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	 สมื่เดั็จพื่ระกนิษีฐาธิิราช็เจ้า	 กรมื่สมื่เดั็จพื่ระเที่พื่รัตนราช็สุดัา	 ฯ	 สยามื่บรมื่ราช็กุมื่ารี	 พื่ระราช็ที่าน 

พื่ระราช็วโรกาสให้อุปที่้ต	สถานเอกอัครราช็ที่้ต	สปป.ลาว	ประจำาประเที่ศไที่ย	อธิิบดัีกรมื่ความื่ร่วมื่มื่่อระหว่างประเที่ศ	 

ผู้้้แที่นสถานเอกอัครราช็ที่้ต	ณ	เวียงจันที่น์	สถานกงสุลใหญ่	ณ	แขั้วงสะหวันนะเขั้ต	คณะอาจารย์มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล 

และผู้้้เขั้้าอบรมื่ที่ั�งหมื่ดั	เขั้้าเฝ้้าที่้ลละอองพื่ระบาที่	ผู้่านระบบออนไลน์	เพื่่�อกราบบังคมื่ที่้ลรายงานการจัดัฝ้ึกอบรมื่ฯ 

และนำาเสนอร่างโครงการวิจัยขั้องบุคลากรที่างการแพื่ที่ย์และสาธิารณสุขั้	สาธิารณรัฐประช็าธิิปไตยประช็าช็นลาว	 

รุ่นที่ี�	24	เมื่่�อวันที่ี�	17	มื่ีนาคมื่	2022

	 การฝ้ึกอบรมื่เที่คโนโลยีที่างการแพื่ที่ย์และสาธิารณสุขั้	สำาหรับบุคลากรที่างการแพื่ที่ย์	 จากสาธิารณรัฐ 

ประช็าธิิปไตยประช็าช็นลาว	รุ่นที่ี�	24	ปี	ค.ศ.	2022	จัดัขั้้�นระหว่าง	1	กุมื่ภาพื่ันธิ์-17	มื่ีนาคมื่	2022	มื่ีผู้้้เขั้้าฝ้ึกอบรมื่ 

ที่ั�งสิ�น	42	คน	ในปีนี�ยังคงเป็นการเรียนการสอนผู้่านระบบออนไลน์	ประกอบดั้วย	9	หลักส้ตร	มื่ีที่ั�งการบรรยาย 

การสาธิิตผู้่านคลิปวิดัีโอ	รวมื่ที่ั�งการเขั้ียนโครงการวิจัย	ซิ่�งมื่ีที่ั�งหมื่ดั	9	โครงการดัังนี�

		 1.	หลกัสต้รสต้ศิาสตร-์นรเีวช็วทิี่ยา	“การรกัษีาและคุม้ื่ครองหญงิตั�งครรภท์ี่ี�ถก้วนิจิฉัยัวา่ช็กัและเตรยีมื่ช็กักระตกุ	 

ที่ี�รักษีาที่ี�สาขั้าประส้ติ-ส้ตินรีเวช็	ใน	3	โรงพื่ยาบาลแขั้วง	(โรงพื่ยาบาลแขั้วงเวียงจันที่น์	โรงพื่ยาบาลแขั้วงคำามื่่วน	 

โรงพื่ยาบาลแขั้วงไซิยะบุลี)”

	 2.	หลักส้ตรกุมื่ารเวช็ศาสตร์	“การศ่กษีาผู้ลการรักษีาโรคปอดัอักเสบในเดั็กอายุตำ�ากว่า	5	ปี	ที่ี�เขั้้านอนรักษีา 

ที่ี�โรงพื่ยาบาลแขั้วงคำามื่่วน	โรงพื่ยาบาลแขั้วงเวียงจันที่น์	และโรงพื่ยาบาลช็ุมื่ช็นเมื่่องปากลาย	แขั้วงไซิยะบุลี	สปป.ลาว”

	 3.	หลักส้ตรโรคเมื่่องร้อน	“ความื่ช็ุกขั้องการติดัเช็่�อพื่ยาธิิและปัจจัยที่ี�เกี�ยวขั้้องในหญิงตั�งครรภ์ที่ี�โรงพื่ยาบาล 

ภาคกลางและภาคเหน่อขั้อง	สปป.ลาว”

	 4.	หลักส้ตรที่ันตแพื่ที่ยศาสตร์	“ปัจจัยที่ี�มื่ีผู้ลต่อการส้ญเสียฟิันขั้องประช็าช็นอายุ	18-65	ปี	ที่ี�มื่ารับบริการ 

ที่างที่ันตกรรมื่ในโรงพื่ยาบาลขั้อง	5	แขั้วงใน	สปป.ลาว”	

	 5.	หลักส้ตรการพื่ยาบาลเดั็ก	 “การพื่ัฒนาการใช็้พื่ลาสติกห่อตัวเพื่่�อป้องกันภาวะอุณหภ้มื่ิร่างกายตำ�า 

ในเดั็กแรกเกิดัที่ี�มื่ีอายุครรภ์	38-40	สัปดัาห์”

	 6.	 หลักส้ตรเภสัช็ศาสตร์	 “การศ่กษีาปัจจัยการไปใช็้สิที่ธิิกองทีุ่นประกันสุขั้ภาพื่แห่งช็าติขั้องประช็าช็น 

เมื่่องบุนเหน่อ	แขั้วงพื่งสาลี	และเมื่่องสาละวัน	แขั้วงสาละวัน	สปป.ลาว”	

	 7.	หลักส้ตรการบริหารงานโรงพื่ยาบาล	“การให้ความื่ร้้และการปฏิิบัติในการจัดัการขั้องเสียที่างการแพื่ที่ย์ 

ขั้องผู้้้ให้บริการดั้านสุขั้ภาพื่ในโรงพื่ยาบาลแขั้วงสาละวันและแขั้วงเซิกอง”

	 8.	หลักส้ตรโภช็นาการ	“ปัจจัยที่ี�เกี�ยวขั้้องกับภาวะโภช็นาการ	ขั้องเดั็กอายุ	2-5	ปี	ที่ี�อาศัยอย้่ในแขั้วงสาละวัน	

แขั้วงเซิกอง	และแขั้วงพื่งสาลี”

	 9.	หลักส้ตรสาธิารณสุขั้ศาสตร์	“การพื่ัฒนาร้ปแบบส่งเสริมื่สุขั้ภาพื่เพื่่�อป้องกันภาวะแที่รกซิ้อนจากการเป็น 

โรคความื่ดัันเล่อดัส้งในกลุ่มื่คนอายุ	45-59	ปี	ในนครหลวงเวียงจันที่น์	สปป.ลาว”

	 ช็่วงที่ี�ผู้่านมื่าดั้วยสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดัขั้องโควิดั	19	แมื่้เราประสบปัญหาเร่�องการส่งไปรษีณีย์ ไปยัง 

ผู้้้อ่าน	แต่คณะผู้้้จัดัที่ำายังคงดัำาเนินการจัดัที่ำาสานสุขั้ภาพื่มื่าอย่างต่อเน่�อง	และไดั้พื่ยายามื่หาวิธิีการส่งให้ถ่งผู้้้อ่าน 

ดั้วยการส่งที่างอีเมื่ล์บ้าง	ที่างไลน์บ้าง	เที่่าที่ี�จะที่ำาไดั้	ฉับับนี�ก็เช็่นกัน	เราก็หวังว่าจะถ่งมื่่อผู้้้อ่านทีุ่กที่่าน

	 สานสขุั้ภาพื่	ฉับบัประจำาเดัอ่นกรกฎาคมื่ที่ี�อย้ใ่นมื่อ่ที่า่นนี�	ยงัคงเขั้ม้ื่ขั้น้ดัว้ยบที่ความื่จากคณาจารยป์ระจำาหลกัสต้ร 

ต่าง	ๆ	จากมื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล	และฉับับนี�ยังไดั้เป้ดัคอลัมื่น์ใหมื่่ค่อ	Nutrition	อีกที่ั�งยังมื่ีบที่วิจัย	ซิ่�งเป็นผู้ลงานวิจัย 

ขั้องบุคลากรที่างการแพื่ที่ย์และสาธิารณสุขั้	สาธิารณรัฐประช็าธิิปไตยประช็าช็นลาว	รุ่นที่ี�	23	ดั้วย

♦ ข่่าวจากปก ♦

♦ บทบรรณาธิิการ ♦
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 Helminthic infections especially soil-transmitted helminths (STHs) are major public health problems  
in many developing countries where they contribute to the suffering of populations living in poor settings. 

 A cross-sectional survey was conducted between October 2021 and February 2022. The general 
objective of the survey was to determine the prevalence of intestinal parasitic infection among students 
at Udomsin Primary School, Luangnamtha Province, and villagers at Somvenork village, Champasak 
province with two specific objectives as follows: (1) to evaluate the risks factor of intestinal parasitic 
infection and (2) to design appropriate health education campaigns for the target population.

 The survey was done in two study areas, one from villagers at Somvenork village, Kong District, 
Champasak Province in the Southern part of Lao. The other site is students at Udomsin primary school, 
Luangnamtha Province in the Northern part of Lao PDR. 

 Two hundred fecal samples from the target population (males 81 and females 119) were collected  
and examined by Kato’s thick smear technique. The prevalence of intestinal parasitic infections was 34%  
(68/200). The most common parasite was Opisthorchis viverrine or Minute intestinal fluke (24.5%: 49/200),  
followed by Ascaris lumbricoides (6%: 12/200), Hookworm or Trichostrongylus spp. (2.5%: 5/200),  
Taenia (2.5%: 5/200) (Figures 1 and 2). Five samples (2.5%) were found to have co-infection (Opisthorchis 
viverrini + Ascaris lumbricoides, O. viverrini + Hookworm, O. viverrini + Hookworm + Taenia).

Figure 1 Prevalence of helminthic infections Figure 2 Helminths eggs were found from stool 
examination by Kato’s thick smear technique
3A; Ascaris lumbricoides egg,  3B; hookworm egg, 
3C; Trichostrongylus spp. egg, 3D; Opisthorchis viverrini eggs,
3E; Minute intestinal fluke egg,  3F; Taenia spp. Eggs

Prevalence and associated risk factors of human intestinal 
parasitic infections: a school aged based study at Udomsin 
Primary School, Luangnamtha Province, and community-based 
study at Somvenork Village, Champasak Province, Lao PDR

งานวิจัย
Manachit luangluexay, Seanpasert Ormsub, 

Phetvilay Senavong, Suphaxay Singngam, 

Senesathit Khamphounhacksa[1]

03จดหมายข่่าวสานสุข่ภาพ ปีีที่่� 20 ฉบัับัท่ี่� 2 เดือนกรกฎาคม 2022



 Further analysis of knowledge and attitudes among the study population found that 2 participants  
(1.5%) of the total infected population think that worms are not harmful to the body, 61 (90%)  
who thought that worms could be transmitted from person to person, 63 (93%) thought that worms 
could be transmitted from animals to humans, 66 (97%) said that eating unclean vegetables or  
uncooked meat can cause worms, 5 (7%) said that people cannot have many types of worms  
and 8 (12%) said that they should take the antiparasitic drug more than once a year (Figure 3).
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Figure 3 The knowledge to helminths infection among participants

 Poor hygiene, eating uncooked or unclean vegetables, and contact with soil sources can cause 
intestinal parasitic infection. The results highlight reduction of the intestinal parasites infection, providing 
health education focusing on meat consumption behavior and sanitation to the people of Lao PDR 
should be an important health issue for the public health. 
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 โรัคตาปลัา (Corn) แลัะโรัคหนังหนาด้�าน (Callus) เป็นโรัคท่ี่�เกิด้จากการัหนาตัวข้้�นข้องชัั้�นผิู้วหนังในบริัเวณ 
ท่ี่�ม่การัเสู่ยด้สู่แลัะรัับแรังกรัะแที่กบ�อยครัั�ง หรืัอเกิด้จากการัใสู�รัองเที่�าท่ี่�ไม�พอด่้ ตำาแหน�งท่ี่�พบบ�อยคอืบริัเวณท่ี่�รัับนำ�าหนัก 
รัับแรังกด้ที่ับ หรืัอม่การัเสู่ยด้สู่บ�อย ๆ ได้�แก� เที่�า โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งบริัเวณท่ี่�เป็นป่�มกรัะด้้ก โรัคน่�เกิด้ได้�ในท่ี่กเชืั้�อชั้าติ  
เพศ อาย ่แลัะเศรัษฐานะ

ตาปลาเกิดจัากอะไร
 ตาปลัาม่สูาเหต่จากการัรัับแรังกด้ที่ับแรังกรัะแที่ก
หรืัอการัเสู่ยด้สู่ซ้ำำ�า ๆ ท่ี่�ผิู้วหนังเป็นรัะยะเวลัานาน ที่ำาให�
เกิด้การัหนาตัวข้้�นข้องชัั้�นผิู้วหนังกำาพรั�า โด้ยโรัคตาปลัา  
(Corn) เกิด้จากแรังกรัะที่ำาท่ี่� ผิู้วหนังเฉพาะจ่ด้ สู�วน 
โรัคหนังหนาด้�าน (Callus) เกิด้เมื�อม่แรังกรัะที่ำาเป็น 
บริัเวณกว�างที่ำาให�ข้นาด้รัอยโรัคข้นาด้ใหญ่�กว�า 1 ตารัาง
เซ้ำนติเมตรั ผู้้�ป�วยโรัคเบาหวานท่ี่�ม่ปลัายปรัะสูาที่เสืู�อม 
แลัะม่อาการัชั้าท่ี่�ฝึ�าเที่�าจะเสู่�ยงต�อการัเกิด้โรัคน่�มากข้้�น

อาการและอาการแสดงข่องตาปลา
 ตาปลัานั�นจะเป็นต่�มหรืัอเป็นแผู้�นน้นหนาตาม
ตำาแหน�งท่ี่�ม่แรังกด้ทัี่บ แรังกรัะแที่ก หรัือการัเสู่ยด้สู่ซ้ำำ�า ๆ  
มักเป็นท่ี่�บริัเวณป่�มกรัะด้้กท่ี่�ฝึ�าเที่�า ตำาแหน�งอื�น ๆ ท่ี่� 
พบตาปลัา เชั้�น ท่ี่�มือ หรืัอท่ี่�โคนนิ�วด้�านฝึ�ามือ

 หากเป็นมากจะม่อาการัเจ็บบริัเวณรัอยโรัค ซ้้ำ�ง 
เป็นรัะยะท่ี่�ผู้้�ป�วยมักจะมาพบแพที่ย์ 

 ตาปลัาสูามารัถแบ�งได้�เป็น 2 ปรัะเภที่ ได้�แก�
 1. ตาปลัาแบบแข็้ง มักพบบริัเวณฝึ�าเที่�า ข้อบ 
ด้�านข้�างนิ�วก�อยเที่�า หรืัอด้�านบนข้องนิ�วเที่�าอื�น ๆ ลัักษณะ
เป็นต่�มหรืัอแผู้�นท่ี่�ผิู้วหนังน้นหนาข้้�น ม่แกนกลัางโปรั�งแสูง 
 2. ตาปลัาแบบอ�อน มักพบบริัเวณซ้ำอกพับรัะหว�าง 
นิ�วเที่�า ซ้้ำ�งเป็นบริัเวณท่ี่�ม่การัเสู่ยด้สู่แลัะม่ความอับชืั้�น  
ที่ำาให�รัอยโรัคม่ลัักษณะเป่�อยย่�ย 

วิิธีีการรักษา
 การัรัักษารัอยโรัคท่ี่�น้นหนานั�นม่หลัายวิธ่ีทัี่�งการั
ที่ายา แลัะการัผู้�าตัด้ แต�ทัี่�งสูองวิธ่ีนั�นก็ยังม่โอกาสูกลัับมา
เป็นซ้ำำ�าได้� โด้ยการัรัักษาท่ี่�ที่ำาบ�อยในเวชั้ปฏิิบัติ ได้�แก�
 1. ผู้้�ป�วยสูามารัถตะไบหรืัอข้้ด้บริัเวณท่ี่�น้นหนา 
หลัังแชั้�นำ�าอ่�นได้�ด้�วยตนเอง หากไม�หาย ให�มาพบแพที่ย์
 2. การัรัักษาด้�วยยาที่ากัด้ตาปลัาท่ี่�ม่สู�วนผู้สูม 
ข้องกรัด้ซ้ำาลิัซิ้ำลิัก (salicylic acid) หรืัอโพโด้ฟิิลิัน  
(podophyllin) โด้ยร้ัปแบบข้องยานั�นม่ได้�หลัายร้ัปแบบ  
เชั้�น คร่ัมที่า, พลัาสูเตอร์ัหรืัอแผู้�นแปะ เป็นต�น
 3.  การัใชั้�ใบม่ด้ หรืัอจ่�ไฟิฟ้ิาฝึานบริัเวณตาปลัาออก 

โรคตาปลา

Doctor’s Office 
นพื่.ศราวิน	หาญช็้วงศ์, 

รศ.	พื่ญ.เพื่็ญพื่รรณ	วัฒนไกร

สาขั้าวิช็าโรคผู้ิวหนัง	ภาควิช็าอายุรศาสตร์

คณะแพื่ที่ยศาสตร์โรงพื่ยาบาลรามื่าธิิบดัี

05จดหมายข่่าวสานสุข่ภาพ ปีีที่่� 20 ฉบัับัท่ี่� 2 เดือนกรกฎาคม 2022



ตารางเปรียบเทีียบระหวิ่างหูดและตาปลา

หููด ตาปลา

สูาเหต่ เกิด้จากการัติด้เชืั้�อไวรััสูเอชั้พ่ว่ เกิด้จากแรังกด้หรืัอแรังเสู่ยด้สู่

ตำาแหน�ง เกิด้ได้�ท่ี่กตำาแหน�ง ตำาแหน�งอย้�บริัเวณท่ี่�รัับแรังกด้หรืัอแรังเสู่ยด้สู่

อาการั รัอยโรัค จะม่ลัักษณะผิู้วข้ร่ัข้รัะ อาจม่จ่ด้ด้ำา ๆ รัอยโรัคเป็นแผู้�นหนา สู่เหมือนผิู้วหนัง อาจพบ
ในตำาแหน�งท่ี่�ปรัะกบกันเชั้�นบริัเวณซ้ำอกนิ�วได้�

หากใชั้�ใบม่ด้ฝึานออก จะพบม่จ่ด้เลืัอด้ออกจาก
เสู�นเลืัอด้เล็ัก ๆ

หากใชั้�ใบม่ด้ฝึานออก จะม่เพ่ยงผิู้วหนังท่ี่�หนาข้้�น
ไม�ม่จ่ด้เลืัอด้ออก

การัติด้ต�อ ติด้ต�อได้� ผู้�านการัสัูมผัู้สู เพศสัูมพันธ์ี แลัะจาก
อน่ภาคข้องเชืั้�อไวรััสูในอากาศ

เป็นโรัคไม�ติด้ต�อ

การัรัักษา การัรัักษาทัี่�งสูองโรัคนั�นคลั�ายกัน โด้ยการัรัักษาสูามารัถที่ำาได้�ทัี่�งที่ายา การัจ่�ความเยน็ด้�วยไนโตรัเจน
เหลัว การัฝึานออก การัตัด้ออกด้�วยการัจ่�ไฟิฟ้ิา การัผู้�าตัด้ โด้ยทัี่�งสูองโรัคม่โอกาสูเกิด้ซ้ำำ�าได้�แม�รัักษา
หายไปแลั�ว

การัป้องกัน ป้องกันโด้ยการัฉ่ด้วัคซ่้ำน (ป้องกันได้�แค�ห้ด้บริัเวณ
อวัยวะเพศ) แลัะหล่ักเล่ั�ยงการัสัูมผัู้สูรัอยโรัค

ป้องกันโด้ยการัเลืัอกการัใสู�รัองเที่�าท่ี่�เหมาะสูม
กับร้ัปเที่�า ลัด้แรังกด้แรังเสู่ยด้สู่ท่ี่�จ่ด้ใด้จ่ด้หน้�ง
เป็นพิเศษ

เอกสารอ้างอิง
[1] Kang S, Amagai M, Bruckner AL, Enk AH, Margolis DJ, McMichael AJ, Orringer JS. eds. Fitzpatrick’s Dermatology, 9th ed. New York:  
 McGraw-Hill; 2019.
[2] Bolognia J, Schaffer J, Cerrroni L. eds. Dermatology, 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2018.
[3] Wolff K, Johnson R, Saavedra AP, Roh EK. eds. Fitzpatrick’s Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, 8th ed. New York:  
 McGraw-Hill; 2017.

การป้องกัน
 การัป้องกันแลัะการักำาจัด้ต�นเหต่ก็ม่ความสูำาคัญ่ 
เชั้�นกัน วิธ่ีการัคือการัปรัับเปล่ั�ยนรัองเที่�าท่ี่�ใสู�ให�เหมาะสูมกับ 
ร้ัปเที่�า หรืัอใสู�แผู้�นรัองท่ี่�อ�อนน่�ม เชั้�น soft cushion  

หรืัอ padding เพื�อชั้�วยปรัับพื�นรัองเที่�าให�รัับกับร้ัปเที่�า 
ข้องแต�ลัะคนได้�ด่้มากข้้�น แลัะหล่ักเล่ั�ยงกิจกรัรัมท่ี่�ที่ำาให� 
เกิด้แรังกด้หรืัอแรังเสู่ยด้สู่ซ้ำำ�า ๆ
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 การัตรัวจคัด้กรัองหรืัอการัตรัวจวินิจฉัยโรัคซิ้ำฟิิลิัสูด้�วยการัตรัวจหาแอนติบอด่้นั�น จำาเป็นต�องใชั้�วิธ่ีการัตรัวจทัี่�งในกล่ั�ม  
Nontreponemal test แลัะ Treponemal test รั�วมกนั โด้ยตรัวจตามลัำาดั้บขั้�นตอนเพื�อคัด้กรัอง แลัะยนืยนัหรืัอสูนับสูน่น 
ผู้ลัตรัวจคัด้กรัอง การัตรัวจในปัจจ่บันที่ำาได้� 2 แบบคือ ลัำาดั้บขั้�นตอนการัตรัวจแบบดั้�งเดิ้ม (traditional algorithm)  
แลัะลัำาดั้บขั้�นตอนการัตรัวจแบบย�อนที่าง (reverse algorithm) ดั้งน่� 

หูมายเหูตุ 
(1) Treponemal test (TT) ให�ใชั้� conventional TT เชั้�น Treponema pallidum hemagglutination test (TPHA)   
 หรืัอ Treponema pallidum particle agglutination test (TPPA) เที่�านั�น
(2) รัายงานผู้ลัท่ี่�ตรัวจได้�แต�ลัะวิธ่ีตามลัำาดั้บขั้�นตอน โด้ยไม�ต�องสูร่ัปผู้ลัรัวม 
(3) แปลัผู้ลัตรัวจ (interpretation) โด้ยแพที่ย์พิจารัณารั�วมกับปรัะวัติแลัะอาการัที่างคลิันิก 
(4) ถ�าผู้้�ป�วยม่ปรัะวัติเสู่�ยงสัูมผัู้สูโรัคมาไม�นาน ให�เจาะเลัือด้สู�งตรัวจซ้ำำ�าหลัังจากตรัวจครัั�งแรัก 2-4 สัูปด้าห์ หรืัอ 
 ถ�าแพที่ย์สูงสัูยว�าผู้้�ป�วยเป็นโรัคซิ้ำฟิิลิัสูรัะยะท่ี่� 2 (secondary syphilis) ให�เจือจางสิู�งสู�งตรัวจด้�วย 0.9% NaCl  
 ท่ี่� dilution1:16 แลั�วนำาไปตรัวจตามลัำาดั้บขั้�นตอนต�อไป

ลำาดัับข่ั�นตอนการตรวจหาแอนติบอดัี 
เพื่่�อวินิจฉััยโรคซิิฟิิลิส

Laboratory
ผู้ศ.	ดัร.ช็นิยา	ลี�ป้ยะสกุลช็ัย	

ภาควิช็าจุลช็ีววิที่ยาคลินิก

และเที่คโนโลยีประยุกต	์

คณะเที่คนิคการแพื่ที่ย์	มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล
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เอกสารอ้างอิง
เจนจิต ฉายะจินด้า, โอภาสู พ่ที่ธีเจริัญ่, เกร่ัยงศักดิ้� ไชั้ยวงศ์, นายปิยะ วงศ์จำาปา. ค้�มือ การัตรัวจวินิจฉัยแลัะติด้ตามการัรัักษาโรัคซิ้ำฟิิลิัสูที่างห�องปฏิิบัติการั: กล่ั�มบางรััก
โรัคติด้ต�อที่างเพศสัูมพันธ์ี กองโรัคเอด้ส์ูแลัะโรัคติด้ต�อที่างเพศสัูมพันธ์ี กรัมควบค่มโรัค กรัะที่รัวงสูาธีารัณสู่ข้; 2563.

หูมายเหูตุ 
(1) Initial treponemal test (initial TT) ให�เลืัอกใชั้�หลัักการั Chemiluminescence immunoassay (CLIA)  
 หรืัอ Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ในกรัณ่ห�องปฏิิบัติการัข้นาด้เลั็ก อาจเลัือกใชั้�ช่ั้ด้ตรัวจ 
 ท่ี่�ให�ผู้ลัรัวด้เร็ัว Rapid diagnostic test (RDT) ได้� 
(2) Second treponemal test (second TT) ให�ใชั้� conventional TT เชั้�น TPHA หรืัอ TPPA เที่�านั�น
(3) รัายงานผู้ลัท่ี่�ตรัวจได้�แต�ลัะวิธ่ีตามลัำาดั้บขั้�นตอน โด้ยไม�ต�องสูร่ัปผู้ลัรัวม 
(4) แปลัผู้ลัตรัวจ (interpretation) โด้ยแพที่ย์พิจารัณารั�วมกับปรัะวัติ แลัะอาการัที่างคลิันิก 
(5) ถ�าผู้้�ป�วยม่ปรัะวัติเสู่�ยงสัูมผัู้สูโรัคมาไม�นานให�เจาะเลืัอด้สู�งตรัวจซ้ำำ�าหลัังจากตรัวจครัั�งแรัก 2-4 สัูปด้าห์
(6) แนะนำาให�ปร้ักษาผู้้�เช่ั้�ยวชั้าญ่ ถ�าผู้้�ป�วยม่ปรัะวัติเสู่�ยงสัูมผัู้สูโรัคมาไม�นาน ให�เจาะเลืัอด้สู�งตรัวจซ้ำำ�าหลัังจาก 
 ตรัวจครัั�งแรัก 2-4 สัูปด้าห์ โด้ยพิจารัณาผู้ลัรั�วมกับปรัะวัติการัรัักษา
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 ภาวะไข้�เป็นอาการัท่ี่�พบได้�บ�อยในเด็้ก การัเช็ั้ด้ตัว
เพื�อลัด้ไข้�จ้งเป็นหัตถการัเบื�องต�นท่ี่�ชั้�วยลัด้อ่ณหภ้มิข้อง
รั�างกาย โด้ยที่ำาให�หลัอด้เลืัอด้ท่ี่�ผิู้วหนังข้ยายตัว นำ�ารัะเหย
ออกจากรั�างกาย แลัะนำาความรั�อนออกจากผิู้วหนังได้�ด่้[1] 

โด้ยปกติอ่ณหภ้มิข้องรั�างกายอย้�ท่ี่� 36.5-37.5๐C เมื�อ
เด็้กม่อาการัตัวรั�อนให�ใชั้�ปรัอที่แก�ว หรืัอปรัอที่ดิ้จิทัี่ลั 
วัด้อ่ณหภ้มิ จะถือว�าม่ไข้�หากวัด้อ่ณหภ้มิที่างห้ ≥ 38.5๐C 
หรืัอที่างปาก ≥ 37.8๐C หรืัอที่างรัักแรั� ≥ 37.5๐C  
หรืัอที่างที่วารัหนัก ≥ 38.0๐C[2]  โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งใน
เด็้กอาย่รัะหว�าง 6 เดื้อน ถ้ง 6 ปี หากม่ไข้�สู้งจะม่โอกาสู 
ชัั้กได้� ดั้งนั�นการัเช็ั้ด้ตัวเพื�อลัด้ไข้�จ้งเป็นหัตถการัท่ี่�ม่ 
ความสูำาคัญ่ท่ี่�บ่คลัากรัที่างการัแพที่ย์ควรัแนะนำาให�บิด้า
มารัด้าหรืัอผู้้�ปกครัองได้�ม่ทัี่กษะในการัด้้แลัเด็้กท่ี่�ม่ไข้� 
เบื�องต�นท่ี่�บ�านได้�

การเตรียมก่อนการเช็็ดตัวิเพื่่�อลดไข่้
 1. การเตรียมอุุปกรณ์์
  - อ�างสูำาหรัับใสู�นำ�า
  - ผู้�าเช็ั้ด้ตัวข้นาด้เล็ัก 2-4 ผืู้น
  - นำ�าสูะอาด้อ่ณหภ้มิห�อง (ที่ด้สูอบโด้ยการัใชั้� 
   หลัังมือสัูมผัู้สู)
  - ผู้�าเช็ั้ด้ตัวผืู้นใหญ่� 1 ผืู้น

 2. การเตรียมผูู้�ปฏิิบััติ
  - ลั�างมือให�สูะอาด้

 3. การเตรียมผูู้�ป่วย
  - จัด้เด็้กในที่�านอนหงาย ถอด้เสืู�อผู้�าเด็้กออก  
   แลั�วคล่ัมตัวเด็้กด้�วยผู้�าข้นหน้ผืู้นใหญ่�ถ้งบริัเวณ 
   หน�าอก

 4. การเตรียมสถานทีี่�
  - ปิด้แอร์ัหรืัอพัด้ลัม หรัือเปิด้หน�าต�างให�อากาศ 
   ถ�ายเที่สูะด้วก

วิิธีีการเช็็ดตัวิเพื่่�อลดไข่้[3]

 1. ใชั้�ผู้�าข้นหน้ผืู้นเล็ักจ่�มลังในนำ�าสูะอาด้ท่ี่�เตร่ัยมไว�
ให�ช่ั้�มแลั�วบิด้พอหมาด้ เริั�มเช็ั้ด้บรัเิวณใบหน�า หน�าผู้าก แก�ม 
ทัี่�งสูองข้�าง บริัเวณลัำาคอ แลัะหลัังห้ ที่ำาซ้ำำ�า 2-3 ครัั�ง  
หลัังจากนั�นเปล่ั�ยนผู้�า แลัะนำามาวางพักไว�บริัเวณหน�าผู้าก 
แลัะซ้ำอกคอ เนื�องจากบริัเวณน่�เป็นท่ี่�รัวมข้องเสู�นเลืัอด้ จะ 
ชั้�วยรัะบายความรั�อนออกจากรั�างกายได้�ด่้

Nurse	
ผู้้้ช็่วยอาจารย์ริษีา	ดัีจุฑามื่ณี

สาขั้าวิช็าการพื่ยาบาลเดั็ก	

โรงเรียนพื่ยาบาลรามื่าธิิบดัี

คณะแพื่ที่ยศาสตร์โรงพื่ยาบาลรามื่าธิิบดั	ี

มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

การเช็็ดัตัวเพื่่�อลดัไข่้ในเดั็ก (Tepid Sponge)

09จดหมายข่่าวสานสุข่ภาพ ปีีที่่� 20 ฉบัับัท่ี่� 2 เดือนกรกฎาคม 2022



 2. เช็ั้ด้บริัเวณหน�าอกแลัะลัำาตัว โด้ยพักผู้�าไว�
ตำาแหน�งหัวใจสัูกคร้ั� ก�อนเปลั่�ยนผู้�าแลัะที่ำาซ้ำำ�า 2-3 ครัั�ง

 3. เช็ั้ด้แข้นด้�านไกลัตัวจากปลัายแข้นเข้�าหาต�นแข้น 
แลัะรัักแรั� เนื�องจากการัเช็ั้ด้ย�อนร้ัข่้มข้น จะชั้�วยให�รั�างกาย 
รัะบายความรั�อนได้�ด่้ข้้�น โด้ยพักผู้�าไว�ท่ี่�บริัเวณข้�อพับแข้น 
แลัะรัักแรั�สูักคร้ั� ก�อนเปลั่�ยนผู้�า แลั�วที่ำาซ้ำำ�า 2-3 ครัั�ง 
หลัังจากนั�นเชั้็ด้แข้นด้�านใกลั�ตัว โด้ยที่ำาเชั้�นเด้่ยวกัน

 4. เช็ั้ด้ข้าด้�านไกลัตัว จากปลัายข้าเข้�าหาต�นข้า
แลัะข้าหน่บ โด้ยพักผู้�าไว�บริัเวณใต�เข้�า แลัะข้าหน่บสัูกคร้ั�  
ก�อนเปลั่�ยนผู้�า แลั�วที่ำาซ้ำำ�า 2-3 ครัั�ง หลัังจากนั�นเช็ั้ด้ข้า 
ด้�านใกลั�ตัว โด้ยที่ำาเชั้�นเด่้ยวกัน

 5. พลิักตัวเด็้กให�นอนตะแคง เรัิ�มเชั้็ด้บรัิเวณต�นคอ 
ลังมาที่่�หลัังเข้�าหาหัวใจ แลั�วเชั้็ด้จากบรัิเวณก�นกบเข้�าหา 
หัวใจ ก�อนเปลั่�ยนผู้�าแลัะที่ำาซ้ำำ�า 2-3 ครัั�ง

 6. เช็ั้ด้ตัวเด็้กให�แห�ง แลั�วใสู�เสืู�อผู้�าท่ี่�เบาสูบาย  
ไม�หนาจนเกินไป เนื�องจากเสูื�อผู้�าที่่�หนาจะที่ำาให�ความรั�อน
ข้องรั�างกายเพิ�มข้้�น

 7. วัด้อ่ณหภ้มิรั�างกายเด็้กซ้ำำ�าภายหลัังเช็ั้ด้ตัว 30 นาท่ี่ 
เพื�อปรัะเมินว�าไข้�ลัด้ลังหรืัอไม�

 8. การัเช็ั้ด้ตัวเพื�อลัด้ไข้�ควรัใชั้�เวลัา 10-20 นาท่ี่  
เพื�อให�รั�างกายข้องเด็้กสูามารัถปรัับอ่ณหภ้มิแลัะตอบสูนอง
ต�อการัเช็ั้ด้ตัวได้�

ข่้อควิรระวิังและการป้องกัน
 เด็้กอาจม่อาการัหนาวสัู�นได้�ถ�าใชั้�เวลัาเช็ั้ด้ตัว 
นานเกินไป หรืัอใชั้�ผู้�าท่ี่�เปียกช่ั้�มเกินไป ดั้งนั�นรัะหว�าง 
เช็ั้ด้ตัวเด็้ก ควรัสัูงเกตลัักษณะอาการัข้องเด้็กรั�วมด้�วย  
ไม�ควรัใชั้�นำ�าท่ี่�เย็นจนเกินไป ควรับิด้ผู้�าข้นหน้ให�พอหมาด้ 
แลัะปิด้แอร์ัหรืัอพัด้ลัมข้ณะเช็ั้ด้ตัวเด็้กท่ี่กครัั�ง

การวััดอุุณหภููมิิเม่ิ�อุลููกมีิไข้้ วิัธีีการเช็็ดตััวัลูดไข้้ขั้�นตัอุนทีี่� 1

วิิธีีเช็็ดตัวิ
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วิัธีีการเช็็ดตััวัลูดไข้้ขั้�นตัอุนทีี่� 4 วิัธีีการเช็็ดตััวัลูดไข้้ขั้�นตัอุนทีี่� 5
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รูปทีี่� 1 ฟัันหน้าลู่างสึึกมิาก ที่ำาให้ตััวัฟัันสัึ�นลูง

รูปทีี่� 3 คราบจุุลิูนที่รีย์์หร่อุพลัูค ซึึ่�งเป็นคราบนิ�มิ ๆ สีึข้าวัเกาะทีี่�ฟัันบริเวัณข้อุบเหง่อุก

รูปทีี่� 2 เหง่อุกร่นที่ำาให้เกิดช่็อุงว่ัางระหว่ัางซึ่อุกฟััน

 ปัจจ่บันผู้้� สู้งอาย่จำานวนมากยังม่ฟัินธีรัรัมชั้าติ 
เหลืัออย้� ฟัินท่ี่�ม่อย้�น่�ผู้�านการัใชั้�งานมายาวนาน อาจพบ
ม่ฟิันสู้กจากการัแปรังฟัินไม�ถ้กวิธ่ี หรืัอสู้กจากการัเค่�ยว 
อาหารัแข้็ง ที่ำาให�เสู่ยวฟัิน ตัวฟัินสู้กสัู�นลัง (ร้ัปท่ี่� 1)  
จนที่ำาให�ใบหน�าเปล่ั�ยนไปแลัะเค่�ยวอาหารัไม�ลัะเอ่ยด้ 
นอกจากน่�ฟัินอาจจะโยกจากภาวะเหงือกอักเสูบ ที่ำาให�
เหงือกรั�น ฟัินม่ชั้�องว�างท่ี่�ซ้ำอกฟัิน (ร้ัปท่ี่� 2) หรืัอฟัิน 
เคลืั�อนไปจากตำาแหน�งเดิ้ม ที่ำาให�ฟัินห�าง ยากต�อการัด้้แลั
รัักษาความสูะอาด้

 โรัคในชั้�องปากข้องผู้้�สู้งอาย่ ท่ี่�พบได้�บ�อย คือ  
โรัคฟัินผู่้แลัะเหงือกอักเสูบหรืัอโรัคปริัทัี่นต์อักเสูบ ซ้้ำ�ง 
เป็นสูาเหต่ให�สู้ญ่เสู่ยฟัิน ทัี่�งโรัคฟัินผู่้แลัะเหงือกอักเสูบ 
เกิด้จากครัาบจ่ลิันที่ร่ัย์หรืัอพลััค ซ้้ำ�งเป็นครัาบนิ�ม ๆ สู่ข้าว 
เกาะท่ี่�ฟัินบริัเวณข้อบเหงือก (ร้ัปท่ี่� 3) ในครัาบจ่ลัินที่ร่ัย์ 
ม่เชืั้�อแบคท่ี่เร่ัยสูะสูมอย้�  ครัาบน่�ต�องกำาจัด้ออกด้�วย 
การัแปรังฟัินให�สูะอาด้ท่ี่กวัน จ้งจะชั้�วยป้องกันฟัินผู่้  

Dental’s Clinic
ศาสตราจารย์คลินิก	ที่ันตแพื่ที่ย์หญิงพื่จมื่าน	ศรีนวรัตน์

ภาควิช็าที่ันตกรรมื่ประดัิษีฐ ์

คณะที่ันตแพื่ที่ยศาสตร ์

มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

สาระน่าร้้ เมื่่�อเข่้าส้่วัยเกษีียณ : ฟิันดัี สุข่ภาพื่ดัี
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เหงือกอักเสูบแลัะลัด้การัตดิ้เชืั้�อในชั้�องปากได้� การับ�วนปาก 
เพ่ยงอย�างเด่้ยวไม�สูามารัถกำาจัด้ออกด้�วยการัแปรังฟิัน 
ท่ี่กวัน จ้งจะชั้�วยป้องกันฟัินผู่้ เหงือกอักเสูบแลัะลัด้ 
การัติด้เชืั้�อในชั้�องปากได้� การับ�วนปากเพ่ยงอย�างเด่้ยว 
ไม�สูามารัถกำาจัด้ครัาบจ่ลิันที่ร่ัย์ให�หมด้ไป ถ�าผู้้�สู้งอาย่ 
ม่ภาวะปากแห�ง นำ�าลัายน�อยรั�วมด้�วย จะยิ�งที่ำาให�โรัคล่ักลัาม
มากข้้�น แลัะอาจม่ผู้ลัให�เกิด้การัติด้เชืั้�อรัาในปากได้� (ร้ัปท่ี่� 4) 
ดั้งนั�นผู้้�สู้งอาย่จ้งควรัจิบนำ�าบ�อย ๆ ให�ม่ความช่ั้�มชืั้�นในปาก

 การัม่สู่ข้ภาพชั้�องปากท่ี่� ด่้ที่ำาได้�โด้ยด้้แลัรัักษา
ความสูะอาด้อย�างถ้กวิธ่ี เพื�อกำาจัด้ครัาบอาหารัแลัะ 
ครัาบจ่ลิันที่ร่ัย์ด้�วยการัแปรังฟัิน ควรัเลืัอกใชั้�แปรังสู่ฟัิน
ชั้นิด้ข้นแปรังน่�ม หัวแปรังม่ข้นาด้เล็ักรั�วมกับยาสู่ฟัินท่ี่�ม่
ฟิล้ัออไรัด์้ พยายามแปรังฟัินท่ี่กซ่้ำ� ท่ี่กด้�าน อย�างน�อยวันลัะ  
2 ครัั�ง คือเชั้�าแลัะก�อนนอน วิธ่ีแปรังฟัินให�วางข้นแปรัง 
ที่ำาม่ม 45 องศา กับแนวแกนฟัิน ให�ข้นแปรังสัูมผัู้สูบริัเวณ
คอฟัิน นั�นคือในฟัินบนข้นแปรังช่ั้�ข้้�น แลัะในฟัินลั�างข้นแปรัง
ช่ั้�ลัง ข้ยับแปรังเบา ๆ ในแนวหน�าหลััง ชั้�วงลัะปรัะมาณ  
1-2 ซ่้ำ� แลั�วปัด้ข้นแปรัง โด้ยฟัินบนให�ปัด้ลัง แลัะฟัินลั�าง 
ให�ปัด้ข้้�น ที่ำาซ้ำำ�า 5-10 ครัั�ง แลั�วจ้งข้ยับไปแปรังซ่้ำ�ถัด้ไป 
ให�ทัี่�วปาก (ร้ัปท่ี่� 5) หลัังจากนั�นใชั้�อ่ปกรัณ์อื�นท่ี่�เหมาะสูม
ที่ำาความสูะอาด้ซ้ำอกฟัิน เชั้�น ไหมขั้ด้ฟัิน (ร้ัปท่ี่� 6) แลัะแปรัง

รูปทีี่� 4 กลุู่มิเช่็�อุราบริเวัณกระพุ้งแก้มิเน่�อุงจุากภูาวัะปากแห้ง

รูปทีี่� 5 การแปรงฟัันบนแลูะฟัันลู่างที่างด้านชิ็ดแก้มิ

รูปทีี่� 6 แสึดงวิัธีีการใช้็ไหมิขั้ดฟัันที่ำาควัามิสึะอุาดซึ่อุกฟััน

1 3

2

4
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รูปทีี่� 8 ผูู้้สูึงอุาย์ุวััย์ 84 ปีมีิฟัันธีรรมิช็าติัครบทุี่กซีึ่�

รูปทีี่� 7 เลู่อุกแปรงซึ่อุกฟัันให้พอุเหมิาะกับข้นาดซึ่อุกฟััน

ซ้ำอกฟัิน (ร้ัปท่ี่� 7) ควรัเลืัอกแปรังซ้ำอกฟัินให�พอเหมาะกับ
ข้นาด้ซ้ำอกฟัิน หรืัอตามท่ี่�ทัี่นตแพที่ย์แนะนำา แลัะควรัพบ
ทัี่นตแพที่ยเ์พื�อตรัวจสู่ข้ภาพชั้�องปากอย�างน�อยปีลัะ 1 ครัั�ง 
ผู้้�สู้งอาย่ท่ี่�ด้้แลัสู่ข้ภาพชั้�องปากด่้อย�างสูมำ�าเสูมอจะม่ฟัินท่ี่�
แข็้งแรังไว�ใชั้�ได้�ตลัอด้ช่ั้วิต (ร้ัปท่ี่� 8)

 สู่ข้ภาพชั้�องปากด่้นอกจากจะชั้�วยป้องกันโรัคใน 
ชั้�องปาก ที่ำาให�รัับปรัะที่านอาหารัได้�หลัากหลัายไม�ข้าด้ 
สูารัอาหารัแลั�ว ยังม่ผู้ลัด่้ต�อสู่ข้ภาพโด้ยรัวมข้องผู้้�สู้งอาย่ 
เพรัาะชั้�องปากเป็นที่างติด้ต�อกับอวัยวะภายใน การัแปรังฟัิน 
ถ้กวิธ่ีชั้�วยลัด้จำานวนจ่ลิันที่ร่ัย์ เชั้�น แบคท่ี่เร่ัยท่ี่�อย้�ในครัาบ
จ่ลิันที่ร่ัย์ จ้งลัด้ความเสู่�ยงต�อการัติด้เชืั้�อจากในชั้�องปาก 
ไปยังอวัยวะอื�น ๆ ผู้�านที่างกรัะแสูเลืัอด้หรืัอจากการัสูำาลััก
มักพบว�าผู้้�สู้งอาย่จะม่ปัญ่หาด้�านการักลืัน ม่อาการัสูำาลััก
บ�อย ๆ ซ้้ำ�งอาจที่ำาให�เชืั้�อในชั้�องปากเข้�าสู้�ที่างเดิ้นหายใจ เกิด้
ภาวะปอด้อกัเสูบได้� นอกจากน่�ผู้้�สู้งอายท่่ี่�เป็นโรัคเบาหวาน 
ถ�าด้้แลัสู่ข้ภาพชั้�องปากไม�ด่้จะที่ำาให�ภาวะเหงือกอักเสูบ
ล่ักลัามแลัะร่ันแรังยิ�งข้้�น

 ดั้งนั�นผู้้�สู้งอาย่จ้งควรัด้้แลัสู่ข้ภาพชั้�องปากอย�าง 
ถ้กวิธี่ เพรัาะสู่ข้ภาพชั้�องปากด่้จะนำาไปสู้�การัม่สู่ข้ภาพ
รั�างกายท่ี่�แข้็งแรังแลัะม่ค่ณภาพช่ั้วิตท่ี่�ด่้ สูามารัถเก็บฟัิน
ธีรัรัมชั้าติไว�ใชั้�งานได้�ยาวนาน ชั้�วยให�ใชั้�ช่ั้วิตในสัูงคม 
ได้�อย�างม่ความสู่ข้ ยิ�งกว�านั�นการัเค่�ยวยังชั้�วยเพิ�มการั
ไหลัเว่ยนข้องเลัือด้ให�ไปเล่ั�ยงสูมองด่้ข้้�น ที่ำาให�สูมองได้� 
รัับออกซ้ำิเจน ลัด้ความเสู่�ยงต�อการัเกิด้สูภาวะสูมองเสืู�อม
ในวัยสู้งอาย่
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คำาถาม : การนำาใบหรือดอกกัญช็า
มาประกอบอาหารหรือใส่ในเครื�องด่�ม
ช็นิดต่าง ๆ มีควิามปลอดภััย
เหม่อนกับพื่่ช็ผัักอ่�นทีี�ใช็้ทีำาอาหารเช็่นกัน
 คำำาตอุบั : ใบแลัะด้อกกญั่ชั้าม่สูารัออกฤที่ธิี�หลัายชั้นิด้  
รัวมถ้ง Tetrahydrocannabinol (THC) ด้�วย แต�ปริัมาณ 
THC ท่ี่�ได้�รัับจะข้้�นอย้�กับปริัมาณกัญ่ชั้าท่ี่�ใชั้� แลัะวิธ่ีการัปร่ัง 
อย�างไรัก็ตาม การัรัับปรัะที่านอาหารัท่ี่�ม่ใบกัญ่ชั้าเป็น 
สู�วนปรัะกอบแม�จะชั้�วยเพิ�มความอยากอาหารั ที่ำาให�ร้ั�สู้ก 
อรั�อยข้้�น แต�ก็สูามารัถที่ำาให�เกิด้อาการัม้นงง อาเจ่ยน ใจสัู�น  
หน�ามืด้ เป็นลัมข้้�นได้� เนื�องจากแต�ลัะคนม่การัตอบสูนอง 
ต�อ THC แตกต�างกัน ดั้งนั�น หากไม�ตั�งใจจะรัับปรัะที่าน
อาหารัหรืัอเครืั�องดื้�มท่ี่�ม่กัญ่ชั้าเป็นสู�วนผู้สูมควรัสูอบถาม 
ผู้้�จำาหน�ายถ้งสู�วนปรัะกอบข้องอาหารัก�อนท่ี่กครัั�ง

คำาถาม : การลองใช็้กัญช็าเพื่่�อสันทีนาการ
เพื่ียงครั�งเดียวิ ไม่ทีำาให้เกิดการเสพื่ติด
 คำำาตอุบั : การัใชั้�กัญ่ชั้าม่ผู้ลัที่ำาให�เกิด้ฤที่ธิี�กด้สูมอง 
ที่ำาให�เกิด้อาการัง�วงซ้้ำม ม่ความสู่ข้ คลัายเคร่ัยด้ เคลิั�ม  
แลัะปรัะสูาที่หลัอนได้� แม�ว�าการัที่ด้ลัองใชั้�เพ่ยงครัั�งเด่้ยว 
จะไม�ใชั้�การัเสูพติด้ แต�ก็ถือเป็นจ่ด้เริั�มต�นข้องการัอยาก 
ที่ด้ลัอง หรืัอใชั้�ซ้ำำ�า เพื�อให�ได้�ฤที่ธิี�ข้องกัญ่ชั้าท่ี่�อยาก 
ให�เกิด้ข้้�น จ้งสูามารัถพัฒนาไปเป็นการัใชั้�อย�างต�อเนื�อง 
จนเกิด้การัเสูพติด้ได้�ในที่่�สู่ด้

Pharmacy
รองศาสตราจารย์	ดัร.	ภญ.จุฑามื่ณี	สุที่ธิิสีสังขั้	์

ภาคเภสัช็วิที่ยา	คณะเภสัช็ศาสตร์	มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

รองศาสตราจารย์	ภก.ธินรัตน์	สรวลเสน่ห	์

ภาควิช็าเภสัช็กรรมื่	คณะเภสัช็ศาสตร์	มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

คำาถามื่-คำาตอบเกี�ยวกับการใช็้กัญช็า
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คำาถาม : กัญช็ามีผัลต่อควิามสามารถ
ในการข่ับข่ี�ยานพื่าหนะหรือไม่
 คำำาตอุบั : สูารั THC ในกัญ่ชั้าม่ผู้ลักด้การัที่ำางาน 
ข้องสูมอง ให�เกิด้อาการัง�วงซ้้ำม เคลิั�ม กลั�ามเนื�ออ�อนแรัง  
ที่รังตัวลัำาบาก หรืัอหากใชั้�ปริัมาณมาก ก็ที่ำาให�เกิด้อาการั
หลัอนได้� (ปริัมาณการัใชั้�ท่ี่�จัด้ว�า “มาก” น่�ม่ความแตกต�างกนั 
ในแต�ลัะบ่คคลั) โด้ยเฉพาะหากได้�รัับรั�วมกับเครืั�องดื้�ม
แอลักอฮอล์ั ดั้งนั�น หากได้�รัับกัญ่ชั้าเข้�าสู้�รั�างกาย ควรั 
หล่ักเล่ั�ยงการัขั้บข่้�ยานพาหนะ เพรัาะอาจที่ำาให�การัตัด้สิูนใจ 
ต�าง ๆ ชั้�าลัง เพิ�มความเสู่�ยงต�อการัเกิด้อ่บัติเหต่ได้� รัวมถ้ง
ควรัหล่ักเล่ั�ยงการัที่ำางานกับเครืั�องจักรัท่ี่�ต�องอาศัยสูมาธิี
หรืัอความตั�งใจสู้งด้�วย

คำาถาม : ทีำาไมถึงไม่ให้เด็กหรือเยาวิช็น
อายุตำ�ากวิ่า 20 ปี รวิมถึงหญิงมีครรภั์
หรือหญิงให้นมบุตรใช็้กัญช็า
 คำำาตอุบั : การัศ้กษาที่างการัแพที่ย์พบว�า สูารั 
ในกัญ่ชั้าม่ผู้ลัต�อพัฒนาการัข้องสูมอง ที่ำาให�ความจำาแย�ลัง 
รัวมถ้งที่ำาให�รัะดั้บสูติปัญ่ญ่า (IQ) ลัด้ลัง แลัะที่ำาให�สูมอง
สู�วนท่ี่�เก่�ยวข้�องกับความจำาม่ข้นาด้เลั็กลังด้�วย นอกจากน่�  
เด็้กหรืัอเยาวชั้นท่ี่�ใชั้�กัญ่ชั้าต�อเนื�องเป็นเวลัานาน ยังม่ 
ความเสู่�ยงท่ี่�จะเป็นโรัคจิตเภที่ได้�มากข้้�นด้�วย ดั้งนั�น จ้ง 
ไม�ควรัให�เด็้กหรืัอเยาวชั้นอาย่ตำ�ากว�า 18 ปี ที่ด้ลัองใชั้� 
หรืัอใชั้�กัญ่ชั้า เพรัาะที่ำาให�เกิด้โที่ษต�อรั�างกายทัี่�งรัะยะสัู�น
แลัะรัะยะยาวมาก นอกจากน่� สูารัในกัญ่ชั้ายังสูามารัถ 
ผู้�านรักแลัะนำ�านมได้� จ้งม่ผู้ลัต�อพัฒนาการัข้องสูมองข้อง
ที่ารักในครัรัภ์ อาจที่ำาให�ที่ารักม่รัะด้ับสูติปัญ่ญ่าท่ี่�วัด้ 
โด้ยใชั้�ค�า IQ ลัด้ลังด้�วย

คำาถาม : ผัู้ทีี�มีโรคประจัำาตัวิ
และรับประทีานยารักษาอยู่ด้วิย 
สามารถใช็้กัญช็าร่วิมด้วิยได้หรือไม่
 คำำาตอุบั : ข้ณะน่�กัญ่ชั้าม่ปรัะโยชั้น์ที่างการัแพที่ย์
ค�อนข้�างจำากัด้อย้�เฉพาะในบางโรัค บางสูภาวะเที่�านั�น  
ยาแผู้นปัจจ่บันหลัายชั้นิด้ม่ผู้ลัชั้�วยบรัรัเที่าอาการัเจ็บป�วย 
ได้�ด่้อย้�แลั�ว โด้ยท่ี่�ม่อาการัไม�พ้งปรัะสูงค์น�อย ไม�ม่ผู้ลั 
ต�ออารัมณ์หรืัอจิตใจ ดั้งนั�น จ้งไม�แนะนำาให�ใชั้�กัญ่ชั้า
ที่ด้แที่นยาแผู้นปัจจ่บัน แต�อาจใชั้�รั�วมกับยาแผู้นปัจจ่บนัได้�  
ทัี่�งน่�  ต�องแจ�งแพที่ย์แลัะเภสัูชั้กรัให�ที่รัาบท่ี่กครัั�งว�า 
ใชั้�กัญ่ชั้าอย้� เนื�องจากสูารัในกัญ่ชั้าม่ผู้ลัเปลั่�ยนแปลัง 
การัที่ำางานข้องเอนไซ้ำม์ในตับท่ี่�ที่ำาหน�าท่ี่�เปล่ั�ยนสูภาพยา
แผู้นปัจจ่บันหลัายชั้นิด้ จ้งอาจสู�งผู้ลัที่ำาให�ผู้ลัการัรัักษา
หรืัอการัเกิด้อาการัไม�พ้งปรัะสูงค์ข้องยาแผู้นปัจจ่บัน
เปล่ั�ยนแปลังไปได้�

คำาถาม : หากได้รับกัญช็าปริมาณสูง 
จัะทีำาให้เกิดอะไร และมีวิิธีีการรักษาอย่างไร
 คำำาตอุบั : อาการัพิษจากกัญ่ชั้า ได้�แก� วิตกกังวลั  
ม้นศ่รัษะ ปากแห�ง เคลิั�ม หลัอน กลั�ามเนื�ออ�อนแรัง  
การัรัับร้ั�ต�าง ๆ ผิู้ด้ปกติ อาจพบการัหัวเรัาะหรืัอพ้ด้มาก  
ตาแด้ง หัวใจเต�นเร็ัว อาเจ่ยนร่ันแรัง ในบางรัายอาจร่ันแรัง 
จนเกิด้อาการัเจ็บหน�าอกจากโรัคหัวใจ โรัคหลัอด้เลืัอด้ 
สูมองต่บ ซ้้ำ�งปัจจ่บันไม�ม่ยาต�านพิษข้องกัญ่ชั้าโด้ยตรัง หาก 
เกิด้อาการัพิษข้้�น การัรัักษาจะเป็นการัรัักษาตามอาการั 
ท่ี่�เกิด้ข้้�นในแต�ลัะคน ทัี่�งน่� หลัังจากหย่ด้ใชั้�กัญ่ชั้าแลั�ว  
อาการัพิษจะค�อย ๆ ด่้ข้้�นภายใน 4-6 ชัั้�วโมง แต�ก็ยัง 
ต�องใชั้�เวลัาเป็นวัน กว�าจะกลัับมาเป็นปกติ

แหล่่งที่่ �มาของบที่ความ 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/603/
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 “โรังเร่ัยนสู่ข้ภาวะ” (Healthy School) หมายถ้ง โรังเร่ัยนท่ี่�ม่การัจัด้การัเร่ัยนการัสูอนโด้ยม่เป้าหมายเพื�อสูรั�างเสูริัมให� 
“ผู้้�เร่ัยนเป็นสู่ข้” โด้ยการัปรัับสูภาพเพื�อลัด้ปัจจัยเสู่�ยง เพิ�มพฤติกรัรัมสู่ข้ภาพ จัด้โครังสูรั�างแลัะรัะบบต�าง ๆ ให�โรังเร่ัยน 
สูภาพแวด้ลั�อม ครัอบครััวแลัะช่ั้มชั้นเป็นพื�นท่ี่�ปลัอด้ภัย แลัะสู�งเสูริัมสู่ข้ภาวะข้องผู้้�เร่ัยนทัี่�งด้�านกาย ใจ สัูงคม แลัะปัญ่ญ่า  
เพื�อให�ผู้้�เร่ัยนม่ทัี่กษะท่ี่�จำาเป็นต�อการัรัับ การัเปล่ั�ยนแปลังสู้�โลักยค่เที่คโนโลัยดิ่้จิทัี่ลั ทัี่�งน่�โรังเร่ัยนจะม่กรัะบวนการัด้ำาเนินงาน 
ทัี่�งรัะบบการัจัด้การัเร่ัยนการัสูอน รัะบบด้้แลัชั้�วยเหลืัอนักเร่ัยน แลัะรัะบบกิจกรัรัมพัฒนาผู้้�เร่ัยน แลัะได้�รัับการัสูนับสูน่น
จากหน�วยงานเก่�ยวข้�องในพื�นที่่�[1]

 การัสูรั�างเสูรัมิสู่ข้ภาพหรัอืสู่ข้ภาวะในกลั่�มเด็้กแลัะเยาวชั้นในโรังเร่ัยน ตามกรัอบใหม� หรืัอแนวที่างการัสูรั�างโรังเร่ัยน 
สู่ข้ภาวะข้อง WHO/UNESCO แลัะถ้กนำา ไปปรัะยก่ต์ใชั้�ทัี่�วโลักตั�งแต�ปี ค.ศ. 2000 เป็นต�นมา[2] ที่ั�งน่�กรัอบการัด้ำาเนินงาน 
จะครัอบคล่ัมกรัะบวนการัที่ำางานข้องโรังเร่ัยนทัี่�งด้�านนโยบายสู่ข้ภาพ การัจัด้สูภาพแวด้ลั�อมที่างกายภาพ การัจัด้ 
สูภาพแวด้ลั�อมที่างด้�านสัูงคม ทัี่กษะแลัะการัเร่ัยนร้ั�ด้�านด้้แลัสู่ข้ภาพ การัให�บริัการัด้�านสู่ข้ภาพ แลัะการัเชืั้�อมโยงกับ 
ผู้้�ปกครัองแลัะช่ั้มชั้น โด้ยผู้�านกรัะบวนการัที่ำางานแบบ whole school approach เพื�อการัลัด้ปัญ่หาการัออกจากโรังเร่ัยน 
กลัางคัน การัสู�งเสูริัมสู่ข้ภาพจิต ลัด้การัรัังแกกัน การัปรัับเปล่ั�ยนพฤติกรัรัมด้�านสู่ข้ภาพรัวมถ้งพฤติกรัรัมเสู่�ยงต�าง ๆ  
ข้องนักเร่ัยนให�ด่้ข้้�น แนวคิด้รัวบยอด้ข้อง whole school approach[2] สูร่ัปได้�ดั้งน่�

รูปทีี่� 1 แนวัคิดรวับย์อุดข้อุง whole school approach

Public Health 
รศ.	ดัร.พื่ิมื่พื่์สุรางค์	เตช็ะบุญเสริมื่ศักดัิ�

คณะสาธิารณสุขั้ศาสตร์	 

มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

โรงเรียนสุข่ภาวะ
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รูปทีี่� 2 ขั้�นตัอุนแลูะบที่บาที่การพัฒนาโรงเรีย์นรอุบรู้ด้านสุึข้ภูาพ

 สูำาหรัับกรัอบการัพัฒนาโรังเร่ัยนสู่ข้ภาวะต�นแบบ
มาจากฐานคิด้การัข้ับเคลืั�อนสู่ข้ภาวะข้องนักเร่ัยน โด้ยใชั้�
แนวคดิ้โรังเร่ัยนเป็นฐาน (school based management) 
แลัะข้ับเคลืั�อนท่ี่กองค์ปรัะกอบข้องโรังเร่ัยน ไม�เฉพาะ 
เป้าหมายข้องการับรัรัจ่ในหลัักสู้ตรัหรืัออย้�ในรัายวิชั้า
สู่ข้ศ้กษาเที่�านั�น แต�ต�องด้ำาเนินการัแบบทัี่�งรัะบบโรังเร่ัยน 
(whole school approach) แลัะสูรั�างความยั�งยืน  
ร้ัปแบบการัข้ับเคลืั�อนแลัะเปล่ั�ยนแปลังโรังเร่ัยนต�นแบบ
ตามแนวที่างการัพัฒนาเชิั้งรัะบบ เน�นการัที่บที่วนปรัับปร่ัง
กลัไกแลัะรัะบบการัที่ำางานตามข้อบข้�ายงานข้องโรังเร่ัยน
คือ งานการัสูอน งานรัะบบด้้แลัชั้�วยเหลืัอ แลัะงานพัฒนา 
ผู้้� เ ร่ัยน โด้ยแยกออกเป็น 10 องค์ปรัะกอบ ได้�แก�  
1) ม่รัะบบจัด้การัแลัะบรัิหารัโรังเร่ัยนทัี่�งรัะบบ 2) ม่การั
กำากับค่ณภาพแลัะปรัะเมินผู้ลั 3) พัฒนาศักยภาพคร้ั 
ผู้�านรัะบบการัโค�ชั้ 4) จัด้การัเร่ัยนร้ั�สู่ข้ภาวะทัี่�งในแลัะ 

นอกห�องเร่ัยน 5) ม่การัใชั้�หลัักสู้ตรั สืู�อ/กิจกรัรัม 6) รัะบบ 
ด้้แลั/ชั้�วยเหลืัอนักเร่ัยนท่ี่�เผู้ชิั้ญ่ปัญ่หา 7) โรังเร่ัยน 
เชืั้�อมต�อกับบริัการัด้�านสู่ข้ภาพ สัูงคมการัค่�มครัองสิูที่ธิีเด็้ก  
8) แกนนำานักเร่ัยนได้�รัับการัพัฒนา แลัะม่บที่บาที่ใน
กิจกรัรัมเพื�อนชั้�วยเพื�อน 9) การัเชืั้�อมต�อกับช่ั้มชั้นเพื�อ
เปิด้พื�นท่ี่�สูรั�างสูรัรัค์ให�กับเยาวชั้น 10) ม่การัพัฒนา 
คณะกรัรัมการัสูถานศ้กษา/ผู้้�ปกครัอง เพื�อให�โรังเร่ัยน 
เกิด้กรัะบวนการัที่ำางานด้�านสู่ข้ภาวะท่ี่�ต�อเนื�องแลัะ 
ยั�งยืนภายในโรังเร่ัยน แลัะการัสูนับสูน่นจากภายนอก 
ทัี่� ง น่� โรังเ ร่ัยนจะเป็นฐานการัที่ำางานขั้บเคลืั�อนแลัะ 
เชืั้�อมโยงรัะบบด้้แลั ป้องกัน แลัะค่�มครัองสู่ข้ภาพรั�วมกับ
ภาค่ในพื�นท่ี่� โด้ยม่การัปรัับปร่ังรัะบบการัที่ำางานภายในให�
เอื�อต�อการัสูรั�างเสูริัมสู่ข้ภาวะข้องผู้้�เร่ัยน ม่กลัไกการัเร่ัยนร้ั� 
รั�วมกันแลัะได้�รัับการัหน่นเสูรัิมจากภาค่วิชั้าการั นำาไปสู้� 
การัข้ยายผู้ลัจากโรังเรั่ยนนำารั�องไปสู้�โรังเรั่ยนอื�น ๆ ต�อไป

 กรัมอนามัย กรัะที่รัวงสูาธีารัณสู่ข้ ได้�นำาแนวคิด้ 
การัพัฒนาโรังเร่ัยนสู่ข้ภาวะข้อง WHO มาปรัะย่กต์ใชั้� 
ในการัด้ำาเนินงาน โด้ยพัฒนาเป็นการัขั้บเคลืั�อนงานโรังเร่ัยน 
รัอบร้ั�ด้�านสู่ข้ภาพเพื�อให�สูอด้คลั�องกับทิี่ศที่างการัสูรั�าง
เสูรัมิสู่ข้ภาวะเด้ก็แลัะเยาวชั้น ซ้้ำ�งเน�นเปา้หมายความรัอบรั้� 
ด้�านสู่ข้ภาพ (health literacy) ซ้้ำ�งด้ำาเนินงานรั�วมกับ 

กรัะที่รัวงศ้กษาธิีการัภายใต� “โครังการัโรังเร่ัยนรัอบร้ั� 
ด้�านสู่ข้ภาพ” (Health Literacy School) ท่ี่�สู�งเสูรัิม 
ให�โรังเร่ัยนทัี่�งรัะดั้บปรัะถมศ้กษาแลัะมัธียมศ้กษานำาไป 
ปรัับปร่ังกรัะบวนการัที่ำางานสูรั�างเสูริัมสู่ข้ภาพภายใน
โรังเรั่ยน[3]
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การพูดคุย์กับนักเรีย์นเพ่�อุประเมิินควัามิเข้้าใจุเร่�อุงโรงเรีย์นสุึข้ภูาวัะ

การจัุดการสิึ�งแวัดลู้อุมิในโรงเรีย์น

กิจุกรรมิสึร้างเสึริมิสุึข้ภูาวัะในโรงเรีย์น

เอกสารอ้างอิง
[1] สูำานักงานสูรั�างเสูริัมสู่ข้ภาพ. องค์ปรัะกอบการัด้ำาเนินงานท่ี่� #2 แลัะ #3 ข้องแผู้นสู่ข้ภาวะเด็้ก เยาวชั้น แลัะครัอบครััว ข้อง สูสูสู. (สูำานัก 4), 2564.
[2]  WHO. Report of the first Virtual Meeting of the External Advisory Group (EAG) for the development of Global Standards for Health  
 Promoting Schools and their Implementation Guidance, 18-19 March 2020 by Webex (ISBN: 9789240011069) https://www.who.int/ 
 publications/i/item/9789240011069
[3]  Evans-Whipp, T., Mundy, L., Canterford, L., Patton, G. Student Wellbeing, Engagement and Learning across the Middle Years, Canberra:  
 Australian Government Department of Education and Training 2018.
[4] กรัมอนามัย กรัะที่รัวงสูาธีารัณสู่ข้. แนวที่างการัพัฒนาสู้�โรังเร่ัยนรัอบร้ั�ด้�านสู่ข้ภาพ, 2561
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 ภาวะไข้มันในเลืัอด้สู้ง คือภาวะท่ี่�ม่การัเพิ�มข้้�นข้องรัะดั้บคอเรัสูเตอรัอลั (total cholesterol), การัเพิ�มข้้�นข้อง 
รัะดั้บไข้มันไม�ด่้ (low density lipoprotein/ LDL), การัลัด้ลังข้องรัะด้ับไข้มันด่้ (high density lipoprotein/ HDL)  
แลัะการัเพิ�มข้้�นข้องรัะดั้บไตรักล่ัเซ้ำอไรัด้์ (triglyceride) สูามารัถเกิด้ได้�จากปัจจัยที่างด้�านพันธ่ีกรัรัมหรัือพฤติกรัรัม 
ในการัด้ำาเนินช่ั้วิตปรัะจำาวันท่ี่�ม่กิจกรัรัมที่างกายน�อย การัรัับปรัะที่านอาหารัท่ี่�ม่กรัด้ไข้มันอิ�มตัวสู้ง เชั้�น ไข้มันสัูตว์  
เครืั�องในสูัตว์ ไข้�แด้ง กะที่ิ เครืั�องดื้�มแอลักอฮอลั์ หรืัอการัรัับปรัะที่านอาหารัท่ี่�ให�พลัังงานเกินความจำาเป็นซ้้ำ�งรั�างกาย 
จะเก็บพลัังงานเหลั�าน่�ไว�ในร้ัปข้องไข้มัน[1, 2]

 ภาวะไข้มันในเลืัอด้สู้งม่ความเสู่�ยงต�อการัสูะสูมไข้มัน
ท่ี่�ผู้นังหลัอด้เลัือด้สู�งผู้ลัให�เกิด้ภาวะหลัอด้เลัือด้แด้งแข้็งตัว  
(atherosclerosis) เกิด้การัอ่ด้ตันข้องหลัอด้เลืัอด้ท่ี่�ไป 
เล่ั�ยงอวัยวะต�าง ๆ แลัะก�อให�เกิด้โรัค อย�างเชั้�น โรัคหัวใจ 
ข้าด้เลัือด้ (ischemic heart disease) แลัะโรัคกลั�ามเนื�อ 

หัวใจตายเฉ่ยบพลััน (acute myocardial infarction) ซ้้ำ�งเป็น 
สูาเหต่หลัักข้องการัเสู่ยช่ั้วิตข้องปรัะชั้ากรัโลัก อ่กทัี่�งอาจเป็น 
ปัจจัยท่ี่�ก�อให�เกิด้โรัคหลัอด้เลืัอด้สูมอง (cerebrovascular 
disease) โรัคหลัอด้เลัือด้แด้งสู�วนปลัาย (peripheral  
arterial disease) โรัคเบาหวานหรืัอโรัคไตเรืั�อรััง[3]

การออกกำาลังกายในผู้้้ที�มื่ีภาวะไข่มื่ันในเล่อดัส้ง

Physical	Therapy	
กภ.อาภาณัฐ	ผู้ลกมื่ล

นักกายภาพื่บำาบัดั	

คณะกายภาพื่บำาบัดั	

มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล
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 การัรัับปรัะที่านยาเพื�อลัด้รัะดั้บไข้มันในเลืัอด้
แลัะการัควบค่มอาหารัเป็นการัรัักษาภาวะไข้มันสู้งท่ี่�ม่
ปรัะสูิที่ธิีภาพมากท่ี่�สู่ด้ จากการัศ้กษาท่ี่�ผู้�านมาพบว�า 
การัออกกำาลัังกายสูมำ�าเสูมอสู�งผู้ลัในการัเพิ�มรัะดั้บไข้มันด่้ 
(high density lipoprotein/HDL) ในสู�วนข้องผู้ลัข้อง 
การัออกกำาลัังกายต�อการัลัด้รัะด้บัไข้มันไม�ด่้ (low density  
lipoprotein/LDL), ลัด้รัะดั้บไตรักล่ัเซ้ำอไรัด์้ (triglyceride)  
นั�นผู้ลัการัศ้กษายังม่ความขั้ด้แย�งกันอย้� ปรัะเภที่การั 
ออกกำาลัังกายท่ี่�เหมาะสูมสูำาหรัับผู้้�ท่ี่�ม่ภาวะไข้มันในเลืัอด้สู้ง 
คือ การัออกกำาลัังกายแบบแอโรับิก (aerobic training)  
ในรัะดั้บความหนักปานกลัางถ้งรัะดั้บหนักมากเพื�อควบค่ม 
นำ�าหนัก รั�วมกับการัออกกำาลัังกายแบบใชั้�แรังต�าน (resistance  
exercise) จะสู�งผู้ลัในการัปรัับรัะดั้บไข้มันในเลืัอด้ได้�[1]

 การัออกกำาลัังกายแบบแอโรับิก (aerobic training)  
เป็นการัออกกำาลัังกายท่ี่�ใชั้�กลั�ามเนื�อมัด้ใหญ่�ในการัที่ำา
กิจกรัรัมนั�น ๆ เชั้�น การัเดิ้น การัวิ�ง การัปั�นจักรัยาน  
แลัะการัว�ายนำ�า  โด้ยออกกำาลัังกายอย�างต�อเนื�องท่ี่�ความหนัก 
รัะดั้บปานกลัาง อย�างน�อย 150 นาท่ี่/สัูปด้าห์ เพื�อควบค่ม 
นำ�าหนัก นอกจากน่� ม่การัศ้กษาหน้�งพบว�าการัเดิ้นเร็ัว 
เป็นรัะยะที่าง 24-32 กิโลัเมตรั/สูัปด้าห์ หรืัอใชั้�พลัังงาน 
1,200-2,200 กิโลัแคลัอร่ั/สัูปด้าห์ จะสู�งผู้ลัในการัเพิ�ม
รัะดั้บไข้มันด่้ (HDL) แลัะลัด้รัะดั้บไตรักล่ัเซ้ำอไรัด์้ได้�[1]

 การัออกกำาลัังกายโด้ยใชั้�แรังต�าน โด้ยใชั้�แรังต�าน 
จากนำ�าหนักตัวหรืัออ่ปกรัณ์ โด้ยนำ�าหนักอย้�รัะดั้บปานกลัาง
ที่่�สูามารัถที่ำาได้� 12-15 ครัั�ง/ชั้่ด้ เพื�อเพิ�มความที่นที่าน
ข้องกลั�ามเนื�อ หรืัอนำ�าหนักรัะดั้บมากท่ี่�สูามารัถที่ำาได้�  
8-10 ครัั�ง/ช่ั้ด้ เพื�อเพิ�มความแข็้งแรังข้องกลั�ามเนื�อ  
จำานวน 2-4 ช่ั้ด้/วัน 2-3 วัน/สัูปด้าห์ การัออกกำาลัังกาย 
โด้ยใชั้�แรังต�านควรัออกอย�างน�อย 5 มัด้ข้องกลั�ามเนื�อ 
ข้นาด้ใหญ่� จะสู�งผู้ลัในการัเพิ�มรัะด้ับไข้มันด้่ (HDL) ได้�[1]

 การัออกกำาลัังกายเพื�อควบค่มภาวะไข้มันในเลืัอด้สู้ง 
ควรัปฏิิบัติรั�วมกับการัปรัับการัรัับปรัะที่านอาหารัโด้ย 
ลัด้อาหารัปรัะเภที่ไข้มันอิ�มตัวแลัะไม�รัับปรัะที่านอาหารั 
เกินความเหมาะสูม แลัะควรัเพิ�มกิจกรัรัมที่างกายในช่ั้วิต
ปรัะจำาวันเพื�อเพิ�มการัใชั้�พลัังงาน จะสูามารัถควบค่มรัะด้บั
ไข้มันในเลืัอด้ได้�ด่้ยิ�งข้้�น

เอกสารอ้างอิง
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 การัปิ�งย�างที่อด้เนื�อสัูตว์ไฟิแรังจะพบสูารัก�อมะเร็ัง 
หลัายชั้นิด้ ทัี่�งสูารัก�อมะเร็ังท่ี่�เกิด้จากการัใชั้�ความรั�อนสู้ง 
ปิ�งย�างเนื�อสัูตว์ การัที่อด้เนื�อสัูตว์โด้ยใชั้�นำ�ามันน�อยบน 
กะที่ะรั�อนจนเกร่ัยม บริัเวณไหม�เกร่ัยมม่สูารัก�อมะเรั็ง
ปริัมาณสู้ง ควรัตัด้สู�วนไหม�เกร่ัยมทิี่�ง หากปิ�งย�างบนเตาถ�าน 
ไข้มันหรืัอนำ�ามันในเนื�อสัูตว์จะหยด้ลังไปสัูมผัู้สูถ�านท่ี่� 
รั�อนจัด้ เกิด้การัเผู้าไหม�ไม�สูมบ้รัณ์ ที่ำาให�เกิด้สูารัก�อมะเร็ัง 
ปะปนในควัน แลัะเข้ม�าด้ำามาเกาะบนเนื�อสัูตว์ ควรัห�อเนื�อ 
ด้�วยใบตอง หรืัอฟิอยล์ัสูำาหรัับห�ออาหารัย�าง การัย�างเนื�อสัูตว์ 
ไม�ควรัใชั้�ถ�านท่ี่�ล่ักติด้ไฟิควรัรัอให�ถ�านคลัายความรั�อนก�อน  
หล่ักเล่ั�ยงการัให�ความรั�อนท่ี่�ที่ำาให�เนื�อสัูมผัู้สูเปลัวไฟิโด้ยตรัง  
เลืัอกใชั้�วิธ่ีการัลัวกน้�งให�สู่ก หากต�องการักินเนื�อสัูตว์ปิ�งย�าง 
ที่อด้ ควรัหมักเนื�อด้�วยเครืั�องเที่ศสูม่นไพรัท่ี่�ม่สูารัยับยั�ง 
การัเกดิ้สูารัก�อมะเรัง็เหลั�าน่� เชั้�น กรัะเท่ี่ยม หอมแด้ง รัากผู้กัช่ั้  
พริักไที่ย ขิ้ง ข้มิ�น กรัะชั้าย โหรัะพา สูะรัะแหน� โรัสูแมร่ั� แลัะ 
เลืัอกใชั้�อ่ปกรัณป์รัะกอบอาหารัท่ี่�ควบค่มอ่ณหภ้มิ แลัะเวลัา 
ในการัให�ความรั�อนได้� เชั้�น เตาอบ ท่ี่�สูำาคัญ่ควรักินรั�วมกับ 
ผัู้ก ผู้ลัไม�สูด้หลัากสู่ ผัู้กผู้ลัไม�ม่สูารัต�านมะเร็ังหลัายกล่ั�ม 
แต�ลัะสู่ม่ชั้นิด้ แลัะปริัมาณสูารัต�านมะเร็ังแตกต�างกัน ผัู้ก
ผู้ลัไม�ท่ี่�ม่สูารัโพล่ัฟีินอลัสู้ง แลัะผัู้กตรัะก้ลักะหลัำ�า จะม่ 
สูารัสูำาคัญ่ท่ี่�ชั้�วยลัด้ความเป็นพิษข้องสูารัก�อมะเรั็งเหลั�าน่�
ในรั�างกาย

 ผู้ลิัตภัณฑ์์เนื�อสัูตว์แปรัร้ัปหลัายชั้นิด้นิยมใชั้�เนื�อ 
ติด้มันข้องสัูตว์ปรัะเภที่วัว หม้ แกะ นำามาหมักด้�วยเกลืัอแกง
รั�วมกับเกลืัอไนไที่รัต์ หรืัอเกลืัอไนเที่รัต อาจที่ำาให�สู่ก 

ที่ำาให�แห�ง หรืัอรัมควัน ได้�แก� ไสู�กรัอก แฮม เบคอน แหนม 
ก่นเช่ั้ยง เกลืัอไนไที่รัต์ แลัะเกลืัอไนเที่รัตม่ค่ณสูมบัติเป็น
สูารักันเสู่ยชั้ะลัอการัเสืู�อมเสู่ยข้องอาหารั แลัะสูารัคงสูภาพ 
ข้องสู่ ที่ำาให�เนื�อม่สู่แด้งอมชั้มพ้ สัูงเกตได้�ว�าเมื�อผู้�านความรั�อน 
จนสู่ก เนื�อยงัม่สู่แด้งอมชั้มพ้ไม�เปล่ั�ยนเป็นสู่นำ�าตาลั ถ�าได้�รัับ
มากเกินไปไนไที่รัต์จะรัวมตัวกับฮ่โมลัโกลับินที่ำาให�รั�างกาย 
ข้าด้ออกซิ้ำเจน เมื�อนำาผู้ลิัตภัณฑ์์เนื�อสัูตว์แปรัร้ัปเหลั�าน่�ไป 
ปิ�งย�างที่อด้ไฟิแรัง จะพบสูารัก�อมะเร็ังเพิ�มอ่กกล่ั�มท่ี่�เกิด้จาก 
ไนไที่รัต์เปล่ั�ยนเป็นสูารัท่ี่�รัวมตัวกับเอม่นในเนื�อสัูตว์ในสูภาวะ 
ท่ี่�ใชั้�ความรั�อนสู้ง หรืัอสูภาวะท่ี่�เป็นกรัด้ในกรัะเพาะอาหารั 
ดั้งนั�นไม�ควรันำาผู้ลิัตภัณฑ์์เนื�อสัูตว์แปรัร้ัปท่ี่�ม่การัหมักด้�วย 
เกลืัอไนไที่รัต์ แลัะเกลืัอไนเที่รัตมาที่ำาอาหารัปรัะเภที่ปิ�งย�าง 
ที่อด้ไฟิแรัง ควรัเลืัอกใชั้�วิธ่ีน้�ง หรืัอลัวกให�สู่ก หากต�องการักิน 
ควรักินรั�วมกับผัู้กผู้ลัไม�ท่ี่�ม่วิตามินซ่้ำสู้ง เชั้�น สู�ม ฝึรัั�ง  
มะม�วงเปร่ั�ยว ลิั�นจ่� มะลัะกอ พริักหวาน ด้อกกะหลัำ�า เป็นต�น  
เพื�อยับยั�งการัเกิด้สูารัก�อมะเร็ังกล่ั�มน่�ข้้�นในรั�างกาย

 ดั้งนั�นควรักินอาหารัหลัากหลัาย ให�ครับ 5 หม้� กินผัู้ก 
ผู้ลัไม�เป็นปรัะจำาจะชั้�วยลัด้ความเป็นพิษข้องสูารัก�อมะเร็ัง 
หล่ักเล่ั�ยงการัใชั้�ความรั�อนสู้งกว�า 200 องศาเซ้ำลัเซ่้ำยสู 
ปรัะกอบอาหารัปรัะเภที่เนื�อสัูตว์เป็นเวลัานานจนไหม�เกร่ัยม 
เป็นสู่นำ�าตาลัด้ำา หล่ักเล่ั�ยงการันำาเนื�อติด้มันมาปิ�งย�างบน 
เตาถ�าน หรืัอรัมควัน ควรักินผู้ลิัตภัณฑ์์เนื�อสัูตว์แปรัร้ัป 
แต�น�อย เพื�อลัด้ความเสู่�ยงการัเกดิ้มะเรัง็ หมั�นออกกำาลัังกาย 
ท่ี่กวัน เพื�อให�รัะบบกำาจัด้สูารัพิษออกจากรั�างกายสูามารัถ
ที่ำางานอย�างม่ปรัะสิูที่ธิีภาพ โด้ยเฉพาะรัะบบขั้บถ�าย

Nutrition
ผู้ศ.	ดัร.เวณิกา	เบ็ญจพื่งษี์	

สถาบันโภช็นาการ	

มื่หาวิที่ยาลัยมื่หิดัล

เน่�อสัตว์ปิ�งย่างไฟิแรง กินเยอะไปไมื่่ดัีนะ
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กระดัานขั้่าว

การประชุุม Joint International Tropical Medicine Meeting” (JITMM 2022)
 คณะเวชั้ศาสูตรัเ์ข้ตรั�อน มหาวทิี่ยาลััยมหดิ้ลั จะจดั้งานปรัะช่ั้ม “Joint International Tropical Medicine 
Meeting” (JITMM 2022) ณ โรังแรัมมณเฑ่์ยรั สู่รัวงศ ์กร่ังเที่พมหานครั ปรัะเที่ศไที่ย วันท่ี่� 7-9 ธัีนวาคม 2022  
เพื�อเป็นการัเพิ�มพ้นความรั้�แลัะแลักเปลั่�ยนปรัะสูบการัณ์ รัวมถ้งพัฒนาความรั�วมมือด้�านการัที่ำางานวิจัย
เวชั้ศาสูตร์ัเข้ตรั�อน แลัะการัสูาธีารัณสู่ข้หลัังโรัครัะบาด้ ซ้้ำ�งคาด้ว�าจะม่ผู้้�เข้�ารั�วมการัปรัะช่ั้มจากทัี่�วโลัก

การจััดการศึึกษาดูงานในประเที่ศึไที่ย
 เนื�องจากสูถานการัณ์การัแพรั�รัะบาด้ข้องโรัคโควิด้ 19 สูองปีท่ี่�ผู้�านมาได้�จัด้การัฝึึกอบรัมเที่คโนโลัย่ 
ที่างการัแพที่ย์แลัะสูาธีารัณสู่ข้ สูำาหรัับบ่คลัากรัที่างการัแพที่ย์ จาก สูปป.ลัาว ตามพรัะรัาชั้ด้ำาริัฯ ผู้�าน 
สืู�ออิเล็ักที่รัอนิกส์ู (ออนไลัน์) ปัจจ่บันการัฉ่ด้วัคซ่้ำนป้องกันโรัคโควิด้ 19 ท่ี่�ม่ปรัะสิูที่ธิีภาพ แลัะม่การัผู้�อนคลัาย 
มาตรัาการัการัเดิ้นที่างรัะหว�างปรัะเที่ศ โครังการัสู�วนพรัะองค์ฯ ม่แผู้นท่ี่�จะจัด้การัศ้กษาด้้งานในปรัะเที่ศไที่ย 
เพื�อเพิ�มพ้นความร้ั�แลัะปรัะสูบการัณ์สูำาหรัับผู้้�เข้�าอบรัมฯ ร่ั�นท่ี่� 23 แลัะร่ั�นท่ี่� 24 ในปี ค.ศ. 2022 ทัี่�งน่�ข้อให� 
ผู้้�เข้�าอบรัมร่ั�นดั้งกลั�าวเตร่ัยมตัวเดิ้นที่างมาศ้กษาด้้งาน ณ ปรัะเที่ศไที่ย ซ้้ำ�งโครังการัสู�วนพรัะองค์ฯ จะแจ�ง 
กำาหนด้การัให�ที่รัาบอ่กครัั�ง

 ผู้้�เข้�าอบรัมในโครังการัฝึึกอบรัมเที่คโนโลัย่ที่าง 
การัแพที่ย์แลัะสูาธีารัณสู่ข้ สูำาหรัับบ่คลัากรัที่างการัแพที่ย์ 
จาก สูปป.ลัาว ตามพรัะรัาชั้ด้ำาริัสูมเด็้จพรัะกนิษฐาธิีรัาชั้เจ�า 
กรัมสูมเด็้จพรัะเที่พรััตนรัาชั้สู่ด้า ฯ สูยามบรัมรัาชั้ก่มาร่ั 
ท่ี่�สูนใจสูามารัถด้้ข้�อม้ลัเพิ�มเติมท่ี่� เว็บไซ้ำต์: www. 
jitmm.com หรืัอติด้ต�อสูำานักเลัข้าน่การัจัด้การัปรัะช่ั้ม:  
ajitmm@mahidol.ac.th

ข้�อุมูลการเดินที่างเข้�าประเที่ศึไที่ยในสถานการณ์์การแพิร่ระบัาดข้อุงโรคำโคำวิด 19
 ม่ผู้ลับังคับใชั้�ตั�งแต�วันท่ี่� 1 พฤษภาคม 2565  
เป็นต�นไป ได้�ม่การัปรัับมาตรัาการัแลัะแนวปฏิิบัติสูำาหรัับ 
การัเดิ้นที่างเข้�าปรัะเที่ศไที่ย โด้ยแบ�งเป็นผู้้�ได้�รัับวัคซ่้ำน  
COVID-19 ครับตามกำาหนด้ แลัะผู้้�ท่ี่�ไม�ได้�รัับวัคซ่้ำน หรืัอ 
ได้�รัับวัคซ่้ำนไม�ครับตามกำาหนด้ สูำาหรัับผู้้�ท่ี่�ฉ่ด้วัคซ่้ำน 
ครับตามกำาหนด้ จะได้�รัับการัยกเว�นการักักตัวแลัะไม�ต�อง 
เข้�ารัับการัตรัวจหาเชืั้�อ COVID-19
ศึึกษาข้�อุมูลเพิิ�มเติมทีี่�เว็บัไซต์สถานเอุกอัุคำรราชุทูี่ต ณ์ เวียงจัันที่น์
https://vientiane.thaiembassy.org/ 


