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สกู�ปพ�เศษ   การฝ�กอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย�

  และสาธารณสุขผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� (ออนไลน�)
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สกู๊ปพิเศษ

	 การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	
(โควิด	19)	ทำำาให้้ประเทำศไทำยและสาธารณรัฐประชื้าธิปไติย
ประชื้าชื้นลาว	ปิดพรมแดนไม่สามารถเดินทำางระห้ว่างกันได้	 
บุคลากรทำางการแพทำย์จาก	สปป.ลาว	จึงไม่สามารถเดินทำาง 
มาฝึึกอบรมท่ำ�ประเทำศไทำยได้	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชื้เจ้า	
กรมสมเด็จพระเทำพรัตินราชื้สุดา	ฯ	สยามบรมราชื้กุมาร่	
ทำรงเห็้นว่าการพัฒนาบุคลากรในทุำก	ๆ	ระดับควรทำำาอย่าง
ต่ิอเน้�อง	เพราะเป็นสิ�งจำาเป็นอย่างยิ�งและไม่สามารถรอได้	
จึงทำรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้้จัดการฝึึกอบรมโดยใช้ื้
เทำคโนโลยเ่ข้าช่ื้วย

	 ดังนั�นการฝึึกอบรมเทำคโนโลย่ทำางการแพทำย์และ
สาธารณสขุ	สำาห้รบับุคลากรทำางการแพทำย	์จากสาธารณรฐั
ประชื้าธิปไติยประชื้าชื้นลาว	ติามพระราชื้ดำาริ	สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชื้เจ้า	กรมสมเด็จพระเทำพรัตินราชื้สุดา	ฯ	 
สยามบรมราชื้กุมาร่	 รุ่นท่ำ�	23	ในปี	ค.ศ.	2021	น่�จึงได้ 
ปรับรูปแบบการฝึึกอบรม	โดยแบ่งเป็น	2	ระยะ	ระยะท่ำ�	1	 
จัดผ่่านส้�ออิเล็กทำรอนิกส์	 (ออนไลน์)	 ระห้ว่างวันท่ำ�	 1	
กุมภาพันธ์	ถึงวันท่ำ�	17	ม่นาคม	ค.ศ.	2021	และระยะทำ่�	2	

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย ์
และสาธารณสุขผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เม้�อสถานการณ์ด่ขึ�นจะจัดเพิ�มพูนทัำกษะและประสบการณ์	
ณ	มห้าวิทำยาลัยมหิ้ดล	เป็นเวลา	2	สัปดาห์้

	 การฝึึกอบรมในครั�งน่�	 จึงม่ผู้่เข้ารับการฝึึกอบรม
จำานวน	24	คน	จาก	7	แขวง	ได้แก่	แขวงจำาปาสัก	แขวง
ห้ลวงนำ�าทำา	แขวงเซ่ียงขวาง	แขวงสะห้วันนะเขติ	แขวง
บ่อแก้ว	แขวงห้ลวงพระบาง	และนครห้ลวงเว่ยงจันทำน์	
ห้ลักสูติรท่ำ�เปิดม่จำานวน	 6	 ห้ลักสูติร	 ได้แก่	 ห้ลักสูติร 
โรคเม้องร้อน	ห้ลักสูติรพยาธิวิทำยากายวิภาค	ห้ลักสูติร
เภสัชื้ศาสติร์	ห้ลักสูติรกายภาพบำาบัด	ห้ลักสูติรสาธารณสุข
ศาสติร์	และห้ลักสูติรโภชื้นาการ

	 การฝึึกอบรมจะดำาเนินการทุำกวันจันทำร์ถึงวันศุกร์	 
วันละ	3	ชัื้�วโมง	ในชื้ว่งเวลาระห้วา่ง	09.00	น.	ถึง	12.00	น.	 
การฝึึกอบรมจะเน้น	content-based	ด้วยการบรรยาย	
ภาคปฏิิบัติิจะดำาเนินการในรูปแบบการสาธิติผ่่านคลิปวิด่โอ	
และยังคงม่ชัื้�วโมงการเข่ยนโครงการวิจัยเพ้�อพัฒนางาน	 
โดยผู้่เข้ารับการอบรมติ้องทำำางานเป็นท่ำม	ร่วมกันพัฒนา	
proposal	ผ่่านระบบออนไลน์ด้วย
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หลัักสููตรเภสัูชศาสูตร์

หลัักสููตรสูาธารณสุูขศาสูตร์

หลัักสููตรกายภาพบำำาบัำด

หลัักสููตรโภชนาการ

บรรยากาศการเรียนการสอน 

หลัักสููตรโรคเมืืองร้อน หลัักสููตรพยาธิวิิทยากายวิิภาค
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1. หลัักสููตรโรคเมืืองร้อน
การศึกษาควิามืชุกแลัะปััจจัยเสู่�ยงท่�เก่�ยวิข้องกับำการติดเชื�อปัรสิูตในลัำาไสู้ 
ของมืนุษย์ นักเร่ยนโรงเร่ยนปัระถมือุดมืสิูน แขวิงหลัวิงนำ�าทา แลัะชาวิบ้ำาน 
บ้ำานสูมืเวินออก แขวิงจำาปัาสัูก สูปัปั.ลัาวิ

2. หลัักสููตรพยาธิวิิทยากายวิิภาค
การพัฒนาคู�มืือการบำริการในแผนกวิิเคราะห์โรควิิทยากายวิิภาค เจ้าหน้าท่� 
แผนกพยาธิวิิทยากายวิิภาค ของโรงพยาบำาลัในพื�นท่� นครหลัวิงเว่ิยงจันทน์

	 และในวันท่ำ�	 17	 ม่นาคม	 ค.ศ.	 2021	 สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชื้เจ้า	กรมสมเด็จพระเทำพรัตินราชื้สุดา	ฯ	 
สยามบรมราชื้กุมาร่	 พระราชื้ทำานพระราชื้วโรกาสให้้	
เอกอัคราชื้ฑููติ	 สปป.ลาว	 ประจำาประเทำศไทำย	 อธิบด่
กรมการศึกษาสาธารณสุข	 กระทำรวงสาธารณสุข	
สปป.ลาว	 เอกอัครราชื้ฑููติ	ณ	 เว่ยงจันทำน์	 รองอธิบด่
กรมความร่วมม้อระห้ว่างประเทำศ	 กระทำรวงการต่ิาง
ประเทำศ	 รองอธิการบด่และคณาจารย์มห้าวิทำยาลัย

มหิ้ดล	และคณะผู้่เข้ารับการฝึึกอบรมเข้าเฝ้ึาทูำลละออง
พระบาทำ	และถวายรายงานดังเช่ื้นท่ำ�เคยปฏิิบัติิมาทำุกปี	 
โดยผ่่านส้�ออิเล็กทำรอนิกส์	(ออนไลน์)	และในโอกาสน่�ทำรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้้กรมความร่วมม้อระห้ว่างประเทำศ	 
กระทำรวงการติ่างประเทำศ	สนับสนุนงบประมาณเพ้�อให้้ 
ผู้่เข้ารับการฝึึกอบรมสามารถทำำางานวิจัยติามท่ำ�เสนอไว้ได้ 
ในวงเงิน	265,640	บาทำ
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	 นับเป็นประสบการณ์ท่ำ�ด่สำาห้รับผู้่เก่�ยวข้องทุำกฝ่ึาย
ท่ำ�จะต้ิองปรับตัิวและพร้อมท่ำ�จะใช้ื้เทำคโนโลย่สมัยให้ม่	 
ทัำ�งคณาจารย์ท่ำ�ต้ิองพัฒนาปรับรูปแบบการจัดการฝึึกอบรม
ให้้ม่ความย้ดห้ยุน่	สอดคล้องกับสถานการณ์	เพ้�อให้้การฝึึก
อบรมสามารถดำาเนินการได้อยา่งต่ิอเน้�อง	ส่วนผู้่เข้ารับการ
ฝึึกอบรมก็ต้ิองปรับตัิวในการใช้ื้เทำคโนโลย่และการบริห้าร
เวลาให้้เห้มาะสม	ทัำ�งน่�เพราะเร่ยนอยู่ในสถานท่ำ�ทำำางาน	
ระห้ว่างการเร่ยนในบางครั�งจะถูกติามตัิวให้้ไปปฏิิบัติิงาน	
อาจทำำาให้้ศึกษาได้ไม่เต็ิมท่ำ�	แต่ิก็สามารถติิดติามได้จาก 
เทำปท่ำ�บันทึำกไว้

3. หลัักสููตรเภสัูชศาสูตร์
การศึกษาควิามืรู้ แลัะพฤติกรรมืในการใช้ยาปัฏิิช่วินะ (Antibiotics) ด้วิยตนเอง
ในการักษาอาการป่ัวิยของปัระชาชน ปัระชาชนในเขตนครหลัวิงเว่ิยงจันทน์  
แขวิงเซ่ียงขวิาง แลัะแขวิงจำาปัาสัูก สูปัปั.ลัาวิ

6. หลัักสููตรโภชนาการ
การสูำารวิจภาวิะไอโอด่น นักเร่ยนระดับำชั�นปัระถมืศึกษา ในพื�นท่�เมืืองพูกูด  
แขวิงเซ่ียงขวิาง

5. หลัักสููตรสูาธารณสุูขศาสูตร์
การปัระเมิืนผลัการดำาเนินงานตามืนโยบำายการรับำรองคุณภาพของสูถานบำริการ
สูาธารณสุูข “ห้าด่หนึ�งพอใจ” โรงพยาบำาลัแขวิงสูะหวัินนะเขต แลัะโรงพยาบำาลั
เมืืองคำา แขวิงเซ่ียงขวิาง

4. หลัักสููตรกายภาพบำำาบัำด
แนวิทางการนำาฐานข้อมูืลัสูมืรรถนะโดยการมืองปััญหาสุูขภาพของบุำคคลั
อย�างเป็ันองค์รวิมื ไปัใช้ในการสู�งเสูริมืแลัะพัฒนาคุณภาพช่วิิตผู้ป่ัวิยในงาน 
กายภาพบำำาบัำด ผู้ป่ัวิยท่�มืารักษาในแผนกกายภาพบำาบัำด โรงพยาบำาลั 
แขวิงหลัวิงพระบำาง โรงพยาบำาลัแขวิงจำาปัาสัูก โรงพยาบำาลัแขวิงบำ�อแก้วิ  
โรงพยาบำาลัมืะโหสูด นครหลัวิงเว่ิยงจันทน์ 

	 ในอนาคติห้ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด	 19	 ยังคงดำาเนินต่ิอไป	 น่าจะได้ร่วมกันพัฒนา 
วิธ่การติิดติามงานผ่่านส้�ออิเล็กทำรอนิกส์	 (ออนไลน์)	 
ต่ิอไป	เพ้�อให้้การพัฒนาบุคลากรบรรลุติามเป้าห้มายของ 
แผ่นพัฒนาบุคลากรทำางการแพทำย์และสาธารณสุข	
สาธารณรัฐประชื้าธิปไติยประชื้าชื้นลาว	ค.ศ.	2019-2023	
ติามพระราชื้ดำาริ
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โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) 

Doctor’s Office 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคติิดเช้ื้�อชิื้คุนกุนยาค้ออะไร
 • โรคติิดเชื้้�อชื้ิคุนกุนยาเกิดจากการติิดเชื้้�อไวรัส
ชื้ิคุนกุนยาโดยผ่่านการแพร่เช้ื้�อจากยุง	โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
จากการโดนกัดโดยยุงลาย

โรคติิดเชื้้�อชื้ิคุนกุนยาพบได้ที่่�ใดบ้าง
 • โรคน่�มักพบได้ในประเทำศเขติร้อน	ซึี�งม่รายงาน
การติิดเช้ื้�อจากห้ลากห้ลายประเทำศในทำว่ปแอฟริกา	เอเช่ื้ยใต้ิ  
และเอเช่ื้ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ	โดยประเทำศท่ำ�พบการรายงาน
การติิดเช้ื้�อสูงเป็นลำาดับต้ิน	ๆ	ค้อ	ประเทำศอินเด่ย	เม่ยนมา 
อินโดน่เซี่ย 	มัลด่ฟส์ 	ศร่ลังกา	รวมถึงประเทำศไทำย	โดย
ประเทำศดังกล่าวพบม่รายงานการเกิดการระบาดเพิ�มสูงขึ�น
มาในระยะ	10-20	ปีท่ำ�ผ่่านมา

ใครที่่�จััดเป็็นกลุุ่�มเส่�ยงติ�อการติิดเชื้้�อน่�
 • ประชื้ากรท่ำ�อาศัยอยู ่ในพ้�นท่ำ �ท่ำ �ม ่รายงานการ
ระบาดของเช้ื้�อชื้ิคุนกุนยา	ห้ร้อแม้กระทัำ�งบุคคลท่ำ�เดินทำาง
ไปยังพ้�นท่ำ�ดังกล่าวนับเป็นความเส่�ยงด้วยเช่ื้นกัน 
 • ยุงลายท่ำ�เป็นพาห้ะนำาโรคติิดเช้ื้�อชื้ิคุนกุนยาน่�
มักจะออกห้ากินและกัดคนในเวลากลางวัน	ซึี�งสามารถ
พบได้ทัำ�งในติัวอาคารและนอกติัวอาคารสถานท่ำ�พักอาศัย 
รายงานยุงชื้นิดน่�พบมากในเขติชืุ้มชื้นมากกว่าในเม้องท่ำ�ม่
ขนาดเล็กกว่า

ผู้้้ที่่�ติิดเชื้้�อชื้ิคุนกุนยาม่อาการอย�างไรบ้าง
 • อาการท่ำ�พบได้บ่อยท่ำ�สุดค้อไข้	ปวดข้อ	และมัก
จะเป็นการปวดข้อแบบเปล่�ยนย้ายติำาแห้น่ง	ข้อบวมแดง  
ปวดศ่รษะ	ปวดกล้ามเน้�อ	และพบม่ติาแดงห้ร้อผ้่�นติาม
ผ่ิวห้นังได้บ้าง	อาการโดยมากจะด่ขึ�นจนห้ายสนิทำภายใน

เวลา	1-2	สัปดาห์้	ส่วนอาการปวดข้อมักจะด่ขึ�นในระยะเวลา  
2-3	สัปดาห์้	อย่างไรก็ติามม่รายงานว่าผู้่ป่วยบางรายม่อาการ
ปวดข้ออยูไ่ด้นานถึงห้ลายเด้อนจนถึงเป็นปี

โรคติิดเชื้้ �อชื้ ิค ุนกุนยาเหม้อนกับไข้ ้เลุ่ ้อดออก
หรือไม�
 • การติิดเช้ื้�อโรคทัำ�งสองน่�ม่อาการคล้ายคลึงกัน 
ห้ลายครั�งอาจทำำาให้้เกิดความสับสนในการให้้คำาวินิจฉัยได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในพ้�นท่ำ�ท่ำ�พบการระบาดของไข้เล้อดออก 
อาการท่ำ�อาจจะม่ความแติกติ่างอย่างชื้ัดเจนค้ออาการไข้
และปวดข้อ	ซึี�งจะพบบ่อยกว่าในการติิดเช้ื้�อชิื้คุนกุนยา	ส่วน
ไข้เล้อดออกนั�นอาจพบผู้่ป่วยม่ความดันโลหิ้ติติกได้ในกรณ่
ท่ำ�ม่ภาวะแทำรกซ้ีอนซึี�งมักจะไม่พบในการติิ	ดเช้ื้�อชิื้คุนกุนยา

การวิินิจัฉััยโรคติิดเชื้้�อชื้ิคุนกุนยาที่ำาได้ด้วิยวิิธี่ใด
 • การติรวจสามารถทำำาได้ด้วยวิธ่เจาะเล้อดติรวจห้า
แอนติิบอด่�	(antibody)	ติ่อเช้ื้�อไวรัสน่�	ห้ร้อการติรวจห้า
ไวรัสด้วยวิธ่	polymerase	chain	reaction	(PCR)

โรคชื้ิคุนกุนยารักษาอย�างไร
 • ในปัจจุบันยังไม่ม่การรักษาแบบจำาเพาะ	ห้าก
แติ่มุ่งห้วังการรักษาแบบประคับประคอง	เชื้่น	การใชื้้ยา
พาราเซีติามอลสำาห้รับลดไข้และอาการปวดข้อ	ในรายท่ำ�ม่
อาการปวดข้อรุนแรงอาจจะม่ความจำาเป็นติ้องใชื้้ยาติ้าน
การอักเสบในกลุ่ม	non-steroidal	anti-inflammatory 
drugs	(NSAIDs)	ห้ร้อแม้กระทัำ�งยากดภูมิคุ้มกันบางชื้นิด

จัะป็้องกันการติิดเชื้้�อชื้ิคุนกุนยาได้อย�างไร
 • จนถึงปัจจุบันยังไม่ม่วัคซี่นห้ร้อยาท่ำ�ใชื้้ป้องกัน
การติิดเช้ื้�อน่�ได้	วิธ่ท่ำ�ได้ผ่ลด่ท่ำ�สุดค้อการป้องกันการถูกยุงกัด
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บทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

Laboratory
อาจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพของประชื้าชื้นเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรคเน้�องจากปัญห้าสุขภาพ	เช่ื้น	โรคไม่
ติิดต่ิอเร้�อรัง	(Non-communicable	diseases,	NCDs)	เป็นโรคท่ำ�สามารถป้องกันได้	การคัดกรองสุขภาพท่ำ�ทัำ�วถึง
และการให้้ความรู้ต่ิอประชื้าชื้นเพ้�อสร้างความติระห้นักและสนใจดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ�งสำาคัญ	ซึี�งปัจจุบันนักเทำคนิค 
การแพทำย์ได้ขยายบทำบาทำของวิชื้าช่ื้พในการดูแลสุขภาพในเชิื้งรุกโดยสามารถสรุปเป็นสองบทำบาทำห้ลักดังน่�

บที่บาที่ด้านการควิบคุมคุณภาพการติรวิจั
วิิเคราะห์ที่างห้องป็ฏิิบัติิการ
	 ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ	 เช่ื้น	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับติำาบล	(รพ.สติ.)	ม่การ
ติรวจคัดกรองสุขภาพท่ำ�ม่การติรวจวิเคราะห์้จากสิ�งตัิวอยา่ง 
เช่ื้น	การติรวจคัดกรองเบาห้วานจากนำ�าติาลปลายนิ�ว	ห้ร้อ 
การติรวจปัสสาวะโดยใช้ื้แถบส่ในการติรวจ	ซึี�งการติรวจ
เห้ล่าน่�ไม่ได้ทำำาโดยนักเทำคนิคการแพทำย์	แต่ิเป็นเจ้าห้น้าท่ำ� 
สาธารณสุขห้ร้อพยาบาลท่ำ�ประจำาอยูท่่ำ�	รพ.สติ.	นั�น	ๆ 	บทำบาทำ 
ของนักเทำคนิคการแพทำย์ท่ำ�ผ่่านมาค้อการสนับสนุนด้าน 
การเล้อกและการจดัซ้ี�อชุื้ดติรวจท่ำ�ได้มาติรฐาน	ให้้คำาแนะนำา
และออกเย่�ยมเย่ยนเป็นประจำาทุำกเด้อนห้ร้อส้�อสารผ่่าน
ทำางโทำรศัพท์ำ	โดยนักเทำคนิคการแพทำย์ห้นึ�งโรงพยาบาล
ต้ิองรับผิ่ดชื้อบ	รพ.สติ.	มากกว่าห้นึ�งแห่้งในพ้�นท่ำ�	ปัญห้า
สำาคัญท่ำ�ผ่่านมาค้อกำาลังคนของนักเทำคนิคการแพทำย์ใน 
โรงพยาบาลขนาดเล็กม่ไม่เพ่ยงพอกับภาระงาน	ในปัจจุบัน
ระบบสารสนเทำศสำาห้รับการบริห้ารจัดการคุณภาพแบบ
ออนไลน์เริ�มม่บทำบาทำมากขึ�นในการรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพชุื้ดติรวจในแต่ิละครั�งและส่งข้อมูลเข้า
ระบบสารสนเทำศโดยอัติโนมัติิ	ทำำาให้้นักเทำคนิคการแพทำย์ 
สามารถติิดติามผ่ลการประเมนิจาก	รพ.สติ.	ในพ้�นท่ำ�ทำางไกล 
ได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน	ทำำาให้้สามารถให้้คำาแนะนำาได้
ทัำนท่ำห้ากม่ความผิ่ดปกติิ

บที่บาที่ด้านการให้คำาป็รึกษาเรื�องการด้แลุ่
สุข้ภาพ
 นอกจากการให้้บริการผู้่ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว 
นักเทำคนิคการแพทำย์จำานวนไม่น้อยให้้บริการติรวจสุขภาพ
นอกพ้�นท่ำ�	เช่ื้น	การติรวจสุขภาพประจำาปีให้้กับห้น่วยงาน	
บริษัทำ	ห้ร้อองค์กรทัำ�งภาครัฐและเอกชื้น	โดยนักเทำคนิค 
การแพทำยม่์บทำบาทำในการแนะนำารายการติรวจท่ำ�เห้มาะสม	 
การเก็บสิ�งตัิวอย่างและการให้้คำาแนะนำาเร้�องผ่ลการติรวจและ 
การดูแลสุขภาพ	นอกจากนั�นยังม่คลินิกเทำคนิคการแพทำย์
ท่ำ�เปิดให้้บริการติรวจสุขภาพ	ซึี�งทัำ�งสองรูปแบบเป็นบริการ
ท่ำ�ส่งเสริมการคัดกรองและการดูแลสุขภาพของประชื้าชื้น
ในระดับปฐมภูมิ	ในปัจจุบันผู้่รับบริการสามารถนัดห้มาย
ผ่่านระบบออนไลน์และสามารถทำราบผ่ลและรับคำาแนะนำา
ผ่่านระบบออนไลน์	ทำำาให้้การคัดกรองและการดูแลสุขภาพ
ม่ความทัำ�วถึงมากขึ�น	เพิ�มความสะดวกและรวดเร็วเห้มาะ
สำาห้รับประชื้าชื้นในสังคมปัจจุบัน
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เที่คโนโลุ่ย่สารสนเที่ศกับการด้แลุ่สุข้ภาพป็ระชื้าชื้นข้องนักเที่คนิคการแพที่ย์ในอนาคติ
	 ปัจจุบันอุปสรรคสำาคัญของการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิค้อการเข้าถึงประชื้าชื้นเพ้�อการติรวจคัดกรองและ 
การแนะนำาความรู้ทำางสุขภาพ	ด้วยโครงสร้างของสังคมท่ำ�ซัีบซ้ีอนมากขึ�น	ประชื้าชื้นส่วนให้ญ่ทำำางานและอาศัยในต่ิางพ้�นท่ำ�	
ห้ร้อพักอาศัยในคอนโดมิเน่ยม	ห้มู่บ้านจัดสรร	เป็นต้ิน	ทำำาให้้ยากต่ิอการเข้าถึงของเจ้าห้น้าท่ำ�	ช่ื้องทำางห้นึ�งท่ำ�สามารถเพิ�ม 
การเข้าถึงของประชื้าชื้นได้ค้อช่ื้องทำางออนไลน์	ปัจจุบันจึงเริ�มม่แนวคิดการให้้บริการในรูปแบบให้ม่เพิ�มมากขึ�น	เช่ื้น	การ
บริการเจาะเล้อดแบบเคล้�อนท่ำ�	ผ่่านแอปพลิเคชัื้นบนโทำรศัพท์ำม้อถ้อ	การให้้คำาปรึกษาทำางไกลผ่่านวิด่โอ	(video	conference)	 
ห้ร้อการพมิพ์ข้อความผ่่านระบบสนทำนา	เช่ื้น	chat	application	ทำ่�สามารถทำำาได้ผ่่านเทำคโนโลยท่ำ่�ห้ลากห้ลายซึี�งประชื้าชื้น
ส่วนให้ญ่ทัำ�วไปคุ้นเคย	นอกจากนั�นการพัฒนาห้ร้อการประยุกต์ิใช้ื้ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	เช่ื้น	ระบบ
สนทำนาอัติโนมัติิ	(chatbot)	ในการให้้คำาแนะนำาด้านการเติร่ยมตัิวห้ร้อข้อมูลเบ้�องต้ินทำางสุขภาพและการติรวจทำาง 
ห้้องปฏิิบัติิการจะช่ื้วยให้้ผู้่ใช้ื้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ำ�ติ้องการได้อย่างรวดเร็วและน่าเช้ื้�อถ้อ	คาดได้ว่าเทำคโนโลย่น่�จะเข้ามา 
ม่บทำบาทำมากยิ�งขึ�นในการให้้บริการทำางสุขภาพกับประชื้าชื้นโดยเฉพาะห้ากกำาลังคนทำางสุขภาพยังไม่เพ่ยงพอ

	 จะเห็้นได้ว่าบทำบาทำของนักเทำคนิคการแพทำย์ในการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิสามารถทำำาได้ห้ลายรูปแบบและเป็น 
การผ่สมผ่สานทำกัษะทำางการติรวจทำางห้้องปฏิิบัติิการ	ทัำกษะทำางการส้�อสารทัำ�งกับบุคลากรทำางการแพทำยแ์ละประชื้าชื้นและ
การใชื้้เทำคโนโลย่ซึี�งม่บทำบาทำสำาคัญอย่างมาก	ความทำ้าทำายของนักเทำคนิคการแพทำย์ในยุคปัจจุบันและอนาคติจึงเป็นการ
พัฒนาทัำกษะเห้ล่าน่�เพ้�อให้้นักเทำคนิคการแพทำย์สามารถปฏิิบัติิห้น้าท่ำ�ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้อยา่งม่ประสิทำธิภาพ

รูปัท่� 1 แสูดงบำทบำาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการให้บำริการเชิงรุกกับำปัระชาชนในการดูแลัสุูขภาพระดับำ 
ปัฐมืภูมิืผ�านระบำบำเทคโนโลัย่สูารสูนเทศทั�งการให้คำาแนะนำาบุำคลัากรการแพทย์ในด้านคุณภาพการตรวิจ

วิิเคราะห์แลัะควิามืรู้เก่�ยวิกับำผลัการตรวิจทางห้องปัฏิิบัำติการแลัะการดูแลัตนเองกับำปัระชาชน
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Universal adhesives,  
the 8th generation adhesive system

Dental’s Clinic
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิภพ สายแก้ว

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในปัจจุบันจะพบว่าม่สารยึดติิดในกลุ่ม	Universal	 
adhesives	(UAs)	ห้ร้อ	adhesive	ใน	generati	on	ท่ำ�	8  
ออกมามากขึ�น	 เน้�องด้วย	UAs	 ม่ข้อด่ติ่าง	ๆ	มากมาย	
สามารถยึดติิดได้ด่ทัำ�งในระบบ	etch-and-rinse,	self-etch	
ห้ร้อ	selective	etch	ก็ได้	นอกจากน่�บางบริษัทำยังอ้างว่า
สามารถนำาไปใช้ื้ได้กับทัำ�งงาน	direct	และ	indirect	ได้ 
อ่กด้วย	โดยท่ำ�ส่วนประกอบของ	UAs	ม่ความคล้ายคลึงกับ
สารยดึติิดในกลุ่ม	all-in-one	ซึี�งเป็นการรวมสว่นประกอบ
ทุำกอย่างเข้าไปในขวดเด่ยว	 จุดเริ�มต้ินของ	Universal	
adhesive	นั�นมาจากการท่ำ�	10-MDP	ห้มด	patent	ลง	 
ห้ลายบริษัทำก็ได้นำา	10-MDP	มาเป็น	functional	monomer	 
ใน	UAs	ของติวัเอง	จากการทำ่�ม่	10-MDP	เป็นส่วนประกอบ	
ค้อ	ทำำาให้้สารยึดติิดนั�นม่	self-etching	effect	จึงเป็นผ่ล 
ให้้	UAs	ม่คุณสมบัติิเป็น	multi-mode	adhesive

		 นอกจาก	 10-MDP	 ท่ำ�เพิ�มขึ�นมาแล้ว	UAs	 ยังม่ 
ความแติกต่ิางจาก	all-in-one	adhesive	ในประเด็น 
อ้�น	ๆ	อ่ก	ได้แก่

ค�าควิามเป็็นกรด-ด�าง (pH)
	 ห้ากแบ่ง	adhesive	ติาม	pH	จะสามารถแบ่งออก
ได้เป็น	strong	(pH<1),	intermediate	strong	(pH~1.5),	
mild	 (pH~2),	ultra-mild	 (pH≥2.5)	 ซึี�ง	adhesive	 
ในระบบ	all-in-one	มักจะม่	pH	ท่ำ�ค่อนข้างติำ�า	 โดยม่
วัติถุประสงค์เพ้�อให้้สามารถ	demineralize	enamel	ได้	 
แต่ิจากการศึกษาจะพบว่า	 adhesive	 ท่ำ�เป็น	 strong	
pH	จะม่ประสิทำธิภาพการยึดติิดท่ำ�ไม่ค่อยด่นัก	เน้�องจาก 

ความเป็นกรดท่ำ�สูง	 calcium	และ	phosphate	 ท่ำ�ถูก	
demineralize	 ออกมา	 ไม่ได้ถูกล้างกำาจัดออก	 เกิด	
calcium	 และ	 phosphate	 ห้ลงเห้ล้ออยู่บนผิ่วฟัน 
เป็นเสม้อนกับ	 contaminants	 ท่ำ�ขัดขวางการยึดติิด	 
ภายห้ลังจึงม่การแนะนำาให้้ห้ล่กเล่�ยงการใช้ื้งาน	adhesive	
กลุ่มท่ำ�ม่	 strong	pH	ทำำาให้้ปัจจุบัน	adhesive	กลุ่มน่� 
ห้ายไปจากท้ำองติลาดแล้ว	พอมาถึงยคุของ	UAs	ก็จะพบว่า	 
pH	จะถูกปรับให้้สูงมากขึ�น	โดยส่วนให้ญ่จะอยู่ในกลุ่ม 
ท่ำ�เป็น	mild	ห้ร้อ	ultra-mild	pH	

การยึดติิดกับ enamel แลุ่ะ dentin
	 จาก	 systematic	 review	 ของ	 Olivera	 de	
Rosa	WL	ในปี	2015	พบว่าการยึดติิดกับ	enamel	จะ
ม่ประสิทำธิภาพท่ำ�ด่กว่าห้ากม่การ	etch	enamel	 ด้วย	
phosphoric	acid	ก่อน	จึงแนะนำาว่าควรใช้ื้	UAs	แบบ	
etch-and-rinse	ห้ร้อ	selective	etch	แต่ิห้ากจะทำำา 
การยดึติิดกับ	dentin	จะพบวา่ประสิทำธิภาพของการยดึติิด 
ไม่ว่าจะเป็นแบบ	etch-and-rinse	ห้ร้อ	self-etch	จะ
ไม่แติกติ่างกัน	ม่เพ่ยง	All	Bond	Universal	ท่ำ�เม้�อใช้ื้ใน
ระบบ	etch-and-rinse	จะม่ค่าแรงยึดติิดท่ำ�สูงกว่า	อาจ
เป็นเพราะความเป็นกรดของ	All	Bond	Universal	อาจจะ 
ไม่มากพอ	 (pH~3.1-3.2)	 ท่ำ�จะละลายเน้�อฟันและชัื้�น 
สเม่ยร์ได้	อย่างไรก็ติาม	การใชื้้	UAs	ในแติ่ละระบบก็ได้
ประสิทำธิภาพท่ำ�ค่อนข้างด่	และม่ค่ากำาลังแรงยดึติิดท่ำ�สูงกว่า	 
all-in-one	adhesive	สามารถใช้ื้งานแบบ	multi-mode	ได้	 
จึงม่ความห้ลากห้ลายมากกว่า	แต่ิอย่างไรก็ติามประสิทำธิภาพ 
ของ	UAs	ก็ยังคงด้อยกว่า	2-steps	self-etch
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Nurse 
อาจารย์ ดร.ปรานี ป้องเรือ

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทบาทพยาบาล : การพยาบาลสตรีในระยะเบ่งคลอด

	 การคลอดบุติรเป็นภาวะวิกฤติท่ำ�สำาคัญอย่างห้นึ�งของช่ื้วิติสติร่ทุำกคน	ปัจจุบั	นเทำคโนโลย่ทำางการแพทำยม่์การพัฒนา
และก้าวห้น้ามากขึ�น	แต่ิยังม่การเส่ยช่ื้วิติของสติร่จากการคลอดบุติร	แม้ว่าระยะคลอดเป็นช่ื้วงเวลาสั�นแต่ิก็ม่ความเส่�ยง 
ต่ิอการเส่ยช่ื้วิติทัำ�งมารดาและทำารกในครรภ์ได้มากท่ำ�สุด	ดังนั�นผ่ดุงครรภ์เป็นผู้่ท่ำ�ม่บทำบาทำสำาคัญในการดูแลสติร่ระยะตัิ�งครรภ์ 
จนถึงห้ลังคลอด	จะต้ิองม่ความรู้และความเข้าใจในการดูแลสติร่ในระยะคลอดเป็นอย่างด่

ระยะเวิลุ่าข้องการเบ�งคลุ่อด 
	 เริ�มตัิ�งแต่ิปากมดลูกเปิดห้มด	(10	ซีม.)	จนทำารก
คลอดออกมา ผู้่คลอดครรภ์แรกเบ่งคลอดอย่างน้อย	 
46	นาท่ำ-3	ชัื้�วโมง	แต่ิผู้่คลอดครรภ์ห้ลังเบ่งคลอดประมาณ	
14	นาท่ำ-1	 ชัื้�วโมง	[1]	ห้ร้อบางคนอาจเบ่งคลอดนานถึง	 
2	ชัื้�วโมง	[2]	

ป็จััจัยัท่ี่�มอ่ทิี่ธีพิลุ่ติ�อระยะเวิลุ่าข้องการเบ�งคลุ่อด [1]

 ปัจจัยท่ำ�ทำำาให้้ระยะเบ่งคลอดยาวนาน	ได้แก่	อายุ	 
นำ�าห้นักของมารดา	ลักษณะเชิื้งกรานของมารดา	ระยะเวลา 
รอคลอดยาวนาน	ระดับของส่วนนำาทำารกในครรภ์ขณะ
ปากมดลูกเปิดห้มด	 ลักษณะการห้ดรัดตัิวของมดลูก	
ประสิทำธิภาพแรงเบ่งของมารดา	ความปวดของมารดา	 
การได้รับยาบรรเทำาปวดทำางไขสันห้ลัง	ท่ำาของทำารกใน
ครรภ์	นำ�าห้นักของทำารกแรกเกิด	การชัื้กนำาการคลอด	ภาวะ
ติิดเช้ื้�อของมารดา	ความกลัวห้ร้อความวิติกกังวลของมารดา	
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อาการแสดงในระยะเบ�งคลุ่อด [1]

	 เจ็บครรภ์ถ่�ขึ�น	ปวดห้น่วงลงก้นห้ร้อม่ความรู้สึก 
คล้ายอยากเบ่งอุจจาระ	ม่มูกเล้อดออกทำางช่ื้องคลอดมาก	 
ติำาแห้นง่การฟังเส่ยงหั้วใจทำารกในครรภต์ิำ�าลง	บริเวณฝีึเย็บ 
โป่งตึิง	รูทำวารห้นกัยด้ขยาย	เห็้นส่วนนำาของทำารกทำ่�บริเวณ
ปากช่ื้องคลอด

การพยาบาลุ่สติรีในระยะเบ�งคลุ่อด [1]

	 1.	 วัดสัญญาณช่ื้พ	ควรประเมินสัญญาณช่ื้พทุำก	 
5-15	นาท่ำ	อาจพบความดันโลหิ้ติสูงขึ�น	10	มม.ปรอทำ	[1]  
ห้ร้อติรวจพบช่ื้พจรเร็วขึ�นขณะมดลูกห้ดรัดตัิว	ความถ่� 
ของการวัดสัญญาณช่ื้พขึ�นกับความเส่�ยงของสุขภาพผู้่คลอด
และทำารกในครรภ์	[4] 

	 2.	 ประเมินการห้ดรัดตัิวของมดลูก	เพ้�อเฝ้ึาระวัง
ภาวะเส่�ยงท่ำ�อาจเกิดขึ�นกับมารดาและทำารกในครรภ์	กรณ่
ท่ำ�ม่การห้ดรัดตัิวของมดลูกถ่�เกินไป	จะได้เติร่ยมพร้อม 
ให้้การช่ื้วยเห้ล้อได้ทัำน	

	 3.	 ฟังเส่ยงอัติราการเติ้นของหั้วใจทำารกในครรภ์	
ควรประเมินบ่อยทุำก	5-15	นาท่ำ	ในระยะเบ่งคลอด	(active	 
pushing	phase	of	 the	second	stage	of	 labor)  

โดยฟังก่อนมดลูกห้ดรัดตัิว	 ขณะมดลูกม่การห้ดรัดตัิว	 
ห้ร้อฟังภายห้ลังมดลูกห้ดรัดตัิวแล้ว	2-3	ครั�ง	[1],	[4] 

	 4.	 การส่งเสริมความก้าวห้น้าของการคลอด	การ
ประเมินกระเพาะปัสสาวะและกระตุ้ินให้้สติร่ขับถ่าย
ปัสสาวะก่อนคลอด	 เพ้�อป้องกันการบาดเจ็บของท่ำอ
ปัสสาวะจากส่วนนำาของทำารกในครรภ์เคล้�อนติำ�าลงกด
บริเวณอุ้งเชิื้งกราน	[2]	ช่ื้วยส่งเสริมการห้ดรัดตัิวของมดลูก	
และลดการขัดขวางการเคล้�อนติำ�าของส่วนนำาทำารก	การ 
ได้รับยาบรรเทำาปวดทำางไขสันห้ลังอาจทำำาให้้ลดความ
สามารถของการขับถ่ายปัสสาวะ	และจะม่ปัสสาวะค้าง
เพิ�มขึ�นในระยะห้ลังคลอด	ผู้่ท่ำ�ม่การคาสายสวนปัสสาวะ
ก่อนคลอด	จะต้ิองได้รับการเอาสายสวนปัสสาวะออก 
ก่อนเบง่คลอด	ปอ้งกันการบาดเจบ็ของทำอ่ทำางเดนิปัสสาวะ
จากการเบ่งคลอด	[1]	การจัดท่ำาคลอด	เช่ื้น	ท่ำานั�งศ่รษะสูง	
การแนะนำาการเบ่งคลอดท่ำ�ถูกต้ิอง	โดยให้้ผู้่คลอดเบ่งเม้�อม่
การห้ดรัดตัิวของมดลูกและรู้สึกอยากเบ่ง	(urge	to	push)	

ห้ร้อส่วนนำาของทำารกเคล้�อนติำ�าพอ	จะเป็นการช่ื้วยส่งเสริม
ความก้าวห้น้าของการคลอด	และลดการตัิดฝีึเย็บ	ห้ร้อ 
การใช้ื้สูติิศาสติร์หั้ติถการ	[1]

	 5.	 ประเมินความปวด	การเผ่ชิื้ญกับความปวดใน
ระยะเบ่งคลอด	และการจัดการความปวดในระยะคลอด	
การประเมินระดับความปวด	ซีักถามความติ้องการในการ
ลดปวด	ให้้ข้อมูลเก่�ยวกับยาบรรเทำาปวด	ห้ร้อวิธ่อ้�นท่ำ�เป็น
ทำางเล้อก	เช่ื้น	การสูดดมก๊าซีไนติรัสออกไซีด์	เป็นวิธ่การ
ให้้สติร่ควบคุมความปวดดว้ยตินเองในระยะคลอด	ผู้่คลอด
ท่ำ�ส่งเส่ยงร้องในขณะเจ็บครรภ์มากกว่าเบ่งคลอดจะทำำาให้้
เกิดความทำุกข์ทำรมาน	และไม่สามารถเผ่ชื้ิญความเคร่ยด
ได้ด่	การประเมินคะแนนความปวดขณะเบ่งคลอด	ความ 
รู้ สึกปวดตึิงท่ำ� ฝีึเย็บ	 ห้ร้อการรับรู้ความก้าวห้น้าของ 
การคลอด	ความกลัวห้ร้อวิติกกังวลเก่�ยวกับความปวด 
ท่ำ�ฝีึเย็บ	จะทำำาให้้วางแผ่นช่ื้วยเห้ล้อบรรเทำาปวดท่ำ�ฝีึเย็บ 
และควบคุมการเบ่งคลอดให้้ม่ประสิทำธิภาพมากขึ�น

	 6.	 ประเมินภาวะขาดนำ�า	ในระยะเบ่งคลอดผู้่คลอด
เส่�ยงต่ิอการขาดนำ�า	 จากการอดอาห้ารห้ร้อนำ�าในระยะ 
เจ็บครรภ์รอคลอดจนถึงเบ่งคลอดเป็นเวลานาน	 อาจ 
ทำำาให้้ช่ื้พจรของผู้่คลอดห้ร้ออัติราการเต้ินของหั้วใจทำารก 
ในครรภ์เร็วขึ�น	พลังงานลดลง	เกิดความเห้น้�อยล้า	ห้ร้อ 
เกิดภาวะค่โติซิีสส่งผ่ลทำำาให้้การห้ดรัดตัิวของมดลูกไม่ด่	[1]

	 7.	 ประเมินความเห้น้�อยล้า	สติร่ท่ำ�ใช้ื้เวลาเบ่งคลอด
นานมากยิ�งต้ิองการพลังงานเพิ�มขึ�น	จะม่ความเห้น้�อยล้ามาก	 
การเสริมกำาลังใจจากสาม่	ครอบครัว	ห้ร้อพยาบาลในระยะ
เบ่งคลอดจะเป็นแรงกระตุ้ินให้้ม่พลังในการเบ่งคลอดและ
เอาชื้นะความเห้น้�อยล้าได้	[1]

	 8.	 การดูแลความต้ิองการทำางด้านร่างกายและจิติใจ	[3]  
การดูแลให้้ได้รับสารอาห้ารและนำ�าอย่างเพ่ยงพอในระยะ
คลอด	ช่ื้วยเพิ�มพลังงานและการไห้ลเว่ยนของเล้อด	ทำำาให้้
มดลูกห้ดรัดตัิวด่	การดูแลความสุขสบาย	 ให้้อมนำ�าแข็ง 
ในรายท่ำ�ห้้ามด้�มนำ�า	ดูแลเชื้ด็ห้น้า	ให้้บ้วนปาก	ทำำาให้้ผู้่คลอด
ม่ความสุขสบายและม่ความพร้อมสำาห้รับการเบ่งคลอด	 
การพูดชื้มเชื้ยให้้ผู้่คลอดม่กำาลังใจช่ื้วยเสริมแรงในการ 
เบ่งคลอด
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	 9.	 การจัดการความกลัวห้ร้อความวิติกกังวล	การ 
ช่ื้วยเห้ล้อให้้ผู้่คลอดครรภ์แรกทำ่�ไม่ม่ความรู้ห้ร้อขาด
ประสบการณ์เบ่งคลอด	 ห้ร้อคนทำ่�เคยม่ประสบการณ์ 
การคลอดทำ่�ไม่ด่	 ลดความวิติกกังวลต่ิอการคลอดและ 
สุขภาพของทำารกในครรภ์	การประเมินระดับความวิติก 
กังวล	และให้้การพยาบาลด้วยท่ำาทำางมั�นใจและใช้ื้เทำคนิค 
การส้�อสารให้้ผู้่คลอดได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการคลอด	 
จะช่ื้วยให้้ผู้่คลอดคลายความวิติกกังวล	

เอกสารอ้างอ ิง
[1]	 Low	LK,	King	TL,	Vedem	SM.	The	second	stage	of	labor	and	birth.	In	King	TL,	Brucker	MC,	Kriebs	JM,	Fahey	JO,	Gegor	CL,	Varney	H. Varney’s  
 Midwifery.	15th	ed.	Burlington,	MA:	Jones	&	Bartlett	Learning;	2015.
[2]		 Downe	S,	Marshall	JE.	Physiology	and	care	during	the	transition	and	second	stage	phases	of	labour.	In	Marshall	J,	Raynor	M,	editors.	Myles  
 textbook for midwives.	16th	ed.	Edinburgh:	Churchill	Livingstone;	2014.
[3]		 Downe	S.	Care	in	the	second	stage	of	labour.	In	Macdonald	S,	&	Johnson	G.	Mayes’ Midwifery.	15th	ed.	Edinburgh:	Elsevier;	2017.
[4]		 Simpson	KR,	O’Brien-Abel	N.	Labor	and	birth.	In	Simpson	KR,	Creehan	PA.	Perinatal nursing.	4th	ed.	Philadelphia:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	 
	 2014.
[5]		 Cashion	K.	Nursing	care	of	the	family	during	labor	and	birth.	In	Perry	SE,	Hockenberry	MJ,	Lowdermilk	DL,	Wilson	D.	Maternal child nursing care.  
	 5th	ed.	St.Louis,Missouri:	Elsevier;	2014.

	 10.	 การจัดการสิ�งแวดล้อมท่ำ�เอ้�ออำานวยต่ิอการ
คลอด	เติร่ยมห้้องทำำาคลอดทำ่�ม่ความสะอาด	สงบและเง่ยบ
ม่บรรยากาศเป็นส่วนตัิว	[5]	 อุณห้ภูมิเห้มาะสมกับทำารก 
แรกเกิด	และม่เฉพาะบุคคลท่ำ�ม่ส่วนเก่�ยวข้องอยู่ร่วมด้วย	
เช่ื้น	สาม่	 สมาชิื้กในครอบครัว	ห้ร้อท่ำมผ่ดุงครรภ์และ
อุปกรณ์ท่ำ�เติร่ยมพร้อมช่ื้วยเห้ล้อกู้ช่ื้พทำารกในกรณ่ฉุกเฉิน	
เช่ื้น	นำ�าครำ�าม่ข่�เทำาปน	[1]
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Pharmacy
อาจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย

ภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาที่ ไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 เช้ื้�อว่าห้ลาย	ๆ	คนคงเคยไดย้นิข่าวการเส่ยช่ื้วิติจากการใชื้ย้าบางชื้นดิร่วมกับการด้�มแอลกอฮอลต์ิามส้�อต่ิาง	ๆ	มาบ้าง	 
เช่ื้น	กรณ่ถูกมอมด้วยยานอนห้ลับผ่สมในเห้ล้าห้ร้อเบ่ยร์แล้วทำำาให้้เส่ยช่ื้วิติ	เป็นต้ิน	โดยเห้ติุการณ์น่�ทำำาให้้ผู้่ป่วยห้ลายคน 
ม่ความกังวลว่ายาท่ำ�ตินเองกำาลังใช้ื้อยู่สามารถกินร่วมกับเห้ล้าห้ร้อเบ่ยร์ได้ห้ร้อไม่	ซึี�งจริง	ๆ	แล้วอันติรายจากการใช้ื้ยา 
ร่วมกับแอลกอฮอล์ม่ห้ลายลักษณะ	บทำความน่�ขอนำาเสนอตัิวอย่างยา	5	กลุ่มท่ำ�ควรห้ล่กเล่�ยงการใช้ื้ร่วมกับเคร้�องด้�ม
แอลกอฮอล์	ดังแสดงในติาราง	โดยรายละเอ่ยดของอาการไม่พึงประสงค์ท่ำ�อาจเกิดขึ�น	ม่ดังน่�

1. ยาที่่�ม่ฤที่ธีิ�เหม้อนยาเบ้�อเหลุ่้า
	 ในอด่ติม่การใช้ื้ยาเบ้�อเห้ล้าช้ื้�อว่า	 ได-ซัีล-ฟิ-แรม	
(disulfiram)	เพ้�อช่ื้วยเลิกสุรา	โดยเม้�อรับประทำานยาน่� 
ร่วมกับเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์	จะเกิดปฏิิกิริยาทำำาให้้ม่อาการ
ห้น้าแดง	ร้อนวูบวาบไปทัำ�งตัิว	คล้�นไส้	อาเจ่ยน	ปวดศ่รษะ	
เห้ง้�อออกมาก	และกระวนกระวาย	จนไม่กล้าด้�มสุราอ่ก	
นอกจากน่�	บางรายอาจม่ความดันเล้อดติำ�า	แม้ว่าปัจจุบัน
ยาน่�ถูกใช้ื้น้อยลง	แต่ิพบว่าม่ยาอ้�นอ่กห้ลายชื้นิด	(ติาราง)	
ท่ำ�สามารถทำำาให้้เกิดอาการคล้ายกับยาเบ้�อเห้ล้าได้เช่ื้นกัน

2.  ยาที่่�ม่ฤที่ธีิ�กดการที่ำางานข้องสมอง
	 ยาท่ำ�ม่ฤทำธิ�กดการทำำางานของสมอง	สามารถสังเกติ
ได้ง่าย	 ๆ	 ค้อ	 ห้ลังจากรับประทำานแล้วมักทำำาให้้รู้สึก 
ง่วงนอน	 เช่ื้น	 ยานอนห้ลับ	 เป็นต้ิน	 (ติาราง)	 ซึี�งยา 
เห้ล่าน่�ไม่ได้กดเฉพาะให้้ห้ลับ	แต่ิอาจกดการทำำางานอ้�น	ๆ	 
ของสมอง	 เช่ื้น	ทำำาให้้สูญเส่ยความสามารถในการขับข่�
ยานพาห้นะห้ร้อการใชื้้เคร้�องจักร	จนถึงกดการห้ายใจ 
โดยเฉพาะเม้�อใช้ื้ยาในขนาดสูง	ยิ�งไปกว่านั�น	การใช้ื้ร่วมกับ 
เคร้�องด้�มแอลกอฮอล์ซึี�งม่ผ่ลกดการทำำางานของสมอง 
เช่ื้นกัน	ยิ�งเสริมฤทำธิ�ยาเห้ล่าน่�มากขึ�น	เช่ื้น	ส่งผ่ลกดการ
ห้ายใจจนเส่ยช่ื้วิติได้
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ติารางแสดงติัวิอย�างยาที่่�อาจัก�อให้เกิดอันติรายเม้�อใชื้้ร�วิมกับเครื�องด้�มแอลุ่กอฮอลุ่์

ตััวอย่่างชนิิดย่า ตััวอย่่างช่�อย่า

1.	 ยาท่ำ�ม่ฤทำธิ�เห้ม้อนยาเบ้�อเห้ล้า -	 ยาฆ่่าเช้ื้�อ -	 Cefamandole
-	 Cefoperazone
-	 Cefotetan
-	 Chloramphenicol
-	 Griseofulvin
-	 Isoniazid
-	 Metronidazole
-	 Nitrofurantoin
-	 Sulfamethoxazole

-	 ยารักษาโรคหั้วใจ -	 Isosorbide	dinitrate
-	 Nitroglycerin

-	 ยารักษาโรคเบาห้วาน -	 Chlorpropamide
-	 Glibenclamide

2.	 ยาท่ำ�ม่ฤทำธิ�กดการทำำางานของสมอง -	 ยานอนห้ลับ
	 (อาจใช้ื้รักษาโรคอ้�นด้วย	เช่ื้น	แก้วิติกกังวล)

-	 Diazepam
-	 Alprazolam
-	 Lorazepam
-	 Midazolam
-	 Triazolam
-	 Clonazepam
-	 Clorazepate

-	 ยาแก้ปวดกลุ่มอนุพันธ์ฝิึ�น -	 Morphine
-	 Fentanyl
-	 Pethidine
-	 Methadone

-	 ยาต้ิานอาการซึีมเศร้า -	 Amitriptyline
-	 Nortriptyline
-	 Imipramine
-	 Doxepin

-	 ยาต้ิานฮิสติาม่น
	 (ท่ำ�ทำราบกันด่ว่ายาแก้แพ้)	รุ่นเก่าท่ำ�ทำำาให้้ง่วงซึีม

-	 Chlorpheniramine
-	 Dimenhydrinate
-	 Hydroxyzine

3.	 ยาท่ำ�ม่ผ่ลลดนำ�าติาลในเล้อด -	 ยารักษาโรคเบาห้วาน -	 Chlorpropamide
-	 Glibenclamide
-	 Glipizide

4.	 ยาท่ำ�ทำำาให้้เ	กิดแผ่ลในทำางเดินอาห้าร -	 ยาต้ิานการอักเสบท่ำ�ไม่ใช่ื้สเต่ิยรอยด์ -	 Aspirin
-	 Ibuprofen
-	 Naproxen
-	 Diclofenac

5.	 ยาท่ำ�ม่ผ่ลเส่ยต่ิอตัิบ -	 ยาแก้ปวด	ลดไข้ -	 Paracetamol

-	 ยาต้ิานเช้ื้�อวัณโรค -	 Isoniazid
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3.  ยาที่่�ม่ผู้ลุ่ลุ่ดนำ�าติาลุ่ในเลุ่้อด
	 ในผู้่ป่วยโรคเบาห้วานท่ำ�กำาลังใช้ื้ยาลดนำ�าติาลในเล้อด 
บางชื้นิด	 (ติาราง)	พบว่า	การด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์ 
เพิ�มความเส่�ยงของการเกิดภาวะนำ�าติาลในเล้อดติำ�าจากยา 
เห้ล่าน่�ได้ง่ายขึ�น	ซึี�งห้ากอาการไม่รุนแรงอาจพบ	ม้อสั�น	 
ใจสั�น	เห้ง้�อออกมาก	ส่วนกรณ่นำ�าติาลติำ�ารุนแรง	อาจทำำาให้้
ห้มดสติิได้

4.  ยาที่่�ที่ำาให้เกิดแผู้ลุ่ในที่างเดินอาหาร
	 เน้�องจากแอลกอฮอล์เองสามารถทำำาให้้เกิดแผ่ล 
ในทำางเดินอาห้ารได้	ซึี�งจะเห็้นได้จากผู้่ท่ำ�ติิดสุราเร้�อรังห้ร้อ 
ผู้่ท่ำ�ด้�มห้นักบางรายท่ำ�ต้ิองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยอาการอาเจ่ยนห้ร้อถ่ายอุจจาระเป็นเล้อด	นอกจากน่�	
การด้�มร่วมกับยาบางชื้นิด	(ติาราง)	ยิ�งเพิ�มความเส่�ยงให้้ 
เกิดแผ่ลในทำางเดินอาห้าร

เอกสารอ้างอิง
[1]		Weathermon	R,	Crabb	DW.	Alcohol	and	medication	interactions.	Alcohol	Res	Health.	1999;23(1):40-54.
[2]		 Strate	LL,	Singh	P,	Boylan	MR,	Piawah	S,	Cao	Y,	Chan	AT.	A	Prospective	Study	of	Alcohol	Consumption	and	Smoking	and	the	Risk	of	Major	 
	 Gastrointestinal	Bleeding	in	Men.	PLoS	One.	2016;11(11):e0165278.
[3]		 Saitz	R,	Horton	NJ,	Samet	JH.	Alcohol	and	medication	interactions	in	primary	care	patients:	common	and	unrecognized.	Am	J	Med.	2003;114(5):407-10.

แหล่่งที่่ �มาบที่ความ: 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/534/

ข้้อจำำากัดด้านล่ิข้สิที่ธิ์ิ �บที่ความ:
บทำความในห้น้าท่ำ�ปรากฏิน่�สามารถนำาไปทำำาซีำ�าเพ้�อเผ่ยแพร่ในเว็บไซีต์ิ	ห้ร้อสิ�งพิมพ์อ้�น	ๆ	โดยไม่ม่วัติถุประสงค์ในเชิื้งพาณิชื้ย์ได้	ทัำ�งน่�การนำาไปทำำาซีำ�านั�นยังคงต้ิองปรากฏิช้ื้�อผู้่แต่ิง
บทำความ	และห้้ามตัิดต่ิอห้ร้อเร่ยบเร่ยงเน้�อห้าในบทำความน่�ให้ม่โดยเด็ดขาด	และกรณ่ท่ำ�ท่ำานได้นำาบทำความน่�ไปใช้ื้ในเว็บเพจของท่ำาน	ให้้สร้าง	Hyperlink	เพ้�อสร้าง	link	อ้างอิง
บทำความน่�มายังห้น้าน่�ด้วย

5.  ยาที่่�ม่ผู้ลุ่เส่ยติ�อติับ
	 เป็นท่ำ�ทำราบกันด่ว่าการด้�มแอลกอฮอล์นั�นเป็น 
ห้นึ�งในสาเห้ติุของโรคติับแข็ง	เน้�องจากแอลกอฮอล์ส่งผ่ล 
ทำำาลายตัิบโดยติรง	 และห้ากใช้ื้ร่วมกับยาท่ำ�ทำำาให้้เกิด 
อาการไม่พึงประสงค์ต่ิอตัิบ	(ติาราง)	เช่ื้น	การรับประทำาน
ยาแก้ปวด	พา-รา-เซี-ติา-มอล	ร่วมกับแอลกอฮอล์เป็น 
เวลานาน	เป็นติ้น	ยิ�งเส่�ยงกับการเกิดพิษติ่อติับมากขึ�น

	 ผู้่อ่านคงเห็้นแล้วว่าม่ยาห้ลายชื้นิดท่ำ�อาจก่อให้้เกิด
อันติรายเม้�อรับประทำานร่วมกับแอลกอฮอล์	ซึี�งรายการยา
ท่ำ�กล่าวมานั�นเป็นเพ่ยงตัิวอยา่งบางสว่น	อยา่งไรกต็ิาม	เพ้�อ
ป้องกันอาการข้างเค่ยงท่ำ�อาจเกิดขึ�น	ทุำกครั�งท่ำ�แพทำย์ห้ร้อ
เภสัชื้กรจ่ายยาเห้ล่าน่�ให้้แก่ผู้่ป่วย	มักจะแจ้งข้อมูลรวมทัำ�ง
เข่ยนคำาเต้ิอนในฉลากยาเก่�ยวกับผ่ลของแอลกอฮอล์ติ่อ 
ยานั�น	นอกจากน่�	 ตัิวผู้่ป่วยเองห้ากม่ข้อสงสัยเก่�ยวกับ 
ยาท่ำ�กำาลังใช้ื้อยู่	ควรสอบถามแพทำย์และเภสัชื้กรให้้แน่ชัื้ด	
อ่กทัำ�งยังไม่ควรซี้�อยามารับประทำานเองโดยไม่ได้รับ 
คำาแนะนำาท่ำ�เห้มาะสมจากแพทำย์ห้ร้อเภสัชื้กร
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัส Covid-19

Public Health 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส
โคโรนา	2019	ห้ร้อโรคโควิด	19	(Coronavirus	Disease	 
2019	 (COVID-19)	 ม่การระบาดในวงกว้าง	 องค์การ 
อนามัยโลก	 (WHO)	 ได้ประกาศให้้โรคโควิด	 19	 เป็น
ภาวะฉุกเฉินทำางสาธารณสุขระห้ว่างประเทำศ	 (Public	 
Health	 Emergency	of	 International	Concern)	 
โดยแนะนำาให้้ทุำกประเทำศเร่งรัดการเฝ้ึาระวังและป้องกัน
ความเส่�ยงจากโรคโควดิ	19	การระบาดให้ญข่อง	COVID-19	
เป็นการยำ�าเต้ิอนถึงความสัมพันธ์อันละเอ่ยดอ่อนระห้ว่าง
ผู้่คนกับสิ�งแวดล้อมบนโลกของเรา	การม่สภาพแวดล้อม
ท่ำ� ด่ต่ิอสุขภาพสามารถป้องกันการเกิดภาระโรคจาก 
สิ�งแวดล้อมได้เก้อบห้นึ�งในส่�	 (WHO,	2021)	 งานด้าน 
อนามัยสิ�งแวดล้อมถ้อเป็นงานสำาคัญในการควบคุม 
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ื้�อโรคต่ิาง	ๆ	การจัดการ 
อนามัยสิ�งแวดล้อมเป็นการควบคุมปัจจัยทำางกายภาพ	เคม่	 
และช่ื้วภาพทัำ�งห้มดท่ำ�อยู่ภายนอกตัิวบุคคลและปัจจัยท่ำ� 
เก่�ยวข้องทัำ�งห้มดท่ำ�ม่ผ่ลต่ิอพฤติิกรรมท่ำ�อาจส่งผ่ลกระทำบต่ิอ 
สุขภาพอนามยัของประชื้าชื้น	ซึี�งการจะดำาเนนิงานควบคมุ 
ป้องกันปัจจัยเส่�ยงเห้ล่าน่�ให้้ได้ผ่ลด่จะต้ิองได้รับความร่วมม้อ 
จากทุำกภาคส่วน	 ได้แก่	ห้น่วยงานภาครัฐทัำ�งห้น่วยงาน 
ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้ำองถิ�น	ภาคเอกชื้น	และ 
ภาคประชื้าชื้น	 โดยห้น่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้่ออกกฎ 
ระเบ่ยบ	ข้อบังคับต่ิาง	ๆ	เพ้�อใช้ื้ในการควบคุมสถานการณ์ 
โดยเฉพาะในช่ื้วงสภาวะฉุกเฉิน	 ส่วนภาคเอกชื้น	และ 

ภาคประชื้าชื้นม่ส่วนช่ื้วยสนับสนุนการทำำางานของภาครัฐ 
โดยการปฏิิบัติิติามกฎระบ่ยบ	และข้อบังคับต่ิาง	ๆ	อย่าง 
เคร่งครัด	การออกกฎระเบ่ยบและข้อบังคับต่ิาง	ๆ 	ท่ำ�เก่�ยวข้อง 
กับการจัดการอนามัยสิ�งแวดล้อมน่�จะอาศัยอำานาจติามความ 
ในพระราชื้บัญญัติิการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และพระราชื้- 
บัญญัติิโรคติิดติ่อ	พ.ศ.	 2558	 โดยม่ห้น่วยงานทำ้องถิ�น 
เป็นห้น่วยงานท่ำ�ม่บทำบาทำสำาคัญในการดำาเนินงานภายใต้ิ
สถานการณ์เช่ื้นน่�	 ท่ำ�จะช่ื้วยดูแลสุขภาพประชื้าชื้นและ
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ื้�อโรค	ทัำ�งในระยะการระบาด
ของโรคฯ	และในอนาคติเม้�อสถานการณ์คล่�คลายลง	

	 การจัดการด้านอนามัยสิ�งแวดล้อมจะให้้ความสำาคัญ
กับการจัดการเพ้�อป้องกันไม่ให้้เช้ื้�อโรคเข้าสู่ร่างกาย	ซึี�ง
ผ่่านช่ื้องทำางต่ิาง	ๆ	ได้แก่	การไอ	จาม	การสัมผั่สโดยติรง
กับสารคัดห้ลั�งของคนห้ร้อสัติว์ท่ำ�อาจเป็นแห้ล่งเช้ื้�อโรค	ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรน่า	2019	
(COVID-19)	จำาเป็นอย่างยิ�งท่ำ�ต้ิองม่การจัดการด้านอนามัย
สิ�งแวดล้อมในสถานท่ำ�สาธารณะ	เน้�องจากเป็นพ้�นท่ำ�ท่ำ�ม่ 
การรวมติวัของคนจำานวนมาก	ม่จดุสัมผั่สร่วมท่ำ�อาจจะทำำาให้้ 
เกิดการแพร่ระบาดของเช้ื้�อโรคได้ง่ายโดยเน้นการควบคุม
เก่�ยวกับสุขลักษณะ	การทำำาความสะอาดจุดเส่�ยง	 พ้�นท่ำ� 
ส่วนรวม	การจัดการส้วม	การจัดการขยะมูลฝึอย	การระบาย 
อากาศ	และสุขวิทำยาส่วนบุคคลของผู้่ปฏิิบัติิงาน	และ 
ผู้่ใช้ื้บริการ	นอกจากน่�มาติรการด้านสุขวิทำยาส่วนบุคคล	 
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(Personal	Hygiene)	ค้อต้ิองดูแลร่างกายของตินเองให้้
สะอาด	ติลอดจนสภาพแวดล้อมต่ิาง	ๆ	รอบตัิวให้้สะอาด 
นับเป็นมาติรการทำ่�สำาคัญอยา่งยิ�งท่ำ�แต่ิละบุคคลติอ้งช่ื้วยกัน
ดูแล	(กรมอนามัย,	2563)	การจัดการอนามัยสิ�งแวดล้อม
กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส	COVID-19	
สามารถแสดงในรูปท่ำ�	1	โดยสามเห้ล่�ยมน่�แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของปัจจัยท่ำ�นำาไปสู่การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อเชื้่น	

COVID-19	 ซึี�งต้ิองอาศัยสารเคม่ห้ร้อเช้ื้�อโรค	 (agent/
pathogen)	 ผู้่รับสัมผั่ส	 (host)	 และสภาพแวดล้อม	 
(Environment)	ในการแพร่กระจาย	โดยต้ิองม่	1	ปัจจัย
ท่ำ�ถูกกำาจัดห้ร้อถูกควบคุมเพ้�อให้้การระบาดห้ยุดลง	ซึี�งการ
ควบคุมปัจจัยทำางสิ�งแวดล้อมสามารถทำำาได้โดยการจัดการ
อนามัยสิ�งแวดล้อมนั�นเอง

เอกสารอ้างอ ิง
[1]	 WHO,	Environmental	Health	[cited	2021	May	24].	Available	from:	https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_1
[2]	 คู่ม้อมาติรการและแนวทำางในการดูแลด้านอนามัยสิ�งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส	โคโรนา	2019	(COVID-19).	(2563).	กรมอนามัย	 
	 กระทำรวงสาธารณสุข.
[3]	 Rayan	B	J.,	Swienton	R.,	Harris	C.,	James	J	J.	(2020).	Environmental	Health	Workforce	–	Essential	for	Interdisciplinary	Solutions	to	the	COVID-19	 
	 Pandemic.	Disaster	Medicine	and	Public	Health	Preparedness;	14:	1-3.	doi:	10.1017/dmp.2020.242.

รูปัท่� 1 บำทบำาทงานอนามัืยสิู�งแวิดล้ัอมืกับำการป้ัองกัน 
การระบำาดของไวิรัสู COVID-19 : สูามืเหล่ั�ยมืการระบำาด 

ของไวิรัสู COVID-19 (ท่�มืา: Rayan et al., 2020)

Agent/ Pathogen  
(COVID-19) 
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EnvironmentSocial distancing 
and behavior
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การออกกำาลังกายสำาหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังยุบ

Physical Therapy 
นักกายภาพบำาบัด พงศธร ปาลี

คณะกายภาพบำาบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 จากบทำความเร้�อง	“ภาวะกระดูกสันห้ลังยบุ	(vertebral	compression	fracture)”	ใน	http://www.pt.mahidol.
ac.th/knowledge/?p=1330	ได้อธิบายถึงภาวะดังกล่าว	ค้อ	ภาวะทำ่�กระ	ดูกสันห้ลังส่วนห้น้าเกิดการแติก	ห้ัก	และยุบ	 
(รูปท่ำ�	1)	เน้�องจากม่แรงกระทำำาต่ิอกระดูกสันห้ลัง	เช่ื้น	อุบัติิเห้ตุิ	ล้มก้นกระแทำก	เป็นต้ิน	ส่งผ่ลให้้เกิดอาการปวดห้ลัง 
ท่ำ�รุนแรง	 เม้�อขยับตัิว	 นั�ง	ย้นห้ร้อเดิน	[1]	นอกจากน่�ผ่ลในระยะยาว	ถึงแม้ว่ากระดูกจะเช้ื้�อมติิดอย่างสมบูรณ์แล้ว	 
ยังพบว่าผู้่ป่วยมักติิดจะอยู่ในท่ำาทำางท่ำ�ก้มตัิวห้ร้องอตัิว	ห้ลังค่อม	ทำำาให้้บุคลิกภาพไม่สวยงาม	ดังนั�นการออกกำาลังกาย 
สำาห้รับผู้่ป่วยกระดูกสันห้ลังยุบจึงเป็นการจัดการทำางกายภาพบำาบัดท่ำ�จำาเป็นเพ้�อแก้ปัญห้าดังกล่าว

รูปัท่� 1 แสูดงกระดูกสัูนหลัังปักติ (ซ้ีาย) แลัะกระดูกสัูนหลัังยุบำ (ขวิา)
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บที่บาที่ข้องนักกายภาพบำาบัดสำาหรับผู้้้ป็่วิยภาวิะ
กระด้กสันหลุ่ังยุบติัวิ ค้อ 
	 1.	 การลดอาการปวดโดยใช้ื้เคร้�องม้อต่ิาง	ๆ	ทำาง
กายภาพบำาบัด	
	 2.	 การให้้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการเคล้�อนไห้วและ 
การออกกำาลังกายท่ำ�เห้มาะสม
	 3.	 เพ้�อเพิ�มความย้ดห้ยุ่นและความแข็งแรงของ
กล้ามเน้�อ	รวมไปถึงการปรับท่ำาทำางผู้่ป่วยให้้ถูกต้ิอง	
	 4.	 เพ้�อลดภาวะติิดในท่ำางอตัิวและป้องกันการล้ม
ท่ำ�อาจจะเกิดขึ�นจากการม่ภาวะความผิ่ดปกติิทำางระบบ
กระดูกและกล้ามเน้�อ	[1,	2] 

	 ห้ลังจากท่ำ�ผู้่ป่วยได้รับการรักษากับทำางแพทำย์แล้ว	 
ผู้่ป่วยจะใส่เส้�อเกราะทำางด้านห้น้า	 (Jewett	 brace)	 
(รูปท่ำ�	2)	เพ้�อลดการเคล้�อนไห้วของกระดูกสันห้ลังท่ำ�ยุบตัิว	
โดยจะเน้นป้องกันการเคล้�อนไห้วในทิำศทำางการก้มตัิวและ
งอตัิว	เป็นระยะเวลาประมาณ	3	เด้อน	[1,	2]	เพ้�อให้้กระดูก
สันห้ลังเช้ื้�อมติิดกัน

รูปัท่� 2 แสูดงเสืู�อเกราะทางด้านหน้า (Jewett brace)

	 ในขณะท่ำ� ผู้่ป่วยใส่เส้�อเกราะทำางด้านห้น้านั�น 
นักกายภาพบำาบัดจะสอนให้้ผู้่ป่วยออกกำาลังกายกล้ามเน้�อ
แกนกลางลำาตัิวเพ้�อเพิ�มความมั�นคงของแกนกลางลำาตัิว	[3]	

เน้�องจากภาวะของโรคและการใส่เส้�อเกราะเป็นเวลานาน 
จะทำำาให้้กล้ามเน้�อดังกล่าวไม่ได้ทำำางาน	 ส่งผ่ลให้้ความ 
แข็งแรงของกล้ามเน้�อลดลง	โดยนักกายภาพบำาบัดจะสอน 
ให้้ผู้่ป่วยออกแรงแขม่วท้ำองดึงสะด้อไปห้ากระดูกสันห้ลัง	
ห้ายใจเข้า-ออกปกติิ	ไม่กลั�นห้ายใจ	ทำำาค้างไว้ประมาณ	 
5	วินาท่ำต่ิอครั�ง	สามารถทำำาได้ห้ลายครั�งในระห้ว่างวัน	เพ้�อ
ให้้กล้ามเน้�อแกนกลางม่ความแข็งแรงและความทำนทำาน
มากยิ�งขึ�น	[3]	โดยสามารถอ่านบทำความเร้�อง	“แขม่วท้ำอง…
ด่อยา่งไร”	เพิ�มเติิมได้ท่ำ�	http://www.pt.mahidol.ac.th/
knowledge/?p=392
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ที่�าออกกำาลัุ่งกายสำาหรับผู้้้ป่็วิยกระด้กสันหลัุ่งยุบ [4, 5]

	 นอกจากการออกกำาลังกายเพ้�อเพิ�มความแข็งแรง
ของกล้ามเน้�อแกนกลางลำาตัิวแล้ว	 นักกายภาพบำาบัด 
ควรแนะนำาท่ำาออกกำาลังกายเพ้�อเพิ�มความแข็งแรงของ 
กล้ามเน้�อห้ลังในท่ำาแอ่นตัิว	 ซึี�งเป็นท่ำาท่ำ�ช่ื้วยลดแรงกด 
ของกระดูกสันห้ลัง	และชื้่วยปรับท่ำาทำางให้้อยู่ในแนวทำ่�
เห้มาะสม	นั�นค้อ	ลดการงอตัิวท่ำ�มากเกินไป	[4]	โดยทัำ�วไป
นักกายภาพบำาบัดจะแนะนำาให้้ผู้่ป่วยออกกำาลังกายดังกล่าว
ต่ิอเน้�องเป็นเวลาทัำ�งห้มด	4-6	สัปดาห์้	[4,	5]	ไม่กลั�นห้ายใจ
ขณะออกกำาลังกาย	และถ้าห้ากม่อาการปวดเพิ�มขึ�น	ห้ร้อ
ม่อาการห้น้าม้ด	วิงเว่ยนศ่รษะ	ให้้ห้ยุดออกกำาลังกายทัำนท่ำ	

เอกสารอ้างอ ิง
[1]		 Dewar	C.	Diagnosis	and	treatment	of	vertebral	compression	fractures.	Radiolo	Technol.	2015;86(3):301-23.
[2]	 Donnally	III	CJ,	DiPompeo	CM,	Varacallo	M.	Vertebral	compression	fractures.	StatPearls	[Internet].	2020.	Available	from:	https://www. 
	 ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448171/
[3]	 Akuthota	V,	Ferreiro	A,	Moore	T,	Fredericson	M.	Core	stability	exercise	principles.	Curr	Sports	Med	Rep.	2008;7(1):39-44.
[4]	 Sinaki	M.	Exercise	for	patients	with	osteoporosis:	management	of	vertebral	compression	fractures	and	trunk	strengthening	for	fall	 
	 prevention.	PM&R.	2012;4(11):882-8.
[5]	 Sinaki	M.	The	role	of	physical	activity	in	bone	health:	a	new	hypothesis	to	reduce	risk	of	vertebral	fracture.	Phys	Med	Rehabil	Clin	 
	 N	Am.	2007;18(3):593-608.

คำาแนะนำาสำาหรับผู้้้ป็่วิยกระด้กสันหลุ่ังยุบ [1, 2]

	 1.	 รักษาท่ำาทำางของร่างกายให้้อยูใ่นแนวท่ำ�เห้มาะสม
เม้�อทำำากิจกรรม
	 2.	 ห้ล่กเล่�ยงการก้มตัิวห้ร้องอตัิว	 รวมไปถึงการ 
บิดตัิวอย่างรวดเร็ว
	 3.	 ระวังเร้�องการล้มและลดปัจจัยเส่�ยงท่ำ�จะทำำาให้้ 
เกิดการล้ม	เพราะอาจจะทำำาให้้กระดูกสันห้ลังยุบตัิวซีำ�าได้
	 4.	 ออกกำาลังกายให้้สมำ�าเสมอ	 โดยเฉพาะการ 
ออกกำาลังกายท่ำ�ม่แรงกระแทำกติำ�าและเน้นเพิ�มความสามารถ
ในการทำรงตัิว	เช่ื้น	การเดิน	การปั�นจักรยาน	การว่ายนำ�า	
เป็นต้ิน
	 5.	 งดสูบบุห้ร่� 	 เน้�องจากม่ผ่ลติ่อกระบวนการ
ซ่ีอมแซีมตัิวเองของร่างกายในโครงสร้างท่ำ�บาดเจ็บ
	 6.	 ทำานอาห้ารทำ่� ม่ แคลเ ซ่ียม	 และวิติา มิน ด่ 
เพ้�อเสริมสร้างกระดูกให้้แข็งแรง
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