่วัิคซ่ึ่นหล�ยชื้นิดกำ�ลังอย่่ในระหวิ่�งก�รศึกษ�
ระยะท่ี่�	3	ซึึ่�งต้ิองติิดติ�ม่ข้อม่่ลอย่�งใกล้ชิื้ดต่ิอไป็
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การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วย COVID-19

	 ก�รระบั�ดอย่�งรวิดเร็วิทัี่�วิโลกของโรค	COVID-19	
ในป็จัจุบัันกำ�ลังเป็็นป็ญัห�ใหญท่่ี่�ทุี่กป็ระเที่ศใหค้วิ�ม่สำำ�คญั
อย�่งยิ�ง	เพร�ะไม่่เพ่ยงแต่ิส่ำงผู้ลกระที่บัต่ิอสุำขภ�พป็ระชื้�ชื้น
โดยติรง	ยังส่ำงผู้ลกระที่บัต่ิอระบับัสำ�ธ�รณสุำข	เศรษฐกิจ	 
และสัำงคม่	โรค	COVID-19	เกิดจ�กก�รติิดเชืื้�อ	severe	
acute	respiratory	syndrome	coronavirus	2	(SARS-
CoV-2)	ซึึ่�งพบัร�ยง�นก�รระบั�ดครั�งแรกเมื่�อป็ล�ยเดือน 
ธันวิ�คม่	 ค.ศ.	 2019	ณ	 สำ�ธ�รณรัฐป็ระชื้�ชื้นจ่น[1] 

ก�รติรวิจที่�งห้องป็ฏิิบััติิก�รเพื�อยืนยันก�รวิินิจฉััยโรค	
COVID-19	ท่ี่�ใช้ื้ในปั็จจุบัันคือ	ก�รติรวิจห�	RNA	ท่ี่�จำ�เพ�ะ
ของไวิรัสำ	SARS-CoV-2	ด้วิยวิิธ่	 real-time	 reverse- 
transcription	polymerase	chain	reaction	(rRT-PCR)	[2] 

จ�กจำ�นวินผู้่้ป่็วิยและผู้่้ติิดเชืื้�อท่ี่�เพิ�ม่ขึ�นอย่�งรวิดเร็วิ	จึง 
ได้ม่่ก�รศึกษ�ผู้ลก�รติรวิจที่�งห้องป็ฏิิบััติิก�รอื�น	ๆ	ท่ี่�อ�จ
จะม่่ป็ระโยชื้น์	สำ�ม่�รถืช่ื้วิยในก�รวิินิจฉััย	ติิดติ�ม่ก�รรักษ�	 
หรือบัอกควิ�ม่รุนแรงของโรคได้	

กำารตรวิจ CBC
	 CBC	 เป็็นก�รที่ดสำอบัหนึ�ง	 ท่ี่�ผู้ลติรวิจหล�ย	 
parameters	 ม่่ก�รเป็ล่�ยนแป็ลงอย่�งม่่นัยสำำ�คัญใน
โรค	COVID-19[3-5]	ก�รศึกษ�ในป็ระเที่ศอิติ�ล่ร�ยง�น
ผู้่้ป่็วิยท่ี่�เข้�รับัก�รรักษ�ท่ี่�ห้องฉุักเฉิันจำ�นวิน	207	คน	 
แยกเป็็นผู้่้ป่็วิยท่ี่�ม่่ผู้ลติรวิจยืนยันโรค	COVID-19	เป็็นบัวิก	 
105	คน	และผู้่้ป่็วิยท่ี่�ม่่ผู้ลติรวิจยืนยันโรคเป็็นลบั	102	คน	 
พบัว่ิ�	 ผู้่้ป่็วิยท่ี่�ติิดเชืื้�อม่่จำ�นวินเม็่ดเลือดข�วิน้อยกว่ิ�
ผู้่้ ป่็วิยท่ี่� ไ ม่่พบัก�รติิดเชื้ื�ออย่�งม่่ นัยสำำ� คัญที่�งสำถิืติิ 

lymphocyte	และ	neutrophil	ในกลุ่ม่ผู้่้ติิดเชืื้�อม่่จำ�นวิน 
ติำ��กวิ่�กลุ่ม่ผู้่้ป่็วิยท่ี่�ไม่่ติิดเชื้ื�ออย่�งม่่นัยสำำ�คัญที่�งสำถืิติิ 
เช่ื้นกัน	 แต่ิไม่่พบัควิ�ม่แติกต่ิ�งของจำ�นวินเกล็ดเลือด
ระหว่ิ�งผู้่้ป่็วิยทัี่�งสำองกลุ่ม่[3]	อย่�งไรก็ติ�ม่ม่่ร�ยง�น 
ผู้ลก�รศึกษ�ท่ี่�แติกต่ิ�งออกไป็ในผู้่้ป็่วิย	COVID-19	หล�ย
พันคนท่ี่�ม่่อ�ก�รรุนแรง	กล่�วิคือ	 ผู้่้ป่็วิยกลุ่ม่น่�ม่่จำ�นวิน 
เม็่ดเลือดข�วิเพิ�ม่ขึ�นเล็กน้อย[4,	5]	และจำ�นวินยิ�งเพิ�ม่ 
ม่�กขึ�นอย่�งม่่นัยสำำ�คัญในผู้่้ป่็วิยท่ี่�ม่่อ�ก�รรุนแรงจนถึืง 
เส่ำยช่ื้วิิติ[4]	 และม่่จำ�นวิน	 neutrophil	 เพิ�ม่ขึ�น	 แต่ิ 
lymphocyte	monocyte	และ	eosinophil	ม่่จำ�นวิน
ลดลง	โดยเฉัพ�ะ	lymphocyte	ท่ี่�ม่่จำ�นวินลดลงอย่�งม่่ 
นัยสำำ�คัญ[4]	ในผู้่้ป่็วิย	COVID-19	ท่ี่�ม่่อ�ก�รรุนแรง	ยังม่่ 
ร�ยง�นจำ�นวินเกล็ดเลือด[4]	และระดับัของฮ่ั่โม่โกลบิัน[4,	5] 
ลดลงอย�่งม่่นัยสำำ�คัญเมื่�อเป็ร่ยบัเท่ี่ยบักับัผู้่้ป่็วิย	COVID-19	
ท่ี่�ม่่อ�ก�รไม่่รุนแรงอ่กด้วิย

Laboratory
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	 จ�กก�ร ศึกษ� ข้�ง ต้ินจะเ ห็นไ ด้ ว่ิ � 	 จำ�นวิน 
lymphocyte	 ในเลือดลดลงเป็็นผู้ลก�รติรวิจที่�งห้อง
ป็ฏิิบััติิก�รท่ี่�พบัได้บ่ัอยในผู้่้ป่็วิย	COVID-19	ซึึ่�งม่่ผู้ลก�ร
ศึกษ�สำอดคล้องกันจ�กหล�ยแห่ง[5-8]	ในป็ระเที่ศสำิงคโป็ร์
พบัภ�วิะ	 lymphopenia	 (absolute	 lymphocyte	 
count;	ALC	<	1	x	109/L)	 ได้ร้อยละ	28	ของผู้่้ป่็วิย	 
COVID-19	 ทัี่�งหม่ด[5]	 ผู้่้ป่็วิยในเมื่องอ่่ฮัั่�น	สำ�ธ�รณรัฐ 
ป็ระชื้�ชื้นจ่น	ม่่ร�ยง�น	lymphopenia	ในผู้่้ป่็วิยม่�กถึืง 
ร้อยละ	 63[6]	 และผู้่้ ป่็วิยในสำ�ธ�รณรัฐป็ระชื้�ชื้นจ่น	 
นอกเม่ืองอ่่ฮัั่�น	 ม่่ร�ยง�น	 lymphopenia	 ป็ระม่�ณ 
ร้อยละ	42	ของผู้่้ป่็วิย	COVID-19	 ทัี่�งหม่ด[7]	 ค่�	ALC	 
ยังนำ�ม่�ช่ื้วิยค�ดก�รณ์ผู้่้ป่็วิย	COVID-19	 ท่ี่�ม่่แนวิโน้ม่ 
อ�ก�รรุนแรงและต้ิองก�รก�รด่แลใน	 ICU	 โดยพบัว่ิ� 
ผู้่้ ป่็วิย	 COVID-19	 ท่ี่� ม่่อ�ก�รรุนแรงต้ิองพักรักษ� 
ในห้อง	 ICU	 ม่่ค่�กล�ง	 (median)	ของ	ALC	ติำ��ท่ี่�สุำด 
เท่ี่�กับั	 0.4	 x	 109/L	 ในขณะท่ี่�ผู้่้ป่็วิยในกลุ่ม่ท่ี่�ไม่่ต้ิอง
พักรักษ�ในห้อง	 ICU	 ม่่ค่�กล�งของ	 ALC	 ติำ��ท่ี่� สุำด	 
เท่ี่�กับั	 1.2	 x	 109/L	 ซึึ่�งค่�ดังกล่�วิของทัี่�งสำองกลุ่ม่ 
แติกต่ิ�งกันอย่�งม่่นัยสำำ�คัญที่�งสำถิืติิ	 ผู้ลก�รศึกษ� 
เสำนอแนะว่ิ�	เมื่�อผู้่้ป่็วิย	COVID-19	ม่่ค่�	ALC	ติำ��ในระดับั
รุนแรง	คือ	น้อยกว่ิ�	0.6	x	109/L	อ�จใช้ื้เป็็นตัิวิบ่ังช่ื้�และ
ติิดติ�ม่ควิ�ม่รุนแรงของโรคได้[5]	ก�รใช้ื้ร้อยละของจำ�นวิน	 
lymphocyte	ร่วิม่กับัระยะเวิล�ท่ี่�ป่็วิย	เป็็นอ่ก	parameter	 
ท่ี่�ม่่ก�รเสำนอให้ใช้ื้พย�กรณ์อ�ก�รผู้่้ป่็วิย[8]	 ผู้่้ป่็วิยท่ี่�ม่่ 
lymphocyte	ม่�กกว่ิ�ร้อยละ	20	ในช่ื้วิงวัินท่ี่�	10-12 
หลังจ�กเริ�ม่ม่่อ�ก�รป่็วิย	ช่ื้�แนะว่ิ�เป็็นกลุ่ม่อ�ก�รไม่่รุนแรง

และม่่แนวิโนม้่อ�ก�รจะด่ขึ�น	แต่ิถ้ื�ในช่ื้วิงน่�ม่่	lymphocyte	 
น้อยกว่ิ�ร้อยละ	20	ช่ื้�แนะว่ิ�เป็็นกลุ่ม่อ�ก�รรุนแรง	และ
ในช่ื้วิงวัินท่ี่�	17-19	หลังจ�กเริ�ม่ม่่อ�ก�รป่็วิย	ถ้ื�ผู้่้ป็่วิยม่่	 
lymphocyte	ม่�กกว่ิ�ร้อยละ	20	ช่ื้�แนะว่ิ�อ�ก�รด่ขึ�น 
ถ้ื�ม่่	 lymphocyte	 ม่�กกวิ่�ร้อยละ	 5	 แต่ิน้อยกวิ่� 
ร้อยละ	20	ช่ื้�แนะว่ิ�อ�ก�รยงัรุนแรง	แต่ิถ้ื�ม่่	lymphocyte 
น้อยกว่ิ�ร้อยละ	5	ช่ื้�แนะว่ิ�ผู้่้ป่็วิยเข้�ส่่ำขั�นวิิกฤติ	ม่่โอก�สำ
เส่ำยช่ื้วิิติ	ต้ิองเฝ้�ระวัิงและให้ก�รด่แลอย่�งม่�ก	นอกจ�กน่�	 
ในก�รสำเม่่ยร์เลือดผู้่้ป่็วิย	COVID-19	ท่ี่�ม่่	lymphopenia 
ร้อยละ	69	จะพบั	reactive	lymphocyte	ท่ี่�ม่่ลักษณะ	
lymphoplasmacytoid	ได้เล็กน้อยอ่กด้วิย[5]

สรุป้
	 ก�รศึกษ�ผู้ลก�รติรวิจ	CBC	ในผู้่้ป่็วิย	COVID-19	 
จ�กหล�ยแห่งแสำดงให้เห็นในเบืั�องต้ินว่ิ�ค่�	parameters	
บั�งอย่�งม่่ก�รเป็ล่�ยนแป็ลงสัำม่พันธ์กับัก�รติิดเชืื้�อของ 
ผู้่้ป่็วิยท่ี่�ม่่ระดับัควิ�ม่รนุแรงของอ�ก�รติ�่งกัน	ได้แก่	จำ�นวิน	 
lymphocyte	จำ�นวินเม็่ดเลือดข�วิ	จำ�นวินเกล็ดเลือด 
จำ�นวิน	neutrophil	และควิ�ม่เข้ม่ข้นฮ่ั่โม่โกลบัิน	ทัี่�งน่� 
ยังจะติ้องม่่ก�รเก็บัรวิม่รวิบัข้อม่่ลผู้ลก�รติรวิจที่�งห้อง 
ป็ฏิิบััติิก�รเพิ�ม่เติิม่ในผู้่้ป่็วิยกลุ่ม่ต่ิ�ง	ๆ	ให้ม่�กขึ�น	เพื�อให้ 
สำ�ม่�รถืสำรุป็ก�รเป็ล่�ยนแป็ลงที่�งโลหิติวิิที่ย�ท่ี่�เกิดขึ�นกับั 
ผู้่้ป่็วิย	COVID-19	ได้ชัื้ดเจนขึ�น	เพื�อนำ�	parameters	เหล่�นั�น	 
ม่�ใช้ื้ป็ระโยชื้น์ในก�รช่ื้วิยวิินิจฉััย	ติิดติ�ม่ก�รรักษ�	หรือ
ที่ำ�น�ยควิ�ม่รุนแรงของโรคได้
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จัดฟันในเด็กได้หรือไม่

	 ก � ร ใ ห้ ก � ร รั กษ�ที่� ง ทัี่นติกรรม่ จัด ฟััน นั� น
วัิติถุืป็ระสำงค์หลักเป็็นก�รจัดเร่ยงฟัันท่ี่�ม่่ควิ�ม่ผู้ิดป็กติิ 
ในข�กรรไกรให้ม่่ก�รเร่ยงตัิวิท่ี่�เหม่�ะสำม่	เช่ื้น	ก�รรักษ� 
เพื�อแก้ไขก�รท่ี่�ม่่ฟัันซ้ึ่อนเก	ก�รจัดฟัันเพื�อแก้ไขก�รม่่ช่ื้องห่�ง 
ระหว่ิ�งฟััน	 ซึึ่�งโดยป็กติิบุัคคลทัี่�วิไป็จะม่่ควิ�ม่เข้�ใจว่ิ�	 
ก�รม่�รับัก�รรักษ�ที่�งทัี่นติกรรม่จัดฟัันนั�นจะสำ�ม่�รถื
ที่ำ�ได้เมื่�อม่่ก�รขึ�นของฟัันแท้ี่ครบัทุี่กซ่ึ่�ในช่ื้องป็�กเท่ี่�นั�น 
แต่ิในบั�งกรณ่ก�รให้ก�รรักษ�ที่�งทัี่นติกรรม่จัดฟััน
สำ�ม่�รถืที่ำ�ได้ตัิ�งแต่ิในเด็กท่ี่�ยังคงม่่ฟัันนำ��นม่อย่่ในช่ื้องป็�ก	 
โดยเด็กจะม่่ฟัันชุื้ดผู้สำม่	คือ	เริ�ม่ม่่ก�รขึ�นของฟัันแท้ี่บั�งซ่ึ่�
และยังคงม่่ฟัันนำ��นม่ท่ี่�ยังไม่่หลุด	เพื�อมุ่่งเน้นในก�รแก้ไข
ควิ�ม่ผู้ิดป็กติิของข�กรรไกรบันและล่�ง	โดยใช้ื้ป็ระโยชื้น์

Dental’s Clinic
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศศิภา ธีรดิลก

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในก�รพย�ย�ม่ส่ำงเสำริม่และป้็องกันก�รเจริญเติิบัโติท่ี่� 
ผิู้ดป็กติิของข�กรรไกร	 ซึึ่�งจะสำ�ม่�รถืที่ำ�ได้ในช่ื้วิงท่ี่�เด็ก 
ยังม่่ก�รเจริญเติิบัโติของข�กรรไกรเท่ี่�นั�น

ควิามผิิดป้กำติของกำารเจริญเติบโตของขากำรรไกำรนิั�นิ  
เกำิดได้จากำหลายสาเหตุ
	 1.	 ลักษณะที่�งพนัธุกรรม่	เช่ื้น	ก�รม่่ข�กรรไกรล�่ง 
ท่ี่�	ใหญ่กว่ิ�ข�กรรไกรบัน	ที่ำ�ให้เกิดค�งยื�นไป็ที่�งด�้นหน�้และ 
ม่่ฟัันหน้�ล่�งคร่อม่ฟัันบัน	(ร่ป็ท่ี่�	1)	ก�รม่่ข�กรรไกรบัน 
ท่ี่�แคบัในแนวิด้�นข้�ง	ที่ำ�ให้ม่่ร่ป็ของข�กรรไกรบันเป็็น 
ร่ป็ร่�งคล้�ยตัิวิว่ิ	(V-shaped	upper	arch)	(ร่ป็ท่ี่�	2)

รููปท่ี่� 1 ฟัันหน้าล่่างครู่อมฟัันบน รููปท่ี่� 2 ขากรูรูไกรูบนแคบ (V-shaped)
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	 2.	 ก�รม่่นิสัำยที่�งช่ื้องป็�กท่ี่�ไม่่ด่	(abnormal	oral	
habit)	 เช่ื้น	ก�รด่ดนิ�วิมื่อ	 นิสัำยก�รกลืนท่ี่�ผิู้ดป็กติิหรือ 
ลิ�นดันฟััน	ก�รกัดหรือด่ดริม่ฝีป็�ก	ซึึ่�งเมื่�อเด็กม่่นิสัำยเหล่�น่�
ในช่ื้วิงท่ี่�ม่่ก�รเจริญเติิบัโติจะม่่ผู้ลกระที่บัต่ิอก�รเจริญและ
พัฒน�ของข�กรรไกรได้	ที่ำ�ให้เกิดก�รม่่ฟัันสำบัเปิ็ด	(open	
bite)	ได้	(ร่ป็ท่ี่�	3)
	 3.	 สิำ�งแวิดล้อม่อื�น	ๆ	เช่ื้น	ก�รเกิดอุบััติิเหตุิบัริเวิณ
ใบัหน้�และข�กรรไกรท่ี่�ม่่ผู้ลกระที่บัต่ิอก�รพัฒน�และเจริญ
เติิบัโติในเด็ก	ก�รห�ยใจที่�งป็�ก	(mouth	breathing)	 
ในเด็ก	 ม่่ผู้ลกระที่บัต่ิอควิ�ม่กว้ิ�งในแนวิด้�นข้�งของ 
ข�กรรไกรบัน

เคร่�องมือทางทันิตกำรรมจัดฟัันิ
	 ใช้ื้เพื�อพย�ย�ม่แก้ไขควิ�ม่ผิู้ดป็กติิของข�กรรไกร 
บันและล่�งในเด็กนั�น	จะเป็็นเครื�องมื่อที่�งทัี่นติกรรม่จัดฟััน 
แบับัถือดได้	 (ร่ป็ท่ี่�	 4)	 โดยม่่แนวิที่�งเพื�อใช้ื้ในก�รลด 
ควิ�ม่รุนแรงของก�รม่่ควิ�ม่ไม่่สำม่ดุลของข�กรรไกรบัน 
และล่�งทัี่�งในแนวิด้�นหน้�ไป็ด้�นหลัง	และในแนวิดิ�ง
ระหวิ่�งฟัันบันและล่�ง	ซึึ่�งต้ิองอ�ศัยควิ�ม่ร่วิม่ม่ือของเด็ก 
ในก�รใส่ำเครื�องมื่อเป็็นอย่�งม่�ก	 เนื�องจ�กเครื�องมื่อ 
ชื้นิดถือดได้น่�จะให้ผู้ลก�รรักษ�ท่ี่�ด่เมื่�อเด็กให้ควิ�ม่ร่วิม่มื่อ 
ในก�รใส่ำเครื�องมื่ออย่�งต่ิอเนื�องติลอดทัี่�งวัินและใน 
ติอนนอนอย่�งสำม่ำ��เสำม่อ

รููปท่ี่� 3 การูม่ฟัันหน้าสบเปิด (open bite)

รููปท่ี่� 4 เครู่�องม่อจััดฟัันแบบถอดได้
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	 โรคหดื	(asthma)	เป็็นโรคท่ี่�ม่่ควิ�ม่ผู้ดิป็กติิของระบับัที่�งเดนิห�ยใจและม่่ควิ�ม่เก่�ยวิข้องกับัป็อด	เกิดจ�กก�รอกัเสำบั
ต่ิบัแคบัของท่ี่อที่�งเดินห�ยใจ	ที่ำ�ให้เกิดภ�วิะห�ยใจลำ�บั�ก	สำ�เหตุิส่ำวินใหญ่เกิดจ�กก�รสัำม่ผัู้สำสิำ�งกระตุ้ินต่ิ�ง	ๆ	เช่ื้น	ไรฝุ่น	 
เกสำรดอกไม้่	สำป็อร์เชืื้�อร�	ขนสัำติว์ิ	ควัินธ่ป็	ควัินบุัหร่�	ฝุ่นละออง	สำ�รเคม่่ต่ิ�ง	ๆ	เป็็นต้ิน	สิำ�งกระตุ้ินเหล่�น่�	(allergens) 
ก่อให้เกิดอ�ก�รไอ	ห�ยใจสัำ�นถ่ื�	ห�ยใจลำ�บั�กและเหนื�อย	ห�ยใจม่่เส่ำยงว่ิ�ดและแน่นหน้�อก	ซึึ่�งเป็็นอ�ก�รท่ี่�พบัได้บ่ัอย 
ส่ำวินใหญ่ผู้่้ท่ี่�เป็็นโรคหืดจะม่่ป็ระวัิติิของโรคภ่มิ่แพ้	(allergies)	ม่่ควิ�ม่จำ�เป็็นอย่�งยิ�งท่ี่�จะต้ิองได้รับัก�รช่ื้วิยเหลือแก้ไข 
มิ่ฉัะนั�นผู้่้ป่็วิยโรคหืดอ�จม่่อันติร�ยจนถึืงแก่ช่ื้วิิติได้

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่
และการใช้ยาพ่นชนิดสูด

กำารป้ระเมินิและกำารจัดกำารเพ่�อกำารรักำษา

ป้ระเมินิควิามรุนิแรงและควิามเส่�ยงท่�อาจทำาให ้
เส่ยชี่วิิต [1]

	 1.	 ป็ระเม่นิสิำ�งกระตุ้ินต่ิ�ง	ๆ	เช่ื้น	ไรฝุ่น	เกสำรดอกไม่้	
สำป็อร์เชืื้�อร�	ขนสัำติว์ิ	ย�ต่ิ�ง	ๆ	เป็็นต้ิน
	 2.	 ป็ระเม่ินก�รใช้ื้ย�พ่นท่ี่�ออกฤที่ธิ�ในระยะสัำ�น	
ควิ�ม่ถ่ื�ในก�รใช้ื้ย�
	 3.	 ป็ระเมิ่นอ�ก�รผู้่้ป่็วิยบ่ัอย	ๆ	จนกว่ิ�อ�ก�รจะ
ทุี่เล�ลง
	 4.	 ห�กผู้่้ป่็วิยไม่่ติอบัสำนองต่ิอย�พ่น	 (ในระดับัท่ี่� 
ไม่่รุนแรง)	ให้ร่บันำ�ส่ำงโรงพย�บั�ลเพื�อก�รด่แลรักษ�ต่ิอไป็
	 5.	 ก�รให้ควิ�ม่ร้่เพื�อให้ผู้่้ป่็วิยสำ�ม่�รถืด่แลตินเองได้
ม่�กขึ�นในอน�คติ	และพัฒน�แผู้นสำำ�หรับัก�รด่แลโรคหืด
ห�กม่่อ�ก�รเกิดขึ�น

ป้ัจจัยเส่�ยงในิผิ้้ป้่วิยโรคหืดในิระยะท่�เป้็นิอันิตราย
	 1.	 ก�รม่่ป็ระวัิติิก�รกำ�เริบัท่ี่�เป็็นอันติร�ย	เช่ื้น	ก�ร
ใส่ำท่ี่อช่ื้วิยห�ยใจเท่ี่ยม่	เป็็นต้ิน
	 2.	 ม่่ก�รกำ�เริบัของโรคหดืทัี่�ง	ๆ 	ท่ี่�ได้รับัย�รับัป็ระที่�น 
สำเติร่ยรอยด์อย่่ในปั็จจุบััน
	 3.	 ต้ิองเข้�รับัก�รรักษ�ติัวิในโรงพย�บั�ลม่�กกวิ่� 
1	ครั�งในช่ื้วิงเวิล�	1	ปี็ท่ี่�ผู่้�นม่�
	 4.	 ต้ิองเข้�รับัก�รรักษ�ท่ี่�หน่วิยฉุักเฉิันตัิ�งแต่ิ	3	ครั�ง
ขึ�นไป็ในช่ื้วิงเวิล�	1	ปี็ท่ี่�ผู่้�นม่�
	 5.	 ต้ิองใช้ื้ย�พ่นชื้นิดออกฤที่ธิ�ในระยะสัำ�นม่�กกว่ิ� 
1	ครั�งต่ิอเดือน
	 6.	 ก�รม่่โรคแที่รกซ้ึ่อนอื�นร่วิม่	 เช่ื้น	 โรคหัวิใจ 
และหลอดเลือด	หรือโรคป็อดเรื�อรังอื�น	ๆ	
	 7.	 ม่่ป็ระวัิติิไม่่สำม่ำ��เสำม่อในก�รใช้ื้ย�รักษ�โรคหืด
และข�ดก�รวิ�งแผู้นสำำ�หรับัก�รด่แลโรคหืด
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กำารป้ฏิิบัติตัวิเมื�อต้องใชี้ยาพ่นิให้ถู้กำวิิธิ่
	 ผู้่้ป่็วิยโรคหืดส่ำวินใหญ่	ใช้ื้ย�พ่นสำเติร่ยรอยด์เป็็นตัิวิควิบัคุม่	(controller)	และย�พ่นชื้นิดออกฤที่ธิ�ในระยะสัำ�น 
เป็็นตัิวิช่ื้วิย	(rescuer)	ก�รใช้ื้ย�พ่นรักษ�ม่่ควิ�ม่จำ�เป็็นและม่่ควิ�ม่สำำ�คญัอย�่งยิ�ง	เนื�องจ�กจะที่ำ�ใหส้ำ�ม่�รถืควิบัคมุ่อ�ก�ร
กำ�เริบัของโรคหืดได้ม่�กยิ�งขึ�น	และลดควิ�ม่เส่ำ�ยงหรืออันติร�ยจ�กอ�ก�รหืดกำ�เริบั	เนื�องจ�กย�พ่นชื้นิดส่ำดท่ี่�ใช้ื้กันอย่่ 
ในปั็จจุบัันม่่หล�ยชื้นิด	ในบัที่ควิ�ม่น่�ขอแนะนำ�ก�รใช้ื้ย�พ่นชื้นิดส่ำดชื้นิดท่ี่�เป็็น	meter	dose	inhaler	หรือท่ี่�เร�เร่ยกกัน
ย่อ	ๆ	ว่ิ�	MDI	เนื�องจ�กเป็็นชื้นิดท่ี่�สำะดวิกสำำ�หรับัก�รใช้ื้	และเหม่�ะกับัผู้่้ป่็วิยทัี่�วิไป็		

ขั�นิตอนิของกำารใชี้ยาพ่นิชีนิิดส้ดชีนิิด MDI [2]

	 1.	 เปิ็ดฝ�ครอบั	 ก่อนใช้ื้ย�ให้เขย่�ขวิดย�	 หรือ	 canister	 ในแนวิตัิ�งให้ย�เข้�กัน	 โดยใช้ื้นิ�วิช่ื้�จับัส่ำวินบัน 
และนิ�วิหัวิแม่่มื่อจับัส่ำวินล่�งของขวิดย�	ในกรณ่ท่ี่�เป็็นก�รใช้ื้ย�พ่นครั�งแรก	ให้เขย่�ขวิดย�	5	วิิน�ท่ี่และพ่นย�ทิี่�งไป็ 
4	ครั�ง	โดยให้หันกระบัอกย�ห่�งจ�กหน้�ผู้่้ใช้ื้		
	 2.	 ให้ผู้่้ป่็วิยแหงนหน้�ไป็ด้�นหลังเล็กน้อย	พร้อม่ห�ยใจออก
	 3.	 อม่เครื�องพ่นย�ป็ระม่�ณ	1-2	นิ�วิ	ให้ริม่ฝีป็�กกับัเครื�องพ่นย�แนบัสำนิที่
	 4.	 ห�ยใจเข้�ช้ื้�	ๆ	ลึก	ๆ	ที่�งป็�กพร้อม่กดเครื�องพ่นย�	1	ครั�ง	
	 5.	 กลั�นห�ยใจไว้ิ	5-10	วิิน�ท่ี่เพื�อให้ย�เข้�ป็อด
	 6.	 ระหว่ิ�งท่ี่�กลั�นลม่ห�ยใจให้นำ�เครื�องพ่นย�ออกจ�กป็�ก	และผู่้อนลม่ห�ยใจออกที่�งป็�กช้ื้�	ๆ
	 7.	 ห�กต้ิองก�รพน่ย�ซึ่ำ��เป็็น	2	ครั�งหรือม่�กกวิ�่	ให้เว้ินเวิล�ห�่งกนั	15-30	วิิน�ท่ี่	ก่อนพ่นย�ครั�งถัืดไป็	โดยไม่่ต้ิอง
กดย�ทิี่�งเหมื่อนก�รเปิ็ดใช้ื้ย�ครั�งแรก
	 8.	 ที่ำ�ควิ�ม่สำะอ�ดก่อนปิ็ดฝ�ครอบั
	 9.	 ในกรณ่ท่ี่�ใช้ื้ย�พ่นสำเติร่ยรอยด์ชื้นิดส่ำด	ให้บ้ัวินป็�กและกลั�วิคอด้วิยนำ��สำะอ�ดก่อนบ้ัวินนำ��ทิี่�ง	เพื�อลดควิ�ม่เส่ำ�ยง
ก�รเกิดเชืื้�อร�ในช่ื้องป็�ก
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Pharmacy
รองศาสาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตอาจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กินเห็ด เสริมภูมิ ต้านโรค

เห็ดเป้็นิอาหารท่�ม่ป้ระโยชีนิ์กำับร่างกำาย 
	 เร�สำ�ม่�รถืนำ�ม่�ป็ระกอบัอ�ห�รได้หล�ยเม่น่ 
ไม่่ว่ิ�จะเป็็น	ต้ิม่จืด	ต้ิม่ข่�ไก่	ยำ�เห็ด	เห็ดย่�ง	แกงคั�วิเห็ด 
ผัู้ดเห็ด	หรือนำ��ต้ิม่เห็ด	เป็็นต้ิน	ตัิวิอย่�งเห็ดท่ี่�เร�ห�ซืึ่�อได้ 
ในติล�ดหรือจะเพ�ะเองก็ไม่่ย�ก	เช่ื้น	เห็ดหอม่	เห็ดน�งรม่	 
เห็ดน�งรม่หลวิงหรือเห็ดออริจิ	เห็ดน�งฟ้ั�	เห็ดฟั�ง	เห็ดห่หน่ 
เห็ดเข็ม่ที่อง	เห็ดเป็�หื�อ	เห็ดแชื้ม่ปิ็ญอง	แต่่ก็็ต่้องระวััง 
เห็็ดบางชนิิดท่ี่�เป็็นิเห็็ดพิิษ ซ่ึ่�งรบัป็ระที่านิแล้้วัอาจจะที่ำาให็ ้
เส่ียช่วิัต่ได้
 เห็็ด	เป็็นแหล่งอ�ห�รท่ี่�ม่่คุณค่�ม่�กที่�งโภชื้น�ก�ร	 
เห็ดแต่ิละชื้นิดจะม่่คุณค่�ที่�งโภชื้น�ก�รแติกต่ิ�งกันไป็ 
ขึ�นกับัชื้นิดของเห็ด	โดยส่ำวินใหญเ่ห็ดจะม่่คุณค่�ที่�งโภชื้น�ก�ร 

ใกล้เค่ยงกับัผัู้ก	นั�นคือ	ม่่วิิติ�มิ่น	เกลือแร่	และโป็รต่ิน	แต่ิ
เห็ดจะม่่โป็รต่ินท่ี่�ม่่คุณภ�พด่กว่ิ�ในผัู้ก	แต่ิก็จัดเป็็นโป็รต่ิน 
พวิกท่ี่�ไม่่สำม่บ่ัรณ์บั�งส่ำวินเมื่�อเท่ี่ยบักับัเนื�อสัำติว์ิ	 ดังนั�น 
ก�รป็รุงอ�ห�รจ�กเห็ดให้เกิดป็ระโยชื้น์ต่ิอสุำขภ�พจึงควิร 
ม่่ส่ำวินผู้สำม่ของเนื�อสัำติว์ิและผัู้กชื้นิดอื�นร่วิม่ด้วิย

คุณค่าทางยาของเห็ด
 เห็ดหล�ยชื้นิดม่่คุณค่�ที่�งย�	โดยม่่สำ�รป็ระกอบั 
ท่ี่�ม่่สำรรพคุณช่ื้วิยเสำริม่ให้ร่�งก�ยม่่ภ่ม่ิต้ิ�นที่�นม่�กขึ�น 
ซึึ่�งระบับัภ่มิ่คุ้ม่กันถืือเป็็นป็ร�ก�รด่�นสำำ�คัญของสุำขภ�พ
ดังนั�นเพื�อสุำขภ�พท่ี่�ด่จึงควิรใส่ำใจในเรื�องระบับัภ่มิ่คุ้ม่กัน 
ให้ม่�กขึ�น

	 สำถื�นก�รณ์ในขณะน่�ท่ี่�โควิิด	19	(COVID-19)	ระบั�ด	เร�ม่�เสำริม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นของร่�งก�ยด้วิยก�รรับัป็ระที่�นเห็ด	 
ซึึ่�งจะได้ป็ระโยชื้น์ทัี่�งที่�งด้�นโภชื้น�ก�รและเพื�อสุำขภ�พท่ี่�ด่	เห็ดหล�ยชื้นิดม่่ข้อม่่ลก�รศึกษ�ในคนท่ี่�พบัว่ิ�ม่่ฤที่ธิ� 
เพิ�ม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นให้กับัร่�งก�ย	สำ�ม่�รถืใช้ื้ในก�รป้็องกันและรักษ�โรคระบับัที่�งเดินห�ยใจส่ำวินบัน	ก�รรับัป็ระที่�นเห็ดม่่ 
ควิ�ม่ป็ลอดภยั	ยกเว้ินผู้่้ท่ี่�แพ้เห็ดหรือสำป็อรเ์ห็ดและห�้ม่รับัป็ระที่�นเหด็พิษหรือเห็ดท่ี่�ไม่่เคยใช้ื้เป็็นอ�ห�รหรอืเป็็นย�ม่�ก่อน 
	 ในสำถื�นก�รณ์ช่ื้วิงน่�	ทัี่�วิโลกม่่ก�รระบั�ดของโรคติิดเชืื้�อไวิรัสำโคโรน่�ไวิรัสำ	2019	หรือโควิิด	19	นอกจ�กท่ี่�เร�จะต้ิอง
ป้็องกันตินเอง	โดยกินร้อน	ช้ื้อนกล�งส่ำวินตัิวิ	ล้�งมื่อบ่ัอย	ๆ	และออกกำ�ลังก�ย	เพื�อให้ร่�งก�ยแข็งแรง	ป้็องกันก�รติิด 
เชืื้�อโรคต่ิ�ง	ๆ	แล้วิ	อ�ห�รท่ี่�รับัป็ระที่�นที่กุวัินก็ม่่ควิ�ม่สำำ�คัญยิ�ง	ถ้ื�เร�รับัป็ระที่�นอ�ห�รท่ี่�ม่่ป็ระโยชื้น์ช่ื้วิยเสำริม่ให้ร่�งก�ย
แข็งแรงม่่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นโรคก็จะยิ�งด่ม่�ก
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	 สำ�รสำำ�คัญในเห็ดคือ	สำ�รกลุ่ม่เบัต้ิ�กล่แคนส์ำ	(beta- 
glucans:	เป็็นสำ�รเชิื้งซ้ึ่อนกลุ่ม่โพล่แซึ่คค�ไรด์)	สำ�รกลุ่ม่น่� 
พบัได้ม่�กใน	 เห็ด	 ร�	 ย่สำต์ิ	 และพืชื้	 สำ�รกลุ่ม่น่�ม่่ฤที่ธิ� 
ป็รับัเสำริม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นให้กับัร่�งก�ย	ฤที่ธิ�ต้ิ�นก�รอักเสำบั	
และฤที่ธิ�ต้ิ�นก�รติิดเชืื้�อ
	 บัที่ควิ�ม่น่�จะกล่�วิถึืงง�นวิิจัยท่ี่�สำนับัสำนุนสำรรพคุณ
ของเห็ดบั�งชื้นิดท่ี่�ใช้ื้ในก�รป้็องกันและรักษ�โรคระบับั 
ที่�งเดินห�ยใจส่ำวินบัน
  เห็็ดสีกุ็ล้นิางรม (Pleurotus Mushrooms) 
เช่ื้น	 เห็ดน�งรม่ภ่ฏิ�น	 เห็ดน�งรม่ฮัั่งก�ร่	 เห็ดเป๋็�ฮืั่�อ 
เห็ดน�งรม่หลวิง	และเห็ดน�งรม่	เห็ดสำกุลน่�โดยเฉัพ�ะ	
เห็ดน�งรม่	(Oyster	Mushroom)	ม่่ง�นวิิจัยในคนท่ี่�พบัว่ิ�	 
เด็กก่อนวัิยเร่ยนท่ี่�ได้รับัป็ระที่�นสำ�รสำกัดเบัต้ิ�กล่แคนส์ำ 
ท่ี่�สำกัดได้จ�กเห็ดน�งรม่ติิดต่ิอกันเป็็นเวิล�	3	 เดือน	 ม่่ 
ส่ำวินชื้่วิยให้ควิ�ม่ถื่�ของก�รเป็็นโรคระบับัที่�งเดินห�ยใจ 
ส่ำวินบันลดลงได้อย่�งม่่นัยสำำ�คัญที่�งสำถิืติิ	[1-2]

  เห็็ดแชมปิ็ญอง (Champigon Mushroom) 
ม่่ง�นวิิจัยในคนท่ี่�พบัวิ่�	 อ�สำ�สำม่ัครท่ี่�รับัป็ระที่�นเห็ด
แชื้ม่ปิ็ญองสำดท่ี่�ลวิกนำ��ร้อน	ขน�ด	100	กรัม่	ก่อนอ�ห�ร
มื่�อเย็น	5	น�ท่ี่	ทุี่กวัิน	เป็็นเวิล�	1	สัำป็ด�ห์	ร่�งก�ยจะม่่
ก�รหลั�งสำ�รภ่มิ่ต้ิ�นที่�นออกม่�ในนำ��ล�ยหรือท่ี่�ผิู้วิของ
อวัิยวิะท่ี่�เป็็นโพรง	เช่ื้น	ช่ื้องป็�ก	ที่�งเดินห�ยใจ	ที่�งเดิน
อ�ห�ร	และที่�งเดินปั็สำสำ�วิะ	ซึึ่�งแสำดงให้เห็นว่ิ�ร่�งก�ยม่่ 
ก�รสำร้�งภ่มิ่ต้ิ�นที่�นเพิ�ม่ขึ�น	ก�รรับัป็ระที่�นเห็ดแชื้ม่ปิ็ญอง 
จึงม่่ป็ระโยชื้น์ต่ิอร่�งก�ย	 ช่ื้วิยเพิ�ม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นให้กับั
ร่�งก�ยได้	[3]

  เห็็ดห็อม ม่่ง�นวิิจัยในคนท่ี่�พบัว่ิ�	ก�รรับัป็ระที่�น 
เห็ดหอม่	ขน�ด	5	กรัม่	หรือ	10	กรัม่	ทุี่กวัิน	เป็็นเวิล� 
4	สัำป็ด�ห์	ร่�งก�ยจะม่่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�นส่ำงขึ�น	โดยเพิ�ม่ระดับัของ 
สำ�รท่ี่�จะคอยที่ำ�ล�ยสิำ�งแป็ลกป็ลอม่ต่ิ�ง	ๆ	ของร่�งก�ย 
และลดระดับัสำ�รท่ี่�จะสำร้�งก�รอักเสำบั

	 นอกจ�กเห็ดชื้นิดต่ิ�ง	 ๆ	 ท่ี่�ได้กล่�วิม่�แล้วินั�น 
สำ�รกลุ่ม่เบัต้ิ�กล่แคนส์ำท่ี่�ได้จ�กย่สำต์ิ	 (baker’s	yeast;	
Saccharomyces	cerevisiae)	หรือข้�วิโอ๊ติก็ม่่ร�ยง�น
วิิจัยในคนท่ี่�พบัว่ิ�ก�รรับัป็ระที่�นสำ�รกลุ่ม่เบัต้ิ�กล่แคนส์ำ 
จ�กย่สำต์ิ	 ในขน�ด	250	 มิ่ลลิกรัม่	หรือ	500	 มิ่ลลิกรัม่ 
เป็็นเวิล�	3-7	เดือน	ม่่ส่ำวินช่ื้วิยรักษ�ผู้่้ป่็วิยท่ี่�เป็็นหวัิดให้ม่่
อ�ก�รหวัิดลดลง[1]	เช่ื้นเด่ยวิกับัง�นวิิจัยท่ี่�พบัว่ิ�	ผู้่้ส่ำงอ�ยุ	 
(อ�ยุ	50-70	ป็ี)	รับัป็ระที่�นสำ�รเบัติ้�กล่แคนสำ์จ�กย่สำต์ิ	 
ขน�ด	250	มิ่ลลิกรัม่	ทุี่กวัิน	เป็็นเวิล�	3	เดือน	ม่่ส่ำวินช่ื้วิย 
เพิ�ม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�น	ป็อ้งกันก�รติิดเชื้ื�อในระบับัที่�งเดนิห�ยใจ
ส่ำวินบัน	 และยังช่ื้วิยลดควิ�ม่รุนแรงของอ�ก�รเมื่�อม่่ 
ก�รติิดเชืื้�อได้	[5]

สรุป้
	 บัที่ควิ�ม่น่�ต้ิองก�รท่ี่�จะสืำ�อให้เร�รับัป็ระที่�นเห็ด 
เป็็นอ�ห�ร	เพื�อให้ม่่คุณป็ระโยชื้น์ช่ื้วิยเสำริม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�น	 
ที่ำ�ให้ร่�งก�ยของเร�แข็งแรง	ต่ิอส้่ำกับัโรคร้�ยต่ิ�ง	ๆ	ได้	
โดยไม่่จำ�เป็็นต้ิองซืึ่�อสำ�รสำกัดเบัต้ิ�กล่แคนส์ำม่�รับัป็ระที่�น	 
ข้อม่่ลข้�งต้ินเป็็นก�รแสำดงให้เห็นว่ิ�เห็ดเกือบัทุี่กชื้นิดม่่ 
สำ�รกลุ่ม่เบัต้ิ�กล่แคนส์ำท่ี่�ม่่ป็ระโยชื้น์ช่ื้วิยเสำริม่ภ่มิ่ต้ิ�นที่�น
ให้กับัร่�งก�ย	ฉัะนั�น	ก�รรับัป็ระที่�นเห็ดก็จะได้รับัสำ�รเบัต้ิ� 
กล่แคนส์ำ

เอกสารอ้างอิง
[1]	 Jesenak	M,	Urbancikova	I,	Banovcin	P.	Respiratory	tract	infections	and	the	role	of	biologically	active	polysaccharides	in	their	management	and 
	 prevention.	Nutrients.	2017;9:779;	doi:10.3390/nu9070779
[2]	 Jesenak	M,	Majtan	J,	Rennerova	Z,	Kyselovic	J,	Banovcin	P,	Hrubisko	M.	Immunomodulatory	effect	of	pleuran	(beta-glucan	from	Pleurotus 
	 ostreatus)	in	children	with	recurrent	respiratory	tract	infections.	Int	Immunopharmacol.	2013;15:395-399.
[3]	 Jeong	SC,	Koyyalamudi	SR,	Pang	G.	Dietary	intake	of	Agaricus	bisporus	white	button	mushroom	accelerates	salivary	immunoglobulin	A	secretion 
	 in	healthy	volunteers.	Nutrition.	2012;28:527-531.
[4]	 Dai	X,	Stanilka	JM,	Rowe	CA,	Esteves	EA,	Nieves	C	Jr,	Spaiser	SJ,	Christman	MC,	Langkamp-Henken	B,	Percival	SS.	Consuming	Lentinula	edodes 
	 (Shiitake)	mushrooms	daily	improves	human	immunity:	a	randomized	dietary	intervention	in	healthy	young	adults.	J	Am	Coll	Nutr.	2015;34(6): 
	 478-487.
[5]	 Fuller	R,	Moore	MV,	George	Lewith	G,	Stuart	BL,	Ormiston	RV,	Fisk	HL,	Noakes	PS,	Calder	PC.	Yeast-derived	b-1,3/1,6	glucan,	upper	respiratory 
	 tract	infection	and	innate	immunity	in	older	adults.	Nutrition.	2017;39-40:30-35.

แห็ล่้งท่ี่�มาของบที่ควัาม :	https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/486/
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สารธาเลต: มลพิษสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านพักอาศัยและการรับสัมผัสของเด็กเล็ก

	 จ�กร�ยง�นขององค์ก�รอน�มั่ยโลก	ในปี็	2017 
กล่�วิว่ิ�	 ม่ลพิษสิำ�งแวิดล้อม่ที่ำ�ให้เด็กอ�ยุติำ��กว่ิ�	 5	 ปี็ 
ต้ิองเส่ำยช่ื้วิิติจำ�นวินม่�กถึืง	1.7	ล้�นคนต่ิอปี็	[1]	ม่ลพิษภ�ยใน
บ้ั�นม่่ผู้ลกระที่บัต่ิอสุำขภ�พเด็กเล็กม่�กท่ี่�สุำด	 เนื�องจ�ก 
เป็็นผู้่้ท่ี่�ใช้ื้เวิล�ส่ำวินใหญ่อ�ศัยอย่่ภ�ยในบ้ั�น

สารธิาเลต (phthalates)
	 เป็็นสำ�รอินที่ร่ย์กึ�งระเหย	(semi-volatile	organic	
compounds)	ท่ี่�นิยม่ใช้ื้เป็็นส่ำวินผู้สำม่ของพล�สำติิไซึ่เซึ่อร์	 
(plasticizer)	เมื่�อเติิม่เข้�ไป็จะที่ำ�ให้ผู้ลิติภัณฑ์ม่่ควิ�ม่ยืดหยุน่	 
เกิดควิ�ม่คงติัวิ	 ช่ื้วิยให้ม่่ควิ�ม่ที่นที่�นติ่อแรงกระแที่ก	 
ได้แก่	พล�สำติิกท่ี่�ใช้ื้ที่ำ�ของเล่นเด็ก	 เช่ื้น	 ตุ๊ิกติ�	รวิม่ทัี่�ง 
ผู้ลิติภัณฑ์อื�น	 ๆ	 สำำ�หรับัเด็ก	[2]	 และพล�สำติิก	 PVC 
(polyvinylchloride	plastic)	 ซึึ่�งพบัม่�กภ�ยในบ้ั�น	 
เช่ื้น	พื�นกระเบืั�องย�ง	สำ�ยไฟั	และม่่�นกั�นนำ��ในห้องนำ��	 
นอกจ�กน่�ยังใช้ื้เป็็นส่ำวินผู้สำม่ในเครื�องอุป็โภคบัริโภคท่ี่� 
ใช้ื้ในช่ื้วิิติป็ระจำ�วัิน	เช่ื้น	ก�วิ	ย�ฆ่่�แม่ลง	สำเป็รย์กำ�จัดแม่ลง	 
สำเป็รยป์็รับัอ�ก�ศ	พล�สำติิกห่อหุ้ม่อ�ห�ร	ส่ำที่�บ้ั�น	อุป็กรณ์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ติกแต่ิงรถืยนต์ิ	เครื�องสำำ�อ�ง	โลชัื้�นและนำ��หอม่ย่�ห้อต่ิ�ง	ๆ
เป็็นต้ิน
	 สำ�รธ�เลติสำ�ม่�รถืระเหยออกจ�กผู้ลิติภัณฑ์และ
ไป็เก�ะอย่่กับัฝุ่นภ�ยในบ้ั�นได้ติลอดเวิล�	ทัี่�งน่�เนื�องจ�ก
พันธะเคม่่ของสำ�รธ�เลติไม่่ได้เก�ะเก่�ยวิกับัโพลิเม่อร์หลัก 
ของผู้ลิติภัณฑ์[2]	 จึงพบัก�รป็นเป้็�อนของธ�เลติในฝุ่น 
ภ�ยในบ้ั�นส่ำงกว่ิ�ฝุ่นภ�ยนอกบ้ั�น	[3,	4]	เด็กเล็กเป็็นกลุ่ม่ 
ท่ี่�ใช้ื้เวิล�ส่ำวินใหญ่อย่่ภ�ยในบ้ั�น	จึงม่่โอก�สำได้รับัสัำม่ผัู้สำ 
สำ�รธ�เลติในป็รมิ่�ณที่่�สำง่กวิ�่คนในวิยัอื�น	และเป็็นกลุ่ม่เส่ำ�ยง
ต่ิอก�รเกิดโรคท่ี่�เกิดจ�กก�รรับัสัำม่ผัู้สำสำ�รธ�เลติ	ได้แก่	ผู้ล 
ต่ิอก�รเจรญิเติิบัโติและภ�วิะก�รเจรญิพันธ์ุ	ผู้ลติอ่ก�รที่ำ�ง�น 
ของร่�งก�ย	โรคภ่มิ่แพ้	โรคหอบัหืด	และโรคผืู้�นแพ้ผิู้วิหนัง 
จ�กก�รที่บัที่วินวิรรณกรรม่ในก�รศึกษ�วิิจัยท่ี่�ผู่้�นม่� 
ทัี่�วิโลก	พบัว่ิ�	เด็กไที่ยได้รับัสัำม่ผัู้สำสำ�รธ�เลติเช่ื้นเด่ยวิกับั
ป็ระเที่ศอื�น	ๆ	และพบัวิ่�เด็กท่ี่�อย่่บ้ั�นพักในกรุงเที่พฯ 
ได้รับัสัำม่ผัู้สำสำ�รธ�เลติส่ำงกวิ่�เด็กท่ี่�อย่่บ้ั�นพักในพัที่ลุง 
ดังท่ี่�แสำดงในติ�ร�งท่ี่�	1
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ป้ระกำาศกำระทรวิงสาธิารณสุข
	 เรื�อง	กำ�หนดวัิติถุืท่ี่�ห้�ม่ใช้ื้เป็็นส่ำวินผู้สำม่ในก�รผู้ลิติเครื�องสำำ�อ�ง	ในร�ชื้กิจจ�นุเบักษ�	เล่ม่ท่ี่�	125	ติอนพิเศษ	80	ง	 
ลงวัินท่ี่�	12	พฤษภ�คม่	2551	ได้กำ�หนดให้สำ�รธ�เลติบั�งชื้นิด	เป็็นสำ�รห้�ม่ใช้ื้ในก�รผู้ลิติเครื�องสำำ�อ�ง	ได้แก่	Dibutyl	 
phthalate	(ลำ�ดับัท่ี่�	670),	bis-(2-ethylhexyl)	phthalate	(ลำ�ดับัท่ี่�	672),	bis-(2-methoxyethyl)	phthalate 
(ลำ�ดับัท่ี่�	673),	branched	and	linear	n-pentyl-isopentyl	phthalate(ลำ�ดับัท่ี่�	1145)	และ	Benzyl	butyl	phthalate 
(ลำ�ดับัท่ี่�	1146)	อย่�งไรก็ติ�ม่ยังไม่่ม่่ข้อกำ�หนดก�รห้�ม่ใช้ื้สำ�รธ�เลติในผู้ลิติภัณฑ์อื�น	ๆ

ป้ระเทศ (เมือง) DMP DEP DIBP DBP BBP DEHP DINP เอกำสารอ้างอิง

ไที่ย
(พัที่ลุง)

7.39 3.95 20 0.96 2050 5

ไที่ย
(กรุงเที่พฯ)

25 18.3 325 548 245 50152 45330 6

Saudi	Arabia	
(Jeddah)

<1-10 1-23 16-366 23-545.0 1-13.00 737-17192 7

USA.
(Multicity)

0.13 3.57 13.00 9.86 342.0 227.0 8

Sweden 
(Stockholm)

58.00 421.0 420.0 66.00 1825 430.0 9

China
(Tianjin)

0.85 0.32 11.21 0.09 28.18 10

China 
(Guangzhou)

7.70 35.90 53.00 102.0 5.36 5840 11

Kuwait	 0.08 6.30 162.6 28.30 8107 12

Germany 
(Berlin)

350.0 430.0 66.00 5970 13

ตารางที่ 1 ปริมาณการรับสัมผัสสารธาเลตทางปากในเด็กเล็กจากการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
    (ng/kg bw/day)
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	 children’s	exposure	and	risk	assessment.	Atmos	Environ.	2016;127:34-45.
[10]	Wang	W;	Wu	FY;	Huang	MJ	et	al.	Size	fraction	effect	on	phthalate	esters	accumulation,	bioaccessibility	and	in	vitro	cytotoxicity	of	indoor/ 
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ตััวอย่่างผลิ่ตัภััณฑ์์ท่ี่�ม่ส่วนผสมของสารูธาเล่ตั
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เมื่อมีภาวะกระดูกพรุนควรออกกำาลังกายอย่างไรดี

Physical Therapy 
นักกายภาพบำาบัด สรินดา ศาตะมาน

คณะกายภาพบำาบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 โรคกระด่กพรุน	 เป็็นโรคท่ี่� เ กิดขึ�นกับักระด่ก 
ทัี่�วิร่�งก�ย	เนื�องจ�กกระบัวินก�รสำล�ยเนื�อเยื�อกระด่กจะ
เกิดขึ�นม่�กกว่ิ�ก�รสำร้�ง	ที่ำ�ให้ควิ�ม่หน�แน่นม่วิลกระด่ก	 
(Bone	Mineral	Density)	ลดลง	และเกิดโรคกระด่กบั�ง 
หรือโรคกระด่กพรุนติ�ม่ม่�[1]	เป็็นสำ�เหตุิให้กระด่กเป็ร�ะบั�ง 
และแติกหักง่�ย	บัริเวิณท่ี่�พบัได้บ่ัอยคือ	กระด่กสัำนหลัง	 
กระด่กท่ี่อนแขน	 กระด่กข้อมื่อ	 โดยเฉัพ�ะกระด่ก 
ข้อสำะโพก
	 ก�รรักษ�โรคกระด่กพรุนม่่หล�ยวิิธ่	 ได้แก่	 ก�ร 
รับัป็ระที่�นแคลเซ่ึ่ยม่	วิิติ�ม่นิด่	ย�ท่ี่�ยบััยั�งก�รสำล�ยกระด่ก
ของเซึ่ลลส์ำล�ยกระด่ก	(ม่่ทัี่�งร่ป็แบับัย�ฉ่ัดหรอืย�ที่�น)	และ
ก�รออกกำ�ลังก�ย
	 ปั็จจุบัันม่่ง�นวิิจัยหล�ยง�นพบัว่ิ�	ก�รออกกำ�ลังก�ย
ม่่ป็ระโยชื้น์อย่�งม่�ก	นอกจ�กช่ื้วิยเสำริม่สำร้�งกล้�ม่เนื�อให้
แข็งแรงแล้วิยังสำ�ม่�รถืชื้ะลอก�รเกิดโรคกระด่กพรุน	โดย
เฉัพ�ะก�รออกกำ�ลังก�ยแบับัแอโรบิัก	ชื้นิดท่ี่�ม่่ก�รลง 
นำ��หนักท่ี่�ข�	และออกกำ�ลังก�ยโดยใช้ื้แรงต้ิ�น	ซึึ่�งเป็็นหนึ�ง
ในหัวิใจสำำ�คัญของก�รเสำริม่สำร้�งให้กระด่กแข็งแรงและ 
ลดควิ�ม่เส่ำ�ยงของกระด่กพรุน	นอกจ�กน่�ก�รออกกำ�ลังก�ย 
ยังเพิ�ม่ควิ�ม่มั่�นคงในก�รที่รงตัิวิของร่�งก�ยและยังช่ื้วิย
ลดควิ�ม่เสำ่�ยงในก�รล้ม่ท่ี่�จะก่อให้เกิดภ�วิะกระด่กหักได้
อ่กด้วิย[1]

	 ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ี่�เหม่�ะสำม่อย่�งยิ�งกับัผู้่้ท่ี่�เป็็น 
โรคกระด่กพรุนหรือผู้่้ท่ี่�ต้ิองก�รจะป้็องกันก�รเกิดโรค
กระด่กพรุนม่่หล�ยป็ระเภที่ดังน่�

กำารออกำกำำาลังกำายท่�ม่กำารลงนิำ�าหนิักำ (Weight 
bearing exercise)
	 เป็็นก�รออกกำ�ลังก�ยเพื�อเพิ�ม่ควิ�ม่แข็งแรง 
ให้กับักระด่กโดยติรง	 เพร�ะก�รท่ี่�ม่่นำ��หนักกดลงบัน 
กระด่กเป็็นก�รกระตุ้ินให้แคลเซ่ึ่ยม่กลับัเข้�ไป็ในกระด่ก
ได้ม่�กขึ�น	 ส่ำงผู้ลให้กระด่กหน�ตัิวิขึ�น	 เป็็นก�รกระตุ้ิน 
ก�รสำร้�งและยับัยั�งก�รสำล�ยของกระด่ก	 เช่ื้น	ก�รเดิน	 
ก�รขึ�นลงบัันได	วิิ�งเหย�ะ	ๆ	เต้ินรำ�	เต้ินแอโรบิัค	เดินในนำ��	 
วิิ�งในนำ��	กระโดดในนำ��	หรือก�รกระโดดเชืื้อก	เป็็นต้ิน	[2,	3,	4] 
ทัี่�งน่�สำำ�หรับัผู้่้ส่ำงอ�ยุหรือผู้่้ท่ี่�ม่่ปั็ญห�ข้อเข่�หรือข้อสำะโพก
ต้ิองหล่กเล่�ยงก�รออกกำ�ลังก�ยท่ี่�ม่่แรงกระแที่กส่ำง	เช่ื้น	 
ก�รเดินขึ�นลงบัันได	ก�รวิิ�งเหย�ะ	ๆ	หรือก�รกระโดดเชืื้อก
เป็็นต้ิน
	 ควิ�ม่ถ่ื�ในก�รออกกำ�ลังก�ยป็ระเภที่น่�อย่ท่่ี่�	30	น�ท่ี่ 
ต่ิอวัิน	5	 วัินต่ิอสัำป็ด�ห์	ห�กไม่่สำ�ม่�รถืออกกำ�ลังก�ย 
ต่ิอเนื�องได้	30	น�ท่ี่	สำ�ม่�รถืแบ่ังเป็็น	10	น�ท่ี่	3	รอบัต่ิอวัิน	 
หรือ	15	น�ท่ี่	2	รอบัต่ิอวัินได้เช่ื้นกัน

กำารออกำกำำาลังกำายเพ่�มควิามแขง็แรงของกำลา้มเนิื�อ  
(Strengthening exercise)
	 เป็็นก�รสำร้�งควิ�ม่แข็งแรงของกล้�ม่เนื�อแต่ิละมั่ด	
แรงดึงของกล้�ม่เนื�อจะช่ื้วิยกระตุ้ินก�รสำร้�งม่วิลกระด่กได้	 
สำ�ม่�รถืที่ำ�ได้เกือบัทุี่กส่ำวินของร่�งก�ย	 เช่ื้น	 แขน	ข� 
ที่ำ�ก�รเกร็งโดยใช้ื้นำ��หนักและแรงโน้ม่ถ่ืวิงของตัิวิเอง	หรือ
ใช้ื้นำ��หนักถ่ืวิง	ดังตัิวิอย่�ง[2]
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 ท่ี่าบริห็ารก็ล้้ามเน้ิ�อห็น้ิาอก็	:	ยืนตัิวิติรงเข้�ห�กำ�แพง	เหย่ยดศอกติรงดันกำ�แพงไว้ิทัี่�ง	2	ข้�ง	ดังร่ป็	โน้ม่ตัิวิ 
ไป็ด้�นหน้�พร้อม่ทัี่�งงอศอก	จ�กนั�นออกแรงเหย่ยดศอกเพื�อดันตัิวิขึ�นกลับัส่่ำท่ี่�เริ�ม่ต้ิน	ที่ำ�ซึ่ำ��	10	ครั�ง	3	รอบั

 ท่ี่าบริห็ารก็ล้้ามเน้ิ�อต้่นิขาด้านิห็น้ิา	:	นั�งตัิวิติรงบันเก้�อ่�	ห�กม่่ถุืงที่ร�ยนำ�ม่�รัดท่ี่�ข้อเท้ี่�เพื�อเป็็นแรงต้ิ�น	จ�กนั�น
ออกแรงเติะข�ขึ�นจนเข่�เหย่ยดติรงพร้อม่กระดกข้อเท้ี่�ดังร่ป็	เกร็งค้�งไว้ิ	10	วิิน�ท่ี่	ที่ำ�	10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�นสำลับัข้�ง

 ท่ี่าบริห็ารก็ล้้ามเน้ิ�อต้่นิแขนิ	:	นั�งตัิวิติรง	ถืือดัม่เบัลล์หรือขวิดนำ��เพื�อเป็็นแรงติ้�น	งอศอก	90◦	ดังร่ป็	จ�กนั�น 
ออกแรงพับัศอกเข้�ห�ตัิวิ	ที่ำ�	10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�นสำลับัข้�ง
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 ท่ี่าบริห็ารก็ล้้ามเนิ้�อเห็ย่ยดสีะโพิก็	:	ยนืตัิวิติรงเข้�ห�กำ�แพง	เหยย่ดศอกติรงดันกำ�แพงไว้ิทัี่�ง	2	ข้�ง	ดังร่ป็	ออกแรง
เหย่ยดสำะโพกไป็ด้�นหลังติรง	ๆ	พร้อม่แขม่่วิท้ี่องเพื�อไม่่ให้ลำ�ตัิวิบิัดหมุ่น	ที่ำ�	10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�นสำลับัข้�ง

 ท่ี่าบริห็ารก็ล้้ามเน้ิ�อก็างสีะโพิก็	:	ยืนตัิวิติรงเข้�ห�กำ�แพง	เหย่ยดศอกติรงดันกำ�แพงไว้ิทัี่�ง	2	ข้�ง	ดังร่ป็	ออกแรง 
ก�งสำะโพกออกด้�นข้�งพร้อม่แขม่่วิท้ี่องเพื�อไม่่ให้ลำ�ตัิวิบิัดหมุ่น	ที่ำ�	10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�นสำลับัข้�ง

กำารออกำกำำาลังกำายเพ่�อพัฒนิากำารทรงตัวิ (Balance exercise)
	 	 เป็็นก�รออกกำ�ลังก�ยท่ี่�จำ�เป็็นในผู้่้ส่ำงอ�ยุหรือในผู้่้ท่ี่�ม่่ปั็ญห�เรื�องก�รที่รงตัิวิ	เพร�ะห�กเร�ม่่ควิ�ม่สำม่ดุลของ 
กล้�ม่เนื�อมั่ดต่ิ�ง	ๆ	ในร่�งก�ยแล้วิ	จะช่ื้วิยให้ที่รงตัิวิได้ด่ขึ�น	ควิ�ม่เส่ำ�ยงในก�รล้ม่จะลดลง	ดังตัิวิอย่�ง[2]	นอกจ�กน่� 
โยคะและไที่ชิื้	(ไที่เก็ก)	ก็เป็็นก�รออกกำ�ลังก�ยท่ี่�ช่ื้วิยในก�รที่รงตัิวิได้ด่เช่ื้นกัน[3,	4]

 ท่ี่าบริห็ารเพ้ิ�อก็ารที่รงตั่วัท่ี่าท่ี่� 1	:	ยืนข�เด่ยวิก�งแขนออกทัี่�ง	2	ข้�ง	พย�ย�ม่ที่รงตัิวิให้อย่่	ค้�งไว้ิ	15-30	วิิน�ท่ี่	
ที่ำ�	5-10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�นสำลับัข้�ง
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เอกสารอ้างอิง
[1]	 Yuan	Y,	Chen	X,	Zhang	L,	Wu	J,	Guo	J,	Zou	D	et	al.	The	roles	of	exercise	in	bone	remodeling	and	in	prevention	and	treatment	of	osteoporosis. 
	 PROG	BIOPHYS	MOL	BIO.	2016;	122-130.
[2]	 Stanghelle	B,	Bentzen	H,	Giangregogrio	L,	Pripp	A,	Bergland	A.	Effect	of	a	resistance	and	balance	exercise	programme	for	women	with 
	 osteoporosis	and	vertebral	fracture:	study	protocol	for	a	randomized	controlled	trial.BMC	Musculoskelet	Disord.	2018;	19:100.
[3]	 Kunutsor	SK,	Leyland	S,	Skelton	DA,	James	L,	Cox	M,	Gibbons	N	et	al.	Adverse	events	and	safety	issues	associated	with	physical	activity	and 
	 exercise	for	adults	with	osteoporosis	and	osteopaenia:	a	systematic	review	of	observational	studies	and	an	updated	review	of	interventional 
	 studies.JFSJ.	2018;	3(4):155-178.
[4]	 Varahra	A,	Rodrigues	IB,	Macdermid	JC,	Bryant	D,	Birmingham	T.	Exercise	to	improve	functional	outcome	in	persons	with	osteoporosis: 
	 a	systemic	review	and	meta-analysis.	Osteoporos	Int.	2018;	29:265-286.

 ท่ี่าบริห็ารเพ้ิ�อก็ารที่รงตั่วัท่ี่าท่ี่� 2	:	ยืนตัิวิติรงให้มั่�นคง	จ�กนั�นยกแขนขวิ�ไป็ด้�นหน้�พร้อม่กับัเหยย่ดสำะโพกซ้ึ่�ย 
ไป็ด้�นหลัง	พย�ย�ม่ยืนที่รงตัิวิให้อย่่และแขม่่วิท้ี่องไม่่ให้หลังแอ่น	ค้�งไว้ิ	15-30	วิิน�ท่ี่	5-10	ครั�ง	3	รอบั	จ�กนั�น 
สำลับัข้�ง

	 ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ี่�แนะนำ�ข้�งต้ินสำ�ม่�รถืที่ำ�ได้ทัี่�งในผู้่้ท่ี่�เป็็นโรคกระด่กพรุนแล้วิ	และผู้่้ท่ี่�ต้ิองก�รจะป้็องกัน 
ก�รเกิดโรคกระด่กพรุนด้วิย	แต่ิอย่�งไรก็ติ�ม่ห�กไม่่มั่�นใจว่ิ�กิจกรรม่และท่ี่�ที่�งใดท่ี่�เส่ำ�ยงต่ิอกระด่กหัก	หรือในผู้่้ท่ี่� 
ไม่่เคยออกกำ�ลังก�ยหรือเว้ินก�รจ�กออกกำ�ลังก�ยม่�น�น	 ควิรป็รึกษ�แพที่ย์หรือนักก�ยภ�พบัำ�บััดก่อน	 เพื�อ 
ควิ�ม่ป็ลอดภัยระหว่ิ�งออกกำ�ลังก�ย

กระดานข่าว

 	วัินท่ี่�	 16	 พฤศจิก�ยน	 2020	 คณะผู้่้จัดก�รฝึกอบัรม่
เที่คโนโลย่ที่�งก�รแพที่ย์และสำ�ธ�รณสำุขสำำ�หรับับุัคล�กรที่�ง 
ก�รแพที่ย์จ�กสำ�ธ�รณรัฐป็ระชื้�ธิป็ไติยป็ระชื้�ชื้นล�วิ	ได้ป็ระชุื้ม่
ร่วิม่กันเพื�อห�แนวิที่�งก�รจัดก�รฝึกอบัรม่ในปี็	2021	ภ�ยใต้ิ
สำถื�นก�รณ์ก�รแพร่ระบั�ดของโควิิด	19	สำรุป็ว่ิ�	จะม่่ก�รจัด 
ก�รฝึกอบัรม่ในร่ป็แบับัออนไลน์	 ช่ื้วิงเวิล�ป็ระม่�ณเดือน
กุม่ภ�พันธ์ถึืงม่่น�คม่	 และเมื่�อเหตุิก�รณ์เข้�ส่่ำป็กติิ	 จะม่่ 
ก�รศึกษ�ด่ง�น	ณ	ป็ระเที่ศไที่ยด้วิย	ผู้่้สำนใจสำ�ม่�รถืสำอบัถื�ม่ 
ร�ยละเอ่ยดเพิ�ม่เติิม่ได้ท่ี่�	newsletterlaos@gmail.com
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  วัินท่ี่�	16	ธันวิ�คม่	2020	ศิษย์เก่�รุ่นท่ี่�	22	จำ�นวิน	2	คนได้เข้�ร่วิม่นำ�เสำนอผู้ลง�นวิิชื้�ก�รแบับัออนไลน์
ใน	Session:	Research	work	in	Lao	PDR	under	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Project	
(Thai-Lao	Session)	ของก�รป็ระชุื้ม่วิิชื้�ก�รน�น�ชื้�ติิด้�นโรคเขติร้อน	JointInternational	Tropical 
Medicine	Meeting	2020	 (http://www.jitmm.com/)	 ซึึ่�งจัดขึ�นโดยคณะเวิชื้ศ�สำติร์เขติร้อน	
ม่ห�วิิที่ย�ลัยม่หิดล	ระหว่ิ�งวัินท่ี่�	15-16	ธันวิ�คม่	2020

Chairperson: ผู้ช่่วย่ศาสตัรูาจัารูย่์ นาย่แพที่ย่์ปรูะวัติั นิธิย่านันท์ี่ 
แล่ะผู้ช่่วย่ศาสตัรูาจัารูย่์ นาย่แพที่ย่์ธ่รูะ กุศล่สุข มหาวิที่ย่าลั่ย่มหิดล่

นาย่สุพาไซ สิงงาม โรูงหมอเม่องล่อง แขวงหล่วงนำ�าที่า
นำาเสนอเรู่�อง Factors associated with diarrhea in children age 1-5 years old 

in Long Hospital, Long District, Luang Namtha Province, Lao PDR

นางนาล่่ต่ัา ไซซะนะส่ ศูนย่์มะเร็ูง โรูงหมอมิดตัะพาบ นครูหล่วงเว่ย่งจัันที่น์
นำาเสนอเรู่�อง Incidences of Sarcocystis in market beef and pork in Vientiane, Lao PDR

ผู้ช่่วย่ศาสตัรูาจัารูย่์ ดรู. กิตัติั สรูณเจัริูญพงศ์ สถาบันโภัช่นาการู มหาวิที่ย่าลั่ย่มหิดล่
นำาเสนอเรู่�อง Quantity and quality of breast milk of Laotian lactating women
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