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0

- บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ข้อความและเนื้อหาของบทความที่
ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ ขี ย นแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว มิ ใ ช่ ค วามคิ ด เห็ น และความรั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- การคัดลอก อ้างอิง ต้องดาเนินการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฯ จะสมบูรณ์เมื่อต้องมีเอกสารการ
นาเสนอผลงานประกอบ

1

กาหนดการ

2

ตำร ำงนำเสนอผลงำนวิ ช ำกำร และบทควำมวิ จั ย งำนปร ะชุ มวิ ช ำกำร ร ะดับ ชำติ ครั้ งที่ 1
1st SMART: The First Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand
วั น อำทิ ตย์ ที่ 7 กร กฎำคม 2562
ห้ อ งนำเสนอ อำคำร เฉลิ มพะร ะเกี ย ร ติ ชั้ น 3 ห้ อ ง 7301
ผู้ดำเนิ น ร ำยกำร : ผู้ช่ ว ยศำสตร ำจำร ย์ นำยแพทย์ พั น ธ์ ศั ก ดิ์ ศุ ก ร ะฤกษ์
ผู้ช่ ว ยผู้ดำเนิ น ร ำยกำร : นำงสำวพุ ท ธชำด ปำนบำรุ ง
ลำดับ

เวลำที่ นำเสนอ ค ำนำหน้ ำ

ชื่ อ -นำมสกุ ล

1

13.00-13.20 น. รศ.ดร.นพ.

อติวุทธ กมุทมาศ

ชื่ อ บทควำม
Sexual Health for Overall
Wellness (SHOW)

สั งกั ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาสารฆ่าแมลงตกค้างใน
2

13.20-13.40 น. นาย

กฤชมงคล กมลสุวรรณ

อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

อินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3

13.40-14.00 น. ผศ.ดร.

สิทธา พงษ์พบิ ูลย์

4

14.00-14.20 น. ดร.

จิตติพร ฉายแสงมงคล

5

14.20-14.40 น. ดร.

กมล ไชยสิทธิ์

Common Pitfalls in Exercise จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยการเกิด
Precision Medicine and Liver
มะเร็งจากสารเคมี,
Cancer
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Nutritional Pharmacology

โรงพยาบาลบารุงราษฏร์

ชีวนิเวศจุลชีพกับการ
6

14.40-15.00 น. พ.ท.นพ.

ธรณัส กระต่ายทอง

เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในด้าน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแพทย์
7

15.00-15.20 น. นพ.

ภาวิต หน่อไชย

8

15.20-15.40 น. นพ.

ไกรสร อัมมวรรธน์

9

15.40-16.00 น. ศ.ดร.

พรเทพ เทียนสิวากุล

Electro Interstitial Scan (EIS)
and Clinical Applications
การตรวจระดับน้าตาลสะสมกับ
การชะลอวัย
เครื่องดืม่ สุขภาพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Bio-Tdentical Hormones
10

16.00-16.20 น. ผศ.นพ.

พันธ์ศกั ดิ์ ศุกระฤกษ์

Therapy in Health and

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Wellbeing
แนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ
11

16.20-16.40 น. ผศ.นพ.

มาศ ไม้ประเสริฐ

กับงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเข้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กลุ่ม

12

16.40-17.00 น.

ขวัญนภา โพธิ์ชัย,

ดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพันธุ์

พีรภัทร์ แสงสุข,

เดกเล็ทนัวร์ในระยะผลสดกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล

และอัจฉรา เดชโพธิ์พระ ระยะผลแห้ง

3

ตำร ำงนำเสนอผลงำนวิ ช ำกำร และบทควำมวิ จั ย งำนปร ะชุ มวิ ช ำกำร ร ะดับ ชำติ ครั้ งที่ 1
1st SMART: The First Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand
วั น อำทิ ตย์ ที่ 7 กร กฎำคม 2562
ห้ อ งนำเสนอ อำคำร เฉลิ มพะร ะเกี ย ร ติ ชั้ น 3 ห้ อ ง 7303
ผู้ดำเนิ น ร ำยกำร นำยแพทย์ ภ ำวิ ต หน่ อ ไชย
ผู้ช่ ว ยผู้ดำเนิ น ร ำยกำร นำงสำวสิ ริ วร ร ณ เสริ มชี พ

ลำดับ เวลำที่ นำเสนอ

1

13.00-13.20 น.

ค ำนำหน้ ำ

ชื่ อ -นำมสกุ ล

ทันตแพทย์

บัญชา เหลืองอร่าม

ชื่ อ บทควำม

การใช้โพรไบโอติกส์เพือ่ ป้องกัน
โรคในช่องปาก

สั งกั ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ
2

13.20-13.40 น.

นางสาว

ภาศิริ ม่วงศิริกุล

และสารประกอบฟีนอลรวมของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สารสกัดอินทผลัม
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
โรคผื่นกุหลาบในผู้ป่วยที่เคยรับ
3

13.40-14.00 น.

นางสาว

ศินีนาฏ สระทองคา

การรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แห่งหนึ่ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2559-2561
การศึกษาผลของโคเอนไซม์ คิว10
4

14.00-14.20 น.

นายแพทย์

พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล และ กรดอัลฟาไลโปโออิก ต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับออกซิไดซ์แอลดีแอล
ประสิทธิผลของมะระขี้นกแคปซูล
ในการลดระดับน้าตาลในเลือด
5

14.20-14.40 น.

นายแพทย์

เบญจมินทร์ สิริศรีวณิช

ของผู้ที่มภี าวะเบาหวาน ใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โรงพยาบาลบางไผ่
กรุงเทพมหานคร
ประสิทธิผลของการดืม่ นมถั่ว
เหลืองที่มตี อ่ การลดอาการขาด
6

14.40-15.00 น.

แพทย์หญิง

จิณณพัต มัง่ มี

ฮอร์โมนในสตรีไทยวัยหมด
ประจาเดือนของผู้ป่วยบัตรทองใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โรงพยาบาลบางไผ่
กรุงเทพมหานคร
ผลการลดระดับน้าตาลในเลือด
7

15.00-15.20 น.

นายแพทย์

สุวิจักขณ์ ตัง้ สิรพัฒน์

หลังมือ้ อาหารของแคปซูลมะระ
ขี้นกในกลุ่มผู้ที่มภี าวะก่อน

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

เบาหวาน

4

ตำร ำงนำเสนอผลงำนวิ ช ำกำร และบทควำมวิ จั ย งำนปร ะชุ มวิ ช ำกำร ร ะดับ ชำติ ครั้ งที่ 1
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วั น อำทิ ตย์ ที่ 7 กร กฎำคม 2562
ห้ อ งนำเสนอ อำคำร เฉลิ มพะร ะเกี ย ร ติ ชั้ น 3 ห้ อ ง 7304
ผู้ดำเนิ น ร ำยกำร นำยแพทย์ ส กล สกลผดุงเขตต์
ผู้ช่ ว ยผู้ดำเนิ น ร ำยกำร นำงสำวกร ร ณิ ก ำร์ อโศกไพศำล
ลำดับ เวลำที่ นำเสนอ

ค ำนำหน้ ำ

ชื่ อ -นำมสกุ ล

ชื่ อ บทควำม

สั งกั ด

การศึกษาปริมาณฮอร์โมนเอสโตร
1

13.00-13.20 น.

นางสาว

จันจิรา จันทร์พทิ ักษ์ชัย เจนที่เจือปนในผลิตภัณฑ์นมวัว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พร้อมดืม่
2

13.20-13.40 น.

นางสาว

มนพัทธ์ สุริยะวงศ์ทอง

3

13.40-14.00 น.

นางสาว

ชนิกา ใจหาญ

โคเอ็นไซม์ควิ เท็นกับผลในการ
ป้องกันและบาบัดรักษาโรคเรื้อรัง
เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดดของ
นักกอล์ฟเพศชาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์
4

14.00-14.20 น.

นางสาว

ปภินดา จตุรวัฒนะ

เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดสิ มิว
เตสของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุงเทพมหานคร
ศึกษาความรู้ดา้ นกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
5

14.20-14.40 น.

นางสาว

ณัฏฐิญา ทองรอด

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เสริมอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
โรคงูสวัดในผู้ป่วยที่เคยรับการ
6

14.40-15.00 น.

นาย

กิตติคณ
ุ รอดฉ้ง

รักษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559-2561
7

15.00-15.20 น.

นางสาว

สุพรรษา สมวงศ์

น้ามันหอมระเหยกับประสิทธิภาพ
ในการนอนหลับ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เทียนสิวากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรศุภโชค มั่งมูล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อติวุทธ กมุทมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บารุงพืชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอานวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
พันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชา สุวรรณหิตาทร
อาจารย์นายแพทย์ไกรสร อัมมวรรธน์
อาจารย์แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน
อาจารย์พันโทนายแพทย์ธรณัส กระต่ายทอง
อาจารย์แพทย์หญิงปองศิริ คุณงาม
อาจารย์ดร.กมล ไชยสิทธิ์
อาจารย์นายแพทย์ภาวิต หน่อไชย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักวิชาการอิสระ, อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงพยาบาลบารุงราษฏร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6
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บทคัดย่อ
ทันตกรรมป้องกันจัดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคในช่องปากที่สาคัญ
ต่าง ๆ เช่น โรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคเชื้อราในช่องปากและกลิ่นปาก เป็นต้น ทั่วโลกให้ความสาคัญและมุ่งเน้น
พัฒนาประสิทธิภาพและดาเนินงานด้านทันตกรรมป้องกันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ถึงแม้อุบัติการณ์การ
เกิดโรคในช่องปากที่สาคัญจะลดลงและประชากรมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ที่ประสบปัญหา
สุขภาพภายในช่องปากและอัตราการสูญเสียฟันแท้ยังอยู่ในระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพในด้านทันตกรรม
ป้องกันจึงมีความสาคัญและท้าทายทันตบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง ในระยะหลังเริ่มมีความสนใจผลของ
การใช้โพรไบโอติกส์ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและเป็นเชื้อประจาถิ่นภายในช่องปาก ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกายโดยรวมและสุขภาพภายในช่องปากมากยิ่งขึ้น จากหลายการศึกษาวิจัยพบว่าการส่งเสริมความสมดุล
ของจุลินทรีย์ภายในช่องปากโดยการใช้โพรไบโอติกส์หลายชนิดสามารถลดปริมาณจุลินทรีย์สาคัญที่ก่อให้เกิด
โรคในช่องปากได้ จึงสามารถนามาใช้ป้องกันและบรรเทาโรคในช่องปาก ซึ่งรวมถึงโรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรค
เชื้อราในช่องปาก กลิ่นปาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: โพรไบโอติกส์ โรคในช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน โรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคราในช่องปาก กลิ่นปาก
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ABSTRACT
Preventative dentistry is the important process to reduce the occurrence of major
oral diseases such as dental caries, periodontal disease, oral candidiasis and halitosis.
Internationals have emphasized the importance of preventative dentistry and focus in
developing the advancement effectiveness of various preventative protocols. Even though the
occurrence of oral diseases are on decrease, there are still patients with oral diseases and
higher rate of loss natural dentition. Hence the importance in development of the
effectiveness in preventative dentistry and the challenges it becomes to any dental
practitioners involved. Various studies had found that many probiotics have the ability to
reduce the amount of major microbial that cause oral diseases. Therefore probiotics can be
used effectively in prevention and treatment of dental caries, periodontal disease, oral
candidiasis and halitosis.
Keywords: Probiotics, oral diseases, preventive dentistry, dental caries, periodontal disease,
oral candidiasis, halitosis
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บทนา
สุขภาพฟันมีความสาคัญอย่างมากในการดารงชีวิต เนื่องจากฟันมีหน้าที่หลากหลาย โดยมีหน้าที่หลัก
คือตัดและบดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ทาให้ใบหน้าสวยงามและช่วยในการพูดออกเสียงได้ชัดเจน ที่ผ่าน
มาการให้บริการทันตสาธารณสุขมี 2 ด้านหลักและดาเนินการควบคู่กันทั้งการบริการรักษาทางทันตกรรม และ
ทันตกรรมเพื่อการป้องกัน แม้ว่าแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ในประชากรลดลง แต่ยังคงมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคและการสูญเสียฟันที่สาคัญอยู่ ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดมาตรการทั้งการส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมรักษาและฟื้นฟูเป็นเรื่ องจาเป็นที่ต้องทาควบคู่กันไป โดยให้น้าหนักตามข้อมูลทางระบาดวิทยา ทั้งนี้
เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยมีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความพยายามที่จะหาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของงานทันตกรรมป้องกัน โดยมีแนวคิดที่ว่าโรคในช่องปากเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรั งซึ่ งมี
สาเหตุ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ห ลายชนิ ด แต่ น อกจากจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคแล้ ว ในธรรมชาติ ยั ง มี จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพและช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ชื้ อ โรครุ ก รานเข้ า สู่ ร่ า งกายได้ อี ก ด้ ว ย ได้ แ ก่ โ พรไบโอติ ก ส์
(probiotics) ซึ่งก็คือเชื้อประจาถิ่น (normal flora) ที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์นั่นเอง (Meurman,
2005) การใช้โพรไบโอติกส์เป็นวิธีหนึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก
ร่วมกับวิธีทันตกรรมป้องกันที่ใช้กันตามปกติ
จุลินทรีย์ภายในร่างกายของมนุษย์ (Human microorganisms)
ภายในร่างกายของมนุษย์มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีจานวนมากกว่า 10 เท่าของจานวน
เซลล์ภายในร่างกายของมนุษย์เอง ภายในช่องปากมีแบคทีเรียอาศัยอยู่มากกว่า 700 สปีชีส์ (Adams, 2010)
ปกติแล้วจะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบที่สมดุล ช่องปากเป็นจุดแรกในการเชื่อมต่อกันของอวัยวะใน
ร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเปรียบเสมือนหน้าต่างสู่สุขภาพของร่างกายโดยรวม การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากนั้น ไม่ได้มีผลเพียงก่อให้เกิดการติดเชื้อของฟัน เหงือกและอวัยวะปริทันต์
เท่านั้น แต่แบคทีเรียเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อใน
อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายได้ โดยพบว่าการติดเชื้อภายในช่องปากนั้นอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางระบบ
อื่น ๆ มากกว่า 100 โรค (Shawn, 2017)
มนุษย์รู้จักและใช้ประโยชน์ของกรดแลคติกที่ได้จากโพรไบโอติกส์ ที่มีผลดีต่อสุ ขภาพมาตั้งแต่สมัย
โบราณ และพบหลักฐานการดื่มนมเปรี้ยวในหลายประเทศ ในสมัยกรีก โรมันและอียิปต์โบราณมีการใช้นม
เปรี้ยวประกอบอาหารหลายชนิด (Hosono, 1992) ในปี 1907 Elie Metchnikoff ค้นพบว่าชาวบัลแกเรียน
ที่รับประทานนมเปรี้ยวเป็นประจา จะมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืน ยาว (Metchnikoff, 1908) ภายหลังจึงพบว่า
ในนมเปรี้ยวนั้นอุดมไปด้วยแบคทีเรียชนิดที่สามารถผลิตกรดแลคติกได้ (lactic acid bacteria) และได้ตั้งชื่อ
แบคทีเรียชนิดนั้นว่า Lactobacillus bulgaricus (Iva & Jukka, 2009) คาว่าโพรไบโอติกส์ถูกกล่าวถึงเป็น
ครั้งแรกในปี 1965 โดย Lilly และ Stillwell โดยอธิบายว่าเป็นสสารที่ถูกหลั่งออกมาจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต
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ชนิดหนึ่งและมีผลไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดอื่น (Meurman, 2005) องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) ได้ให้คานิยามว่า “โพรไบโอติกส์” คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตเมื่อได้รับเข้าสู่
ร่างกายในปริมาณที่เพียงพอจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อาจให้ผลในการช่วยป้องกันหรือรักษาโรคต่าง ๆ ได้
โพรไบโอติกส์ชนิดแรก ๆ ที่มีการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ได้แก่ Lactobacillus acidophilus
ที่ค้นพบโดย Hull และคณะในปี 1984 และ Bifidobacterium bifidum ที่ค้นพบโดย Holcombh และคณะ
ในปี 1991 (Caglar, Kargul, Tanboga, 2005)
กลุ่ ม ของโพรไบโอติ ก ส์ และจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ น โพรไบโอติ ก ส์ (Probiotics groups and probiotics
microorganisms)
จุลินทรีย์ที่เป็นโพรไบโอติกส์อาจเป็นแบคทีเรีย รา หรือยีสต์ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
Lactic acid producing substances bacteria, Non-lactic acid producing substances bacteria, non
– pathogenic yeasts, non – spore forming bacteria แต่กลุ่มหลักของโพรไบโอติกส์ได้แก่แบคที เรีย
ชนิดต่าง ๆ และกลุ่มใหญ่ที่สุดคือแบคทีเรียที่สามารถสร้างกรดแลคติกได้ (lactic acid bacteria) (Thomas,
Merry, Vaseem, 2016) ชนิ ด หลั ก ๆ คื อ แบคที เ รี ย Lactobacillus และ Bifidobacterium (European
Food Safety Authority (EFSA), 2017; Adams, 2010)
ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ต่อสุขภาพ (Probiotics effects on general health)
มีการใช้ประโยชน์ ของโพรไบโอติกส์ในการป้องกันและรักษาโรคได้มากมายหลายประการ เช่น ใช้
รักษาโรคภูมิแพ้ ลดอาการของ Lactose intolerance ส่งเสริมสุขภาพของระบบลาไส้ ส่งเสริมการสังเคราะห์
และดูดซึมอาหาร ลดอาการโรคลาไส้อักเสบเรื้อรัง ป้องกันการเกิดมะเร็งลาไส้ ป้องกันและรักษาภาวะท้องเสีย
รักษาโรคลาไส้ขาดเลือดในเด็ก เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย รักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา ลดระดับไขมันใน
กระแสเลือด ช่วยลดอัตราการติดเชื้อในช่องท้องหลังผ่าตัด ใช้ในการกาจัด เชื้อ Helicobacter pylori และข้อ
บ่งชี้อื่น ๆ (Pavez, Malik, Ah, Kang, Kim, 2006)
กลไกการท างานของโพรไปโอติ ก ส์ ต่ อ สุ ข ภาพ (Mechanism of action of probiotics on general
health)
โพรไบโอติกส์มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายโดย 3 กลไกหลัก โดยกลไกแรกคือการส่งเสริมให้เกิด
ความสมดุ ล กั น ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคและจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละจ าเป็ น ต่ อ ร่ า งกายมนุ ษ ย์
(Oelschlaeger, 2010) กลไกที่สองคือช่วยปรับระบบภูมิต้านทานของร่างกายในการต้านการอักเสบ เช่น ทา
ให้ macrophages เพิ่มความสามารถในกระบวนการกลืนกินของเซลล์ (phagocytosis) กระตุ้นการทางาน
ของ natural killer cell และ T-cell เป็นต้น กลไกสุดท้ายคือ Metabolic effect โดยโพรไบโอติกส์สามารถ
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สร้างเมแทโบไลท์ที่ช่วยป้องกันเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร เช่น อาร์จินีน กลูตามีน กรดไขมันชนิดสายสั้น และ
กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (conjugated linoleic acid; CLA) และยังทาหน้าที่ต้านจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
โดยการหลั่งสารแบคเทอริโอซิน (Bacteriocin) ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น กรด
แลคติก กรดอาซีติก และกรดบิวทีริค เป็นต้น (Perdigon, Valdez, Medici, 2002; Braat, Van, Hommes,
Peppelenbosch, Van, 2004)
กลไกการทางานของโพรไบโอติกส์ในช่องปาก (Mechanism of action of probiotics in oral cavity)
การทางานภายในช่องปากของโพรไปโอติกส์ (ภาพที่ 1) คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้จะ
สร้างไบโอฟิล์มซึ่งเป็นชั้นที่มาเคลือบเนื้อเยื่อในช่องปาก และทาหน้าที่เป็นชั้นป้องกันเนื้ อเยื่อจากจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค และเป็นการขจัดพื้นที่ว่างไม่ให้มีที่อาศัยสาหรับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์
อักเสบได้ ส่วนบทบาทในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อช่องปากนั้นยังมีการศึกษาไม่มากนัก (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การทางานของโพรไบโอติกส์ในช่องปาก
ที่มา: Anna (2010)

รูปแบบของผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมผสมโพรไบโอติกส์และปริมาณเชื้อที่เหมาะสม (Administration
vector & appropriate amount of probiotics)
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มนุษย์ได้รับโพรไบโอติกส์จากอาหารที่บริโภคและผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมที่ผสมโพรไบโอติกส์ โดย
มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ เครื่องดื่มหรืออาหารประเภทหมักดองต่าง ๆ ผสมกับพรีไบโอติกส์ (prebiotics) ผสมใน
ผลิตภัณฑ์ของนม ผลิตในรูปแบบของอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรืออาจผสมในน้ายาบ้วนปาก (วัฒน
รัตน์, 2017) ปริมาณหรือความเข้มข้นของโพรไบโอติกส์ที่แนะนาให้เติ มลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การป้องกัน
หรือรักษาโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจมีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่นามาใช้และโรคที่
จะป้องกัน หรือรักษา โดยทั่วไปแนะนาให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 107-108 โคโลนีฟอร์มมิ่งยูนิตต่อมิลลิลิตร
(colony-forming unit per milliliter หรือ CFU/ml) (Twetman, Stecksen-Blicks, 2008)
โพรไบโอติกส์กับการใช้ป้องกันโรคในช่องปาก (Probiotics and oral diseases prevention)
ระยะหลังมีผู้สนใจศึกษาการใช้โพรไบโอติกส์ เพื่อรักษาสมดุลของจุลินทรีย์และการป้องกันโรคในช่อง
ปากอย่างหลากหลาย โดยโพรไบโอติกส์ สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากและช่วย
บรรเทาอาการของโรคในช่องปากได้อีกด้วย มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าการใช้โพรไบโอติกส์มีผลดีในการช่วย
ลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคราในช่องปากและกลิ่นปากลงได้
1. บทบาทของโพรไบโอติกส์กับการป้องกันฟันผุ (Probiotics and dental caries prevention)
โรคฟั น ผุ คื อ สภาวะที่ ฟั น มี ก ารสู ญ เสี ย แร่ ธ าตุ ซึ่ ง ได้ แ ก่ แ คลเซี ย มไฮดรอกซี อ ะพาไทต์ (calcium
hydroxy apatite; CA10(PO4)6(OH)2) จากกรดที่สร้างโดยแบคที เรีย ทาให้ผิ วฟั นเกิด เป็นหลุ มหรื อ โพรง มี
สาเหตุมาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ฟัน จุลินทรีย์ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้กรด
และปั จ จั ย สุ ด ท้ า ยคื อ เวลา โดยจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ฟั น ผุ มี ห ลายชนิ ด แต่ ช นิ ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
Streptococcus mutans และ Streptococcus sorbrinus นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม Lactobacilli กลุ่ ม Nonmutans streptococci และ yeast (Van, 1994) จากการศึ ก ษาพบว่ า เชื้ อ Streptococcus mutans มี
ศักยภาพในการก่อโรคและสัมพันธ์กับสาเหตุของโรคฟันผุมากที่สุด และหากพบ Streptococcus mutans ใน
น้ าลายปริ ม าณ 106 CFU/ml ขึ้ น ไปมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ฟั น ผุ ใ นอนาคต (Tanzer, Livingston,
Thomson, 2001)

กลไกการเกิดโรคฟันผุ (Mechanism of dental caries)
กลไกการเกิดโรคฟันผุทางชีวเคมีเกิดจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในแผ่นชีวภาพบนผิวฟันย่อยสลายอาหาร
ประเภทแป้งและน้าตาลได้กรดที่มี pH ต่ากว่า 5.5 โดยกรดจะไปทาปฏิกิริยาทาให้สูญเสียแร่ธาตุออกไปจาก
ฟัน หากสภาวะความเป็นกรดเกิดขึ้นต่อเนื่องจะทาให้ฟันสูญเสียแร่ธาตุมากจนเคลือบฟันและเนื้อฟันอ่อนตัว
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หลุดไปทาให้เกิดรูผุ (Featherstone, Duncan, Cutress, 1979) โดยฟันผุระยะแรกเป็นการผุในชั้นเคลือบฟัน
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุคือ Streptococcus mutans ฟันผุระยะที่ 2 และ 3 เป็นระยะที่เกิดรูผุแล้ว และอาจ
ลุกลามจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน แบคทีเรียที่พบได้มากคือ Lactobacillus และ Bifidobacteria

การป้องกันฟันผุ (Dental caries prevention)
เนื่องจากโรคฟันผุมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุหลายประการ การป้องกันฟันผุ
สามารถทาได้หลายรูปแบบและผสมผสานกัน เช่น การแปรงฟันเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมการ
รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทที่ทั้งในแง่ของปริมาณและความถี่ การเคลือบหลุมร่องฟัน รวมถึงการ
ช่วยคืนกลับของแร่ธาตุสู่ตัวฟัน เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ แคลเซียมและฟอสเฟต เป็น
ต้น วิธีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดฟันผุได้ระดับหนึ่ง แต่ความชุกของการเกิดฟันผุก็ยังอยู่ใน
ระดับสูง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาหาวิธีใหม่ ๆ นามาช่วยส่งเสริมวิธีดั้งเดิมดังกล่าว การใช้โพรไปโอติกส์ ก็เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดฟันผุได้ (Petersen, Ogawa, 2016) การศึกษาวิจัยต่าง ๆ พบว่าโพรไบโอติกส์หลาย
สายพันธุ์สามารถลดโอกาสการเกิดโรคฟันผุได้เนื่องจากโพรไบโอติกส์จะไปยึดติดอยู่บนผิวฟันทาให้แบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุไม่สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ และยังสามารถสร้างสารแบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) 2
ชนิด ได้แก่ reutrin และ reutericyclin ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดที่ก่อให้เกิดโรคได้
หลายชนิด (Bonifait, Chandad, Grenier, 2009)
การศึกษาวิจัยการใช้โพรไบโอติกส์ Bifidobacterium lactis Bb-12, Lactobacillus acidophilus
La-5, Lactobacillus casei สายพันธุ์ Shirota (LcS), Bifidobacterium lactis 12, Lactobacillus reuteri,
Lactobacillus paracasei sd1 ที่ ผ สมอยู่ ใ นนม ไอศกรี ม และนมข้ น แข็ ง (curd) สามารถลดปริ ม าณ
Streptococcus mutans ในน้าลายลงได้อย่างมีนัยสาคัญ แต่หลายการศึกษาพบว่ามีผลดังกล่าวอยู่ไม่เกิน 90
วันหลังเลิกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมโพรไบโอติกส์ดังกล่าว (Taranatha , Asha, Devasya,
Vinutna, 2015; Manish, Navin, Navpreet, Pramod, 2015; Teanpaisan, Piwat, Tianviwat, Sophatha,
Kampoo, 2015) จึงแนะนาให้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ในการลดแบคทีเรียที่
เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ
นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยผลของการใช้โพรไบโอติกส์ชนิดต่าง ๆ ในการลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค
ฟันผุอีกมากมาย ตัวอย่างโดยสรุปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิจัยผลของการใช้โพรไบโอติกส์ชนิดต่าง ๆ ในการลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ
ที่ ม า : Garima, Ramesh, Rajeev, Neelisha (2012); Suryakant (2015); Nagajuna, Chandra, Sudhir,
Krishna, Srinivasulu (2016)
ผู้วิจัย
Caglar และคณะ

ปี
สายพันธุ์
2005 L. reuteri

ผลิตภัณฑ์
Chewing
gum
B. animalis sub
Fruit
sp. Lactis
yogurt
B. lactis B12, L.
Iceacidophilus La-5 cream
L. paracasei SD1 Milk
powder
B. lactis12
Curd
B. lactis B-12, L. Iceacidophilus La-5, cream,
L. casei shirota
drink
L. rhamnosus SP1 Milk

ผล
S. mutans ในน้าลายลดลง

Cidir และคณะ

2009

S. mutans ลดลง

Singh และคณะ

2011

Ritthagol และคณะ

2014

Manish และคณะ
Tarannatha และ
คณะ

2015
2015

Rodriguez และคณะ

2016

S. mutans ลดลง
Lactobacillus ไม่เปลี่ยนแปลง
S. mutans ในน้าลายลดลด
S. mutans ลดลง
S. mutans ลดลง และเพิ่มขึน้
หลังหยุดรับประทาน 90 วัน

Total caries ลดลง 35%,
severe caries ลดลง 54%
Shweta และคณะ
2017 L. casei Shirota, L. N/A
ลดปริมาณ S. mutans, S.
acidophilus, L.
sanguinus, S. sorbrinus โดย
rhamnosus
L. casei Shirota ได้ผลดีที่สุด
แต่อย่างไรก็ตาม Streptococcus mutans, Bifidobacteria และ Lactobacillus ซึ่งเป็นแบคทีเรีย
ชนิดแกรมลบที่สามารถสร้างกรดแลคติกได้และพบได้ในแผ่นชีวภาพที่เกาะอยู่บนฟัน แต่ Lactobacillus
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ฟั น ผุ ใ นเนื้ อ ฟั น (carious dentine) และ Bifidobacteria พบมากในรอยผุ ที่ อ ยู่ ลึ ก
(Caglar, Kargul, Tanboga, 2005) จึงมีข้อแนะนาให้หลีกเลี่ยงการใช้ Lactobacillus และ Bifidobacteria
ในผู้ที่มีฟันผุลึกหรือมีฟันผุในระยะลุกลาม (Twetman, Stecksen-Blicks, 2008)
2. บทบาทของโพรไบโอติ ก ส์ กั บ การป้ อ งกั น โรคปริ ทั น ต์ (Probiotics and periodontal disease
prevention)
โรคปริทันต์ คือ กระบวนการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบ ๆ ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียใน
แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยูบ่ นฟัน แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะคือ เหงือกอักเสบ (gingivitis) และโรคปริทันต์
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อักเสบ (periodontitis) (Houle, Grenier, 2003; ยศวิมล คูผาสุข, ม.ป.ป.) โรคปริทันต์จัดเป็นโรคที่มีความชุก
มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก มีรายงานว่าพบภาวะโรคเหงือกอักเสบมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่ โดยมีสาเหตุจากแบคทีเรียหลายชนิด ได้แก่ Porphyromonas gingivalis,
Treponema denticola, Tannerella forsythia และ Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Taubman, Han, Kawai, 2005)
การป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ (Periodontal disease prevention and treatment)
วิธีโดยทั่วไปในการป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ได้แก่ การลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของโรคปริทันต์ด้วยการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน เครื่องฉีดทาความสะอาดในปาก (oral Irrigating device)
การใช้น้ายาบ้วนปากที่ผสมสารต้านจุลินทรีย์ การขูดหินน้าลายและเกลารากฟัน
Kragen (1954) ศึกษาถึงประโยชน์ของการใช้โพรไบโอติกส์เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นครั้งแรก
โดยทาการศึกษาผลของโพรไบโอติกส์ในการลดการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ ซึ่งมีบทบาททั้งลดการสะสมของ
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละ gingival index score นอกจากนี้ ยั ง ลดไซโตไคน์ (cytokines) ในน้ าเหลื อ งเหงื อ ก
( gingival crevicular fluid) แ ล ะ ล ด โ อ ก า ส เ กิ ด เ ลื อ ด อ อ ก ที่ เ ห งื อ ก (bleeding on probling) ด้ ว ย
(Stamatova, Meurman, 2009)
หลายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้โพรไบโอติกส์ แลคโตบาซิลลัสโดยเฉพาะ L. gasseri, L.
fermentum, L. reuteri, L. Brevis ที่ผสมในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ พบว่าสามารถลดปริมาณแบคทีเรียที่
เป็ น สาเหตุ ข องโรคปริ ทั น ต์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia และ A.
actinomycetemcomitans และช่ ว ยลดการสะสมของคราบจุ ลิ น ทรี ย์ ภาวะเหงื อ กอั ก เสบและการมี
เลือดออกที่เหงือกลงได้ (Sookhee, Chulasiri, Prachybrued, 2001) โพรไบโอติกส์ที่ทาการศึกษาวิจัยอย่าง
แพร่หลาย และพบว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ L. reuteri เนื่องจาก
สาเหตุ 3 ประการคื อ ประการแรก L. reuteri หลั่ ง สารแบคเทอริ โ อซิ น 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ reuterin และ
reutericyclin ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด (Ganzle, Holtzel, Walter,
Jung, Hammes, 2000) ประการที่สอง คือ L. reuteri มีความสามารถในการยึดเกาะกับเนื้อเยื่อของโฮสท์ได้
ดีจึงแย่งที่กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค (Mukai, Asakasa, Sato, Mori, Matsumoto, Ohori, 2002) ประการ
สุดท้ายคือฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory effect) ของ L. reuteri บนเยื่อบุผนังลาไส้จะไปยับยั้ง
การหลั่ง proinflammatory cytokines ส่งผลทาให้มีการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์น้อยลง (Ma, Forsythe,
Bienestock, 2004)
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นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยผลของการใช้โพรไบโอติกส์ชนิดต่าง ๆ ในการลดจุลินทรีย์ที่ เป็นสาเหตุของโรค
ฟันปริทันต์อีกมากมาย ตัวอย่างโดยสรุปดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิจัยผลของการใช้โพรไบโอติกส์ชนิดต่าง ๆ ในการลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์
ที่มา: Suryakant, 2015; Nagajuna, Chandra, Sudhir, Krishna, Srinivasulu (2016)
ผู้วิจัย
Krasse และคณะ
Riccia และคณะ

ปี
สายพันธุ์
2006 L. reuteri
2007 L. brevis CD2

Shimauchi และ
2008
คณะ
Twetman และคณะ 2009

Haukioja

2010

Vivekanantha และ 2010
คณะ

ผลิตภัณฑ์
ผล
Chewing gum Gingivitis, plaque ลดลง
Lozenge
Plaque index, gingival
index, bleeding on
probing ลดลง
L. salivarius
Tablet
Plaque index, pocket
depth ลดลง
L. reuteri
Chewing gum Pro-inflammatory
ATCC55730,
cytokines TNF-α และ ILATCCPTA5289
8 ลดลง
L. salivarius
Tablet
Pocket depth, plaque
WB21
index ลดลง
L. reuteri DSM
Lozenge +
Pocket depth, plaque,
17938, L. reuteri Periodontal gingivitis, bleeding ลดลง
ATCC PTA
treatment

3. บทบาทของโพรไบโอติกส์กับการป้องกันโรคเชื้อราในช่องปาก (Probiotics and oral candidiasis
prevention)
โรคเชื้อราในช่องปาก (Oral candidiasis หรือ candida-associated stomatitis) เป็นโรคที่มีเชื้อ
Candida albican เป็นสาเหตุและเป็นการติดเชื้อในช่องปากที่พบได้บ่อย โดยพบมากในผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันต่า (Meurman, Stamatova, 2007) นอกจากนีย้ ังมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ ภาวะน้าลาย
น้อย การสูบบุหรี่ และอนามัยช่องปากไม่ดี (Shay, Truhlar, Renner, 1997) พบได้ประมาณ 20-50% ของ
ประชากรผู้สูงอายุ (Rindum, Stenderup, Holmstrup, 1994) เนื่องจากสาเหตุของโรคเชื้อราในช่องปากเกิด
จากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ (dysbiosis) จึงมีแนวคิดว่าสามารถป้องกันโรคนี้ได้โดย
การส่งเสริมให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ต่าง ๆ มากกว่าที่จะรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อรา จากการศึกษาพบว่าการ
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ใช้ยาอมที่ผสม L. reuteri และเนยแข็งผสมโพรไบโอติกส์ชนิด L. rhamnosus และ Propionibacterium
freudenreichii ssp. Shermanii มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อราในแผ่นคราบจุลินทรีย์และน้าลาย อีก
ทั้งลดภาวะน้าลายน้อยลงได้ (Kraft-Bodi, Jorgensen, Keller, Kragelund, Twetman, 2015)
4. บทบาทของโพรไบโอติกส์กับการป้องกันกลิ่นปาก (Probiotics and Halitosis prevention)
กลิ่นปาก (Halitosis) เป็นคาที่ใช้อธิบายถึงกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาในลมหายใจออก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ
จากภายในช่องปากหรือนอกช่องปากก็ได้ เป็นสาเหตุอันดับ 3 ที่ทาให้ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ รองจากโรคฟัน
ผุและโรคปริทันต์ ความชุกของการเกิดกลิ่นปากชนิดปานกลางมีประมาณร้อยละ 30 และกลิ่นปากชนิดรุนแรง
มีประมาณร้อยละ 5 ของประชากร (Tessier & Kulkarni, 1991; Rosing, Loesche, 2011)
สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก (Cause of Halitosis)
กลิ่นปากอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุภายในช่องปาก ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 90 ของ
ผู้ที่มีกลิ่นปาก สาเหตุภายนอกช่องปาก เช่น การติดเชื้อของโพรงจมูกและคอหอย โรคทางเดินหายใจ สภาวะ
ภายในระบบย่อยอาหารและลาไส้ สภาวะเมแทบอลิกต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ตับวาย ไตวาย ภาวะเลือดเป็น
กรดจากคีโตน (ketoacidosis) และภาวะมีไตรเมทิลามีนในปัสสาวะ (trimethylaminuria) สาเหตุทางจิตใจ
(halitophobia) คือผู้ป่วยกังวลไปเอง และสาเหตุชั่วคราวอืน่ ๆ เช่น จากอาหาร ยาสูบ แอลกอฮอล์ (Mohsin,
Altaf, Mirzada, 2014)
กลไกการเกิดกลิ่นปากที่มีสาเหตุจากภายในช่องปาก (Intra oral cause Halitosis mechanism)
เกิดจากการที่แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ ทาการย่อยสลายกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็น
ส่ ว นประกอบ (sulfurous amino acid) เกิ ด เป็ น volatile sulphur compounds (VSC) เช่ น hydrogen
sulfide (H2S), methylmercaptan (CH3SH), และสารที่ ไ ด้ จ ากเมแทบอลิ ซึ ม ที่ มี ก ลิ่ น แรง เช่ น aromatic
amine (Indole, skatole) diamine และ phenyl compounds อื่ น ๆ ออกมาทางลมหายใจออก (Jana,
2015) การป้องกันและกาจัดกลิ่นปากโดยปกติต้องใช้วิธีหลากหลายร่วมกัน เช่น การมีแปรงฟันอย่างถูกวิธี
การใช้ไหมขัดฟัน การทาความสะอาดลิ้น ขูดหินน้าลายเพื่อรักษาโรคปริทันต์ และอาจใช้น้ายาบ้วนปากร่วม
ด้วยซึ่งมักได้ผลเพียงแค่ใช้กลิ่นของน้ายาบ้วนปากกลบกลิ่นปากที่เกิด ขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ายาบ้วน
ปากที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เช่น chlorhexidine, tricosan, hydrogen peroxide เพื่อกาจัดแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของกลิ่นปากด้วย (Nachnani, 2011) แต่การรักษาปัญหากลิ่นปากตามที่กล่าวข้างต้นมุ่งเน้นไปในการ
กาจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ทั้งวิธีทางกลและทางเคมี การใช้สารต้านจุลินทรีย์มีผลทาให้ทั้งแบคทีเรียที่ก่อโรค
และเชื้อประจาถิ่นในช่องปากถูกกาจัดไปด้วย เป็นการกาจัดปัญหากลิ่นปากได้เพียงชั่วคราว เนื่องจากภายหลัง
อาจจะเกิดการคืนกลับของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอีกครั้ง ดังนั้นการกาจัดและป้องกันการคืน
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กลับของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากด้วยโพรไบโอติกส์ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีจึงน่าจะเป็นวิธีก ารที่
เหมาะสม (Lalitha, 2011) การศึกษาวิจัยพบว่าการใช้โพรไบโอติกส์ชนิด Streptococcus salivarius (K12),
Lactobacillus salivarius และ Weissella cibaria เพื่อทดแทนที่และป้องกันการคืนกลับของแบคทีเรียที่
ทาให้เกิดกลิ่นปาก และสรุปว่าโพรไบโอติกส์เหล่านี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเชื้อประจาถิ่นในคนที่สุขภาพช่องปาก
ดี อาจจะมีศักยภาพในการป้องกันและรักษากลิ่นปากได้ (Bollen, Beikler, 2012) การศึกษาของ Kang, Kim,
Chung, Lee, Oh (2006) พบว่ า การใช้ โ พรไบโอติ ก ส์ Weissella cibaria สามารถสร้ า งไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ F. nucleatum ทาให้มีการสร้าง volatile sulphur compound ลดลง
ได้
ข้อพึงระวังเรื่ องความปลอดภัยในการใช้ โพรไบโอติกส์ (Safety consideration in probiotics use)
โดยหลักการแล้วโพรไบโอติกส์ที่นามาใช้ ประโยชน์ ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงลาดับยีนที่ทาให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ อีกทั้งต้องช่วยให้เกิดความ
เสถียรของยีนของเชื้อประจาถิ่นในร่างกาย (Grajek, Olejnik, Sip, 2005) จากการศึกษาการใช้โพรไบโอติกส์ที่
ผ่านมามักไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง การใช้โพรไบโอติกส์ในเด็กเล็กและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ไม่พบอาการ
ข้ า งเคี ย งจากการติ ด เชื้ อ จาก Lactobacilli และ Bifidobacteria (Borriello, Hammes, Holzapfel,
Marteau, Schrezenmeir, Vaara, 2003) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในประเทศฟิ น แลนด์ มี ร ายงานว่ า เกิ ด
Lactobacillus endocarditis ในผู้ป่วยที่ได้รับ L. rhamnosus เป็นระยะเวลานาน (Salminen, Tynkkynen,
Rautelin, Saxelin, Vaara, Ruutu, 2002) และการใช้โพรไบโอติกส์ Lactobacilli เป็นปริมาณมากในผู้ป่วย
ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีโรคทางระบบรุนแรง อาจเป็นสาเหตุของ Lactobacillus bacteremia ซึ่งอาจจะ
ไม่มีอาการหรือเกิดอาการคล้ายกับช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock-like symptom) ได้ และมีรายงานว่า
พบมี ก รณี เ กิ ด Lactobacillus bacteremia จ านวน 180 รายในระยะเวลา 30 ปี (Borriello, Hammes,
Holzapfel, Marteau, Schrezenmeir, Vaara, 2003)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศว่า Lactobacilli และ Bifidobacteria
จัดเป็นโพรไบติกส์ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ในมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย และจัดเป็น Generally Recognized as
Safe (GRAS) จากหลักฐานต่าง ๆ ข้างต้นทาให้สรุปได้ว่าการใช้โพรไบโอติกส์ในคนที่มสี ุขภาพดีมีความปลอดภัย
แต่ในบางบุคคลควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อ อีกทั้งการพัฒนาโพรไบโอติกส์สาย
พันธุ์ใหม่ควรได้รับการตรวจสอบถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนที่นาจะออกสู่ตลาดเพื่อจาหน่าย (Boyle,
Robin-Browne, Tang, 2006)
สรุป (Conclusion)
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วิธีดั้งเดิมในการป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกาจัดจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในแผ่น
คราบจุลินทรีย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วแผ่นคราบจุลินทรีย์ประกอบไปด้วยทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และ
ก่อให้เกิดโรค ดังนั้นการกาจัดจุลินทรีย์ออกไปทั้งหมดอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจากภายหลังจะมีการคืน
กลับของจุลินทรีย์สู่ผิวของอวัยวะในช่องปาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งชนิดที่ประโยชน์ต่อร่างกายหรือก่อให้เกิดโรคก็
ได้ ดังนั้นการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์โดยส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่ขจัด
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ การใช้โพรไบโอติกส์เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาสมดุลของ
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมให้เกิดสุขภาพช่องปากและร่างกายที่ดีได้
อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่า ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือมีโรคทางระบบที่ซับซ้อน ควร
ได้รับการตรวจประเมินทั้งก่อนและระหว่างการใช้โพรไบโอติกส์อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้โพรไบโอติกส์บาง
ชนิด เช่น Bifidobacteria และ Lactobacilli พบว่ามีความสัมพันธ์กับรอยโรคฟันผุลึกและอยู่ในระยะลุกลาม
ดังนั้นอาจไม่ควรใช้ในผู้ที่มีฟันผุดังกล่าว การตรวจและรักษาโรคฟันผุโดยทันตแพทย์ก่อนที่จะใช้โพรไบโอติกส์
จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัย อีกทั้งผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ที่จะนามาใช้ป้องกันฟันผุไม่ควรมี น้าตาลเป็น
ส่วนประกอบ
นอกจากนี้การใช้โพรไบโอติกส์ในทางทันตกรรมยังมีการศึกษาวิจัยไม่มากนัก ผลการวิจัยส่วนใหญ่
พบว่าการใช้โพรไบโอติกส์เพื่อลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ได้ผลในระยะ
สั้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องการใช้โพรไบโอติก ส์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โรคในช่องปากมักเป็นโรคที่มี
สาเหตุ ห ลายปั จ จั ย และระยะเวลาด าเนิ น โรคนาน การศึ ก ษาวิ จั ย ผลของการใช้ โ พรไบโอติ ก ส์ ใ นการลด
อุบัติการณ์โรคในช่องปากโดยตรงจึงยากและมีข้อจากัดทาให้มีการศึกษาไม่มากนัก อีกทั้งรูปแบบที่ดีที่สุดของ
โพรไบติกส์ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน โดยการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้โพรไบโอติกส์
รู ป แบบต่ า ง ๆ แบบเฉพาะที่ โ ดยมี ก ารสั ม ผั ส กั บ เนื้ อ เยื่ อ ในช่ อ งปากโดยตรง ส่ ว นผลทางระบบโดยการ
รับประทานโพรไบโอติกส์ในรูปแบบที่ไม่ได้สัมผัสกับเนื้อเยื่อในช่องปากโดยตรงนั้นยังมีก ารศึกษาไม่มากนักจึง
ต้องมีการศึกษาที่แน่ชัดต่อไป
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บทคัด้อ
ย
การศึกษาฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ และสารประกอบฟ
้นอลรวมของสาร สกัดอินทผลัม สกัด้วยเอทา
ด
นอล และน้า พบว
้า สารสกัดอินทผลัม ที่สกัด้วยเอทานอลมี
ด
ปริมาณฟ
้นอลิกรวมสูงสุด คือ สารสกัดจากเม็ด
อินทผลัม (P-PhD-EtOH) มีปริมาณฟ
้นอลิกรวมเฉลี่ย ้ากั
เท บ 3,106.20±32.42 mg GEA/ml และศึกษาหา
ปริมาณสารฟลาโวนอยด
้ จากผลการทดลอง พบว
้า สารสกัดจากเนืออินทผลัม ที่สกัด้วยเอทานอลมี
ด
ปริมาณฟ
ลาโวนอยด
้สูงสุ ด (M-PhD-EtOH) มี ปริม าณฟลาโวนอยด
้เฉลี่ย ้ากั
เท บ 12,944.00±239.09 mg QE/ml
จากนันน้าไปทดสอบฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ (SC50) พบว
้า สารสกัดอินทผลัมที่มีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระมากที่สุด
คือ สารสกัดจากเนืออินทผลัมที่สกัด้วยเอทานอล
ด
(M-PhD-EtOH) (SC50 ้ากั
เท บ 0.09±0.10 mg/ml) ซึ่งมี
ฤทธิ์มากกว
้าสารละลายมาตรฐานวิตามินซี (L-ascorbic acid) ถึง 2 ้า
เท (SC50 ้ากั
เท บ 0.60 ± 0.14 mg/ml)
ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ p<0.05 จากการทดลองนีแสดงให
้ว
้า อินทผลัมที่สกัด้วยเอทานอล
ด
มีฤทธิ์ดีก้า
ว
อินทผลัมที่สกัด้วยน
ด ้า และสารสกัดอินทผลัมมีศักยภาพในการพัฒนาเป
้นผลิตภัณ้ธรรมชาติ
ฑ
เพื่อเพิ่มมูล้า
ค
้กั
ให บอินทผลัม และในส
้วนของเม็ดอินทผลัม้วย
ด
คาสาคัญ : ฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ, ปริมาณสารประกอบฟ
้นอลรวม, ปริมาณสารฟลาโวนอยด
้, อินทผลัม
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Abstract
Study on antioxidant activity and Total phenolic compound of Phoenix dactylifera Linn,
extracted with ethanol and water. The results showed that grain Phoenix dactylifera Linn
extract with ethanol (P-PhD-EtOH) contain highest total phenolic content as 3,106.20±32.42
mg GEA/ml. Pulp phoenix dactylifera Linn extract with ethanol (M-PhD-EtOH) contain highest
total flavonoid compound as 12,944.00±239.09 mg QE/ml. Test for free radical scavenging
activity by DPPH assay showed highest level in pulp Phoenix dactylifera Linn extract with
ethanol (M-PhD-EtOH) with free radical scavenging activity (SC50 = 0.09±0.10 mg/ml) which is
more than 2 times of standard ascorbic acid (Vitamin C) solution (SC50 = 0.60 ± 0.14 mg/ml)
with statistics significant of (p < 0.05). From This study we can conclude that Phoenix
dactylifera Linn had potential to develop into a natural product and add value to grain
extraction.

Keywords : Antioxidant activity, Total Phenolic, Total flavonoid, Phoenix dactylifera Linn
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บทนา
ในป
้จจุบันคนไทยหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึนมีการเลือกรับประทานอาหาร มีการรณรงค
้เรื่องการ
สูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการออกก้าลังกาย จากสถิติท้านมา
ี่ผ
พบว
้า คนไทยและคนทั่วโลกมีอัตราการเสียชีวิต
โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึนมาก สาเหตุที่ส้าคัญเกิดจากความไม
้สมดุ ลของการรับประทานอาหารและการ
ออกก้าลังกาย ท้า้เกิ
ให ดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน โรคอ
้วนและโรคมะเร็งบางชนิด การได
้
รั บ ประทานอาหารที่ มี คุ ณ ภาพร
้วมกั บ การออกก้ า ลั ง กายอย
้างเหมาะสมจะท้ า ให
้มี สุ ข ภาพที่ ดี สมาคม
โภชนาการ สมาคมความดันโลหิตสูง้ร
ได้วมกันก้าหนดแนวทางการรับประทานอาหารซึ่ง้เน
ไม้นเฉพาะพลังงาน
อย
้างเดียว แต
้จะเน
้นเรื่องสารอาหาร และการออกก้าลังกาย และมีคุณสมบัติของการเป
้นแหล
้งใยอาหาร ซึ่ง
้นสารที
เป
้วยลดการดู
่ช
ดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน และยั้วยท้
งช า้ระบบการย
ให
้อย ระบบการขับ้าย
ถ
ท้างานได
้อย
้างปกติอีก้วย
ด
อินทผลัม ้นผลไม
เป ้และพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่คนทั่วโลกต
้องการบริโภคโดยเฉพาะในประเทศไทย มี
ความต
้องการไม
้น
้อยกว
้าประเทศอื่ น อิ น ทผลั ม มี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว
้า Date Palm และมี ชื่ อ เรี ย กทาง
วิทยาศาสตร
้ว
้า Phoenix dactylifera ้นพื
เป ชในตระกูลปาล
้มชนิดหนึ่ง มีหลากหลายพัน้ธุ มีถิ่นก้าเนิดในแถบ
ตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได
้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร
้อนและแห
้งแล
้งแบบทะเลทราย โดยผู
้ผลิต
อินทผลัมรายใหญ
้ได
้แก
้ ซาอุดีอาระเบีย แอลจีเรีย และประเทศในแถบอาหรับ ผลของ อินทผาลัม จะมีทัง
ขนาดเล็กและใหญ
้แตกต
้างกันออกไป มีรสหวาน อุดมไปด
้วยวิตามินที่จะช
้วยบ้ารุ้างกาย
งร
ในคุณแม
้ที้นม
่ให
ลูกจะช
้วยให
้มีน้านมคงที่ และสร
้างภูม้มกั
ิคุ น้กั
ให บทารกอีก้วย
ด อินทผลัมสามารถรับประทานได
้ทังผลสุกและ
ผลดิบ โดยจะแกะเมล็ดออก น้ามาทานแต
้ส
้วนของเนือ้วนใหญ
ส ้ผลสุกจะนิยมน้าไปตากแห
้ง ้นการถนอม
เป
อาหารในรูปแบบหนึ่ง แต
้รสชาติก็ยังคงหวานฉ่้าอยู
้เช
้นเดิม ในการรับประทานผลสดจึงอาจจะไม
้เหมาะกับ
้ป
ผู้วยเบาหวานหรือการรับประทานปริมาณมากๆ เพื่อ้ได
ให้วิตามินที้างกายต
่ร ้องการที่เพียงพอ
ในป
้จจุบัน อินทผลัม ้รั
ได บความนิยมปลูกในประเทศไทยมากขึน แต
้ก็ยังถือ้ามี
ว จ้านวนน
้อย เนื่องจาก
สภาพอากาศที้เหมาะสม
่ไม
ประเทศไทยเป
้นเขตร
้อนชืนท้า้การเจริ
ให
ญเติบโตไม
้เต็มที่ ราคาของผลไม
้ชนิดนีใน
ประเทศไทยจึงยังคงมีราคาสูง
ดังนัน ทางคณะผู
้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท้าการศึกษาฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ และ สารประกอบฟ
้นอลรวม
คือ สารประกอบฟ
้นอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด
้ของสารสกัดอินทผลั มโดยการน้าสารสกัดอินทผลัมทัง
จากเนือและเมล็ดมาท้าการศึกษา เพื่อที่จะน้าไปพัฒนาเป
้นผลิตภัณ้ฑ โดยผู
้วิจัย้น้
ได าผลอินทผลัมจากสวน
เพาะปลูกและจ้าหน
้ายอินทผลัม ที่อ้าเภอศรีประจัน้ต จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาการวิจัยนียังสามารถช
้วย
ลดการน้า้าสิ
เข น้ากลุ
ค ้มวัตถุดิบ สารออกฤทธิ์ และผลิตภัณ้จากต
ฑ ้างประเทศ และสามารถถ
้ายทอดเทคโนโลยี

30

ที้ออกสู
่ใช ้ชุมชนเพื่อที่จะสามารถเกิดการพึ่งพาตนเองในสังคมและส
้งเสริมการปลูกพืชธรรมชาติ เพื่อ้น
เป
รายได
้เสริมรองจากพืชเศรษฐกิจ ้นต
เป ้น
วัตถุประสงค
้การวิจัย
1. เพื่อศึกษาฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระของสารสกัดอินทผลัม
2. เพื่อศึกษาสารประกอบฟ
้นอลรวมของสารสกัดอินทผลัม
สมมุติฐาน
1. การผลิตสารสกัดอนุมูลอิสระของสารสกัดอินทผลัม
2. สารประกอบฟ
้นอลรวมของสารสกัดอินทผลัม
ประโยชน
้ที่คาดว
้าจะได
้รับจากการวิจัย
1.จะได
้สารสกัดอินทผลัม ที่มีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ
2. สารประกอบฟ
้นอลรวมของสารสกัดอินทผลัมที่ดีที่สุดและสามารถน้า้อมู
ข ลที้ไปพั
่ได ฒนาเป
้น
ผลิตภัณ้เพื
ฑ ่อสุขภาพ
3. ผลงานวิจัยที้จากโครงการนี
่ได
ไปต
้อยอดในเชิงพาณิช้ได
ย้รวมถึงการถ
้ายทอดเทคโนโลยี้ชุ
สู มชน
และเป
้นการอนุรัก้พื
ษ ชธรรมชาติและภูม้ญญาไทยที
ิป
่บรรพบุรุษ้สื
ได บทอดกันมาให
้คงอยู
้ต
้อไป รวมทังท้า้
ให
เกิดการสร
้างงานเพื่อ้นพื
เป นฐานการพัฒนาผลิตภัณ้ธรรมชาติ
ฑ
ของประเทศให
้สู
้ระบบอัน้นสากลได
เป
้
กรอบแนวคิด
สารสกัดอินทผลัม
วิธีการดาเนินงานวิจัย

สารสกัดในอินทผลัม
1. ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
2. สารประกอบฟี นอลิก
3. สารประกอบฟลาโวนอยด์

1. การเตรียมสารสกัด
1.1 การสกัด้วยวิ
ด ธีการต
้ม
1.2 การสกัด้วย
ด 95 % เอทานอล
1.3 การทดสอบปริมาณสารประกอบฟ
้นอลรวม (Total Phenolic compound)
1.4 การทดสอบปริมาณฟลาโวนอย (Total Flavonoid)
1.5 การทดสอบฤทธิ้านออกซิ
์ต
เดชัน
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2. สถิติท้ในการวิ
ใี่ ช
เคราะห
้ข
้อมูล
ในการศึกษาครังนี ท้าการทดสอบฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ และสารประกอบฟ
้นอลรวมของสารสกัด
อินทผลัม โดยทดสอบตัวอย
้างละ 3 ซ้า (n=3) และท้าการหาค
้าเฉลี่ย ( x ) และหาส
้วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) พร
้อมทังน้าผลการทดลองมาวิเคราะห
้ค
้าความแปรปรวนด
้วยวิธี ANOVA และค้านวณหาค
้า IC50 ของ
การก้าจัดอนุมูลที่ระดับความเชื่อมั่น้ากั
เท บ 0.05 (p<0.05)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การศึกษาฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ (Free radical scavenging activity) การศึกษาฤทธิ้านอนุ
์ต
มูล
อิสระ (Free radical scavenging activity)้วยวิ
ด ธี DPPH ซึ่ง DPPH ้นอนุ
เป มูลอิสระไนโตรเจนที่เสถียร และ
มีส้วง
ีม แต
้เมื่อสารทดสอบหรือสารสกั ดที่มีความสามารถในการให
้อิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจน กับ
DPPH จะท้ า ให
้ DPPH เปลี่ ย นเป
้นสี เ หลื อ ง (Sharma et al., 2009) จากผลการทดลองพบว
้า สารสกั ด
อินทผลัมทังหมด มีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ โดยสารสกัดอินทผลัมที่มีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระมากที่สุดคือ สารสกัด
จากเนืออินทผลัมที่สกัด้วยเอทานอล
ด
(M-PhD-EtOH) (SC50 ้ากั
เท บ 0.09±0.10 mg/ml) รองลงมาคือสาร
สกัดเม็ดอินทผลัมที่สกัด้วยเอทานอล
ด
(P-PhD-EtOH) (SC50 ้ากั
เท บ 0.30±0.04 mg/ml) ตามล้าดับ ซึ่ง
พบว
้า สารสกัดอินทผลัมทัง 2 ชนิด มีฤทธิ์มากกว
้าสารละลายมาตรฐานวิตามินซี (L-ascorbic acid) ถึง 2 ้า
เท
(SC50 ้ากั
เท บ 0.60 ± 0.14 mg/ml) ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ p<0.05 ซึ่งสอดคล
้องกับงานวิจัยของ พร
ประภา และคณะ (2557) ้ศึ
ได กษาคุณภาพของน้าอินทผลัมที้จากผลอ
่ได
้อนและผลแก
้ คุณภาพด
้านสี ความ
้นกรดด
เป ้าง ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งทังหมดที่ละลายน้า้
ได ปริมาณฟ
้นอลิกทังหมด ฟลาโวนอยด
้ทังหมด
แทนนิน วิตามินซี ฤทธิ์การต
้านอนุมูลอิสระด
้วยวิธี DPPH inhibition และ FRAP พบว
้า น้าอินทผลัมที้จาก
่ ได
ผลแก
้มีความเหมาะสมต
้อ การรับประทานสดมากที่สุด โดยน้าอินทผลัมจากผลแก
้มีความเป
้นสีเหลือง มีความ
้มสี
เข และมีเ ฉดสี้มมากกว
ส
้าน้าอินทผลัม จากผลอ
้อน้าความเป
ค
้นกรดด
้างและปริมาณของแข็งทังหมดที่
ละลายน้า้ของน
ได
้าอินทผลัมจากผลแก
้มี้าสู
ค งกว
้า แต
้ มีปริมาณกรดทังหมด้นอลิ
ฟ กทังหมด ฟลาโวนอยด
้
ทังหมด แทนนิน วิตามินซี และฤทธิ์ในการต
้านอนุมูลอิสระ (DPPH inhibition)้อยกว
น ้าน้าอินทผลัมจากผล
้อน
อ แต
้มีความสามารถในการรีดิว้เฟอร
ซ ้ริค (FRAP) มากกว
้าน้าอินทผลัมจาก ผลอ
้อน อินทผลัมผลแก
้ที่มีสี
เหลือง มีรสหวานมากกว
้า และมีรสเปรียวและฝาดน
้อยกว
้าน้าอินทผลัมจากผลอ
้อน ดังนัน น้าอินทผลัมจาก
ผลแก
้ จึงเหมาะสมต
้อการรับประทานสด ซึ่งสอดคล
้องกับงานวิจัยของ กฤติยา ไชยนอก (2559) การศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอินทผลัม โดยพบว
้าผลของอินทผลัมมีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ้านการอั
ต
กเสบ ลดไขมัน
และน้าตาลในเลือด้วยปกป
ช ้องตับไต หัวใจ
32

2. จากการวิเคราะห
้ปริมาณฟ
้นอลิก โดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งอาศัยการเกิดปฏิกิริยารี
ดอกซ
้ของโมลิ บ โดทั ง สเตตไอออน (Molybdotungstate ion) รี เ อเจนท
้ประกอบด
้วย โซเดี ย มทั ง สเตต
(Sodium tungstate) โซเดียมโมลิ บเดต (Sodium bolybdate) กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) และ
โซเดียมคาร
้บอเนต (Sodium carbonate) สังเกตการณ
้เปลี่ยนแปลงของไอออน Mo(VI) ซึ่งมีสีเหลือง เมื่อ
้รั
ได บอิเล็กตรอนจากสารต
้านอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนไปอยู
้ในรูป Mo(V) ซึ่งมีสีน้าเงิน วัด้าการดู
ค
ดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร และรายงานค
้าปริมาณสารประกอบฟ
้นอลรวมในรูปของ มิลลิกรัมของกรด
แกลลิค (Gallic acid equivalent, mg/g GAE) (Tsai et al., 2005) ในการทดลองนี้กรดแกลลิ
ใช
ก (Gallic
acid) ้นสารมาตรฐาน
เป
จากผลการทดลองท้าการสร
้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ซึ่งท้าการทดสอบ 5 ความ
้มข
เข ้น ้แก
ได ้ 0.1, 1, 10, 100 และ 1000 µg/ml พบว
้า มาตรฐานกรดแกลลิก ซึ่งมีสมการ y = 0.0039x +
1.2299, R2 = 0.9012 จากนันน้าสมการ y ของกราฟมาตรฐาน ค้านวณผลการหาปริมาณฟ
้นอลิกของสาร
สกัด
3. การวิเคราะห
้หาปริมาณฟลาโวนอยด
้ของสารสกัดจากอินทผลัม สามารถค้านวณได
้จากมาตรฐาน
เคอร
้ซิติน ในหน
้วยมิลลิกรัมของเคอร
้ซิติน้อน
ต ้าหนัก้วนสกั
ส
ดแห
้ง 1 กรัม (mg Quercetin/g extract) พบว
้า
สารสกัดจากเนืออินทผลัม ที่สกัด้วยเอทานอลมี
ด
ปริมาณฟลาโวนอยด
้สูงสุด (M-PhD-EtOH) มีปริมาณฟลาโว
นอยด
้เฉลี่ย ้ากั
เท บ 12,944.00±239.09 mg QE/ml รองลงมาได
้แก
้ สารสกัดจากเม็ดอินทผลัมทีสกัด้วยเอ
ด
ทานอล (P-PhD-EtOH) ตามล้าดับ จากงานวิจัยของ กฤติยา ไชยนอก (2559) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของอินทผลัม โดยพบว
้าผลของอินทผลัมมีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ้านการอั
ต
กเสบ ลดไขมันและน้าตาลในเลือด
และพบว
้า สารสกัดจาก ละอองเกสรของอินทผลัม (Date Palm Pollen; DPP) ซึ่งอุดมไปด
้วย amino acids,
fatty acids, flavonoids, saponins estroles และจากงานวิจัยของ Awad และ Al-Qurashi (2012) และ
Biglari et al. (2008) ้
ได รายงานว
้าพบปริมาณฟลาโวนอยด
้มี้าเท
ค ้ากับ 1.62- 81.79 mg CE/100 g
้อเสนอแนะ
ข
1. ควรน้าสารสกัดอินทผลัม ไปท้าศึกษาทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข
้องกับ
การผลิตภัณ้สุ
ฑ ขภาพ เพื่อประเมินถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดอินทผลัม
2. ท้าการทดสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤทธิ้านเซลล
์ต ้มะเร็ง ฤทธิ้านเบาหวานหรื
์ต
อฤทธิ์ที่เกี่ยวข
้องกับ
ผลิตภัณ้ลดน
ฑ ้าหนัก
3. ควรมีการศึกษาความเป
้นพิษของสารสกัดอินทผลัม เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่ง
จะท้า้สามารถต
ให
้อยอดพัฒนาเป
้นผลิตภัณ้จากสารสกั
ฑ
ดอินทผลัม้อไปได
ต ้
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บทคัด้อ
ย
การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค
้หลักเพื่อศึกษาความชุก และความป
้จจัยที่มีความสัมพัน้ของโรคผื
ธ
่น
กุหลาบโดยแยกตาม เพศ้วงอายุ
ช
เดือนและฤดูกาลที้ป
่ผ้วยเป
ู ้นโรค แผนกที้ป
่ผ้วยเข
ู ้ารับการรักษา และ
ระยะเวลาที่ผื่นหาย จากการทบทวนวรรณกรรม พบว
้ายัง้พบงานวิ
ไม
จัยเชิงส้ารวจของโรคผื่นกุหลาบใน
ประเทศไทยมาก
้อน
งานวิจัยครังนี้นการศึ
เป
กษาย
้อนหลัง ในผู
้ป
้วยนอกที้รั
่ได บการวินิจฉัยโรคผื่นกุหลาบในโรงพยาบาล
เอกชนแห
้งหนึ่งโดยเก็บ้อมู
ข ลตังแต
้ป
้ พ.ศ. 2559-2561 ้นระยะเวลา
เป
3้ป โดยโรคผื่นกุหลาบ (Pityriasis
rosea หรือ PR ) คือโรคที้ป
่ผ้วยมี
ู
ผื่นอักเสบเป
้นสีชมพูค้ายดอกกุ
ล
หลาบขึนตามผิวหนัง โดย มีผื่นปฐมภูมิ
(Primary lesion) มีขนาดใหญ
้ และเกิดขึนก
้อนที่จะมีผื่นอันอื่นๆมักมีผื่นเดียว ปรากฏลักษณะเป
้นผื่นกลมหรือ
วงรี มักมีขุยที่ ขอบ (collarette scale) โดยบริเวณกลางผื่นมีลักษณะเป
้นผิว้นสี
ย ้ม
ส (wrinkled,salmon
colored) และบริเวณด
้านนอกมีสีแดงเข
้ม จะพบบริเวณล้าตัวหรือบริเวณที้ถู
่ไม กแดดและ ตามด
้วยผื่นทุติยภูมิ
(Secondary lesions) มีลักษณะหน
้าตาเหมือนผื่นปฐมภูมิทุกประการผิดกันเพียงแต
้ว
้ามีขนาดเล็กกว
้าเท
้านัน
มีลักษณะเฉพาะคือ ผื่ นเหล
้านีเรียงตัวตาม skin cleavage line มีลักษณะคล
้ายต
้นคริส้มาส
ต โดยมีการ
กระจาย 2้างของร
ข ้างกายเท
้าๆกัน
ผลการศึกษาพบว
้า้ป
ผู้วยโรคผื่นกุหลาบจ้านวนทังสิน 400 คน้วนใหญ
ส ้เป
้นเพศหญิง (69.0%) และ
เพศชาย (31.0%) มีอัตราส
้วนเพศหญิง้อเพศชาย
ต
้ากั
เท บ 2.2:1 ความชุกของโรคผื่นกุหลาบในแต
้ละป
้
้ากั
เท บ 25, 23 และ 19้อประชากรแสนคน
ต
ตามล้าดับ้วนใหญ
ส ้อยู
้ในช
้วงอายุ 26-30้ป (33.9%) รองลงมา
คื อ 31-35้ป (27.3%) และ 21-25้ป (24.5%) เดื อ นที้ป
่ ผ้วยเข
ู ้ารั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ เดื อ นมกราคม
(12.0%) รองลงมาคื อ มิ ถุ น ายน (10.75 %) ฤดู ก าลที้ป
่ ผ้วยเข
ู ้ารั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ ฤดู ฝ น (36.8%)
รองลงมาคือ ฤดูหนาว (33.5%) และฤดู้อน
ร (27.3%) แผนกที้ป
่ผ้วยเช
ู ้ารับการรักษามากสุด คือ แผนกผิวหนัง
(91%) และ้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้มีระยะเวลาที่ผื่นหายภายใน 1 สัปดาห
้ (65.5%)
คาสาคัญ : โรคผื่นกุหลาบ ความชุก ฤดูกาล

37

ABSTRACT
The main objective of this research was to study the prevalence and the relationship of
pityriasis rosea as classified by age, gender, month, season, hospital department that patients
were treated, and length of time that rash disappeared. From literature reviews, survey
research on pityriasis rosea in Thailand has not been found yet.
As a retrospective study, this research studied outpatients with pityriasis rosea in a
private hospital, by collecting data during 3-year period from year 2016-2018. Pityriasis rosea
or PR is a disease in which the patient has a rash look like rose shape on the skin. The primary
plaque of PR, or herald patch is seen in 50%-90% of cases. It is normally well demarcated; 24 cm in diameter; round or oval; salmon colored, erythematous, or hyperpigmented. In
individual with dark skin demonstrates a fine collarette of scale just inside the periphery of
the plaque. The primary plaque is usually located on the trunk in areas covered by clothes.
The primary and secondary plaque may appear at the same time. The secondary plaque
usually looks similar the primary plaque in all respects but different in a smaller size. The
symmetric eruption is localized mainly to skin cleavage line, looks like a Christmas tree with
equal distribution of two sides of the body.
From this research, it was found that 400 patients were diagnosed with pityriasis rosea.
Most patients were female (69%) and male (31%). The ratio of female/male was 2.2:1. The
prevalence of pityriasis rosea in each year of the 3-year period was 25, 23 and 19 person per
100,000 people, respectively. Most patients were in the range of 26 - 30 years (33.9%),
followed by the range of 31 - 35 years (27.3%), and the range of 21 - 25 years (24.5%). The
highest number of patients were in January (12%), followed by June (10.75%). The most
season that patients admitted is rainy (36.8%), followed by winter (33.5%) and summer
(27.3%). Dermatology center ( 91%) was the department that most of patients were treated.
Most patients showed the rash disappeared after 1 weeks of treatment (65.5%).

Keywords : Pityriasis rosea, Prevalence, Season
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บทนา
งานวิ จั ย นี ้นการศึ
เป
ก ษาย
้อนหลั ง เพื่ อ ศึ ก ษาการความชุ ก โรคผื่ น กุ ห ลาบ และความป
้จจั ย ที่ มี
ความสัมพัน้ของโรคผื
ธ
่นกุหลาบโดยแยกตาม เพศ้วงอายุ
ช
เดือนและฤดูกาลที้ป
่ผ้วยเป
ู ้นโรค แผนกที้ป
่ผ้วยเข
ู ้า
รับการรักษา และระยะเวลาที่ผื่นหาย จากกลุ
้มผู
้ป
้วยที้ารั
่เข บบริการที่ โรงพยาบาลเอกชนแห
้งหนึ่ง ตังแต
้1
มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมเป
้นระยะเวลา 3้ป
โรคผื่นกุหลาบ (Pityriasis rosea หรือ PR ) คือโรคที้ป
่ผ้วยมี
ู
ผื่นอักเสบเป
้นสีชมพูค้ายดอกกุ
ล
หลาบขึน
ตามผิวหนัง ประมาณ 3 เดือน หรือ 100 วัน (บางครังเรียกว
้าผื่น100วัน) และผื่นจะจางหายไปเอง แต
้กลับมา
้นซ
เป ้า้
ได โดยผู
้ป
้วยจะกังวลกับผื่นผิวหนังตามบริเวณต
้าง ๆ ท้า้มี
ให ้ญหาในการเข
ป
้าสังคมได
้ โดยโรคผิวหนัง
ชนิดนี้วนมากพบในวั
ส
ย้นและวั
รุ
ย้ใหญ
ผู ้ ที่มีอายุประมาณ 10-35้ป มีรายงานการเกิดโรคนีในเด็กและ
้สู
ผู งอายุ้เช
ได้นกัน พบอาการน้า (Prodromal symptoms) มาก
้อนผื่นขึน ้แก
ได ้ อาการเหนื่อย เมื่อยล
้า
คลื่น้
ไส เบื่ออาหาร ้
ไข ปวดข
้อ คล้าพบต
้อมน้าเหลืองโต และปวดศีรษะ โดยแพทย
้ต
้องตรวจร
้างกายเพิ่มเติม
และพิจารณาลักษณะของผื่นอย
้างละเอียดเพื่อวินิจฉัยและรักษาตามการด้าเนินโรคที่แตกต
้างกั น อาการ
เหล
้านีอาจน้ามาก
้อนการเกิดของ Primary lesion้อยละ
ร
75 ของผู
้ป
้วยมักมีอาการคัน ซึ้อยละ
่ งร
25 อาจมี
อาการคันรุนแรง
Primary lesion (Herald patch หรือ Mother patch) หรือ ผื่นปฐมภูมิ ้นผื
เป ่นเดียว ขนาดใหญ
้ และ
เกิดขึนก
้อนที่จะมีผื่นอันอื่นๆมักมีผื่นเดียว ปรากฏลักษณะเป
้นผื่นกลมหรือวงรี มักมีขุยที่ขอบ (collarette
scale) โดยบริเวณกลางผื่นมีลักษณะเป
้นผิว้นสี
ย ้ม
ส (wrinkled, salmon colored) และบริเวณด
้านนอกมีสี
แดงเข
้ม จะพบบริเวณล้าตัวหรือบริเวณที้โดนแสงแดด
่ไม
Secondary lesions (Daughter patches) หรือ ผื่นทุติยภูมิ มีลักษณะหน
้าตาเหมือนผื่น ปฐมภูมิทุก
ประการ แต
้มีขนาดเล็กกว
้าและมีจ้านวนมากกว
้า มักเกิดหลังผื่นปฐมภูมิประมาณ 2-10 วัน และมีการกระจาย
ที่มีลักษณะเฉพาะคือ เรียงตัวตาม skin cleavage line ท้า้ผื
ให ่นบริเวณล้าตัวมีรูป้างเหมื
ร
อนต
้นคริส้มาส
ต
โดยมีการกระจาย 2้างของร
ข ้างกายเท
้า ๆ กัน มักกระจายตามล้าตัวและส
้วนที่ติดกับล้าตัว คือ ล้าตอ้นแขน
ต
้นขา
ต ้อง
ท หน
้าอก
้วิ
ผู จัยจึ้องการศึ
งต
กษาเชิงส้ารวจที้นศึ
่เน กษารวบรวมข
้อมูล้างๆ
ต ที่เกิดขึน ้นการค
เป ้นหาข
้อเท็จจริ้อ
งต
เหตุการณ
้ต
้างๆ ที่เกิดขึน เพื่อ้าใจธรรมชาติ
เข
ของการโรค้จจั
ป ยที่สัมพัน้กั
ธ บการเกิดโรค หรือความชุกของโรค
โดยใช
้ฐานข
้อมูลเดิม้อนหลั
ย
งไป 3้ป และใช
้หลักทางสถิติในการวิเคราะห
้ผล ซึ่งจะสามารถไปสู
้การศึกษาวิจัย
อื่น ๆ ตามมา รวมทังเป
้นฐานข
้อมูลความรู
้เบืองต
้นได
้อีกทาง
ต้าราแพทย
้ผิวหนัง Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th Edition (Goldsmith,
2012) เขียนไว
้ว
้า โรคผื่นกุหลาบมักเกิดขึนเป
้นระยะ ๆ แต
้จะพบได
้มากขึนในช
้วงฤดูใบไม
้ผลิและฤดูใบไม
้ร
้วง
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ลักษณะการแสดงออกของผื่นโดยทั่วไปมีระยะเวลา 4-10 สัปดาห
้ อัตราการด้าเนินโรคอยู
้ที่ 0.16% (158.9
้อประชากรแสนคนต
ต
้อป
้) โดยพบได
้ทุกเชือชาติ้วนใหญ
ส ้ปกตินันจะเกิดขึนอายุระหว
้าง 10-35ป
้ ซึ่งเกิดยาก
ในคนไข
้ที่อายุ้อยกว
น ้า 2้และมากกว
ป
้า 65้ป โดยการศึกษาส
้วนใหญ
้พบอัตราส
้วนเพศหญิ้อเพศชาย
งต
คือ
1.5:1 โดยลักษณะการเกิดผื่นของโรคผื่นกุหลาบมีสัมพัน้กั
ธ บ HHV-7 และ HHV-6
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้นวิ
เป จัยแบบย
้อนหลัง (Retrospective study) โดยเก็บ้อมู
ข ลจากเวชระเบียนผู
้ป
้วยโรคผื่น
กุหลาบที่เคยเข
้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ตังแต
้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
้วยแบบบั
ด
นทึก้อมู
ข ลการวิจัย วิเคราะห
้ข
้อมูลโดยใช
้วิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ้แก
ได ้ การ
แจกแจงความถี้าร
่ ค้อยละ และค
้าเฉลี่ย้วนความชุ
ส
กของโรคใช
้วิธีการค้านวณตามวิธีคิดทางระบาดวิทยา
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ตังแต
้ป
้ พ.ศ. 2559-2561 จ้านวนผู
้ป
้วยโรคผื่นกุหลาบทังสิน 400 คน ในป
้ พ.ศ. 2559 มีจ้านวน
้ป
ผู้วยมากที่สุด 147 คน รองลงมาคือ้ป พ.ศ. 2560 มีจ้านวน 136 คน และ้ป พ.ศ. 2561 มีจ้านวน 117 คน
ตามล้าดับ ซึ่งจ้านวนผู
้ป
้วยรายป
้ลดลงเล็ก้อย
น (ตารางที่ 1)
ความชุกของโรคผื่นกุหลาบ ้ากั
เท บ 25, 23 และ 19้อประชากรแสนคน
ต
และทัง 3้ป ้ากั
เท บ 22้อ
ต
ประชากรแสนคน (ตารางที่ 1) โดยการจากศึกษาครังนี ้สามารถหาบทความวิ
ไม
จัยอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ
ความชุก้
ได เนื่องจากงานวิจัยนีหาได
้แค
้เพียงอัตราความชุก้านั
เท น
ตังแต
้ป
้ พ.ศ. 2559-2561 พบส
้วนใหญ
้เป
้นเพศหญิ ง้อยละ
ร
69.0 และเพศชาย้อยละ
ร
31.0
อัตราส
้วนเพศหญิ้อเพศชาย
งต
้ากั
เท บ 2.6:1, 2.4:1, 1.9:1 ตามล้าดับ และทัง 3้ป ้ากั
เท บ 2.2:1 (ตารางที่ 1
และภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล
้องกับต้าราแพทย
้ผิวหนัง Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, 8th
Edition (2011), การศึ ก ษาของ Ayanlowo (2010), การศึ ก ษาของ Chuh et al (2011), การศึ ก ษาของ
Yusuf et al (2018), การศึกษาของ Tay and Goh, 1999 และการศึกษาของ Harman et al. (1998) พบ
้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้เป
้นเพศหญิง แต
้มีอัตราส
้วนเพศหญิ้อเพศชายแตกต
งต
้างกัน
ตังแต
้ป
้ พ.ศ. 2559-2561้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้อยู
้ในช
้วงอายุ 10-35้ป โดย 63.9%, 61.0%, 58.1%
ตามล้าดับ และทัง 3้ป คิด้น
เป 61.3% เมื่อจ้าแนกช
้วงอายุตังแต
้ 10-35้ป พบว
้าส
้วนใหญ
้อยู
้ในช
้วงอายุ 2630้ป โดยในป
้พ.ศ. 2559 (33.0%) กับ 2560 (41.0%)้วนในป
ส ้ พ.ศ. 2561้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้อยู
้ในช
้วงอายุ 21
-25้ป (35.3%) และทัง 3้ป้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้อยู
้ในช
้วงอายุ 26-30้ป คิด้น
เป 33.9% (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
จากการศึกษาต้ารา Fitzpatrick's ระบุ้ว
ไ้า
ว อายุที่พบมากอยู
้ในช
้วงอายุ 10-35้ป และมักพบได
้น
้อยในช
้วง
อายุท้อยกว
ี่น ้า2ป
้ และมากกว
้า 65้ป ตรงกับผลการศึกษา โดยที่พบผู
้ป
้วยในช
้วงอายุ 10-35้ป มากที่สุด พบ
้ป
ผู้วยที่มีอายุ้อยกว
น ้า 2้ป จ้านวน 7 (4.8%), 1 (0.7%) และ 7 (6.0%) ตามล้าดับ และผู
้ป
้วยอายุมากกว
้า 65
้ป พบในเฉพาะป
้ พ.ศ. 2559 เพี ย ง 2 คน (0.3%) ้านั
เท น โดยผลการศึ ก ษาครั งนี มี ค วามสอดคล
้องตาม
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บทความโรคผื่นกุหลาบของ Truhan (1984) ้นเดี
เช ยวกัน เมื่อแบ
้งจ้าแนกช
้วงอายุแ้วพบว
ล ้า้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้
อยู
้ในช
้วงอายุ 26-30้ป
เดือนที้ป
่ผ้วยเข
ู ้ารักษามากที่สุดในป
้ พ.ศ. 2559 คือ เดือนสิงหาคม คิด้นร
เป ้อยละ 14.3 ในป
้ พ.ศ.
2560 คือ เดือนมกราคม คิด้นร
เป ้อยละ 13.2 และ้ป พ.ศ. 2561 คือ เดือนมิถุนายน คิด้นร
เป ้อยละ 16.2
(แสดงโดยตารางที่ 1 และภาพที่ 3)
ฤดูกาลที้ป
่ผ้วยเข
ู ้ารักษามากสุดในฤดูฝน้ป พ.ศ. 2559 คิด้นร
เป ้อยละ 38.2 ้ป พ.ศ. 2560 คิด้น
เป
้อยละ
ร
33.3้ป พ.ศ. 2561 คิด้นร
เป ้อยละ 42.1 และทัง 3้ป คิด้นร
เป ้อยละ 36.8 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4)
จากเดือนที่เกิดโรคผื่นกุหลาบ พบว
้า เดือนมิถุนายน-สิงหาคมและฤดูฝนเป
้นช
้วงที่ม้ป
ีผ้วยโรคผื
ู
่น
กุหลาบเข
้ารับบริการมากสุด สอดคล
้องกับการศึกษาของ Srirath Madappally Kambil (2018) ที่พบว
้า
้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้เข
้ารับบริการรักษาในช
้วงเดือนกันยายน ตุลาคมและสิงหาคม ตามล้าดับ ซึ่ง้นฤดู
เป ฝนของ
ประเทศอินเดีย และในการศึกษาของ Ayanlowo (2010) ที่ศึกษาจ้านวนผู
้ป
้วยโรคผื่นกุหลาบที้ารั
่เข บการ
รักษาที่โรงพยาบาล Lagos University Teaching ตามเดือนในปฏิทิน พบว
้า จ้านวนผู
้ป
้วยส
้วนใหญ
้อยู
้ในช
้วง
ฤดูฝนระหว
้างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม แต
้มีบางประเทศที่พบความชุกของโรคในฤดูหนาว ้แก
ได ้ประเทศ
อั ง กฤษ (Messenger et al, 1982) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Chuang et al, 1982) และประเทศซู ด าน
(Ahmed, 1986) แต
้ในบางการศึกษากล
้าวว
้าโรคผื่นกุหลาบไม
้ได
้การอุบัติการณ
้การเกิดของโรคตามฤดูกาล
้น
เช ในการศึกษาประเทศแอฟริกา (Vollum, 1973) และประเทศไนจีเรีย (Jacyk, 1980) แต
้การศึกษาของ
Chuh et al. (2003) ในประเทศฮ
้องกงกล
้าวว
้า อุบัติการณ
้ของโรคผื่นกุหลาบขึนกับอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน ปริมาณน้าฝนรวมและความชืนสัมพัท้เฉลี
ธ ่ย
้ป
ผู้วยส
้วนใหญ
้เข
้ารับบริการรักษาที่แผนกผิวหนัง (91 %) รองลงมาคือ แผนกกุมารเวชและแผนก
ภูมิแ้พ (3.0%) และแผนกอายุรกรรมทั่วไป (0.3%) เนื่องจากคนไข
้มาด
้วยอาการทางผิวหนัง จึง้นการง
เป ้ายใน
การเข
้ารับการรักษาที่แผนกผิวหนังโดยตรง มีบางครังคนไข
้เด็ก้อน
อ มีการรับรักษาตัวที่แผนกกุมารเวชโดยตรง
ระยะเวลาในการรักษาผื่น้วนใหญ
ส ้ 1 สัปดาห
้ คิด้นร
เป ้อยละ 65.5 รองลงมาคือ 3 สัปดาห
้ คิด้น
เป
้อยละ
ร
11.3 และ 2 สัปดาห
้ คิด้นร
เป ้อยละ 10.3% ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) โดยพบผู
้ป
้วยใช
้เวลาในการหาย
นานสุด คือ 39 สัปดาห
้ จากต้ารา Fitzpatrick's ที่ระบุ้ว
ไ้าส
ว ้วนใหญ
้จะใช
้ระยะเวลาในการหายของโรค อยู
้ที่
4-10 สัปดาห
้ ซึ่ง้สอดคล
ไม ้องกับผลการวิจัยที้วนใหญ
่ส ้ผู
้ป
้วยใช
้ระยะเวลาในการรักษา 1 สัปดาห
้ จ้านวน 262
ราย (65.5%) จากการเที ยบเคียงกับผลการศึกษาผู
้ป
้วยที้เวลา
่ใช
4-10สัปดาห
้ พบเพียง 31 ราย (7.8%)
้านั
เท น
โรคผื่นกุหลาบ ชื่อเรียกอีกชื่อ คือ ผื่น้อยวั
ร น หรือ ผื่นสามเดือน แต
้จากการศึกษา พบผู
้ป
้วยที่มีการ
รักษาตังแต
้ 3 เดือน หรือ 100 วันขึนไปเพียง 8 ราย จากทังสิน 400 ราย คิด้นร
เป ้อยละ 2 ้านั
เท น
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผู
้ป
้วยโรคผื่นกุหลาบ
2559
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

2560
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

2561
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

3ป
้
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

จ้านวนผู
้ป
้วยทังหมด
จ้านวน เพศหญิง
จ้านวน เพศชาย
อัตราส
้วน หญิง:ชาย
อัตราความชุก
้อประชากร
(ต
100,000 คน)
อายุ ตั้งแต
้ 10-35้ป
10-15
16-20
21-25
26-30

147
106
41
2.6 : 1
25

136
94
42
2.4 : 1
23

117
76
41
1.9 : 1
19

400
276
124
2.2 : 1
22

9
10
18
31

9.6
10.6
19.1
33

3
4
18
34

3.6
4.8
21.7
41

4
5
24
18

5.9
7.4
35.3
26.5

16
19
60
83

6.5
7.8
24.5
33.9

31-35
เดือนที้าพบแพทย
่เข
้
มกราคม
กุมภาพัน้ธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

26

27.7

24

28.9

17

25

67

27.3

17
12
8
8
10
12
7
21
11
17

11.6
8.2
5.4
5.4
6.8
8.2
4.8
14.3
7.5
11.6

18
6
13
15
8
12
17
10
9
9

13.2
4.4
9.6
11
5.9
8.8
12.5
7.4
6.6
6.6

13
9
3
10
7
19
15
9
7
9

11.1
7.7
2.6
8.5
6
16.2
12.8
7.7
6
7.7

48
27
24
33
25
43
39
40
27
35

12
6.75
6
8.25
6.25
10.75
9.75
10
6.75
8.75

72.1
27.9

69.1
30.9

65
35

69
31
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พฤศจิกายน
ธันวาคม

11
13

7.5
8.8

12
7

8.8
5.1

8
8

6.8
6.8

31
28

7.5
7

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผู
้ป
้วยโรคผื่นกุหลาบ(ต
้อ)
2559
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ
ฤดูกาล
้อน
ร
ฝน
หนาว
แผนก
Dermatology
Pediatric
Allergic clinic
Genaral clinic
ระยะเวลาที่ผนื่ หาย
1 สัปดาห
้
> 1 - 4 สัปดาห
้
>4 - 10 สัปดาห
้
มากกว
้า 10 สัปดาห
้
มากกว
้า 3 เดือน
มากกว
้า 6 เดือน
มากกว
้า 9 เดือน

2560
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

2561
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

3ป
้
จานวน ้อย
ร
(คน)
ละ

26
68
53

24.4
38.2
37.4

36
57
43

35.1
33.3
31.6

20
59
38

23.9
42.1
33.9

82
184
134

27.3
36.8
33.5

133
11
3
0

90.5
7.5
2
0

132
2
2
0

97
1.5
1.5
0

99
23
12
1

84.6
8.5
6
0.9

364
23
12
1

91
5.7
3
0.3

97
36
11
0
1
0
2

66
24.5
7.5
0
0.7
0
1.4

80
43
1
0
2
0
0

58.8
32
8.1
0
1.4
0
0

85
20
9
0
3
0
0

72.6
17.1
7.7
0
2.6
0
0

262
99
31
0
6
0
2

65.5
25
7.8
0
1.5
0
0.5
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ภาพที่ 1 จ้านวนผู
้ป
้วยในแต
้ละป
้แยกแยกตามเพศหญิง

ภาพที่ 2 จ้านวนผู
้ป
้วยในแต
้ละป
้ แยกตามช
้วง

และเพศชาย ตังแต
้้ป พ.ศ. 2559-2561

อายุ 10-35้ป ตังแต
้ พ.ศ. 2559-2561
จำนวนผู้ป่วยโรคผื่นกุหลำบ แบ่งตำมช่วงอำยุ

จำนวนผู้ป่วยโรคผื่นกุหลำบ(คน)
120

100

100

80

80

60

60

40

40
20

20

0

0
ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560
เพศหญิง

0-2 ปี

ปี พ.ศ. 2561

3-9 ปี
พ.ศ. 2559

เพศชำย

10-35 ปี

36-64 ปี

65ปี ขึ ้นไป

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ภาพที3่ แสดงจ้านวนผู
้ป
้วยที้ารั
่เช บบริการในแต
้ละเดือนตังแต
้้ป พ.ศ. 2559-2561
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฤดูและจำนวนคนไข้
25

60

20

50
40

15

30
10

20

5

10

0

0

ปี 59

ปี 60

ปี 61

รวม
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ภาพที4่ แสดงจ้านวนผู
้ป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมะระขี้นกแคปซูลในการลดระดับน้าตาลใน
เลือดของผู้ที่มีภาวะเบาหวาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง อายุ 40-75 ปี ที่มีภาวะ
เบาหวาน โดยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
– 31 กรกฎาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการประเมินสัญญาณชีพและผลทางห้องปฏิบัติการก่อนการ
ทดลอง ได้แก่ ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาการ(Fasting blood sugar;FBS), ค่าเอนไซม์จากตับ(Alanine
aminotransferase;ALT), ค่ า การท างานของไต( Creatinine;Cr) และระดั บ น้ าตาลสะสมในเลื อ ด
(HemoglobinA1c;HbA1c) พร้อมทั้งรับคาแนะนาเรื่องโรคเบาหวาน จากนั้นจะได้รับมะระขี้นกแคปซูล ขนาด
1,000 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้าทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 12 สัปดาห์ แล้วทาการ
ประเมินสัญญาณชีพและผลทางห้องปฏิบัติการในระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการเปรียบเทียบผล
ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดหลั ง อดอาการ(Fasting blood sugar;FBS) และระดั บ น้ าตาลสะสมในเลื อ ด
(HemoglobinA1c;HbA1c) โดยใช้ Independent t-test และ Paired t-test กาหนดระดับนัยส าคั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่อายุ 53.5±4.3 ปี อาชีพเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน ไม่
มีประวัติการสูบบุหรี่ เมื่อรับประทานมะระขี้นกแคปซูลในระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 พบว่า ระดับ
น้าตาลในเลือดลดลงในระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 4 (133.00±2.20 mg/dL, ลดลงร้อยละ 1.3), สัปดาห์ที่ 8
(130.30±1.05 mg/dL, ลดลงร้อยละ 3.2) และ สัปดาห์ที่ 12 (128.40±1.45 mg/dL, ลดลงร้อยละ 4.7) เมื่อ
เทียบกับก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.667, 4.333 และ
6.267 mg/dL ตามลาดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสมในระยะติดตามผลสัปดาห์ที่ 4 (7.04±0.38%, เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.1), 8 (7.04±0.20%, เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1) และ 12 (7.06±0.79%, เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4) ไม่มีความ
แตกต่างกับก่อนการทดลอง (7.03±0.18%) ดังนั้นมะระขี้นกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวานที่
มีประสิทธิภาพช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ของมะระขี้นกที่หลากหลาย อาจเป็น
ข้อดีของมะระขี้นกที่เหนือกว่ายารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คาสาคัญ: มะระขี้นก, ระดับน้าตาลในเลือด, โรคเบาหวาน
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ABSTRACT
This research aims to study the effectiveness of Momordica charantia capsules that
decrease the fasting blood sugar of diabetes patients. This research collected the data from a
group of samples which comprises of male and female age between 40 and 75 with diabetes
mellitus. The participant has been undergoing medical treatment at Bangphai Hospital in
Bangkok between 1 May 2017 and 31 July 2017. The baseline of research, the participant were
asked to measure the vital signs, laboratory evaluation, including Fasting blood sugar( FBS) ,
Alanine aminotransferase( ALT) , Creatinine( Cr) and HemoglobinA1c( HbA1c) . Moreover, they
were informed about diabetes. After that, they received the 1,000 mg. M. charantia capsules.
They have to take the M. charantia after breakfast every day twelve weeks consecutively.
After that, the measurement of vital signs and laboratory evaluation were conducted to follow
up the results in the 4, 8 and 12 weeks. This research analyzes the data by using descriptive
statistics by at the frequencies, percentage, mean and standard deviation. The measurement
of FBS and HbA1c were compared by utilizing Independent t-test and Paired t-test by setting
the level of significance at the 0.05. Result found that age of the participant is between
53.5±4.3 years old, who are housewives or house husband and do not smoke. The fasting
blood sugar after the follow up at 4 weeks (133.00±2.20 mg/dL, decrease 1.3%), 8 weeks
(130.30±1.05 mg/dL, decrease 3.2%) and 12 weeks (128.40±1.45 mg/dL, decrease 4.7%)
decrease significantly compare with baseline (134.67±2.61 mg/dL). The mean differences of
fasting blood sugar in the follow up period at 4, 8 and 12 weeks were 1.667, 4.333 and 6.267
mg/dL, respectively. The HbA1c after the follow up at 4 weeks (7.04±0.38%, increase 0.1%), 8
weeks (7.04±0.20%, increase 0.1%) and 12 weeks (7.06±0.79%, increase 0.4%) not difference
compare with baseline (7.03±0.18%). Accordingly, M. charantia is another effective choice for
diabetes medication because it can lower blood sugar level. As the mechanism of action of
M. charantia is varied, this could be a pro of M. charantia which differ from the existing
medicine.
Keywords: Momordica charantia, fasting blood sugar level, HbA1c level, Type 2 Diabetes
mellitus
บทนา
โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยมาก เป็นโรค 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด พบ
ได้ในทุกช่วงวัยและยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี (โรคเบาหวาน สาเหตุ เบาหวาน อาการเบาหวาน
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อาหารเบาหวาน, 2551) ปี พ.ศ. 2555 สานักระบาดวิทยาได้รั บข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ จานวน 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จานวน
1,799,977 รายความชุ ก 2,800.80 ต่ อ ประชากรแสนคนและระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 -31
ธั น วาคม พ.ศ. 2555 มี ผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป่ ว ยรายใหม่ จ านวน 336,265 ราย
อุบัติการณ์ 523.24 ต่อประชากรแสนคนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ปี พ.ศ. 2551 – 2555
ผู้ป่วยเบาหวานที่ ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ป่ วยรายใหม่เพศชาย 116,715 รายเพศหญิ ง 219,550 ราย
สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1:1.9 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ
50 -59 ปี 40 -49 ปี 15-39 ปี แ ละน้ อ ยกว่ า 15 ปี โ ดยมี อั ต ราป่ ว ยเท่ า กั บ 2,128.04 , 1,207.35 , 463.44 ,
61.61 และ 8.29 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับภาคที่ได้รับรายงานมากที่สุดคือภาคกลางรองลงมาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อภาคเหนือและภาคใต้ โดยมีอั ตราป่ว ยเท่ ากับ 643.16, 603.46, 521.66, 447.33 ต่อ
ประชากรแสนคนตามลาดับ (http://www.dmthai.org/statistic/1846)
เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาลในเลือดสูง เนื่องจากไม่อาจนาแป้ง และน้าตาลที่บริโภค
เข้าไปมาใช้ได้ เนื่องจาก ประการแรก ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ หรือได้ไม่มากพอ โดยอินซูลิน
นี้มีหน้าที่ช่วยส่งผ่านน้าตาลที่อยู่ในรูปของกลูโคสในกระแสเลือดไปสู่ระบบเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อนาไปเผาผลาญ
และแปลงเป็นพลังงาน ประการที่สอง เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ (ไขมัน ตับ กล้ามเนื้อ ฯลฯ) มีภาวะดื้อต่อ
อินซูลิน ด้วยความผิดปกติทั้งสองประการข้างต้น ส่งผลให้มีน้าตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมาก
และหากไม่มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็จะนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ มากมาย (Ainman B.,1989)
โดยทั่วไปโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เบาหวานประเภทที่1 และเบาหวานประเภทที่
2 เบาหวานประเภทที่1นั้นพบค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย เบาหวานประเภทนี้
เกิดจากการที่ ตับอ่อนไม่ ส ามารถสร้างอินซู ลินได้เลย ผู้ป่วยจาเป็นต้องพึ่งการฉีดอินซู ลินอย่างสม่าเสมอ
ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน และระดับน้าตาลในเลือดสูงมากจนกระทั่งหมดสติ และเสียชีวิตแบบ
เฉียบพลันได้ โรคเบาหวานประเภทที่1 มักจะพบในเด็กและวัยรุ่น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ภาวะภูมิ
ต้านทานทาลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย
พบประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความบกพร่องใน
การผลิตอินซูลินที่เหมาะสม มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่รูปร่างท้วมหรืออ้วน อาจไม่มีอาการผิดปกติที่
สังเกตเห็น หรืออาจมีอาการของโรคเบาหวานร่วมก็ได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป จะพบมากขึ้น
เมื่ออายุเริ่มสูงขึ้น หรือมีน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น หรือในผู้ที่ออกกาลังกายไม่เป็นประจา (Ainman B.,1989)
การวินิจฉัยโรคเบาหวานสามารถทาได้โดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ 1. มีระดับน้าตาลในเลือดขณะ
งดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม อย่ า งน้ อ ย 8 ชั่ ว โมง มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 126 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร 2.
มีอาการของโรคเบาหวาน ร่วมกับระดับน้าตาลในเลือดเวลาใดก็ตามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร 3. มีระดับน้าตาลในเลือด มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ณ 2 ชั่วโมง ภายหลังทดสอบ
ความทนต่อน้าตาลกลูโคส 75 กรัมที่รับประทานเข้าไป 4. มีระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) มากกว่าหรือ
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เท่ากับร้อยละ 6.5 ขึ้นไป หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ปรากฏว่ามีน้าตาลอยู่กระแสเลือด
100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเริ่มผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาหวานเต็มขั้น หากไม่รีบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ๆ เป็นที่มาของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
เมื่อประกอบกับภาวะ น้าหนักเกิน ไขมันสูงและความดันโลหิตสูง ย่อมส่งผลเสียต่อโครงสร้าง และการทางาน
ของหลอดเลือดทาให้ อวัยวะต่าง ๆ ค่อย ๆ เสื่อมหน้าที่ลง (Ainman B.,1989)
อาการของเบาหวานที่ต้องสังเกต เมื่อระดับน้าตาลในเลือดสูง คุณอาจมีอาการดังต่อไปนี้ 1. ปัสสาวะ
บ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน 2. กระหายน้า เนื่องจากสูญเสียน้ามากจากการปัสสาวะ 3. อ่อนเพลีย และ
น้าหนักลดเนื่องจากร่างกายนาน้าตาลไปใช้ไม่ได้ 4. หิวบ่อย รับประทานเก่งขึ้น 5. คันตามตัว ติดเชื้อได้ง่าย
เป็นเชื้อรา ตกขาวบ่อย 6. ตาพร่า เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน 7. ขาชาอันเนื่องมาจากปลายประสาทเสื่อม
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่สอง 1. อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป 2. มีประวัติครอบครัวโรคเบาหวาน 3. เป็นผู้
มีน้าหนักเกิน หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 4. มีความดันโลหิต หรือมีน้าตาลในเลือดสูง (เป็นโรคใดโรคหนึ่ง
ความเสี่ยงต่ออีกโรคก็เพิ่มขึ้น) มีระดับไขมันในเลือดสูง 5. สตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือน้าหนัก
บุตรแรกคลอดมากกว่า 4 กก. และ6. ไม่ออกกาลังกาย ดื่มสุรา และ/หรือสูบบุหรี่ (ADA guideline 2017)
การรักษาโรคเบาหวาน เป้าหมายของการรักษาก็เพื่อรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับ
ปกติอยู่ตลอดเวลา การฝึกให้จัดการและดูแลตนเองเป็นส่วนสาคัญในการรักษาโรคเบาหวาน รูปแบบการรักษา
จะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย และต้องนาประเด็นด้าน การแพทย์ จิตสังคม (psychosocial) และวิถีการดาเนิน
ชีวิตของผู้ป่วยมาร่วมใช้ในการรักษาด้วย (ADA guideline 2017)
การรั ก ษาโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 1 เนื่ อ งจากตั บ อ่ อ นไม่ ส ามารถผลิ ต อิ น ซู ลิ น ได้ จึ ง อาจท าให้
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 นี้ยากต่อการควบคุม การรักษาจึงต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การควบคุมอาหารอย่าง
ระมัดระวัง วางแผนเรื่องการออกกาลังกาย การตรวจระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง และการฉีดอินซูลินแบบ
หลายครั้งในหนึ่งวัน (Multiple Dose Inhaler;MDI) (ADA guideline 2017)
การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 วิธีการรักษาได้แก่การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การตรวจ
ระดับน้าตาลด้วยตนเอง และในบางกรณีอาจต้องมีการการรักษาด้วยยารับประทานและ/หรือฉีดอินซูลินร่วม
ด้วย ซึ่งมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 40% ที่ต้องฉีดอินซูลินร่วมด้วย (ADA guideline 2017)
เนื่องจากการใช้ยารักษาเบาหวานในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ผู้ป่วย
จานวนมากได้รับความทุกทรมานจากผลข้างเคียงที่เกิดจากยาที่รักษาเบาหวาน ดังนั้นผู้ทาการวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการรักษาทางเลือกสาหรับการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นคือ มะระขี้นกแคปซูล เนื่องจากเป็นสิ่งที่
หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรของไทยอีกด้วย
มะระขี้นก (Momordica charantia L.) เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานนับพันปี ในเอเซีย อาฟริกา และ
ละตินอเมริกา อายุรเวทใช้ผลมะระรักษาเบาหวาน โรคตับ บรรเทาอาการโรคเก๊าต์และข้ออักเสบ ตารายาไทย
ใ ช้ ใ บ ม ะ ร ะ ใ น ต า รั บ ย า เ ขี ย ว ล ด ไ ข้ ร า ก ใ น ต า รั บ ย า แ ก้ โ ล หิ ต เ ป็ น พิ ษ แ ล ะ โ ร ค ตั บ
งานวิจัยสมุนไพรมะระได้ดาเนินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ค.ศ. 1962 ซึ่ง Lotlika และ Rao ได้ค้นพบcharantin
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ในผลมะระ ที่แสดงฤทธิ์ลดน้าตาลในเลือดของสัตว์ทดลอง ในปี 1965 Sucrow ได้พิสูจน์โครงสร้างเคมีของ
charantin พบว่ า เป็ น สารผสมของ sitosteryl- และ 5,25-stigmastadien-3-beta-ol-D-glucosides ใน
อัตราส่วน 1:1 ปี 1977 Baldwa และคณะ ได้แยกสารคล้ายอินซูลินจากผลมะระและมีฤทธิ์ลดน้าตาล ในปี
1981 Khana และคณะได้พิสูจน์โครงสร้างของสารคล้ายอินซูลิน พบว่าเป็นโพลีเปปไทด์ที่มีน้าหนักโมเลกุล
11,000 ดาลตัน และมีกรดอะมิโน 166 residues เรียกสารนี้ว่า โพลีเปปไทด์ พี สารขมกลุ่มคิวเคอร์บิตาซินซึ่ง
เ ป็ น chemotaxonomic character ข อ ง พื ช ว ง ศ์ Cucurbitaceae คิ ว เ ค อ ร์ บิ ต า ซิ น ใ น ม ะ ร ะ คื อ
momordicosides, momordicins, karaviloside K1 และ charantoside มีรายงานว่าสารขมดังกล่าวมีฤทธิ์
ลดน้าตาล ในมะระขี้นกมีสารหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน และมีหลายกลไกที่ออกฤทธิ์ต้านเบาหวาน
ได้แก่ เสริมการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ลดการสร้างน้าตาลจากตับ เสริมการเผาผลาญน้าตาล เพิ่มความไวต่อ
อินซูลิน เพิ่มความทนต่อกลูโคส (glucose tolerance) นอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งกลูโคสในลาไส้เล็ก และ
ยับยั้งเอนไซม์กลูโคไซเดส (วีณา จิรัจฉริยากูล, 2555)
ดังนั้นผู้ทาการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของมะระขี้นกต่อการลดระดับน้าตาลใน
เลือด ของผู้ ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานได้จริงหรือไม่ และคาดหวังนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมะระขี้นกแคปซูลในการลดระดับน้าตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) มะระขี้ น กแคปซู ล ขนาด 1000 มิ ล ลิ ก รั ม ของเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศ โดยผู้ ท าการวิ จั ย ไม่ มี
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทผู้ผลิต
2) วิตามินบี12 ขนาด 1000 mcg ของNature made โดยผู้ทาการวิจัยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ กับ
บริษัทผู้ผลิต
3) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัย
4) เอกสารการเข้าร่วมโครงการและยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
5) เอกสารอธิบายข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย
6) แบบบันทึกผลการวิจัย โดยให้ทาการประเมินก่อนการทดลอง และทุกครั้ งที่เข้ามาติดตามผล
(สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 )
ขั้นตอนการวิจัย
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1. หลั ง จากที่ ไ ด้ อ าสาสมั ค รตามเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กเข้ า การศึ ก ษา (Inclusion criteria) แล้ ว
ผู้ทาการวิจัยอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์และขั้นตอนการทา ผลข้างเคียงที่อาจเกิ ดขึ้น ในระหว่าง
การวิจัย เกณฑ์ในการให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
2. อาสาสมัครลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมรับการรักษา (Informed consent)
ทาการสุ่มอาสาสมัครก่อนการทดลองว่าจะให้อยู่กลุ่มใดด้วยวิธีการสุ่ม(Randomization) และมีกลุ่ม
ควบคุม โดย3. อาสาสมัครไม่ทราบชนิดของกลุ่มทดลอง ซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 15
ราย โดยใช้วิธีจับฉลาก ในฉลากจะระบุเลข 1 ซึ่งหากผู้เข้าร่วมวิจัยจับฉลากได้เลข 1 หมายความว่ากลุ่มที่
ได้รับมะระขี้นกแคปซูล และระบุเลข 2 ซึ่งหากผู้เข้าร่วมวิจัยจับฉลากได้เลข 2 หมายความว่ากลุ่มที่ได้รับ
วิตามินบี12
4. โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนคือโดยกลุ่มทดลองจะได้รับมะระขี้นกแคปซูล ขนาด 1000
มิลลิกรัม ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศ โดยผู้วิจัยแจกให้แก่ผู้ร่วมวิจัยกลุ่มทดลอง จานวน 90 เม็ด กาหนดให้
รับประทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้าทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมจะได้รับวิตามิน
บี12 โดยผู้วิจัยแจกให้แก่ผู้ร่วมวิจัยกลุ่มควบคุม จานวน 90 เม็ด กาหนดให้รับประทานหลังอาหารเช้าทุกวัน
เป็นเวลาติดต่อกัน 12 สัปดาห์
5. อาสาสมัครทั้ง2กลุ่ม ได้รับคาชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการดาเนินการวิจัยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
และประโยชน์ที่จะได้รับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดจากนั้นให้อาสาสมัครลงนาม
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
6. ตรวจเลือดคัดกรองครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 0 ได้แก่ FBS, ALT, Cr, HbA1c พร้อมทั้งรับคาแนะนา
เรื่องเบาหวาน จากนั้นให้สารทดลองกลับไปรับประทาน
7. สารทดลองที่ให้อาสาสมัครมี 2 ชนิด โดยกลุ่มแรกน้าสกัดมะระขี้นก กลุ่มที่2ได้รับวิตามินบี12
8. ตรวจเลือดผู้เข้าร่วมการวิจัยในสัปดาห์ที่ 4 ,8 และ12 หลังรับประทานยา ได้แก่ FBS, ALT, Cr
,HbA1c และในสัปดาห์ที่ 12 หลังรับประทานยา ให้อาสาสมัครน้ากระปุกยาที่หมดแล้วมาคืนรวมทั้งติดตาม
อาการหลังทานยาผลตรวจสุขภาพทั่วไปสัญญาณชีพ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี รองลงมา อายุ 60 ปีขึ้นไป และ 41-50 ปี
ตามลาดับ ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านมากที่สุด รองลงมา ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป และพนักงาน
บริษัทเอกชน ตามลาดับ ส่วนใหญ่รับประทานยาเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี และ 2 ปี ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนการทดลอง ติดตาม
ผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันทุกช่วงสัปดาห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลใน
เลือดของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ต่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.667, 4.333 และ 6.267 mg/dL ตามลาดับ ขณะที่กลุ่มควบคุม
เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสมในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนการทดลอง ติดตามผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ใน
กลุ่มทดลอง ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสมในเลือด ของผู้เข้าร่วมวิจัยหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4,
8 และ 12 ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองในทางสถิติ และค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสมในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อน
การทดลอง ติดตามผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ในกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสมใน
เลือด ของผู้เข้าร่วมวิจัยหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองในทางสถิติ
แสดงว่า มะระขี้นกแคปซูลมี ประสิทธิภาพในการลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
เนื่องจากมะระขี้นกมีโครงสร้างของสารคล้ายอินซูลิน พบว่าเป็นโพลีเปปไทด์ที่มีน้าหนักโมเลกุล 11,000 ดาล
ตั น และมี ก รดอะมิ โ น 166 residues เรี ย กสารนี้ ว่ า โพลี เ ปปไทด์ พี สารขมกลุ่ ม คิ ว เคอร์ บิ ต าซิ น ซึ่ ง เป็ น
chemotaxonomic character ของพืชวงศ์ Cucurbitaceae คิวเคอร์บิตาซินในมะระ คือ Momordicosides,
Momordicins, Karaviloside K1 และ Charantoside ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ลดน้าตาลเลือด (วีณา จิรัจฉริยา
กูล, 2555) และมะระขี้นกมีหลายกลไกที่ออกฤทธิ์ต้านเบาหวาน ได้แก่ กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน , เพิ่มการใช้
กลูโคสโดยเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่าง ๆ, ลดการดูดซึมน้าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ที่บริเวณลาไส้เล็ก , ยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์ hexokinase ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ gluconeogenesis
และ ปกป้อง pancreatic islet cells (วิระพล ภิมาลย์ และปวิตรา พูลบุตร, 2560)
มะระขี้ น กมี ก ลไกการออกฤทธิ์ ข องมะระขี้ น กในการลดระดั บ น้ าตาลในเลื อ ด ในการศึ ก ษาของ
Sridhar MG และคณะ (2008) ได้แสดงผลการศึกษาที่ว่ามะระขี้นกมีฤทธิ์เพิ่มความไวในการตอบสนองต่อ
อินซูลิน ได้ทาการศึกษาในหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวานและให้กินอาหารที่มีไขมันสูง จากนั้นให้กินน้ามะระขี้ นก
เป็นระยะเวลานาน 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากมะระขี้นกสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อติดตามเป็นระยะเวลา10 สัปดาห์พบว่า สารสกัดมะระขี้นกสามารถ
เพิ่มการเกิดปฏิกิริยา IRS-1 tyrosine phosphorylation ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการส่งสัญญาณภายในเซลล์
ของอินซูลิน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย
มะระขี้นกเป็นสมุนไพรที่มีการใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
และการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามะระขี้นกมีประสิทธิภาพในการลดระดับน้าตาลในเลือดได้ โดยมีกลไก
การออกฤทธิ์ของมะระขี้นกที่หลากหลาย อาจเป็นข้อดีของมะระขี้นกที่เหนือกว่ายารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่น
ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นมะระขี้นกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาในรู ป แบบ Randomized double blind active control trialเพื่ อ มี ก าร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของมะระขี้นกกับกลุ่มควบคุม และทาให้งานวิจัยมีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารพฤกษเคมีสาคัญในมะระขี้นกที่ออกฤทธิ์ลดระดับน้าตาลใน
เลือด เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทามาตรฐานของสมุนไพรมะระขี้นก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อภาษาไทย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดื่มนมถั่วเหลืองที่มีต่อการลดอาการขาด
ฮอร์โมนในสตรีไทยวัยหมดประจาเดือนของผู้ป่วยบัตรทองในโรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และหมดประจาเดือนแล้วอย่างน้อย 1 ปี ที่
เข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกบัตรทองในโรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยดื่มนมถั่วเหลืองขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร/ขวด แล้วทาการ
ประเมินความรุนแรงอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน ด้วยแบบประเมิน The Blatt Kupperman
Index ในช่วงก่อนการทดลอง และระยะติดตามผลในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ตามลาดับ ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความ
รุนแรงอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนทดสอบโดย Paired t-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีอายุ 62.44±7.54 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ไม่มี
โรคประจาตัวใด ๆ คะแนนเฉลี่ยของอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนลดลงในระยะติดตามผลสัปดาห์ที่
4 (8.27±2.63, ลดลงร้อยละ 16.2), 8 (7.00±2.33, ลดลงร้อยละ 29.1) และ 12 (6.13±2.61, ลดลงร้อยละ
37.9) ตามลาดับ เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง (9.87±3.29) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.60, 2.87 และ 3.73 คะแนน ตามลาดับ ดังนั้นนมถั่วเหลืองจึงมีประสิทธิภาพในการช่วย
ลดอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาอาการที่พบในหญิงวัยหมด
ประจาเดือนที่ไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทน
คาสาคัญ: อาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน, นมถั่วเหลือง, สตรีวัยหมดประจาเดือน
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ABSTRACT

This research aims to study the effectiveness of soy milk drinking and the hormone
depletion of Thai women who held the Universal coverage scheme at Bangphai Hospital,
Bangkok. The research collected the data from women aged above 45 years old. They have
to be in the menopause stage form more than one year when they received the treatment at
Bangphai Hospital, Bangkok, between 1 November 2016 and 31 January 2017. The participants
were asked to drink 250 ml/bottle soy milk. After that, evaluates the Post-Menopausal
Symptoms of the participants by utilizing the Blatt Kupperman Index both before the
commencement and during the research at the 4, 8 and 12 weeks, respectively. The data
analyzes were conducted by utilizing descriptive statistics methods. It analyzes frequencies,
percentage, mean and standard deviation. The severity of menopause women was compared
by Paired T-test by setting the level of significance at 0.05.
The research found that the participants aging between 62.44±7.54 years old, own a
business, and has no underlying disease. The mean of post-menopause symptoms after the
follow up at 4 weeks ( 8.27±2.63, decrease 16.2%) 8 weeks (7.00±2.33, decrease 29.1%) and
12 weeks (6.13±2.61, decrease 37.9%) decrease statistically significantly compare with baseline
(9.87±3.29). The mean differences of post-menopause symptoms were 1.60, 2.87 and 3.73
respectively. Accordingly, soy milk has effectiveness to decrease severity of menopause
symptoms. This is another way to heal menopause women who do not want to use hormone
replacement.
Keywords: Post-menopausal symptoms, Soy milk, Menopause
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บทนา
วัยทองหรือวัยหมดประจาเดือนในผู้หญิง มีความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
ผู้หญิงครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง หลังจากเปลี่ยนผ่านมาแล้วในวัยแรกรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ในช่ว งเวลาของการ
เปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญครั้งสุดท้ายนี้ การรู้จักปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมทาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รวมทั้งสามารถที่จะดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ
ประมาณ 45-55 ปี โดยเฉลี่ยอายุ 50 ปี เมื่อถึงวัยนี้ รังไข่จะหยุดทางาน และไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทาให้ไม่มี
ประจาเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่อีก ฮอร์โมนเพศหญิงที่ขาดหายไปนี้มีชื่อว่าเอสโตร
เจนและโปรเจสเตอโรน จึงทาให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจต่าง ๆ ตามมา อาการของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นรู้จักกันโดยทั่วไปว่า เลือดจะไปลมจะมานั่นเอง อาการของสตรีวัยทองหรือวัยหมด
ประจาเดือนนั้น ทางด้านร่างกาย ได้แก่ 1) ประจาเดือนมาน้อยวันและไม่สม่าเสมอ 2)ร้อนวูบวาบตาม
ร่างกายโดยเฉพาะส่วนบนของร่างกาย เหนื่อยง่าย ใจสั่นมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน บางคนมีอาการหนาว
สั่นโดยไม่มีสาเหตุ 3) ผิวหนังจะบางลง แห้งและเกิดเป็นแผลได้ง่าย มีอาการคันตามผิวหนัง และผิวหนังเกิด
ผื่นแพ้ง่าย 4) เส้นผมจะหยาบแห้งและบางลง หลุดร่วงได้ง่าย ไม่ดกดาเป็นเงางาม 5) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
หรือปวดตามข้อและกระดูก 6) นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ 7) ช่องคลอดขาดความชุ่มชื้น น้าหล่อลื่น
น้อยลง เกิดความเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ 8) ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ 9) กระดูกจะบางและ
เปราะง่าย เวลาหกล้มกระดูกจะหักได้ง่ายขึ้น และทางด้านจิตใจ ได้แก่ มีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เร็ว
เครียดง่าย หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุ โกรธง่ าย ใจน้อย ควบคุมอารมณ์ได้ยาก บางคนหลงลืมง่าย เวียนศีรษะ
ซึมเศร้า อาการที่กล่าวมานั้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ทาให้สตรีในภาวะหมดประจาเดือนนั้นต้องใช้ชีวิต
อย่างลาบากดังนั้นจึงต้องมีการรักษาภาวะอาการของสตรีวัยหมดประจาเดือน(Midgette AS, Baron JA,
1990)
การรักษาภาวะการอาการของสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจาเดือนนั้น ปัจจุบันมีวิธีการคือพิจารณา
รับฮอร์โมนทดแทน แต่ อาการข้างเคียงของฮอร์โมนทดแทนมีมากมายเช่น เลือดออกทางช่องคลอด พบได้
บ่อย อาการเจ็บเต้านม อาการปวดศีรษะไมเกรน น้าหนักตัวเพิ่มขึ้น การรักษาโดยใช้ฮอร์โมนนี้ผู้ป่วยหลาย
ท่ า นมี ค วามกั ง วลและกลั ว การใช้ ฮ อร์ โ มน ดั ง นั้ น ผู้ ทาการวิจั ยจึ ง พิ จารณาการรั กษาทางเลือ กคือการใช้
phytoestrogen จากพืชในการทดแทนฮอร์โมน estrogen ในสตรีวัยหมดประจาเดือน เพื่อลดอาการของสตรี
วัยหมดประจาเดือน นั่นคือ นมถั่วเหลือง(Cramer DW, Xu H, Harlow BL,1995)
ถั่วเหลือง เป็นพืชที่มีประโยชน์เป็นที่ยอมรับกันมานานหลายพันปีในสมัยก่อนยุคคริสตกาล เป็นที่
นิยมในหมู่ชาวจีนและญี่ปุ่น ตามตาราแพทย์ไทยประชากรที่รับประทานถั่วเหลืองในปริมาณสูงมักจะพบ
โรคหัวใจและหลอดเลือด, มะเร็งเต้านม, ภาวะกระดูกพรุน น้อยกว่าประชากรที่รับประทานถั่วเหลืองใน
ปริมาณต่า นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอีก
ด้วย ถั่วเหลืองประกอบด้วยกลุ่มสารประกอบสาคัญที่เรียกว่า ไอโซฟลาโวน (Isoflavones) จัดเป็น ฮอร์โมน
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เอสโตรเจนจากพืช (Phytoestrogen) ซึ่งชนิดหลักๆ คือ ไดอาไซน์( Daizein), เจนิสสไตน์(Genistein), ไกลซิ
ไตน์(Glycitein) ซึ่งปัจจุบันพบว่านมถั่วเหลืองสามารถช่วยปรับสภาพของฮอร์โมนในสตรีให้สมดุล ช่วยลด
ความรู้สึกไม่สบายตัว อาการร้อนวูบวาบ(Vasomotor)ในระยะหมดประจาเดือนของสตรี รวมไปถึงอาการ
หงุดหงิด เหงื่อแตก ช่องคลอดแห้ง อารมณ์แปรปรวน หรือมีอาการทางผิวหนังและเยื่อบุบริเวณช่องคลอดแห้ง
หรืออักเสบ และช่วยลดอาการผิดปกติของหญิงวัยหมดประจาเดือนได้ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์,2013)
ดังนั้นผู้ทาการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของการดื่มนมถั่วเหลืองที่มีต่อการลดอาการ
ขาดฮอร์โมนในสตรีไทยวัยหมดประจาเดือนได้จริงหรือไม่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดูแลง่าย
และหวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการดูแลอาการของสตรีวัยทองหรือ
วัยหมดประจาเดือนในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และราคาไม่แพงอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดื่มนมถั่วเหลืองที่มีต่อการลดอาการขาดฮอร์โมนในสตรี ไทยวัยหมด
ประจาเดือนของผู้ป่วยบัตรทองในโรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร
2) เอกสารการเข้าร่วมโครงการและยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
3) เอกสารอธิบายข้อมูลและขัน้ ตอนการวิจัย
4) นมถั่วเหลือง ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร/กล่อง เนื่องจากมีมาตรฐาน หาง่ายตามท้องตลาด
โดยผู้ทาการวิจัยไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทผู้ผลิต
5) นมวัวขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร/กล่อง
6) แบบประเมินอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน (Post-Menopausal Symptoms) ใช้
The Blatt Kupperman Index โดยให้อาสาสมัครทาการประเมินก่อนการทดลอง และทุกครั้งที่เข้ามาติดตาม
ผล (สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 )
วิธีการดาเนินการวิจัย
1) หลังจากที่ได้อาสาสมัครตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าการศึกษา (Inclusion criteria)
แล้ว ผู้ทาการวิจัยอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์และขั้นตอนการทา ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ใน
ระหว่างการวิจัย เกณฑ์ในการให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
2) อาสาสมัครลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมรับการรักษา (Informed consent)
3) ทาการสุ่มอาสาสมัครก่อนการทดลองว่าจะให้อยู่กลุ่มใดด้วยวิธีการสุ่ม
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(Randomization) และมีกลุ่มควบคุม โดยอาสาสมัครไม่ทราบชนิดของกลุ่มทดลอง ซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม
ย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 15 ราย โดยใช้วิธีจับฉลาก ในฉลากจะระบุอักษร A ซึ่งหากผู้เข้าร่วมวิจัยจับฉลาก
ได้อักษร A หมายความว่ากลุ่มที่ได้รับนมถั่วเหลือง และระบุอักษร B ซึ่งหากผู้เข้าร่วมวิจัยจับฉลากได้อักษร B
หมายความว่ากลุ่มที่ได้รับนมวัว
4) อาสาสมัครตามเกณฑ์การวิจัย 30 คน แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนคือ
กลุ่มทดลองจะได้ดื่มนมถั่วเหลือง ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร/กล่อง โดยผู้วิจัยแจกให้แก่อาสาสมัครกลุ่ม
ทดลอง จานวน 90 กล่อง กาหนดให้ดื่มหลังอาหารเช้าทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 12 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุม
จะได้รับนมวัวขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร/กล่อง โดยผู้วิจัยแจกให้แก่อาสาสมัครกลุ่มควบคุม จานวน 90 กล่อง
กาหนดให้ดื่มหลังอาหารเช้าทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 12 สัปดาห์
5) ซักประวัติข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมการวิจัยรวมถึงโรคประจาตัว และประเมินอาการ
ที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน (Post-Menopausal Symptoms) โดยหลักการประเมินใช้แบบประเมิน
อาการที่ พ บในหญิ ง วั ย หมดประจ าเดื อ น (Post-Menopausal Symptoms)ใช้ The Blatt Kupperman
Index โดยให้ผู้ร่วมวิจัยทาการประเมินก่อนการทดลอง
6) นัดติดตามผลเพื่อเก็บข้อมูลความก้าวหน้าเป็นระยะทุก 4 สัปดาห์เป็นระยะเวลา 3
เดือนโดยหลักการประเมิ นใช้แ บบประเมิ น อาการที่ พบในหญิ ง วัยหมดประจาเดื อน (Post-Menopausal
Symptoms)ใช้ The Blatt Kupperman Index โดยให้ผู้ร่วมวิจัยทาการประเมินทุกครั้งที่เข้ามาติดตามผล
(สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 )
7) นาข้อมูลตลอดระยะเวลา 3 เดือนมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พร้อมกับสรุปผล
8) นาผลสรุปที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการศึกษา
ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคือ พ่อบ้าน/แม่บ้านและรับจ้างทั่วไป และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ น้อยที่สุดตามลาดับ
ทุกรายไม่มีโรคประจาตัว ทุกรายไม่มีประวัติก ารสูบบุหรี่ และทุกรายไม่มีประวัติการรับประทานยาหม้อ/ยา
ลูกกลอน/ยาแผนปัจจุบัน
คะแนนเฉลี่ยของอาการขาดฮอร์โมนในสตรีไทยวัยหมดประจาเดือนโดยรวม ก่อนการทดลอง ติดตาม
ผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่า คะแนนอาการที่พบใน
หญิงวัยหมดประจาเดือนในกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมในติดตามผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12
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คะแนนเฉลี่ยของอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนโดยรวมระหว่างก่อนการทดลองกับติดตาม
ผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ในกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนหลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ต่ากว่าก่อนการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยของอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนโดยรวมระหว่างก่อนการทดลองกับติดตาม
ผลสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ในกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่า คะแนนเฉลี่ยของอาการที่พบในหญิงวัยหมด
ประจาเดือนทุกช่วงสัปดาห์ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง
อภิปรายผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าการดื่มนมถั่วเหลืองช่วยลดความรุนแรงของอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน เนื่องจาก
ถั่วเหลืองมีไอโซฟลาโวนเป็นส่วนประกอบ และมีสูตรโครงสร้างคล้ายเอสโตรเจนอย่างสม่าเสมอ จึงอาจเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงที่ไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทน เพื่อช่วยลดอาการร้อนวูบวาบ แล้วยังอาจช่วยป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งอื่น ๆ ที่ สั ม พันธ์กับฮอร์โมน รวมทั้งลดระดับไขมันในเลือดได้สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ และคณะ ได้ทาการวิจัยผลของการรับประทานอาหารที่มีปริมาณของ
ถั่ ว เหลื อ งมากต่ อ ระดั บ ไขมั น และอาการจากภาวะหมดระดู ข องหญิ ง วั ย ทอง พบว่ า ระดั บ แอลดี แ อล
โคเลสเตอรอลในเลือด ลดลงร้อยละ 18 แต่เอชดีแอลโคเลสเตอรอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ อาการจากภาวะ
หมดระดูลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ Welty, et al. ที่ทาการศึกษาการรับประทานถั่ ว
เหลืองเพื่อลดอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือน พบว่า ถั่วเหลืองสามารถช่วยลดอาการ vasomotor ได้
ถึงร้อยละ 41-45
ข้อเสนอแนะ
นมถั่ ว เหลื อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการช่ ว ยลดอาการที่ พ บในหญิ ง วั ย หมดประจ าเดื อ น ดั ง นั้ น การ
รับประทานอาหารที่ทาจากถั่วเหลืองหรือนมถั่วเหลือง จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาอาการที่พบ
ในหญิงวัยหมดประจาเดือนที่ไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษากลุ่มเปรียบเทียบ โดยอาจให้ได้รับการรับประทานนมชนิดอื่น ๆ เพื่อทาให้เห็นผลของ
ประสิทธิภาพการรับประทานนมถั่วเหลืองในการช่วยลดอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจาเดือนมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับนมชนิดอื่น ๆ
2. ควรเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณ Isoflavone เพื่อให้เห็นผลของประสิทธิภาพในการช่วยลดอาการที่พบใน
หญิงวัยหมดประจาเดือนมากยิ่งขึ้น
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3. ควรมีการศึกษาทดลองเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่ อติดตามผลการรักษาที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อดูการกลับมาเป็น
ซ้าที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่ วโลก เป้าหมายการจัดการ
โรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ภาวะก่อนเบาหวานหมายถึงภาวะ
ที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าค่าปกติแต่ยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน แต่มีความเสี่ยงที่สามารถพัฒนาไปเป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ได้หากไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิต ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่ามะระขี้นกมีฤทธิ์ลด
ระดับน้าตาลในเลือดแต่การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ยังมีข้อจากัดอยู่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่า
ความทนต่อน้าตาลหลังรับประทานสารละลายกลูโคส 75 กรัมในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่รับประทาน
แคปซูลมะระขี้นกแบบครั้งเดียวเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบ
สุ่มในอาสาสมัครที่มีภาวะก่อนเบาหวาน (มีระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง 100-125 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร) จานวน 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 18 คนเท่ากัน กลุ่มทดลองได้รับประทานแคปซูลมะระ
ขี้นก 2,000 มิลลิกรัม กลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้าตาลปลายนิ้วที่ เวลา 0, 15, 30,
60 และ 120 นาทีหลังรับประทานสารละลายกลูโคส 75 กรัม ผลการศึกษาพบว่าหลังรับประทานสารละลาย
กลูโคส 75 กรัม ในนาทีที่ 0 ค่าเฉลี่ยของระดับน้าตาลของกลุ่มทดลองที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่าต่า
กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ รั บ ประทานยาหลอก (99.78 ± 13.13 และ109 ± 15.56 mg/dl ตามล าดั บ ) แต่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ p-value = 0.1 หลังจากนั้นค่าเฉลี่ยของระดับน้าตาลในเลือดของทั้งสองกลุ่มมีค่าใกล้เคียง
กัน จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ใต้กราฟของค่าระดับน้าตาลในเลือดระหว่างทั้ง 2 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่
รับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่าสูงกว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเพียงเล็กน้อย (15,550.13 mg
min/d1 และ 15,494.48 mg min/dl ตามลาดับ) แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.8) และการวิจัยครั้งนี้ไม่มี
อาสาสมัครรายใดมีอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ สรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลมะระขี้นกปริมาณ
2,000 มิลลิกรัมเพียงครั้งเดียวไม่ได้ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดหลังมื้ออาหารในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
คาสาคัญ : มะระขี้นก/โรคเบาหวาน/ภาวะก่อนเบาหวาน/ลดระดับน้าตาลในเลือด
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ABSTRACT

Diabetes mellitus is a major public health problem and increases epidemic proportions
globally. The goals of managing diabetes are to keep blood sugar levels as near to normal as
possible. Prediabetes means that blood sugar level is higher than normal but not yet high
enough to be type 2 diabetes. Without lifestyle changes, people with prediabetes are very
likely to progress to type 2 diabetes. Currently there are many studies of Momordica Charantia
with hypoglycemic effects properties. However, clinical trial data with human subjects are
limited. The objective of the study was to inspect postprandial hypoglycemic effects of
Momordica Charantia capsules in prediabetes compared with placebo. This research is
experimental randomized controlled clinical trials. 36 prediabetes ( FBS 100-125 mg/dl) were
divided randomly into two groups. 18 subjects in treatment group recieved 2,000 mg of
Momordica Charantia capsules single dose, and another 18 subjects in control group received
placebo. The measurement of capillary blood sugar levels was taken at 0, 15, 30, 60, and 120
minutes after drinking 75 grams of glucose solution. It was found that blood sugar in the
treatment group was lower than control group at 0 minutes after drinking 75 grams of glucose
solution (99.78 ± 13.13 and 109 ± 15.56 mg/dl) but the data was not statistically significant at
0.05 level ( p-value = 0.1) . At 15, 30, 60, and 120 minutes are not different. The treatment
group has higher Area under the curve (AUC) of blood sugar than control group (15,550.13 mg
min/d1 and 15,494.48 mg min/dl, p-value = 0.8). No subjects encounter adverse consequence
during the study. In Conclusion, single dose of Momordica Charantia capsules has no
postprandial hypoglycemic effects in prediabetes.
Keywords : Momordica Charantia/Diabetes Mellitus/Prediabetes/Hypoglycemic Effects
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บทนา
ปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 382 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มจานวนขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง มีคนไทย 3.2 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2578 จะมีคนป่วยเป็น
โรคเบาหวานเพิ่ม ขึ้นอีก 1.1 ล้ านคน และมีคนไทยมากกว่า 180 คนเสียชีวิตจากโรคเบาหวานแต่ ล ะวั น
(Zhang P. et al., 2010) ประเทศไทยพยายามที่จะจัดการกับการคุกคามของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาคัญ 5
โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง โดยได้บรรจุอยู่
ในแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ 11 จึงเป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Thailand Healthy Lifestyle Strategy) พ.ศ.2554-2563
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดระดับความรุนแรงและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้โดยการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงระดับ
ปกติมากที่สุด หากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังตามมาทาให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากโรค ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวาน
จาเป็นต้องดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยการควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพ
ทั่วไป การดูแลเท้า การจัดการกับความเครียด และการรับประทานยาเม็ดหรือฉีดยาตลอดชั่ วชีวิต ผู้ป่วย
เบาหวานต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้
(กัญยา สุยะมั่ง, 2551) มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยมีการใช้ยาไม่ถูกต้อง
หลายประการ เช่น การทานหรือฉีดยาไม่ถูกขนาด การปรับขนาดยาเอง การฉีดยาหรือรับประทานยาผิดเวลา
การลืมฉีดยาหรือรับประทานยา การหยุดยาเอง การซื้อยามารับประทานเอง การนายาของผู้อื่นมารับประทาน
รวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ (คลีพัตรา ไชยศรี, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิ
พานิ ช ,และธวั ช ชั ย พี ร พั ฒ น์ ดิ ษ ฐ์ , 2556) จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ป่ว ยเบาหวานมักจะพยายามสรรหาวิธี ก ารรักษา
ทางเลือกอื่น ด้วยความตั้งใจและความหวังที่จะรักษาโรคให้หายขาด ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน
ในปัจจุบันตาราการแพทย์แผนไทยพบว่ามีสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ในกลุ่มของโรคเรื้อรังได้
หลายโรค และโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่สามารถใช้สมุนไพรในการรักษาได้ มีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่
สามารถควบคุ ม ระดั บ ของน้ าตาลในเลื อ ดได้ บ างชนิ ด เป็ น พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นที่ ใ ช้ รั บ ประทานเป็ น อาหารใน
ชีวิตประจาวัน (พันธิตร์ มะลิสุวรรณ,2546) พืชผักสมุนไพรที่นิยมนามาใช้ที่มีรายงานการวิจัยทดลองฤทธิ์ลด
ระดับน้าตาลในเลือด ได้แก่ มะระขี้นก มะระจีน หอมใหญ่ กระเทียม ตาลึง บอระเพ็ด กระเพรา ว่านหาง
จระเข้ ช้าพลู หญ้าหนวดแมว ไมยราบ เตยหอม ลูกใต้ใบ มะยม แห้ม (เปลือกไข่เน่า) ขลู่ ฟ้าทะลายโจร มะตูม
หม่อน เห็ดหลินจือ ทองพันชั่ง ฝรั่ง มะรุม มะแว้งต้น สะเดาดิน อบเชย ส่วนพืชสมุนไพรที่รายงานการวิจัยระบุ
ว่าไม่มีฤทธิ์ในการลดระดับน้าตาลในเลือด มีเพียงประสบการณ์การบอกเล่าในการใช้สมุนไพรเท่านั้น ได้แก่
มะละกอ กล้วยน้าว้า ขี้เหล็ก (มัลลิกา เขมา,2551) การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคเบาหวานควรต้องคานึงถึง
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ชนิดและปริม าณของสารออกฤทธิ์ที่ มี อยู่ใ นสมุนไพรซึ่ งต้องมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องประเมิน
พิษวิทยาของสมุนไพรชนิดนั้นและควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์ ผู้ดูแลเพื่อการดูแลและรักษาโรคเบาหวาน
ให้ดียิ่งขึ้น
แต่เนื่องจากงานวิจัยที่เคยศึกษามาส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในสัตว์ทดลอง งานวิจัยในทางคลินิกยังมี
ไม่มากนัก ประกอบกับการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทดลองการใช้แคปซูลมะระขี้นกเพื่อ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวาน เพราะหากคนกลุ่มนี้ไม่มีการดูแลตนเองหรือไม่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจาวันในอนาคตก็อาจทาให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ เพื่อที่จะได้จะนา
ผลการวิจัยมาช่วยประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และคาแนะนาที่
ควรกับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถใช้สมุนไพรและผักพื้นบ้านในการลดระดับน้าตาลในเลือดของตนเองได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งปลอดภั ย ได้ ลดการเกิ ด ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้ ส มุ น ไพรอย่ า งผิ ด วิ ธี ลดการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
เฉียบพลันจากโรคเบาหวาน และส่งเสริมให้ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีทางเลือ กในการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดของตนเอง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาค่าความทนต่อน้าตาล Oral glucose tolerance test (OGTT) ในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
ที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นก 2,000 มิลลิกรัมครั้งเดียวกับผู้ที่รับประทานยาหลอก โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระดับน้าตาลในเลือดในแต่ละช่วงเวลาภายใน 2 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือด (Area Under the
Curve) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม (Experimental Randomized Controlled Clinical Trials)
คือ หลังจากที่มีการประเมินคุณสมบัติการรับเลือกของผู้เข้าร่วมวิจัยจะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับประทานแคปซูลมะระขี้นก 2,000 มก.เป็นกลุ่มทดลองและอีกกลุ่มได้รับยาหลอก
เป็นกลุ่มควบคุมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการลดระดับน้าตาลในเลือด ซึ่งผู้ร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มจะได้รับการ
ทดสอบเหมือนกันทุกอย่าง ได้รับการรับรองอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง โดยมีเลขที่โครงการวิจัย REH-61231
โดยอาสาสมัครเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 25-65 ปีที่มีภาวะก่อนเบาหวาน (ระดับน้าตาลในเลือดหลัง
อดอาหาร 8 ชั่วโมง หรือ FBS อยู่ในช่วง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ไม่มีโรคประจาตัวและไม่ได้อยู่ใน
ระหว่างการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีผลลดระดับน้าตาลในเลื อด โดยให้ความรู้และให้
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ซักถามแนวทางการดูแลป้องกันโรคเบาหวานพร้อมทั้งตรวจ FBS เบื้องต้น ซึ่งได้แสดงความยินยอมที่ได้รับการ
บอกกล่าว (Informed Consent) ในการเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครออกจาก
การวิจัยได้แก่ ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จนไม่สามารถร่วมวิจัยจนจบโครงการได้ ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ให้ความ
ร่วมมือในการทดลองไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง หรือผู้เข้าร่วมวิจัยต้องการออกจากการวิจัย
ได้เริ่มทาการเก็บของมูลวิจัยตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทาการ
วิจัยและเก็บข้อมูลที่สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่
1.
2.
3.
4.

แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร (application form for volunteer)
เอกสารความรู้เรื่องโรคเบาหวานแจกผู้เข้าร่วมวิจัย
เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติของบริษัท Omron รุ่น HEM-8712
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาระดับน้าตาลในเลือดแบบเจาะปลายนิ้ว (finger-prick capillary
blood test) โดยชุดเครื่องวัด Accu-Chek Active ของบริษัท Roche และเข็มเจาะปลายนิ้ว
5. สารละลายกลูโคส 75 กรัม
6. แคปซูลมะระขี้นก หมายถึง ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนที่ G 442/46 ซึ่งเป็นผงผลมะระขี้นกดิบแห้ง
500 มก.บรรจุในแคปซูล ผลิตโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์คนละ 4 แคปซูล หรือ 2,000
มก.
7. ยาหลอกแคปซูล Carboxy methyl cellulose ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกัน
วิธีการดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนคือ ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะต้องกรอกประวัติส่วนตัว พฤติกรรมพื้นฐาน
อาชีพ ประวัติโรคประจาตัว การแพ้ยา/อาหาร ประวัติโรคประจาตัวของคนในครอบครัว ตรวจร่างกาย ชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง รวมถึงได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้าตาลในเลือดช่วงอดอาหาร (FBS) หากเข้าได้ตาม
เกณฑ์ของการวิจัยก็จะได้รับคาอธิบายถึงวิ ธีการทดลองและเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจากนั้นแบ่ง
อาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มโดยให้อาสาสมัครจับฉลากหมายเลข 1 และ 2 อาสาสมัคร 18 รายเป็นกลุ่มควบคุม
ที่จะได้รับยาหลอก และอาสาสมัครอีก 18 ราย เป็นกลุ่มทดลองที่จะได้รับแคปซูลมะระขี้นก 2,000 มก. การ
เตรียมอาสาสมัครคือให้อาสาสมัครทุกรายงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีพลังงานหลังเวลา 24.00 น.
ในคืนก่อนวันนัดโดยก่อนเวลา 24.00 น.อาสาสมัครควรรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ
วันนัดทาการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่ออาสาสมัครมาถึงสถานพยาบาล ทาการชั่งน้าหนัก วัดความดัน ตรวจร่า งกาย ตรวจชีพจร และ
เตรียมเข็มเจาะปลายนิ้วมือเพื่อเก็บตัวอย่างเลือด ตรวจ FBS
2. ให้อาสาสมัครรับประทานแคปซูลมะระขี้นก 2,000 มก. หรือรับประทานยาหลอกตามกลุ่มที่ได้
3. รอ 30 นาทีแล้วให้อาสาสมัครรับประทานสารละลายกลูโคส 75 กรัมให้หมดภายใน 5 นาที
5. ทาการวัดระดับน้าตาลที่ปลายนิ้วด้วยเครื่อง Accu – Check Active ของบริษัท Rocheณ เวลาที่ 0,
15, 30, 60 และ120 นาที หลังรับประทานสารละลายกลูโคสและบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลซึ่งผู้ที่
ทาการเจาะปลายนิ้วอาสาสมัครตลอดทาการวิจัย คือหัวหน้าประจาโครงงานวิจัย
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6. หลั ง เสร็ จ สิ้ น การทดลองต้ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต และอั ต ราการเต้ น ของชี พ จรอี ก ครั้ ง จากนั้ น ให้
อาสาสมัครรับประทานอาหารหรือดื่มน้าได้ตามปกติ โดยในระหว่างนี้สัมภาษณ์ สังเกตและเฝ้าระวัง
หากมีอาการผิดปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูลสังคมประชากร (Demographic Data) ของอาสาสมัคร
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครก่อนการทดลอง ได้แก่ อายุ ความดันโลหิต ชีพจร ส่วนสูง น้าหนัก ค่า
น้ าตาลในเลื อ ด กรณี เ ปรี ย บเที ย บหาความแตกต่ า งระหว่ า ง 2 กลุ่ ม โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ Student t-test
วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือด กรณีเปรียบเทียบที่ระยะเวลาต่าง ๆ (0, 15, 30, 60 และ 120
นาที) โดยใช้การวิเคราะห์ส ถิติ ANOVA repeated measures และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ
Paired t-test หรือ Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, p-value ≤ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลค่า
Area under the Curve (AUC) ของระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดของทั้ ง 2กลุ่ ม โดยใช้ ส ถิ ติ Paired t-test หรื อ
Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, p-value ≤ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจานวน 36 คน ถูกสุ่ม
คัดเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน คือกลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระขี้นก จานวน 18 คน และกลุ่มที่ได้รับยา
หลอกจานวน 18 คนเท่ากัน โดยอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีลักษณะคล้า ยกันทั้งเรื่อง เพศ อายุ โรคประจาตัว
ดัชนีมวลกาย ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหารก่อนการวิจัย ได้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
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จากตารางที่ 1 พบว่าอายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานยาหลอกมีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่
รับประทานแคปซูลมะระขี้นก แต่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต ค่าความดันโลหิตและชีพจรพบว่า
ทั้งสองกลุ่มมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทปี่ กติ ค่าเฉลี่ยน้าหนัก ค่าเฉลี่ยส่วนสูง ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และค่าเฉลี่ยระดับ
น้าตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง (FBS) มีค่าไม่ต่างกันคือในผู้ที่รับประทานยาหลอกมีค่า
104.28 ± 3.72 มิลลิกรัม/เดซิลิตรและในกลุ่มผู้ทรี่ ับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่า 104.67 ± 4.13
มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดจาแนกตามกลุ่มทดลองในแต่ละช่วงเวลา

เวลา ( นาที )
นาทีที่ 0
นาทีที่ 15
นาทีที่ 30
นาทีที่ 60
นาทีที่ 120

ระดับน้าตาลในเลือด ( mg/dl ) Mean ± SD
แคปซูลมะระขี้นก
ยาหลอก
(n=18)
(n=18)
99.78 ± 13.13
109.44 ± 23.43
127.5 ± 14.9
126.33 ± 14.94
145.67 ± 26.82
144.39 ± 20.16
139.78 ± 27.33
139.11 ± 28.17
110.72 ± 24.52
109 ± 15.56

p-value
0.1
0.27
0.46
0.35
0.46

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังรับประทานสารละลายกลูโคส 75 กรัม ในนาทีที่ 0 ค่าเฉลี่ยของระดับ
น้าตาลของกลุ่มทดลองที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่าต่ากว่ากลุ่มควบคุมที่รับประทานยาหลอก (99.78
± 13.13 และ109 ± 15.56 mg/dl ตามลาดับ) แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value = 0.1 หลังจากนั้นที่เวลา
15 30 60 และ 120 นาที ค่าเฉลี่ยของระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่า
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก
ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ผลรวมพื้นที่ใต้กราฟ Area Under the Curve (AUC) ของระดับน้าตาล
ในเลือดตั้งแต่เวลาที่ 0 ถึง 120 นาที

กลุ่มแคปซูลมะระขี้นก
(n=18)
กลุ่มยาหลอก
(n=18)

AUC (mg min/dL)

t

df

p-value

15,550.13

0.25

34

0.8

15,494.48

74

ระดับนำ้ ตำลในเลือด

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าพื้นที่ใต้กราฟของระดับน้าตาลในเลือดตั้งแต่เวลาที่ 0 ถึงเวลาที่ 120 นาทีของ
อาสาสมัครกลุ่มที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกมีค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลสูงกว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
เพียงเล็กน้อย (15,550.13 mg min/d1 และ 15,494.48 mg min/dl ตามลาดับ) แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p=0.8)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

127.5
109.44
126.33
99.78

145.67

139.78
110.72

144.39
139.11

109

แคปซูล
มะระขี ้นก
ยำหลอก

นำทีที่ 0 นำทีที่ 15 นำทีที่ 30 นำทีที่ 60 นำทีที่ 120

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดจาแนกตามกลุ่มทดลองในแต่ละช่วงเวลา
จากภาพที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดทั้งในกลุ่มที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกและกลุ่มที่
รับประทานยาหลอกจะค่อย ๆ สูงขึ้น จนมีระดับสูงสุดที่เวลา 30 นาทีเช่นเดียวกัน (145.67 ± 26.82 mg/dl
และ144.39 ± 20.16mg/dl ตามลาดับ) หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ลดลงไปจนถึงเวลาที่ 120 นาที (110.72 ±
24.52 และ109 ± 15.56 mg/dl ตามลาดับ)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากข้อมูลทั่วไปดังข้างต้นแล้วทาง
ผู้วิจัยได้มีการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการวิจัยจึงได้คัดเลือดอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มที่ไม่มี
โรคประจาตัวร้ายแรง เช่น ไม่มีประวัติตับ ไต และไทรอยด์ที่ผิดปกติ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตประจาวัน (การรับประทานอาหารหรือการออกกาลังกาย) ไม่ใช่หญิงที่กาลั งมีประจาเดือน หรืออยู่ใน
ระหว่างการตั้งครรภ์/ให้นมบุตร หรือกาลังใช้ฮอร์โมนเพื่อคุมกาเนิด ไม่ได้รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมชนิดอื่นที่อาจส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือดก่อนเข้าร่วมการวิจัยภายใน 8 สัปดาห์ ดังนั้นจากข้อมูล
พื้นฐานทั้งหมดจึงสรุปได้ว่ากลุ่มอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง เกิ ด จากมี ร ะบบการสุ่ ม ที่ ดี จึ ง สามารถน าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ในกลุ่ ม
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานอื่นใดมารบกวน
จากการเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาลในเลือดพบว่าในเวลาที่ 0 นาที ค่าเฉลี่ยของระดับน้าตาลของ
กลุ่มทดลองที่รับประทานแคปซูลมะระขี้นกต่ากว่ากลุ่มควบคุมที่รับประทานยาหลอก (99.78 ± 13.13 และ
109 ± 15.56 mg/dl) หลังจากนั้นในเวลาที่ 15 30 60 และ 120 นาที ค่าเฉลี่ยของระดับน้าตาลในเลือดของ
กลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระขี้นก มีค่าสูงกว่ากลุ่มยาหลอกทุกช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด(ร้อยละ 100) ไม่พบว่ามีอาการข้างเคียงใด ๆ จากการเข้าร่วมทาการทดลองโดยสังเกตุ
อาการต่อเนื่องหลังทาการทดลองแล้ว 2 ชั่วโมง
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สรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลมะระขี้นกปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมเพียงครั้งเดียวไม่ได้ช่วยลดระดับ
น้าตาลในเลือดหลังมื้ออาหารในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การวิจัยครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นดังนี้ ควรเพิ่ม
จานวนอาสาสมัครในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นเพื่อลดความแตกต่างของค่าตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อการวิจัย
และเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ชัดเจนขึ้น ควรทาการทดสอบค่าน้าตาลในเลือดโดยใช้วิ ธี
มาตรฐานโดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดาแทนจากเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อความแม่นยา แต่ทาให้มีค่าใช้จ่ายใน
การทดลองสูงขึ้น อาจพิจารณาเพิ่มปริมาณแคปซูลมะระขี้นกที่ใช้ในการศึกษาให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เผื่อจะ
สามารถลดระดับน้าตาลในเลือดภายหลังรับประทานสารละลายกลูโคสได้ โดยปริมาณที่ใช้ต้องไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือเป็นพิษต่อร่างกาย และลองทาการทดลองแบบยาวนานขึ้น (Long-Term 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
สาหรับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานอย่างต่อเนื่องการเพิ่มระยะเวลาทาการ
ทดลอง อาจส่งผลให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการรักษามากขึ้น รวมทั้งสามารถติดตามผลข้างเคียงจากการ
ทดลองได้ดีมากยิ่งขึ้น หรืออาจทาการทดลองในผู้ที่เป็นเบาหวานรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับยารักษามาก่อนหรือ
ท าการทดลองโดยใช้ แ คปซู ล มะระขี้ นกร่ ว มกั บ ยารับ ประทานเดิ มในผู้ ป่ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ไ ม่ มี
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่ต้องติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย หรืออาจมีการศึกษาประสิทธิผลของแคปซูลมะระขี้นกในแง่อื่น ๆ ร่วมด้วย
เช่น ประสิทธิภาพในการการลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับ การลดอนุมูลอิสระในร่างกาย
เป็นต้น
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้รับเอสโตรเจนในปริมาณมากเกินไปจากการบริ โภคผลิตภัณ้นมวั
ฑ วพร
้อมดื่มที่ผลิตในรูปแบบ
อุตสาหกรรม อัน้งผลให
ส ้ผลิตภัณ้นมส้
ฑ าเร็จรูปมีปริมาณเอสโตรเจนเจือปนอยู
้สูงจนอาจส
้งผลกระทบต
้อ
สุขภาพได
้ โดยอ
้างอิงจากงานวิจัยระดับนานาชาติที่ท้าการศึกษาในประเด็นของปริมาณเอสโตรเจนที่พบใน
นมวัว้นส้
เป าคัญ
ค้าส้าคัญ : เอสโตรเจน, นมวัว
Abstract
This review article aims to clarify advantages and disadvantages of estrogen to human
body in term of inadequate amounts of estrogen and elevated amounts of estrogen. Besides,
this article presents reasons why human body receives high amounts of estrogen from
consuming industrial drinking milk product. The references have been compiled from
international research papers focusing on estrogen amounts in cow milk product.
Keyword : estrogen ,cow milk
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บทนา
เอสโตรเจน (Estrogen) ้นสารกลุ
เป
้มสเตียรอยด
้ พบได
้ทังในเพศหญิงและในเพศชาย แต
้จะพบในเพศ
หญิงในปริมาณที่มากกว
้า การสร
้างฮอร
้โมนเอสโตรเจนควบคุมโดยแกนไฮโปทาลามัส -พิทูอิทารี จากไฮโปทา
ลามั ส กระตุ
้นมายั ง้อมใต
ต ้สมองส
้วนหน
้า (anterior pituitary) ให
้สร
้างลู ทิ ไ นซิ ง ฮอร
้โมน (luteinizing
hormone เรียกย
้อว
้า LH) ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในระบบสืบพัน้ทั
ธุ งในเพศหญิงและเพศชาย และฟอลลิเคิลสติ
มิวเลติงฮอร
้โมน (follicle stimulating hormone เรียกย
้อว
้า FSH) มากระตุ
้นรัง้ให
ไข้สร
้างฮอร
้โมนแอนโดร
สตีนไดโอน (Androstenedione) ซึ่งจะเปลี่ยนไปสู
้เอสตราดิออล (estradiol) ในที่สุด (บุณยพัต กฤษฎาธิวุฒ,ิ
2550, หน
้า1) เอสโตรเจนส
้วนมากถู ก สร
้างขึ นจากต
้อมเพศ ( gonadal estrogen หรื อ exogenous
estrogen) และหลั่ง้าสู
เข ้กระแสเลือดเพื่อไปควบคุมการท้างานของอวัยวะเป
้าหมาย (McEwen & Alves,
1999) นอกจากนียังมีเอสโตรเจนบางส
้วนซึ่งถูกสังเคราะห
้ที่บริเวณอื่นนอกเหนือจากต
้อมเพศ เรียกเอสโตร
เจนในกลุ
้มนี้า
ว extragonadal estrogen หรือ endogenous estrogen อวัยวะที่สามารถสังเคราะห
้เอสโตร
เจนได
้เอง ้แก
ได ้้อมหมวกไต
ต
รก ้านม
เต และ สมอง โดยเฉพาะอย
้างยิ้วนฮิ
่งส ปโปแคมป
้ส (hippocampus)
(Fester et al., 2011้างถึ
อ งใน ศิริพร จ้าเนียรสวัสดิ์, 2013)
เอสโตรเจนที้างกายสร
่ร
้างจัด้นเอสโตรเจนธรรมชาติ
เป
สามารถจ้าแนกได
้เป
้น 6 ชนิด แต
้เอสโตรเจน
ที่มีความส้าคัญและมัก้รั
ได บการกล
้าวถึงอยู
้บ
้อยๆ ในวงการแพทย
้และการดูแลสุขภาพนันมี 3 ชนิด ้แก
ได ้
เอสไตรออล (estriol) เอสโตรน (estrone) และเอสตราไดออล (estradiol) ซึ่งเอสตราไดออลเป
้นเอสโตรเจน
ชนิดแรกที่ป้อยออกมาจากรั
ล
ง้ในวั
ไข ย้อนมี
ก ประจ้าเดือน หลังจากนันก็จะอ็อกไซด
้เปลี่ยนเป
้นเอสโตรน ซึ่ง
ฮอร
้โมนทังสองชนิดนีสามารถเปลี่ยนเป
้นเอสตริออลได
้ โดยเอสตราไดออลเป
้นเอสโตรเจนที่มีประสิทธิภาพ
ความแรงมากที่สุด และเอสตริออลคือตัวที่มีประสิทธิภาพความแรงน
้อยที่สุด (บุณยพัต กฤษฎาธิวุฒิ, 2550,
หน
้า 27)
เอสโตรเจนเป
้นฮอร
้โมนที่มีความส้าคัญ้อการท้
ต
างานของระบบต
้างๆ ในร
้างกาย โดยเฉพาะระบบการ
เจริญพัน้ธุ โดยเอสโตรเจนจะกระตุ
้นให
้ต
้อมใต
้สมองหลั่ง LH และ FSH ซึ่ง้นฮอร
เป ้โมนที้วยให
่ช ้เกิดการเจริญ
ของไข
้และการตกไข
้ในเพศหญิง ท้า้ร
ให้างกายพัฒนาเจริญเติบโตพร
้อมแสดงลักษณะเด
้นของเพศหญิง อาทิ
สะโพกผาย มีห้าอก
น มีเสียงแหลม ้นต
เป ้น นอกจากนีเอสโตรเจนยังท้า้ร
ให้างกายสะสมไขมัน้วยให
ช ้ตับสร
้าง
โปรตีน เพิ่มการสะสมแคลเซียมในกระดูก ้งกระบวนเผาผลาญของร
เร
้างกาย ในทางการแพทย
้เป
้นที่ทราบกัน
ดี้าเอสโตรเจนเป
ว
้นฮอร
้โมนที่ออกฤทธิ์ก้างขวางต
ว
้อระบบต
้างๆ ทั้างกาย
งร
(ฉัตรศรี เดชะป
้ญญาและสุทธาสินี
ปุญญโชติ, 2552, หน
้า6)
เอสโตรเจนมี้วนส้
ส าคัญ้อความแข็
ต
งแรงของกระดูก โดยท้างานร
้วมกับวิตามินดี แคลเซียม และ
ฮอร
้โมนอื่นๆ ในการซ
้อมแซมกระดูกตามกระบวนการธรรมชาติของร
้างกาย เมื่อ้างเข
ย ้าสู
้ช
้วงวัยกลางคน ทัง
เพศชายและเพศหญิ้างก็
งต ประสบป
้ญหาความหนาแน
้นของเนือกระดูกที่ลดลง แต
้ในผู
้หญิงจะมี้จจั
ป ยที่ท้า้
ให
เกิดการสูญเสียเนือกระดูกเพิ่มมากขึนนั่นคือ ภาวะหมดประจ้าเดือน เนื่ องจากฮอร
้โมนเพศหญิงที่มีชื่อ้า
ว
80

เอสโตรเจน มี้วนส้
ส าคัญในการสร
้างเนือกระดูก แต
้ในภาวะหมดประจ้าเดือน้หญิ
ผู งจะมีฮอร
้โมนเอสโตรเจน
ลดต่้าลงอย
้างมาก จึงท้า้การสร
ให ้างเนือกระดูกทดแทนเป
้นไปได
้น
้อยมาก และกลับมีการสูญเสียเนือกระดูก
เร็วขึน กล
้าวคือมีการลดลงของเนือกระดูกประมาณ 3-5%้อป
ต ้ในช
้วงอายุ 50-55้ป หลังจากนันการลดลง
ของเนือกระดูกจะเกิดขึนอย
้างช
้าๆ (0.5-1%้อป
ต ้)้หญิ
ผู งในวัยหมดประจ้าเดือนจึงมักพบป
้ญหาโรคกระดูก
พรุน (osteoporosis) มากกว
้าเพศชายถึง 4 ้า
เท (บุษบา จินดาวิจักษณ
้, 2553)
เอสโตรเจนยั้งผลต
งส ้อการแข็ งตัวของเลือด สร
้างความแข็งแรงและความหนาให
้กับผนั้องคลอด
งช
เยื่อบุ้องคลอด
ช
การหล
้อลื่ นภายในช
้องคลอด ตลอดจนส
้งผลต
้อความแข็งแรงของผิวหนัง ้นผม
เส
และ
กล
้ามเนืออุ
้งเชิงกราน ที่ส้าคัญคือเอสโตรเจนมีผลต
้อการท้างานของสมองอย
้างมาก จากงานศึกษาวิจัยหลาย
ชินพบว
้า้ประสบภาวะเอสโตรเจนต่
ผู
้าเรือรังจะเผชิญอารมณ
้แปรปรวน ซึมเศร
้าและความต
้องการทางเพศที่
ลดลง
ในเพศชายก็มีการผลิตเอสโตรเจนเช
้นกัน แต
้ในปริมาณที้อยกว
่น ้าผู
้หญิงมาก เอสโตรเจนในเพศชาย
หลั่งมาจากต
้อมหมวกไตและอัณฑะ เอสโตรเจนในผู
้ชายส
้งผลต
้อจ้านวนอสุจิ ยิ่งมีปริมาณฮอร
้โมนเอสโตรเจน
สูง จ้านวนอสุจิก็จะยิ่งต่้า้ชายที
ผู
่มีน้าหนักตัวมากหรือ้วนมั
อ กพบป
้ญหาปริมาณอสุจิต่้า อันเนื่องมาจากเนือเยื่อ
ไขมันที่มีอ้มากในหน
ยู
้าท
้องเป
้นตัวเพิ่มการผลิตเอสโตรเจน นอกจากนียังมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงเอสโตรเจนเข
้า
กับความสามารถในการควบคุมการอักเสบในสมอง ซึ่งงานวิจัยนี้น้
ได าไปพัฒนาเป
้นกระบวนการรักษาการ
เสื่อมของระบบประสาทและโรคพาร
้กินสัน (Alina Bradford, 2017)
การขาดฮอร
้โมนเอสโตรเจนจะมีผลระยะยาวต
้อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยเอสโตรเจนจะมีผล
้อผนั
ต งหลอดเลือดโดยตรง ท้า้มี
ให ความยืดหยุ
้นไม
้แข็งตัวและมีผลท้า้ไขมั
ให นในเลือดมีคุณสมบัติท้เกาะตั
ี่ไม
ว
ตามผนังของเส
้นเลือดจนท้า้เส
ให้นเลือดอุดตัน (มี high density lipoprotien สูง) และเอสโตรเจนยังมีฤทธิ์
้านอนุ
ต
มูลอิสระเช
้นเดียวกับวิตามินซี วิตามินอีอีก้วย
ด (สุมนา ชมพูทวีปและนิกร ดุสิตสิน , 1996, หน
้า 70)
เอสโตรเจนยังมีความสัมพัน้กั
ธ บความสดใสเปล
้งปลั่งของสุขภาพผิว ้ว
ไม้าจะเป
้นความชุ
้มชืนของผิว หรือ้วย
ช
เพิ่มไขมันที่ผิวหนัง (skin surface lipid) เพิ่มความสามารถในการอุ
้มน้า้ในผิ
ไว ว ลดการสูญเสียคอลลาเจน
้วยให
ช ้ผิวหนังมีความยืดหยุ
้น บาดแผลหายเร็ว นอกจากนียังมีหลักฐานว
้าเอสโตรเจนช
้วยลดหรือชะลอการ
เกิดโรคอัลไซเมอร
้อีก้วย
ด (บุณยพัต กฤษฎาธิวุฒิ, 2550, หน
้า1)
McEwen และ Alves (1999) พบว
้าเอสโตรเจนเป
้นกลุ
้มของสเตียรอยด
้ฮอร
้โมนที่มีฤทธิ์ปกป
้องเซลล
้
ประสาท กระตุ
้นการส
้งเสริมกระบวนการสร
้างความจ้า ้างถึ
(อ งใน Chamniansawat & Chongthammakun,
2010) จึงมี้ที
ผู ่พยายามศึกษาและพัฒนาเพื่อน้าเอาเอสโตรเจนไปใช
้ในการป
้องกันและรักษาโรคทางระบบ
ประสาท ้น
เช โรคอัลไซเมอร
้ พาร
้กินสัน ้นต
เป ้น
จากที่ก้าวมาข
ล ้างต
้น จะเห็น้ว
ได้าเอสโตรเจนส
้งผลต
้อสุขภาพในหลายๆ้าน
ด ดังนันเมื่อ้หญิ
ผู ง้าสู
เข้
้วงของวั
ช
ยหมดประจ้าเดือนซึ้างกายผลิ
่ งร
ตเอสโตรเจนได
้น
้อยลงโดยเฉพาะเอสตราไดออลที้างกายจะผลิ
่ร
ต
ลดลงกว
้า 90% นัน ระดับฮอร
้โมนเอสโตรเจนที่ลดลงหลังหมดประจ้าเดือนนี จะส
้งผลให
้เกิดอาการร
้อนวูบ
วาบ การฝ
้อลงของระบบสืบพัน้หรื
ธุ อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบสืบพัน้ธุ นอกจากนียั้งผลให
งส ้หน
้าที่
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เกราะป
้องกันของเคราติโนไซท
้ (Keratinocyte) ซึ่งท้าหน
้าที่ส้างเคราติ
ร
นอัน้นโปรตี
เป
นที้ความแข็
่ให
งแกร
้ง
กับผิวหนัง ผม และเล็บ้อยประสิ
ด
ทธิภาพลง รวมถึ้งผลให
งส ้มีระบบภูม้มกั
ิคุ นของร
้างกายและการหายของ
บาดแผลลดลงด
้วย (บุณยพัต กฤษฎาธิวุฒิ, 2550, หน
้า17) ทังนียังมีห ลักฐานที่ชัดเจนแสดงให
้เห็น้าระดั
ว บ
ของเอสโตรเจนที่ลดลงในหญิงวัยหมดประจ้าเดือนมีความสัมพัน้โดยตรงกั
ธ
บระดับความรุนแรงของภาวะ
ความจ้าเสื่อม (Purohit & Reed, 2002้างถึ
อ งใน ศิริพร จ้าเนียรสวัสดิ์, 2013)
ภาวะการมีเอสโตรเจนในร
้างกายสูงเกินไป
แม
้ว
้าเอสโตรเจนจะส
้งผลดี้อร
ต ้างกายอย
้างมากมายตามที่ก้าวมาข
ล ้างต
้น แต
้หากร
้างกายมีปริมาณ
ฮอร
้โมนเอสโตรเจนที่มากเกินไปนัน ก็สามารถก
้อให
้เกิดผลเสีย้อสุ
ต ขภาพได
้เช
้นกัน อาทิ ท้า้ร
ให้างกายสามารถ
สะสมไขมัน้ง
ได้ายและมากขึนส
้งผลให
้เป
้นโรคอ
้วน อัน้นผลตามมาของโรคไขมั
เป
นในเส
้นเลือดสูง ไขมั นอุดตัน
ในหลอดเลือด เอสโตรเจนยั้งผลต
งส ้อสารเคมีในสมองอย
้างเซโรโทนิน โดพามีน และนอร
้อิพิเนฟริน ซึ่งอาจท้า
้มี
ให อารมณ
้แปรปรวนไม
้เป
้นปกติหรือเกิดภาวะซึมเศร
้าหดหู
้ การมีรอบเดือนผิดปกติ ปวดศีรษะ วิตกกังวล
ความต
้องการทางเพศถดถอย ในเพศชายหากมีปริมาณเอสโตรเจนมากเกินไป มัก้งผลให
ส ้เห็นในลักษณะของ
อาการผมร
้วง ศีรษะล
้าน ้นหมั
เป น อวัยวะเพศไม
้แข็งตัว (Schulster M, Bernie AM and Ramasamy R,
2016)
มีงานวิจัยจ้านวนไม
้น
้อยที้งชี
่บ ้า
ว การมีประมาณเอสโตรเจนในร
้างกายสูงเกินไป (ทังในรูปแบบ hypo
และ hyper level) ยังเชื่อมโยงกับความเจ็บ้วยอี
ป กหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการแก
้ชรา เนื่องจากเอสโตรเจน
้งผลต
ส ้อการเสื่อมสภาพของเนือเยื่อ กระดูก กล
้ามเนือและระบบประสาท้งผลให
ส ้เกิดภาวะการเมตาบอไลต
้ที่
้สมดุ
ไม ลของกลูโคสและไขมัน เพิ่มเอเจนต
้ที่ส้างการอั
ร
กเสบที่มากขึนในร
้างกาย การมีเอสโตรเจนที่สูงเกิน ไป
ยังไปกระตุ
้นการแสดงออกของตัวรับเอสโตรเจนทัง ERα และ ERβ ซึ่งน้าไปสู
้ภาวะของการเป
้นโรคแพ
้ภูมิ
ตัวเอง การเกิดเนืองอก การเกิดถุงน้าหลายใบในรัง้
ไข (Polycystic Ovary Syndrome) ้นหมั
เป น มะเร็ง้า
เต
นม มะเร็งรัง้
ไข และภาวะเต
้านมโตในผู
้ชาย (gynecomastia) (Patel S, Homaei A, Raju AB, Meher BR,
2018)
สาเหตุของการมีภาวะเอสโตรเจนสูงเกินไป (estrogen dominance) นันมีอ้หลายประการ
ยู
้ว
ไม้าจะ
เกิดจากพันธุกรรม การใช
้ยา ความเจ็บ้วย
ป และที่พบมากในยุค้จจุ
ป บันคือการได
้รับเอสโตรเจนมากเกินไปจาก
การบริโภคอาหารบางประเภท ้น
เช ผลิตภัณ้จากถั
ฑ ่วเหลือง ้าหู
เต ้ ผลิตภัณ้นมเนยและเนื
ฑ
อสัต้ต
ว้างๆ ที่มีการ
ปนเป
้อนเอสโตรเจนในปริมาณสูงในกระบวนการผลิต และการได
้รับฮอร
้โมนเอสโตรเจนที้ใช
่ไม้ฮอร
้โมนตาม
ธรรมชาติอ้างไดเอ็
ย
ททิลสติลเบสตรอล (Diethylstilbestrol หรือ DES) ซึ่ง้นฮอร
เป ้โมนสังเคราะห
้จะส
้งผล
เพิม่ ความเสี่ย้อการเกิ
งต
ดมะเร็ง้านมมากขึ
เต
น (สามารถ สายอุต, 2558)
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เอสโตรเจนในนมวัว
ในบรรดาอาหารที่มีเอสโตรเจนทังหลายนัน เครื่องดื่มประเภทนมวัว้นหนึ
เป ่งในอาหารที่คนไทยนิยม
บริโภคกันตังแต
้วัยเด็ก โดยการบริโภคนมในประเทศไทยนันเริ่ม้นมาตั
ต
งแต
้สมัยสงครามโลกครังที่ 2 ซึ่ง
รัฐบาลไทยได
้จัดตังองค
้กรนมขึนเป
้นครังแรก เพื่อ้งเสริ
ส มการผลิตนมในประเทศไทยแต
้ก็้ล
ได้มเลิกไปเมื่อ
สินสุดสงคราม เนื่อ้วยการสั
งด
่งน้านมโคจากต
้างประเทศเข
้ามามีราคาถูกกว
้า การดื่มนมเริ่ม้
เฟองฟูขึนอีกครัง
จากการรณรงค
้ส
้งเสริมของส้านักงานคณะกรรมการส
้งเสริมเยาวชนแห
้งชาติ (สยข.) ซึ่งท้า้อั
ให ตราการบริโภค
นมของคนไทยเพิ่ ม ขึ นเป
้น 10 ลิ ต รต
้อป
้ จนถึ ง้จจุ
ป บั น องค
้กรทั งภาครั ฐ และเอกชนต
้างก็ ม้วนในการ
ีส
ประชาสั ม พั น้ให
ธ ้คนไทยบริ โ ภคนมเพื่ อ สุ ข ภาพกั น ตั งแต
้ในเด็ ก จนถึ ง้สู
ผู ง อายุ ้ว
ไม้าจะเป
้นกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ที่การส
้งเสริม้มี
ให การดื่มนมในโครงการ “เด็กไทยยุคใหม
้เติบโตสมวัย สูงดีสมส
้วน ้
ไม
้วนผอมเตี
อ
ย” โดยรณรงค
้ให
้เด็กวัยเรียนดื่มนมจืด้ได
ให้วันละ 400 มิลลิลิตร (มล.) หรือ 2 แก
้วทุกวัน โดยดื่มที่
โรงเรียน 1 แก
้ว ซึ่งองค
้กรปกครองส
้วนท
้องถิ่น (อปท.) ้สนั
ได บสนุน นมในวัน้ดเรี
เป ยนและป
้ดภาคเรียน
จ้านวน 260 ถุง/กล
้อง และอีก 1 แก
้ว และขอความร
้วมมือ้ปกครองจั
ผู
ด้เด็
ให กดื่มนมเพิ่มเติมที้าน
่บ เนื่องจาก
มีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันประวัติศาสตร
้สังคมนานาชาติ ประเทศเนเธอร
้แลนด
้ ในป
้ 2555 ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง
การดื่มนมที่มีผลต
้อความสูงของเด็กวัยเรียนใน 7 ประเทศ ระบุ้า
ว ดื่มนมวันละ 245 มล.้วมกั
ร บกินอาหารใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ท้า้ส
ให้วนสูงเพิ่มขึนอย
้างน
้อย 0.4 เซนติเมตร (ซม.)้อป
ต ้ (เสาวลักษณ
้ พิสิษ้ฐ
ไพบูล้,
ย 2560)
หรือการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
้ซึ้วมกั
่งร บภาคอุตสาหกรรมนม ้ดโครงการรณรงค
เป
้เพื่อสร
้าง
สถิติใหม
้ด
้านการดื่มนมของคน โดยตังเป
้าเพิ่มการดื่มนมจาก 18 ้น
เป 25 ลิตร/คน/ป
้ ภายในป
้ 2569 พร
้อม
สนั บ สนุ น แผนท้ า MOU้วม
ร เกษตร – สาธารณสุ ข – พาณิ ช้ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกรโคนม
เสริมสร
้างสุขภาพคนไทยให
้แข็งแรง พร
้อมดัน้งออกนมไทยครองตลาดเอเชี
ส
ย (เทียนทิพ้ย เดียวกี่, 2561)
นอกจากนีวงการสื่อโฆษณาก็ยังมีการน้าเสนอให
้เห็นถึงประโยชน
้ของการดื่มนมที่ม้อผู
ีต ้บริโภคในวัย
้างๆ
ต อยู
้อย
้างสม่้าเสมอ และมีเครื่องดื่มนมวัวส้าเร็จรูปทังแบบยูเอชที พาสเจอร
้ไรซ
้ และสเตอรีไลซ
้หลายยี้อ
่ห
ที่ท้าการโฆษณาประชาสัมพัน้และมี
ธ
กิจกรรมทางการตลาดอยู
้อย
้างไม
้ขาดสาย ้นการปลู
เป
ก้งค
ฝ้านิยมการ
บริโภคนมวัวเพื่อสุขภาพในฝ
้งลึกลงในทัศนคติของผู
้บริโภคชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายป
้ที้านมา
่ผ
แม
้ว
้านมวัวจะเป
้นแหล
้งของสารอาหารที่มีประโยชน
้มากมาย ้ว
ไม้าจะเป
้นแคลเซียม โปรตีนเคซีน
น้าตาลแลคโตสและวิตามิน้างๆ
ต แล
้ว แต
้ก็มีงานวิจัยที่ก้าวถึ
ล งผลเสีย้อสุ
ต ขภาพจากการบริโภคนมวัวออกมา
ให
้เห็นอยู
้เป
้นระยะด
้วยเช
้นกัน ้ว
ไม้าจะเป
้นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ความเสี่ยงต
้อการเกิดโรคเบาหวาน
เนื่องจากปริมาณน้าตาลในนม ความเสี่ย้อโรคระเร็
งต
้อมน
งต ้าเหลือง มะเร็้อมลู
งต กหมาก และความเสี่ย้อ
งต
การเกิดโรคพาร
้คินสัน (ชลธิดา เณรบ้ารุง, 2561)
ปริมาณเอสโตรเจนที่ปนเป
้อนอยู
้ในเครื่องดื่มนมวัวในยุค้จจุ
ป บันนีก็้นอี
เป กประเด็นหนึ่งที้รั
่ได บการสนใจ
ศึกษาจากนักวิจัยทั่วโลก เนื่องมาจากกระบวนการผลิตนมวัวที่ท้าโดยการรีดน้านมจากแม
้วัวที่ ก้าลังตังท
้อง ซึ่ง
้นช
เป ้วงที่แ้วั
ม วมีปริมาณเอสโตรเจนในร
้างกายสูงที่สุด้งผลให
ส ้น้านมที่ผลิต้นั
ได นมีปริมาณเอสโตรเจนสูงตาม
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ไปด
้วย การเพิ่มสูงขึนของปริมาณฮอร
้โมนเอสโตรเจนในนมวัวนัน เริ่มมาจากความเฟ
้องฟูในการบริโภคนมและ
ผลิตภัณ้จากนมวั
ฑ
วในประเทศพัฒนาแล
้วในช
้วงต
้นยุค 1940-1950 ซึ่งท้า้รู
ให ปแบบของการท้าปศุสัต้แบบ
ว
ธรรมชาติ้องเปลี
ต
่ ย นไปเป
้นรู ป แบบอุ ต สาหกรรม ที่ ท้ า การรี ด นมวั ว เกื อ บตลอดช
้วงเวลาที่ แ้วั
ม ว ตั งท
้อง
ตลอดจนการให
้อาหารและฮอร
้โมนเพื่อกระตุ
้นให
้แม
้วัวผลิตน้านมมากขึน เหล
้านี้วนส
ล ้งผลให
้ได
้น้านมที่มี
ปริมาณเอสโตรเจนสูงมากขึนตามระยะเวลาการตังท
้องของแม
้วัวไปด
้วย (ปานเทพ พัวพงษ
้พัน้,ธ 2557)
Heap RB และ Hamon M. (1979) เคยท้าการวัดปริมาณโอเอสโตรน ซัลเฟต (oestrone sulphate) ใน
น้านมวัว ซึ่งพบว
้าปริมาณของฮอร
้โมนเอสโตรนหรือรูปหนึ่งของเอสโตรเจนในน้านมวัวดิบในช
้วงเวลาต
้างๆ มี
ความแตกต
้างกัน คือ้วงเวลาที
ช
่แ้วั
ม วยัง้ตั
ไม งท
้อง จะมีเอสโตรเจนซัลเฟตอยู
้ประมาณ 30 พิโคกรัม้อมิ
ต ลลิตร
แต
้เมื่อแม
้วัวตังท
้อง 41-60 วัน จะมีเอสโตรเจนซัลเฟตอยู
้ประมาณ 151 พิโคกรัม้อมิ
ต ลลิตร และเมื่อแม
้วัวตัง
้องประมาณ
ท
220-240 วันจะมีเอสโตรเจนซัลเฟตขึนสูงถึงประมาณ 1,000 พิโคกรัม้อมิ
ต ลิลิตรเลยทีเดียว เมื่อ
เปรียบเทียบกับนมวัวที่รีดโดยชนท
้องถิ่นในมองโกเลีย ซึ่งเลียงโดยให
้วัวกินหญ
้าตามธรรมชาติ และรีดเอา
น้านมแค
้เฉพาะ 5 เดือนแรกที่วัวเริ่มตังท
้อง พบว
้าระดับฮอร
้โมนเอสโตรนในนมวัวของชาวมองโกเลียมีเพียง
21 พิโคกรัม้อมิ
ต ลลิลิตร ในขณะที่นมที่ผลิตขึนเพื่อการค
้าในสหรัฐอเมริกา มีปริมาณเอสโตรนสูงถึง 40-55 พิ
โคกรัม้อมิ
ต ลลิลิตรเลยทีเดียว ้นเดี
เช ยวกับฮอร
้โมนโปสเจนเตอโรน ซึ่งฮอร
้โมนเพศหญิงที่ม้วนส้
ีส าคัญในการ
ควบคุมภาวะไข
้ตกและการมีประจ้าเดือนที่พบในนมของชาวมองโกเลียก็มี เพียง 4 นาโนกรัม้อมิ
ต ลลิลิตร
ในขณะที่นมส้าเร็จรูปบรรจุก้องพบสู
ล
งถึง 26-33 นาโนกรัม้อมิ
ต ลลิลิตร (Ganmaa D and Sato A., 2005)
ในการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติยังคงเป
้นที่ถกเถียง อภิปรายและท้าการศึกษาวิจัยกันอย
้างต
้อเนื่อง
ในประเด็นที้า
่ว ปริมาณเอสโตรเจนที่สูงขึนในนมวัวจากกระบวนการผลิตในยุคสมัยใหม
้ที่รีดนมจากแม
้วัวแทบ
จะตลอดช
้วงเวลาที่แ้วั
ม วตังท
้อง จนท้า้น
ให ้านมที้มี
่ได ปริมาณเอสโตรเจนสูงมากนัน้งผลต
ส ้อความเจ็บ้วย
ป
และก
้อให
้เกิดโรคภัย้างๆ
ต แก
้ผู
้บริโภคหรือ้
ไม ซึ่งงานวิจัยบางชินก็ชีชัดลงไปว
้าฮอร
้โมสเอสโตรเจนในนมนั น
้งผลร
ส ้ายต
้อสุขภาพ ในขณะที่บางงานวิจัยก็แสดงให
้เห็น้าหากบริ
ว
โภคนมวัวแต
้พอดี ปริมาณเอสโตรเจนที่
้รั
ได บก็้ได
ไม้สร
้างป
้ญหาหรือความเจ็บ้วยใดๆ
ป
้ผู
ให้บริโภค ตัวอย
้างงานวิจัยเกี่ยวกับเอสโตรเจนในนมวัว
อาทิ Hassan Malekinejad และ Aysa Rezabakhsh (2015) ท้ า การศึ ก ษาในหั ว้อ
ข Hormones in Dairy
Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review Article ซึ่ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย้า
ว
ฮอร
้โมนที่เจือปนอยู
้ในผลิตภัณ้จากนมวั
ฑ
วในยุค้จจุ
ป บัน มีศักยภาพที่จะสร
้างความเจ็บ้วยหรื
ป อผิดปกติ้กั
ให บ
การท้าหน
้าที่ของร
้างกายและระบบต
้อมไร
้ท
้อในร
้างกาย และความผิดปกติของระบบต
้อมไร
้ท
้อแม
้เพียง
เล็ก้อย
น สามารถส
้งผลต
้อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และระบบการสืบพัน้ของทั
ธุ
งมนุษ้และสั
ย
ต้ได
ว้ โดย
ฮอร
้โมนส้าคัญที่พบในนมและผลิตภัณ้จากนมภายหลั
ฑ
งการทดสอบ ้แก
ได ้ โปรแล็คติน และประเภทสเตีย้ร
รอยด
้ ้แก
ได ้ เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน คอร
้ติโคสเตีย้รอย
ร และแอนโดรเจน นอกจากนียังรายว
้าพบ growth
factor-1 (IGF-1) และ โปรสตาแกลนดิน้ส อีก้วย
ด เชื่อกัน้าฮอร
ว ้โมนเหล
้านีถูก้ายทอดไปยั
ถ
งน้านมวัว้วย
ด
วิธีการดี้วชั
ฟ ่น จากการรวบรวมข
้อมูลงานวิจัย้างๆ
ต ท้า้ได
ให้ผลสรุปที้งชี
่บ ้ว
ได้าฮอร
้โมนประเภทสเตียรอยใน
ผลิตภัณ้นมสามารถนั
ฑ
บ้นป
เป ้จจัยเสี่ยงส้าคัญที้อให
่ก ้เกิดโรคมะเร็งในมนุษ้ได
ย้
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้นเดี
เช ยวกับ Joe Schwarcz (2017) ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน้า
ว ฮอร
้โมนในผลิตภัณ้นม
ฑ
นันมีความเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็้อมลู
งต กหมากในผู
้ชาย โดยเฉพาะประชากรในประเทศที่มีการบริโภคนม
และชีสในปริมาณมากอย
้างเดนมาร
้คและสวิตเซอร
้แลนด
้ มีอัตราส
้วนผู
้ชายที้วยเป
่ป ้นมะเร็้อมลู
งต กหมากสูง
มาก้วนในประเทศที
ส
้ค
่ไม้อยนิยมบริโภคอาหารประเภทดังกล
้าว อย
้างเช
้นประเทศอัลจีเรียนัน โรคมะเร็้อม
งต
ลูกหมากกลับพบได
้น
้อยมาก ้วนในประเทศญี
ส
้นที
่ปุ ้นิ
่ไม ยมบริโภคชีสนัน อัตราผู
้ป
้วยโรคมะเร็้อมลู
งต กหมาก
แทบจะไม
้มี้พบเห็
ให
น ในขณะที่ในอเมริกาเหนือที้คนแทบจะดื
่ผู
่มนมกันแทนน้านัน อัตราส
้วนผู
้ป
้วยโรคมะเร็ง
แทบจะเป
้น 1้อ
ต 10 เลยทีเดียว
Schwarcz เชื่อ้าสาเหตุ
ว
ส้าคัญมาจากรูปแบบการผลิตนมในยุคใหม
้ หรือ Modern Milk ที่รีดนมจาก
แม
้วัว้นระยะเวลาถึ
เป
ง 300 วันตลอดช
้วงที่แ้วั
ม วตังท
้อง ท้า้น
ให ้านมที้มี
่ได เอสโตรเจน ซัลเฟตอยู
้มากมาย
รวมถึงโปรเจสเตอโรน ซึ่งสูงกว
้าน้านมที่รีดจากแม
้วัว้วงที
ช ้ได
่ไม้ตังท
้องถึง 30 ้าตั
เท ว เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ผลิตนมวัวตามรูปแบบธรรมชาติดังเดิมของชาวมองโกเลีย ที่รีดนมวัวเพียง 5 เดือนต
้อป
้เท
้านัน กลับตรวจพบ
ปริมาณเอสโตรเจนที้อยกว
่น ้าหลายสิบพิโคกรัม จากการทดลองกับหนู ยังพบว
้าหนูที่ถูก้อนด
ป ้วยนมวัวนันมี
โอกาสที่จะเกิดเนืองอกมากกว
้าหนูท้ได
ี่ไม้กินนมวัว
ในขณะที่ Monica Reinagel (2016) นักโภชนาการแสดงข
้อมูล้แย
โต ้งว
้า ปริมาณฮอร
้โมนเอสโตรเจน
ที่มีอ้ในนมวั
ยู
วหนึ่งแก
้วนันน
้อยเกินกว
้าที่จะก
้อให
้เกิดความผิดปกติในการท้างานของร
้างกาย ในขณะที่ปริมาณ
เอสโตรเจนที้างกายผู
่ร ้ชายผลิต้นั
ได นมากกว
้าในนมวัว 6,000 ้า
เท และส้าหรับเอสโตรเจนที่ผลิตขึนมาใน
้างกายผู
ร ้หญิงนันมากกว
้านมวัวถึง 28,000 ้า
เท เมื่อเทียบแล
้วการดื่มนมวัวจึง้น
ไม้าจะส
้งผลต
้อปริมาณเอสโตร
เจนที้างกายผลิ
่ร
ตขึนมาตามธรรมชาติแ้อย
ต ้างใด แต
้ยืนยัน้ายั
ว ง้มี
ไม การศึกษาวิจัยใดที่สามารถชีชัดลงไปได
้ว
้า
การดื่มนมท้า้เด็
ให ก้าสู
เข้ภาวะเจริญพัน้เร็
ธุ วกว
้าปกติ ตรงกัน้ามสิ
ข ่งที้าจะเป
่น ้นสาเหตุมากกว
้าน
้าจะเป
้นการ
บริโภคน้าตาลมากเกินไปของผู
้บริโภคในยุค้จจุ
ป บัน ซึ่้อให
งก ้เกิดโรคอ
้วนและท้า้ร
ให้างกายสร
้างเอสโตรเจน
สูงขึนตามมา
นักศึกษาแพทย
้และนักวิทยาศาสตร
้ประจ้าภาคสาธารณสุขแห
้งมหาวิทยาลัยฮาร
้วาร
้ด เชื่อ้าในนมวั
ว
ว
มีเอสโตรเจนซึ่งแม
้วัว้ผลิ
ได ตฮอร
้โมนนีและถูก้งถ
ส้ายไปยังน้านม หากเราดื่มนมวัวเราก็จะได
้รับฮอร
้โมนเอสโตร
เจนไปด
้วย โดยปกติคนเรานันได
้รับเอสโตรเจนจากผลิตภัณ้นมวั
ฑ วซึ่งคิด้นร
เป ้อยละ 60 ถึง 80 เมื่อเทียบจาก
การได
้รับฮอร
้โมนนีจากแหล
้งอาหารอื่นๆ นอกจากนียังมีการพบว
้า ในประเทศที่ มีการบริโภคผลิตภัณ้อาหาร
ฑ
จากนม ้ว
ไม้าจะเป
้นเนยและเนยแข็งในปริมาณมากนัน จะพบอัตราการเกิดโรคมะเร็งอัณฑะสูงตามไปด
้วย
ในขณะที่ประเทศซึ่ง้นิ
ไม ยมบริโภคนมวัวก็จะพบอัตราการเกิดมะเร็งเหล
้านีต่้า (สามารถ สายอุต, 2558)
Li-Qiang Qin และคณะ (2004) ้ท้
ได าการศึกษาความเกี่ยวข
้องระหว
้างการบริโภคนมวัวและการเกิด
โรคมะเร็้อมลู
งต กหมากซึ่งพบว
้า การบริโภคนมวัวอาจเป
้นป
้จจัยเสี่ยงประการหนึ่งของการเกิดโรคดังกล
้าวอัน
เนื่องมาจากระดับของฮอร
้โมนเอสโตรเจนในผลิตภัณ้นม
ฑ โดยการศึกษาพุ
้งเป
้าไปที่รูปแบบการบริโภคอาหาร
แบบตะวันตกซึ่ง้นการรั
เน
บประทานผลิตภัณ้นม
ฑ เนย และเนือ ซึ่งท้า้ได
ให้รับเอสโตรเจนในปริมาณที่สูง
้งผลให
ส ้ชายชาวตะวันตกมีอัตราการเกิดโรคมะเร็ง้อมลู
ต กหมากสูงกว
้าชายเอเชีย งานวิจัยยังพบอีก้วยว
ด ้า
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ระดับของเอสโตรเจนในของเหลวของต
้อมลูกหมากนันมีความสัมพัน้อย
ธ ้างมีนัยยะกับการเกิดโรคมะเร็ ง้อม
ต
ลูกหมาก ผลการวิจัยจึงสามารถสรุป้ว
ได้าการบริโภคนมวัวนันส
้งผลให
้ผู
้บริโภคได
้รับเอสโตรเจนในปริมาณที่สูง
และเป
้นป
้จจัยหนึ่งที้อให
่ก ้เกิดโรคมะเร็้อมลู
งต กหมาก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดป
้จจัยเสี่ยงได
้โดยการเลือก
บริโภคนมที้เจื
่ไม อปนสารเคมีหรือฮอร
้โมนที่มากจนเกินไป
Kazumi Maruyama และคณะ (2010) ท้าการศึกษาเรื่องการได
้รับเอสโตรเจนจากภายนอกร
้างกาย
้านการบริ
ผ
โภคเครื่องดื่มนมส้าเร็จรูปที่ผลิตจากแม
้วัวที่ตังท
้อง ซึ่ง้วยเทคโนโลยี
ด
พันธุกรรมในปศุสัต้ท้
ว า้
ให
เกษตรกรสามารถท้า้แม
ให ้วัวนมสามารถผลิตน้านมได
้เกือบตลอดระยะเวลาที่ตังท
้อง อัน้นสาเหตุ
เป
ส้าคัญที่ท้า
้นมวั
ให วส้าเร็จรูปพร
้อมดื่มยี้อต
่ห ้างๆ ในท
้องตลาด เต็มไปด
้วยฮอร
้โมนเอสโตรเจนและโพสเจสเตอโรน ซึ่งการ
้รั
ได บฮอร
้โมนเหล
้านีในปริมาณที่สูงนันส
้งผลให
้เกิดการเข
้าสู
้ภาวะเจริญพัน้ก
ธุ้อนวัยอันควรของเด็ก คณะวิจัย
จึง้ท้
ได าการทดลองด
้วยการตรวจความเข
้มข
้นของซีรั่มและฮอร
้โมนเพศในป
้สสาวะของกลุ
้มตัวอย
้าง ซึ่ง
ประกอบไปด
้วยชายวัย้ใหญ
ผู ้ หญิงวัย้ใหญ
ผู ้ และเด็กที่มีภาวะเข
้าสู
้การเจริญพัน้ก
ธุ้อนวัยอันควร ภายหลังการ
บริโภคนมวัว โดยผลการวิจัยพบว
้า เมื่อดื่มนมวัวส้าเร็จรูปที่วางจ้าหน
้ายในท
้องตลาดทั่ วไปเข
้าไปแล
้ว ปริมาณ
ความเข
้มข
้นของเอสโตรนและโปรเจสเตอโรนนันสูงขึนอย
้างเห็น้ชั
ได ด ซีรั่มฮอร
้โมน LH และ FSH รวมถึงเทส
โตสเตอโรนลดต่้าลงอย
้างเห็น้ชั
ได ดในเพศชาย ความเข
้มข
้นของ E1 เอสตราไดออล เอสไตรออล และเพ
รกแนนไดออลพุ
้งสูงขึนอย
้างเห็น้ชั
ได ดทังในเด็กและผู
้ใหญ
้ กลุ
้มตัวอย
้างที่เห็น้หญิ
ผู งจ้านวน 4 ใน 5 เกิดภาวะ
ตกไข
้ในช
้วงเวลาที่บริโภคนม จากผลการทดลองดังกล
้าว จึงอาจสรุป้ว
ได้าฮอร
้โมนเอสโตรเจนในนมวัวนันถูก
ดูดซับ้าไปในร
เข ้างกาย้งผลให
ส ้เกิดการระงับการหลั่งของโกนาโดโทรพิน และท้า้การหลั
ให
่งของเทสโตสเตอ
โรน ลดลง และการบริโภคนมวัวนันส
้งผลต
้อการเข
้าสู
้ภาวะเจริญพัน้ก
ธุ้อนวัยอันควรของเด็ก้
ได
สรุป
ประเทศไทยนับ้าเป
ว ้นประเทศที่มีการส
้งเสริมการบริโภคนมวัวพร
้อมดื่ม้กั
ให บประชากรในทุกเพศทุก
วัย้วยวั
ด ตถุประสงค
้ในการส
้งเสริมสุขภาพให
้แข็งแรง ประกอบกับอุตสาหกรรมนมไทยนับ้ามี
ว การพั ฒนาที่ดี
ที่สุดในประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทยผลิตน้านมดิบ้ประมาณ
ได
2,800 ตัน้อวั
ต น สูงกว
้าทุกประเทศใน
กลุ
้มประชาคมอาเซียน ในแง
้ของพันธุกรรมของประชากรโคนมไทย พบว
้าได
้ผ
้านการพัฒนามาอย
้างยาวนาน
และต
้อเนื่อง มีการสั่งสมประสบการณ
้และโนว
้ฮาว ในทุกภาคส
้วนของห
้วงโซ
้อุปทาน ตังแต
้การเลียงและ
จัดการฟาร
้ม การรวบรวมและแปรรูปน้านม มีโรงงาน แปรรูปทังขนาดใหญ
้ กลาง และเล็กที้การรั
่ได บรอง
มาตรฐานอยู
้ 75 โรง นอกจากภาครัฐแล
้ว ยังมีภาคเอกชนที่ท้าธุรกิจเกี่ยวกับ้จจั
ป ยการผลิตที่เกี่ยวข
้องกับการ
เลียงโคนมอย
้างครบวงจร และมีบริษัทที่ ขายและติดตังระบบรวบรวมน้านมดิบ ขนส
้งน้านมดิบ อุปกรณ
้แปร
รูปและบรรจุนมที่มีประสบการณ
้และมีชื่อเสียง (วรรณิดา ตะระ, วิทยา อิชยาวณิช้และทนงศั
ย
กดิ์ พวงโพ
พัน้,ธ 2555)
การขยายตัวและรุดหน
้าของอุตสาหกรรมการผลิตนมภายในประเทศนี ประกอบกับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ท้า้คนไทยได
ให
้รับการเผยแพร
้ความรู
้เกี่ยวกับประโยชน
้ของการดื่มนมอย
้างต
้อเนื่องจากทังภาครัฐและ
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เอกชนซึ่งอยู
้ในธุรกิจการผลิตนมสดพร
้อมดื่มจ้าหน
้ายอย
้างสม่้าเสมอมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30้ที
ป ้านมา
่ผ
และผลิตภัณ้นมพร
ฑ ้อมดื่ม้างๆ
ต ก็้นที
เป ่นิยมบริโภคและหาซือได
้ง
้ายโดยทั่ วไปในประเทศไทย ้ว
ไม้าจะเป
้น
้านค
ร ้าหรือ้างสรรพสิ
ห
น้า
ค ซุปเปอร
้มาร
้เก็ต้างๆ
ต หรืออาจกล
้าวได
้ว
้า ชีวิตประจ้าวันของคนไทยทังเด็กและ
้ใหญ
ผู ้ต
้างก็เกี่ยวข
้องอยู
้กับการบริโภคผลิตภัณ้จากนมวั
ฑ
วพร
้อมดื่มอยู
้ในชีวิตประจ้าวัน จึง้นที
เป ้าสนใจที
่น
่จะ
มีการศึกษาถึงปริมาณเอสโตรเจนในผลิตภัณ้นมวั
ฑ วพร
้อมดื่มที่ผลิตขึนในประเทศไทย เพื่อน้า้อมู
ข ลของ
ปริมาณเอสโตรเจนในผลิตภัณ้นมวั
ฑ วพร
้อมดื่มที่วางจ้าหน
้ายอยู
้ทั่วไปในประเทศ มาใช
้เป
้นแนวทางในการ
แนะน้าการบริโภคนมพร
้อมดื่ม ที้วยหลี
่ช
กเลี่ยงการได
้รับปริมาณเอสโตรเจนที่สูงเกินไปส้าหรับประชาชนไทย
้
ได
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของโค
เอ็นไซม์คิวเทนต่อการทางานของร่างกาย ตลอดจนผลกระทบของโคเอ็นไซม์คิวเทนที่มีต่อการบรรเทาและ
รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ โดยการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโคเอ็นไซม์คิ ว
เทนทั้งงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ และเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนาโคเอ็นไซม์
คิวเทนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือด
คาสาคัญ : โคเอ็นไซม์คิวเทน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, โรคเรื้อรัง

Abstract
This review article aims to discuss roles, duties and significance of Coenzyme Q10
towards body and effects of Coenzyme Q10 to illness relief and treatment. The literature
review was conducted with Thailand and international research papers relevant to
Coenzyme Q10. Subsequently, it was connected to suggest possibility to apply Coenzyme
Q10 as a part of alleviation and treatment for chronic patients in Thailand, especially
patients with cardiovascular diseases.
Keyword : CoenzymeQ10, food supplement, chronic disease
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บทนา
โคเอ็นไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10) เป็นสารที่มีชื่อเรียกโดยทั่วไปอีกหลายชื่อ อาทิ คิวเทน โค
เอ็ น ไซ ม์ คิ ว เทนหรื อ ชื่ อ การค้ า ที่ แ พร่ ห ลายอย่ า ง ยู บิ ค วิ โ นน ( ubiquinone) ยู บิ เ ดคาริ โ นน
(ubidecarenone) หรือยูบิควิตัส (ubiquitous) และมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกชาวญี่ปุ่นเรียกขานกันในชื่อว่า
วิตามินคิว โคเอ็นไซม์คิวเทนเป็นสารคล้ายวิตามิน มีคุณสมบัติละลายในไขมัน และเป็นสารที่พบอยู่ใน
เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่แวดวงการแพทย์มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับโคเอ็นไซม์คิวเทน ตาราชีวเคมีหลายเล่มกล่าวถึงการค้นพบโคเอ็นไซม์คิวเทนที่สกัดจากไมโตคอนเด
รียในเนื้อวัวได้เป็นครั้งแรกในปี 1957 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Frederick Crane และต่อมาพบว่าสาร
ตัวเดียวกันนี้ถูกรายงานว่ามีการค้นพบเช่นกัน โดยศาสตราจารย์ Morton ชาวอังกฤษ ในเวลานั้นยังมีการ
ใช้ ชื่ อ ที่ เ รี ย กว่ า ยู บิ ค วิ โ นน อี ก หนึ่ ง ปี ห ลั ง จากนั้ น Carl Forker จากบริ ษั ท Merck Inc. บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
เวชภัณฑ์ยาชั้นนาของอเมริกา จึงเป็นคนแรกที่ยืนยันโครงสร้างทางเคมีที่ถูกต้องของคิวเทน (ภก.ดร. ชุมพล
ธีรลดานนท์, 2549)
โคเอ็ น ไซม์ คิ ว เทน (CoQ10) หรื อ ยู บิ ค วิ โ นน (ubiquinone) เป็ น สารธรรมชาติ ที่ ร่ า งกาย
สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวร่วมในปฏิกิริยาการสร้างพลังงาน มีความจาเป็นต่อกระบวนการหายใจระดับ
เซลล์แบบใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (รัศมี เหล็กพรม และจารุ
พงษ์ แสงบุญมี, 2556) โคเอ็นไซม์คิวเทน เป็นสารประกอบสาคัญที่อยู่ในหน่วยย่อยภายในเซลล์ที่เรียกว่า
ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) โดยโคเอ็นไซม์คิวเทนในไมโตคอนเดรียจะทาหน้าที่รับส่งอิเล็กตรอนซึ่ง
เป็นกระบวนการสาคัญในขั้นตอนการสร้างพลังงานเพื่อให้ร่างกายนาไปใช้ การทางานของโคเอ็นไซม์คิว
เทนจะช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตและกรดไขมันให้กลายเป็นอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือ ATP (adenosine
triphosphate) ซึ่งเป็นสารให้พลังงานสูงแก่เซลล์
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโคเอ็นไซคิวเท็น ข้อค้นพบพื้นฐาน
เกี่ยวกับสารชนิดนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ โคเอ็นไซม์คิวเทนเป็นสารที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองโดย
ธรรมชาติจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เช่น เนื้อสัตว์ ปลาทะเล หัวใจ ตับ ถั่วเหลือง น้ามันถั่วเหลือง
และน้ามันงาซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่มีโคเอ็นไซม์คิวเทนในปริมาณสูง และจากการที่ร่างกายสังเคราะห์โค
เอ็นไซม์คิวเทนขึ้นเอง โคเอ็นไซม์คิวเทนมีบทบาทสาคัญในการขนส่งอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียและสร้าง
พลังงานที่อยู่ในรูปของ adrenosine triphosphate (ATP) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์ที่ถูกนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน หรืออาจกล่าวได้ว่าพลังงานถึง 95% ที่ถูกใช้ในร่างกายเกิดจากการทางานของโคเอ็นไซม์
คิวเทนนี้เอง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการรักษาความคงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane stabilizing)
(ณัฐธิดา ภัคพยัต, 2555) โคเอ็นไซม์คิวเทนถูกพบมากในอวัยวะที่ทางานหนักและต้องการพลังงานสูง เช่น
อวัยวะภายในจาพวก หัวใจ สมอง ตับ ไต นอกจากการทาหน้าที่ในการสร้า งพลังงานให้แก่ทุกๆ เซลล์ใน
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ร่างกายแล้ว โคเอ็นไซคิวเท็นยังมีคุณสมบัติสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีศักยภาพในการต่อต้านอนุมูล
อิสระอันเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เซลล์เสื่อมสภาพและแก่ชรา โคเอ็นไซคิวเท็นจึงถือเป็นหนึ่งกุญแจสาคัญที่
จะช่วยไขสู่ศาสตร์แห่งการชะลอวัยและการมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย
ความสาคัญของโคเอ็นไซม์คิวเท็นต่อสุขภาพ
ร่างกายของมนุษย์เราจาเป็นที่จะต้องได้รับ โคเอ็นไซม์คิวเทนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อนาไปใช้ใน
การหายใจและผลิต ATP เมื่อมีอายุมากขึ้น ความหนาแน่นของโคเอ็นไซม์คิวเทนในร่างกายของเราจะลดลง
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 30 ปีขึ้นไป (Crane, 2001) โคเอ็นไซม์คิวเทนที่ใช้ในร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่ได้มาจาก
การสังเคราะห์เอง ส่วนที่ได้รับโดยตรงจากอาหารนับเป็นสัดส่วนที่ น้อยกว่า แต่เนื่องจากปริ มาณการ
สังเคราะห์โคเอ็นไซม์คิวเทนจะลดลงไปตามความเสื่อมและความชราภาพของเซลล์ ดังนั้ นผู้ที่มีปริมาณโค
เอ็นไซม์คิวเทนในเลือดน้อย หรือผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมที่ไม่ สามารถสังเคราะห์โคเอ็นไซม์คิวเทนได้ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องได้รับเข้าไปจากแหล่งภายนอกเพื่อทดแทน (รัศมี เหล็กพรม และจารุพงษ์ แสงบุญมี ,
2556)
เป็ น เวลาหลายปี ที่ โ คเอ็ น ไซม์ คิ ว เทนเป็ น ที่ รู้ จั ก ในฐานะเอ็ น ไซม์ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชัน (oxidative phosphorylation) หรือกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม
และมีบทบาทสาคัญในกระบวนการทางชีวภาพของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การหดตัวของกล้ามเนื้อ หรือการ
ผลิตโปรตีน (Littarru & Tiano, 2010)
มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า โคเอ็นไซคิวเทนมีส่วนช่วยในการบาบัดรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะหัวใจ
ล้มเหลว หรือ เบาหวาน ด้วยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่มีออกซิเจนเข้าไปยังหัวใจ ซึ่งส่งผลต่อการ
บรรเทาและป้องกันไม่ให้เกิดการก่อตัวของคอเรสเตอรอล (Crane, 2001) ยิ่งกว่านั้นโคเอ็นไซม์คิวเทนยัง
ช่วยเพิ่มการใช้พลังของร่างกาย เนื่องจากคอยทาหน้าที่เคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนจาก NADH และ FADH2
ไปยังออกซิเจน (Molyneux et al., 2008)
มีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดงให้เห็นว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโค
เอ็นไซคิวเทนวันละ 60-100 มิลลิกรัม เป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ติดต่อกัน จะช่วยยกระดับความสามารถในการ
ใช้ อ อกซิ เ จนของร่ า งกาย และเพิ่ ม ระดั บ จุ ด อ่ อ นล้ า ที่ เ กิ ด จากการออกก าลั ง กายแบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน
Anaerobic Threshold (AT) ให้สูงขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพในการออกกาลังกายดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัว
หลังจากการออกกาลังกายก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย (Bonetti et al., 2000)
อีกหน้าที่หนึ่งของโคเอ็นไซคิวเทนซึ่งมีความสาคัญมากคือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)
โคเอ็นไซม์คิวเทนจะช่วยชะลอความเสื่อมของโปรตีนรวมถึงเซลล์ไขมันและสารพันธุกรรมอย่างดีเอ็ นเอ
(DNA) การขาดโคเอ็นไซคิวเทนของร่างกายจะนามาด้วยโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคประสาทเสื่อม
เอชไอวี และมะเร็ง เป็นต้น ด้วยโรคที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กับปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเทนต่ออนุมูลอิสระใน
93

ร่างกายนั่นเอง กรณีร่างกายไม่สามารถสร้างโคเอ็นไซม์คิวเทนได้อย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ โดยเนื้อเยื่อเหล่านั้นจะเกิดสภาวะถดถอยได้รวดเร็วขึ้น การรับประทานโคเอ็นไซม์
คิวเทนเพิ่มร่วมกับกรดโฟลิก (Folic acid) และยากลุ่มวิตามินบี มีรายงานว่าจะช่วยชะลอและบาบัดสภาวะ
ถดถอยดังกล่าว (อภัย ราษฎรวิจิตร, 2562)
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรายงานปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเทนในอาหารไทย จึงไม่สามารถทราบถึง
แห่งอาหารที่ควรบริโภคเพื่อป้องกันการขาดโคเอ็นไซม์คิวเทนที่แน่ชัด รวมถึงไม่สามารถศึกษาและประเมิน
ปริมาณการได้รับสารอาหารนี้ในแต่ละวันของคนไทยได้ แต่มีงานวิจัยของ กรองกาญจน์ คิ้วดา (2553) ที่
ศึกษาเรื่องปริมาณโคเอนไซม์คิวเท็นในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ผลไม้ เมล็ด ธัญพืช ถั่วและเครื่องเทศต่างๆ
ของไทย ซึ่ งพบว่า หมู หยองเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่มีปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเท็นสูงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ คะน้า มีสูงที่สุดในกลุ่มผัก และมะละกอ สูงที่ สุดในกลุ่มผลไม้ งาดา สูงที่สุดในกลุ่มเมล็ด และผิว
มะกรูด สูงที่สุดในกลุ่มเครื่องเทศ ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซคิวเทนในประเทศ
ไทยยังพบได้น้อยมาก และงานวิจัยของเอกราช เกตวัลห์ (2547) ที่ทาการศึกษาเรื่องปริมาณโคเอ็นไซม์คิว
เท็นในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และน้ามันพืชชนิดต่างๆ ของไทย ซึ่งพบว่า กลุ่มเครื่องในสัตว์มี โค
เอ็นไซม์คิวเทนสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มน้ามันพืช เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม โดยตับไก่มีปริมาณโค
เอ็นไซม์คิวเทนสูงสุด และไข่แดงเป็ดมีโคเอ็นไซม์คิวเทนสูงกว่าไข่แดงไก่ถึง 12 เท่า
แม้ว่าจะเป็นสารที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ร่างกายของมนุษย์ก็สามารถผลิตโคเอ็นไซม์คิวเท
นได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวัยเด็กและหนุ่มสาวเท่านั้น ความสามารถในการผลิตโคเอ็นไซม์คิวเทนของ
เราจะถดถอยลงเมื่ ออายุเกิน 21 ปี และหากมีการบกพร่องทางโภชนาการ คือรับประทานอาหารไม่
ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอร่วมด้วยแล้ว ภาวะการขาดโคเอ็นไซม์คิวเทนจึงสามารถเกิดขึ้นกับร่างกายได้ อัน
จะนามาซึ่งความอ่อนเพลียจากการที่เซลล์ไม่สามารถสร้างพลังงานอย่างเพียงพอทั้งภายนอกและภายใน
ร่างกาย หัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ และมีผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง และการเสื่อมสภาพของเซลล์ซึ่งเป็น
สาเหตุให้ร่างกายและผิวพรรณแก่ชราก่อนวัย ความเจ็บป่วยด้วยโรคภัยอย่าง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
ทาลัสซีเมีย และโรคพาร์กินสัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเทนในร่างกายลดต่าลง อีก
ทั้ ง ผู้ ที่ ใ ช้ ย ากลุ่ ม ยาสแตติ น (Statin) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั ก ษาภาวะ/โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง ลด
คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดประเภท และยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors ซึ่งเป็นยาที่
ใช้ลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด ก็ส่งผลในยับยั้งการสังเคราะห์โคเอ็นไซม์คิวเทนของร่างกายด้วย
เช่นกัน (อภัย ราษฎรวิจิตร, 2562)
ในขณะที่การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโคเอ็นไซม์คิวเทนในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างจากัด
งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ โคเอ็นไซม์คิวเทนในการบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ในต่างประเทศกลับยิ่ง
ขยายตัวมากขึ้น และมีหลักฐานเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกปีว่า โคเอ็นไซม์คิวเทนมีส่วนเป็นอย่างมากที่ช่วยให้
การบาบัดรักษาผู้ป่วยประเภทต่างๆ ให้ฟื้นฟูจนหายดีขึ้น โดย Richard Witten และ Brittany Scholz
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จากโรงพยาบาลโลเวอร์ บัคส์ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาได้รวบรวมงานวิจัยทางการแพทย์ที่มี โคเอ็นไซม์
คิวเทนเป็นส่วนร่วมในการรักษาเอาไว้ ในบทความวิจัยในรูปแบบ systematic review ที่ชื่อ Coenzyme
Q10 ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2018 โดยในบทความดังกล่าวได้กล่าวถึงประโยชน์ของโคเอ็นไซม์คิวเทนใน
การบาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของโรคภัยต่างๆ มากมาย ดังจะยกตัวอย่างพอสังเขปคือ ความสาเร็จในการ
ให้โคเอ็นไซม์คิวเทนแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งในสภาวะเจ็บป่วยในระดับปานกลางถึงหนัก ซึ่งพบว่าผู้ป่วย
แสดงอาการของโรคหั ว ใจน้ อ ยลง ความเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดลดลง และยั ง ยกระดั บ
ความสามารถในการออกกาลังและความหนักในการทากิจกรรมของผู้ป่วยให้เพิ่มมากขึ้น การทางานของ
เซลล์บุผิวหลอดเลือด (endothelial function) ดีขึ้น และการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ป่วยที่มี
อาการแน่นหน้าอกก็ดีขึ้นภายหลังได้รับโคเอ็นไซม์คิวเทนด้วย (Jafari M., Mousavi SM., Asgharzadeh
A., Yazdani N., 2018)
โคเอ็นไซม์คิวเทนกับโรคเรื้อรัง
โรคเรื้ อ รั ง (chronic diseases) หมายถึ ง โรคที่ มี ร ะยะเวลาการด าเนิ น โรคยาวนาน (long
duration) มีการดาเนินโรคช้า (slow progression) โดยจะมีการสะสมและการก่อตัวของโรคเกิดขึ้นทีละ
น้อย ไม่สามารถรักษาให้หายขาด การรักษาเป็นการประคับประคองเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียการทางานของ
ร่างกายมากขึ้น โรคเรื้อรังที่สาคัญมี 4 ประเภท ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง) โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (เช่น โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคหอบหืด) และโรคเบาหวาน
ปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังมีทั้งปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (non-modifiable risk factors)
เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม และปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (modifiable risk factors)
เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกาย
ที่ไม่เพียงพอ และความเครียด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนมาจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงทาให้มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นโรคเรื้อรังจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุสาคัญของความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน สังคมและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในเชิงของการควบคุมการ
ป้องกันและการรักษาพยาบาลนับเป็นมูลค่ามหาศาล (ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, 2560)
ในประเทศไทยได้ มี ก ารรณรงค์ ป้ อ งกั น โรคเรื อ รั ง ในกลุ่ ม โรค NCDs (Non-Communicable
diseases) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่นาไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ ลด
การบริโภคอาหารหวานจัด เค็มจัด พยายามไม่เครียดและหมั่นออกกาลังกายให้เป็นกิจวัตร แต่ถึงกระนั้น
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 2 ใน 3 ตามสถิติการเสียชีวิตปี 2556 ซึ่งปรากฏให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ถึง 349,090 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2 ของการเสียชีวิต
ของประชากรไทยทั้งหมด และก่อให้เกิดภาระโรคจากการสูญเสียปีสุขภาวะ (disability-adjusted life
year หรือ DALYs) มากถึงร้อยละ 75.4 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น โดยประชากรไทยมีภาระโรคในสัดส่วนที่สูงที่สุดจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 1.5
ล้าน รองลงมาคือ โรคมะเร็ง (1.4 ล้าน) โรคเบาหวาน (0.6 ล้าน) และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (0.5
ล้าน) ตามลาดับ (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560)
จากงานวิจัยของ สุพัตรา ศรีวณิชชากร (2560) เรื่อง สถานการณ์การป่วยและการตายด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด) ในประเทศไทย ในระยะ 5 ปี (25532557) พบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และความดัน
โลหิตสูง แล้ว พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายสูงที่สุด เท่ากับ 44.84 ต่อประชากรแสนคน
ตามมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 31.84 ต่อประชากรแสนคน โรคเบาหวาน 21.94 ต่อประชากรแสนคน และ
โรคความดันโลหิตสูง 13.64 ต่อประชากรแสนคน จะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กาลังเป็นภัยคุกคาม
ปัญหาสุขภาวะของประเทศไทยอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่ผู้ป่วยจาเป็นต้องรับประทานยาเพื่อช่วยในการควบคุมไขมันและระดับความ
ดันโลหิตอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะยากลุ่มที่มีชื่อว่า HMG-CoA reductase inhibitors หรือยากลุ่มที่มี
ชื่อลงท้ายว่าสแตติน (statin) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะความดันโลหิตและ
ไขมันในเลือดสูง ซึ่ง การทางานของกลุ่มยาสแตตินนี้ จะทาหน้าที่ในการควบคุมปริมาณไขมันเลว ลด
ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ ตลอดจนยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว ต้านการ
อั ก เสบและต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ กลุ่ ม ยาสแตติ น ที่ มั ก จ่ า ยให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดได้ แ ก่
atorvastatin , fluvastatin, pitavastatin , pravastatin , rosuvastatin และ simvastatin (วิ ภ ารั ก ษ์
บุญมาก, 2557)
ทว่าการใช้ยากลุ่มสแตตินนี้ แม้ว่าจะช่วยลดปริมาณไขมันและความดันโลหิต แต่ก็ส่งผลต่อการ
ยับยั้งการสร้างโคเอ็นไซม์คิวเทนของร่างกายด้วย ดังที่มีงานวิจัยหลายเรื่อ งที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลของการ
ด้อยประสิทธิภาพในการสร้างโคเอ็นไซม์คิวเทนของร่างกายหลังจากได้รับยากลุ่มสแตติน อาทิ Richard
Deichmann และคณะ (2010) ที่พบว่ายากลุ่มสแตตินเข้าไปรบกวนการสร้าง กรดเมวาโลนิก ซึ่งเป็นสารที่
ร่างกายใช้ในการสังเคราะโคเอ็นไซม์คิวเทน ทาให้ ปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเทนในพลาสมาของร่างกายลดลง
รวมถึงพบว่ามีปริมาณโคเอ็นไซม์คิวเทนในเนื่อเยื้อกล้ามเนื้อน้อยลงด้วย ในขณะที่งานวิจัยของ Broniarek
และ Jarmuszkiewicz (2016) พบว่า ยากลุ่มสแตตินเข้าไปส่งผลต่อการทางานของไมโตคอนเดรียซึ่งทา
หน้ า ที่ ผ ลิ ต โคเอ็ น ไซม์ คิ ว เทน โดยเข้ า ไปลดการสร้ า ง HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl
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coenzyme) ของร่ า งกาย และรวมทั้ ง ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการ ออกซิ เ ดที ฟ ฟอสโฟรี เ ลชั น (oxidative
phosphorylation) หรือการสร้าง ATP ซึ่งเป็นพลังงานที่จาเป็นต่อร่างกายนั่นเอง
Hernández-Camacho JD และคณะ (2018) ทาการศึกษาเกี่ยวกับใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโค
เอ็นไซม์คิวเทนให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทนให้ผลดีกับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะไมโตคอนเดรียเสื่อมถอยในการสร้างโคเอ็นไซม์คิวเทน และช่วยในการสร้างชีวพลังงานให้กับ
ร่างกาย ส่วนโรคหลอดเลือดหัวใจและการอักเสบภายในร่างกาย เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปก็
ให้ผลในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบรรเทาอาการจากโรคดังกล่าวได้ ส่วน Taylor Rodick และคณะ
(2017) ทาการทดสอบผู้ป่วยที่ได้รับยาสแตตินด้วยการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทน ซึ่ง
ผลการวิจัยก็พบว่าผู้ป่วยได้รับการบรรเทาและให้ผลในแง่บวกในการรักษาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยอีกหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า โคเอ็นไซม์คิวเทนนั้นส่งผลในการบรรเทาและบาบัดโรคเรื้อรัง จาก
การที่เข้าไปช่วยกระตุ้นการทางานของไมโตคอนเดรียเพื่อสร้างโคเอ็นไซม์ คิวเทน เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ได้
ทางานอย่างเป็นปกติ ตลอดจนต่อต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หลอดเลือดและหัวใจเท่านั้น แต่รวมถึงโรคเรื้อรังประเภทไตและมะเร็งด้วย
โรคเรื้อรังนี้เป็นกลุ่มโรคที่มีระยะเวลาการเจ็บป่วยยาวนาน ไม่สามารถหายขาดได้ ต้องอาศัยความ
เข้าใจและร่วมแรงร่วมใจกันทั้งจากแพทย์ พยาบาลและตัวผู้ป่วยในการดูแลตัวเอง Edward Wagner และ
กลุ่มนักวิจัยของ MacColl Center for Health Care Innovation ได้นาเสนอรูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง
ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ใ ช้ เ ป็ น ต้ น แบบแพร่ ห ลายไปทั่ ว โลกที่ เ รี ย กว่ า The Chronic Care Model (CCM) โดยเป็ น
การบูรณาการกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับต่างๆ ตั้งแต่การจัดการระบบบริการสุขภาพ
การออกแบบการเข้าถึงระบบบริการ หรือระบบข้อมูลข่าวสารที่ผู้ป่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ดูแล
ได้อย่างสะดวก รูปแบบหนึ่งที่กลุ่มของ Edward Wagner เสนอก็คือ ระบบสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง
(Self-Management Support) หมายถึง การจัดระบบบริการที่สามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยมี
บทบาทสาาคัญในการจัดการสุขภาพและดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยมีการวางแผนการดาเนินการ การ
กาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาและการติดตามผล (ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, 2560) ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทนสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถจัดอยู่ในส่วนของการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง
ของผู้ป่วยได้ไม่ยากนัก หากมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโคเอ็นไซม์คิวเทนที่ส่ งผลต่อการ
ทางานของร่างกายและสุขภาพ และมีการสื่อสารให้คาปรึกษาที่เหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทนน่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและบาบัดรักษาผู้ป่วย
เรื้อรังที่เพิ่มจานวนสูงมากขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปีได้ไม่มากก็น้อย
สรุป
จากหลักฐานและงานวิจัยอ้างอิงเกี่ยวกับโคเอ็นไซม์คิวเทนที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าโคเอ็นไซม์คิว
เทนมีบทบาทสาคัญต่อทั้งการป้องกันและบาบัดรักษาโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อที่กาลังมี
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จานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปีในประเทศไทย ในขณะที่ความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับคุณประโยชน์ใน
เชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับโคเอ็นไซม์คิวเทนยังไม่ได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
มากเท่าที่ควร อีกทั้งความเข้าใจของผู้คนส่วนมากยังมองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทนว่ามี
สรรพคุณเพียงแค่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเท่านั้น ทาให้ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน ที่มีวางจาหน่ายอย่างแพร่หลายและมีการประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์อยู่อย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ หากสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโคเอ็นไซม์คิวเทนที่มี
ส่วนในการป้องกันและบาบัดรักษาโรคให้มากขึ้นกว่านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอ็นไซม์คิวเทนน่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้การดูแลสุขภาพของประชาชนไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิ ดเห็นเกี่ยวกับเจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของ
นักกีฬากอล์ฟเพศชาย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักกีฬากอล์ฟ จานวน 100 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
นักกีฬากอล์ฟเพศชายมี เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับ พฤติกรรมมี
คะแนนอยู่ในระดับน้อย ระดับความรู้มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ระดับรู้สึกมีคะแนนอยู่ในระดับมาก

คาสาคัญ : เจตคติ, ผลิตภัณฑ์กันแดด
Abstract
The objective of this study were to study the Attitude on sunscreen product of Male
golf athlete classified by personal factors. The sample was male golf athlete totaled 100. The
simple sampling was used and the questionnaire.
This study found that Attitude of male golfer on sunscreen for overall was at high
level. Data analysis Attitude on sunscreen product of Male golf athlete found male golf
athlete total 100 persons was low level, knowledge was medium level and affective was
high level.

Keywords : Keywords : Attitude, sunscreen products
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บทนา
ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อม และมลภาวะต่างๆ เช่น สารพิษในอากาศ อุณหภูมิ ฝุ่นควัน และความร้อน
ของแสงแดด มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจาก ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
เช่น เมืองซึ่งเติบโตขึ้น การทาลายป่าไม้ ทาลายแหล่งน้า การเติบโตของอุตสาหกรรม ประชากรให้ความสาคัญ
กับการปกป้องผิวจากความร้อนของแสงแดด และรังสีที่มาจากแสงแดด เช่น อุลตราไวโอเลต (UV) รังสี UVA
และรังสี UVB ที่ส่องมาถึงพื้นโลก ซึ่งรังสีทั้ง 2 ชนิดมีผลต่อผิวหนัง ทาให้เกิด กระ ฝ้า ผิวหนังเหี่ยวย่น มีอาการ
แพ้ แสบ แดง ไหม้ของผิวหนัง ถ้าหากเรารับรังสีทั้งสองชนิดนี้ในปริมาณที่มาก และยังทาให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่ง
จะทาลายโปรตีนพันธุกรรมทาให้เกิดเนื้องอกที่ผิวหนังได้ [1]
ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร จึงทาให้ ภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนมีแสงแดดมากตลอด
ทั้งปี และมีปริมาณรังสี UVA และ UVB อยู่ใน ระดับสูง โดยเฉพาะฤดูร้อนซึ่งในปัจจุบันมีอุณหภูมิเกิน 40
องศาเซลเซียสขึ้นไป และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปรากฏการณ์โลกร้อน ค่าดัชนี UV ก็พบว่าอยู่
ในระดับปริมาณสูง โดยรังสี UV ที่มีปริมาณสูงส่งผลอันตรายกับผิวหนัง เช่น ทาให้สีผิวคล้า มีจุดด่างดา ผิวแห้ง
กร้าน ปริมาณการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินลดลง จากการทาลายของรังสี UV และจะทาให้เกิดริ้วรอยก่อน
วัย โรคมะเร็งผิวหนัง และในระยะยาวอาจจะมีปัญหากับ DNA [2]
ค่าประสิ ทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีบี (UVB) เราจะเรียกว่า SPF (Sun Protection Factor) ค่า
SPF ก็ คื อ ค่ า ความสามารถในการป้ อ งกั น รั ง สี UVB ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อาการแดงของผิ ว หนั ง ซึ่ ง การจะค านวณ
ระยะเวลาในการป้องกันรังสี UVB จะต้องดูพื้นผิวของเราเป็นหลัก ซึ่งผิวแต่ละคนจะมีระยะเวลาในการป้องกัน
ไม่เท่ากันอยู่แล้ว อย่างเช่น คนผิวขาวเมื่อตากแดดไปเพียง 10 นาที ผิวก็จะเริ่มแดง แต่อย่างคนทั่วไปที่มีผิว
สองสีจะต้องใช้เวลาตากแดด 15 นาที ผิวถึงจะเริ่มแดง หรือถ้าเป็นคนผิวสีเข้มหรือผิวดา ก็อาจจะต้องตาก
แดดนานถึง 30 นาที ผิวถึงจะเริ่มแดง เป็นต้น
ส่วนค่าตัวเลขหลัง SPF ที่ระบุไว้ อย่าง SPF 30 นั้นจะหมายถึง “การใช้ระยะเวลานานกว่า 30 เท่า
ของเวลาที่ทาให้ผิวแดงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังไม่ได้ทาครีมกันแดด” เช่น ถ้าเราอาบแดดในหน้าร้อน
โดยไม่ได้ทาครีมกันแดดแล้วผิวจะเริ่มแดงในเวลา 10 นาที หมายความว่า SPF 30 จะสามารถป้องกันไม่ให้ผิว
แดงได้นาน 300 นาที (5 ชั่วโมง) ดังนั้นหลังจาก 300 นาที ถ้าเรายังต้องโดนแสงแดดอยู่ ก็จาเป็นต้องทาครีม
กันแดดซ้า ด้วยสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะปริมาณของครีมกันแดดที่เราใช้ทา ซึ่งถ้าจะให้ได้รับการป้องกัน
ของค่า SPF ตามที่ ระบุไว้ในฉลาก เราก็ต้องทาครีมกันแดดมากถึง 2 มิลลิกรัมต่อเนื้อที่ผิวหนัง 1 ตาราง
เซนติเมตร แต่ในชี วิตจริงมักทากันไม่ถึงขนาดนั้น ประสิทธิภาพที่บอกไว้ก็อาจจะลดลง 30-50% เช่น จาก
ตัวเลข 5 ชั่วโมง ก็อาจจะเหลือแค่ 2-3 ชั่วโมง เป็นต้น
ประชากรทั้งเพศหญิงและเพศชายหันมาให้ความสาคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด (Sunblock) เพิ่ม
มากขึ้นในประชากรที่เป็นเพศชายมีโอกาสที่จะสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง มากกว่าเพศหญิง เพราะกิจกรรม
หลายชนิดต้องอยู่กลางแจ้ง เช่น กีฬากอล์ฟ ฟุตบอล วิศวกร กีฬาทางน้า เป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบันจึงมี
ผลิตภัณฑ์กันแดด ผลิตออกมาหลายยี่ห้อ เพื่อตอบสนองความต้องการปกป้องผิวของผู้ชายโดยเฉพาะ โดยมี
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ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่องเจตคติเ รื่อ ง
ผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชาย เพื่อนาผลการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อเพิ่มความรู้ในการตัดสินใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด และเพื่อเพิ่มเจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดดให้ผู้ใช้มีความรู้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาเจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชาย
สมมติฐานของการวิจัย
เจตคติในกีฬากอ์ฟต่อผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่ดี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักกีฬากอล์ฟเพศชาย จานวน 100 คน สถานที่บางนาเนวี่ กอล์ฟ
คอร์ส, Suvarnabhumi Golf and Country Club, Krungthep Kreetha Golf Course, กรีนวัลเล่ย์ คันทรี
คลับ, นอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟคลับ, ศุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คอร์ส สมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬากอล์ฟเพศชาย จานวน 100 คน โดยวิธี Simple random sampling
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้ แบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกอล์ฟเพศชาย แบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกอล์ฟเพศชาย ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลง
มาจากแนวคิดทฤษฏีเรื่องเจตคติของ(ระวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธ์) องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive
Component) จานวน 25 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ใช่ และ ไม่ใช่
ตอนที่ 4 แบบสอบถามอารมณ์และความรู้สึก เรื่องผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจาก
แนวคิดทฤษฏีเรื่องเจตคติ [3] จานวน 15 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรง
ตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทดลองใช้แล้วนาไป
วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เจตคติ เ รื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกอล์ฟเพศชายขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่จัดเตรียมแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 ชุด ด้วยตนเอง พร้อมชี้แจง
รายละเอียดให้เข้าใจ และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จานวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ รวบรวม มาท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัส และ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยโปรแกรมสาเร็จรูปต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์และประมวลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยนาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Freqency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิ เคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Freqency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ตอนที่ 3 เป็นลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ เป็นคาถาม
แบบ 2 ตัวเลือก คือใช่และไม่ใช่ จานวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ความรู้ตอ้งปรับปรุง หมายถึง ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ความรู้พอใช้ หมายถึง ได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ60 – 69 ความรู้
ปานกลาง หมายถึงได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ70 – 79 ความรู้ดี หมายถึง ได้คะแนนระหว่าง
ร้อยละ 80 – 89 ความรู้ดี
มาก หมายถึง ได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ 90 – 100

4. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 4 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
[4]
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.00- 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคล ของนักกีฬากอล์ฟเพศชายที่ตอบแบบสอบถามจาแนก
ตาม สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
สถานภาพ
โสด
37
37.00
สมรส
56
56.00
หย่าร้าง
7
7.00
รวม
100
100.00
อายุ
20-30 ปี
23
23.00
31-40 ปี
38
38.00
41-50 ปี
29
29.00
50 ปีขึ้นไป
10
100.00
รวม
100
100.00
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อาชีพ
นักกีฬาอาชีพ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

8
39
23
18
12
100

8.00
39.00
23.00
18.00
12.00
100.00

รายได้
10000-20000
20001-30000
30001-40001
40000 บาท ขึ้นไป
รวม

24
28
48
100

24.00
28.00
48.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักกีฬากอล์ฟเพศชาย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส (ร้อยละ
56.00) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 38.00) ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 39.00) มีรายได้
40000 บาทขึ้น (ร้อยละ48.00) มากที่สุด
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชายวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ หาค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
พฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดด
จานวน
ร้อยละ
1. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์กันแดดสาหรับผู้ชายยี่ห้อใดบ้าง
Garnier Men
69
69.00
NIVEA Men
84
84.00
Neutrogena
52
52.00
Banana Boat Ultra Protect
Faces Sunscreen Lotion
60
60.00
Vaseline Men Totol
Fairness Serum
85
85.00
อื่นๆ
34
34.00
รวม
2. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดบ่อยแค่ไหน

100

100.00

1ครั้งต่อเดือน
2ครั้งต่อเดือน
3ครั้งต่อเดือน
4 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน

39
36
15
6
4
100

39.00
36.00
15.00
6.00
4.00
100.00

26
33
33
3
5
100

26.00
33.00
33.00
3.00
5.00
100.00

รวม
3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดต่อครั้งเท่าไหร่
ต่ากว่า 500บาทต่อครั้ง
501-1000 บาทต่อครั้ง
1001-1500 บาทต่อครั้ง
1501-2000 บาทต่อครั้ง
2000 บาทขึ้นไป
รวม
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4. เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดของท่าน
เพื่อป้องกันแสงแดด
เพื่อปกป้องผิว
เพื่อตามสมัยนิยม
ตามคาแนะนาและโฆษณา
อื่นๆ
รวม
5. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดในช่วงเวลาใดมากที่สุด
เวลา 06.00-10.00 น
เวลา 11.00-15.00 น
หลังเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
รวม
6. ผู้ทมี่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดคือใคร
แพทย์/เภสัช
ตัวแทนจาหน่าย
เพื่อน
สื่อโฆษณา
บุคคลในครอบครัว
อื่นๆ
รวม

62
19
5
10
4
100

62.00
19.00
5.00
10.00
4.00
100.00

40
45
15
100

40.00
45.00
15.00
100.00

20
16
20
24
11
9
100

20.00
16.00
20.00
24.00
11.00
9.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬา
กอล์ฟเพศชาย พบว่า นักกีฬากอล์ฟเพศชายรู้จัก ผลิตภัณฑ์กันแดด ยี่ห้อVaseline Men Totol
Fairness Serum (ร้อยละ 85.00) ซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 39.00) ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์กันแดดครั้งละ 501-1000 บาทต่อครั้ง และ 1001-1500 บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 33.00) มีเหตุผลใน
การซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด (ร้อยละ 62) ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดในช่วงเวลา 11.00-15.00 น.
(ร้อยละ 45.00) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดคือสื่อโฆษณา (ร้อยละ 24.00) มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชายแสดงค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชาย ในภาพรวมและรายด้าน
เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬา
กอล์ฟเพศชาย
1. การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดทาให้รู้สึกเป็นคน
ทันสมัย
2. ท่านคิดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด สามารถ
ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนัง
3.การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ทีม่ ีค่า SPF สูงๆ
สามารถป้องกันรังสียูวีได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์กัน
แดด ที่มีค่า SPF ต่าๆ
4. คนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์กันแดด คือคนที่ใส่ใจ
สุขภาพ
5. การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดมารถช่วยฟื้นฟูผิวให้
ขาวกระจ่างใส
6.โลชั่นผิวแทน ไม่สามารถปกป้องรังสียูวี
7. ผลิตภัณฑ์กนั แดดมีความเหนอะหนะ สาร
ตกค้างทาให้รูขุมขนอุดตันทาให้เกิด สิว ได้
8. ผลิตภัณฑ์กนั แดดราคาสูงๆ มีคุณภาพดี
ปกป้องแสงแดดดีกว่า
9. ผลิตภัณฑ์กนั แดดที่มีคุณภาพดีควรผลิตจาก
แหล่งผลิตที่มี ชื่อเสียง และอย.รับรองความ
ปลอดภัย
10. ผลิตภัณฑ์กันแดดมีราคาแพงเกินไป
11.ผลิตภัณฑ์กันแดดมีหลากหลายชนิดให้
เลือกใช้
12.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์กันแดดช่วยลดรอย
เหี่ยวย่น ฝ้า กระ
13.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์กันแดดมีความจาเป็น
ต่อการปกป้องรังสียูวี
14.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์กันแดดที่ดีควรมีการ
โฆษณาที่น่าสนใจ

n = 100
S.D

2.95
1.30

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.38

1.10

ปานกลาง

3.42

0.94

ปานกลาง

4.01

0.76

มาก

3.70

0.87

มาก

3.83
3.78

0.83
0.87

มาก
มาก

3.78

0.90

มาก

4.43

0.77

มาก

4.08
3.66

0.58
0.78

มาก
มาก

3.43

0.87

ปานกลาง

4.52

0.59

มากที่สุด

3.84

0.07

มาก
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15.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนผสมที่
ทามาจากสมุนไพร ดีกว่าส่วนผสมที่มาจาก
สารเคมี
รวม

3.93

0.06

มาก

3.78

0.20

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าอารมณ์เรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชาย ในภาพรวมเห็ น ด้ ว ย
อยู่ ใ นระดั บ มาก (  = 3.78) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ 13.ท่ า นคิ ด ว่ า
ผลิตภัณฑ์กันแดดมีความจาเป็นต่อการปกป้องรังสียูวี (  = 4.52)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง เจตคติเรื่องผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักกีฬากอล์ฟเพศชาย ในเขตกรุงเทพฯ มี
ประเด็นให้อภิปรายดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด เท่ากับ 2.00 คะแนน หมายถึงมีเจตคติอยู่ใน
ระดับน้อย คือซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด 1 ครั้งต่อเดือน
2. คะแนนเฉลี่ยของความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด เท่ากับ 2.78 หมายถึงมีเจตคติในระดับปานกลาง
คือผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่าSPF ต่า ไม่สามารถป้องกันแดดได้นาน
3.คะแนนเฉลี่ยของอารมณ์ ในการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด เท่ากับ 3.97 หมายถึงมีเจตคติในระดับมาก คือ
ผลิตภัณฑ์กันแดดมีความจาเป็นต่อการปกป้องรังสียูวี
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Superoxide
dismutase (SOD) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชน ซึ่งมีอายุระหว่าง 30–40 ปี ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแบบสอบถามออนไลน์โดยผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมออนไลน์ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิว
เตสอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ยของความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสอยู่
ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ยของอารมณ์และความรู้สึกในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิส
มิวเตสอยู่ในระดับมาก และคะแนนเฉลี่ยของเจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิว
เตสมีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : เจตคติ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส

Abstract
The objectives of this research are to study attitudes about consumption of Superoxide
dismutase supplementary food products. The sample group is 150 people aged between 3040 years in Bangkok. Data is a questionnaire and the statistics used in data analysis are
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frequency, mean, standard deviation. Give away online questionnaires by online food
supplement distributors selling many brands.
The research found that the average score of consumption behaviors of superoxide
dehydrated food supplements is at a low level. The average score of knowledge on the
consumption of superoxide supplements is low. The average score of emotions and feelings
in the consumption of Super Oxide Distillery supplements is at a high level. And the average
score of attitudes in the consumption of superoxide dietary supplements has a moderate
level of attitude
Keywords : attitude, dietary supplement products, Superoxide distribute

บทนา
ปัจจุบันการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ต้องใช้ชีวิตกันอย่างรีบเร่ง จึงทาให้
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตาม เช่น การรับประทานอาหารจานด่วน การไม่รับประทานอาหาร
เช้า ไม่ค่อยออกกาลังกาย และต้องพบกับปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง รวมถึงทางอารมณ์ ความเครียด
จากการทางานที่รีบเร่ง จากการจราจรที่แออัดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งพฤติกรรมการดาเนินชีวิตเช่นนี้
อาจทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพฤติกรรมการดาเนินชีวิตและการสะสมของ
อนุมูลอิสระในร่างกาย
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มักพบปัญหาสุขภาพ เนื่องมาจากลักษณะการดารงชีวิต (The Lifestyle) เช่น การสูบบุหรี่ การดื่ม
เหล้า การรับประทานอาหารไขมันสูง ไม่มีกากใยอาหาร วิธีการจัดการกับความเครียดที่ไม่เหมาะสมในวัย 3040 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในวัยนี้มีการปรับบทบาทใหม่อย่างมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่เกิด
จากการไม่สามารถปรับเข้าสู่บทบาทใหม่ เช่น มีปัญหาในการทางาน มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน - การเปลี่ยน
งาน การผิดหวังในความรัก การสิ้นสุดการหมั้น - การสมรส ความผิดหวังจากการแท้งบุตร ความผิดหวัง
เกี่ยวกับบุตร เป็นต้น ปัญหาเหล่านั้นล้วนทาให้เกิดความเครียดและการสะสมของอนุมูลอิสระในร่างกาย
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562)
อนุมูลอิสระ (free radicals) เป็นสารที่มีอิเลคตรอนอิสระ (unpaired electron) อยู่ในวงนอกของ
อะตอมหรือโมเลกุล ในวงจรดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ใช้ออกซิเจน จะมีอนุมูลอิสระของออกซิเ จน
อย่างเช่น hydroxy radical (◦OH), superoxide anion (O2), hydroperoxyl radical (HO2) เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากการใช้ออกซิเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ต่าง ๆ ของ เซลล์ซึ่งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา นอกจากนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ รังสียูวี (UV-ray) โอโซน (ozone) ควันจากท่อไอเสีย
รถยนต์ และควันบุหรี่ เป็นต้น ยังสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดมีการก่อตัวของอนุมูลอิสระเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
อนุ มู ล อิ ส ระส่ ว นใหญ่ มี ค วามไม่ ค งตั ว และไวต่ อ การท าปฏิ กิ ริ ย า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อนุ มู ล ไฮดรอกซิ ล
(hydroxyl radicals) ซึ่ ง จั ด เป็ น สารออกซิ ไ ดส์แรงสู ง (Reactive Oxygen Species: ROS) ที่ มี ค วามว่ อ งไว
สูงสุด (เจนจิรา จิรัมย์ และประสงค์ สีหานาม, 2554)
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) คือสารที่สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยา oxidation
ด้วยเหตุที่ ROS เกิดขึ้นมาจากกระบวนการต่างๆ ในการดารงชี วิต ดังนั้นร่างกายจึงต้องสร้างสารต้านอนุมูล
อิสระขึ้นมาเพื่อกาจัดและลดความรุนแรงของ ROS ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น co-enzyme Q10 alpha-lipoic acid
เป็นต้น โดยปกติแล้วการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนั้นมีอย่างเพียงพอต่อการเกิดอนุมูลอิสระขึ้น
ภายในร่ า งกาย แต่ ห ากมี ส ภาวะผิ ด ปกติ ใ นร่ า งกาย เช่ น ความเครี ย ด การนอนดึ ก ติ ด ต่ อ กั น นาน ๆ การ
รับประทานยาที่มีผลลด antioxidant enzyme หรือสภาวะโรคต่างๆ ก็อาจจะทาให้การสร้างอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึ้นจนเสียสมดุลระหว่าง antioxidant และ อนุมูลอิสระเกิดเป็นภาวะ oxidative stress อนุมูลอิสระที่
ไม่ได้ถูกกาจัดจะไปทาลายเซลล์และเนื้อเยื่อทาให้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้ เช่น เป็นต้นเหตุของ
ภาวะหลอดเลือดอุดตัน มะเร็ง Parkinson รวมถึงอาการอักเสบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระใน
ร่างกายนั้นมีความสาคัญในการป้องกันการเกิดโรคและความเสื่อมของร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งสารต้านอนุมูล
อิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1) ป้องกันการเกิดขึ้นของ ROS ได้ 2) สามารถจับกับ ROS ที่เกิดขึ้นก่อนที่
ROS นั้นจะไปทา อันตรายเนื้อเยื่อต่าง ๆ 3) ต้องไม่เพิ่มความแรงของอนุมูลอิสระหรือไม่เปลี่ยน ROS ที่มีความ
แรงต่าไปเป็น ROS ที่มีความแรงสูงเช่นไม่เปลี่ยนจาก super oxide ไปเป็น hydroxyl radical เป็นต้น 4) ทา
ให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการทางานของ antioxidant enzyme หรือสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ 5) เพิ่ม
การแสดงออกของยีนที่ ใ ช้ส ร้าง antioxidant enzyme และช่วยในการฟื้นฟูความเสียหายของเซลล์หรื อ
เนื้อเยื่อจากการถูกทาลายด้วยอนุมูลอิสระ (Nimse., 2015)
Superoxide dismutase (SOD) คือ เอนไซม์ที่สาคัญชนิดหนึ่งในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่เกิดจาก
การเผาผลาญและใช้พลังงานภายในเซลล์ เอนไซม์ชนิดนี้มีอยู่ในร่างกายตั้งแต่แรกเกิด แต่จะมีปริมาณลดลง
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เรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่ง SOD ทาหน้าเป็นเหมือนปราการด่านแรกที่คอยกาจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ชีวิตประจาวันของเรา ก่อนที่อนุมูลอิสระจะทาปฏิกิริยาและเข้าสู่กระบวนการก่อให้เกิดสารพิษและเข้าไป
ทาลายเซลล์ในร่างกายให้เสื่อมสลาย โดยขั้นตอนนี้ SOD จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นน้าและก๊าซออกซิเจนที่
ไม่มีพิษต่อร่างกาย ในส่วนของการกาจัดอนุมูลอิสระในชั้นทุติยภูมิ จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายผลิต SOD ได้ไม่
เพียงพอ ร่างกายจึงต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่น ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการ
ทานอาหารทั่วไป สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกฤทธิ์ได้ไม่นาน และกาจัดได้เพียงบางส่วน แล้วตัวมันเองก็
สลายไป จึงจาเป็นต้องรับประทานในปริมาณมากจึงจะเห็นผลและประสิทธิภาพนั้น เอนไซม์ SOD จึงเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญและควรได้รับการเสริมเพิ่มเติมทดแทน SOD ของร่างกายที่ลดลง เพราะถ้าขาดจะทา
ให้ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องในการเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นสารที่ไม่มีพิษได้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีขายในปัจจุบันนี้กว่าร้อยละ 90 จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมักจะมีประโยชน์กับระบบต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจ
และหลอดเลือดช่วยในการมองเห็นเสริมสุขภาพความงามของผิวและผมเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง และโรคจาก
ความเสื่อมของระบบต่าง ๆ สารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ อาหาร
เสริม SOD ที่พบในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น ยี่ห้อMIRINE, Maxika+, Eighteen, Ledoma Plus SOD,
Innar Ageless SOD เป็นต้น โดยมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูผิวให้ขาวกระจ่างใส ช่วยปกป้องรังสี UV ลดรอยดาจาก
สิว ดูแลสุขภาพหัวใจ ชะลอวัย เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ลดปัญหาเซลลูไลท์ เป็นต้น และได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม SOD เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริโภคที่กาลังสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SOD ในการดูแลสุขภาพ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่จะสนใจจะเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้ในการนาข้อมูลไปใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการวางแผน และกาหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้อ ย่า ง
เหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SOD
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชาชน ซึ่งมีอายุระหว่าง 30–40 ปี ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีคาถามจานวน 5 ข้อได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลายปิดที่มีคาตอบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบเลือกตอบ
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ตอนที่ 3 แบบวั ด ความรู้ เ กี่ ย วกับ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณฑ์ เ สริม อาหาร SOD โดยมี เ นื้ อ หาวั ด ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SOD เป็นแบบสอบถามแบบถูก ผิด มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ จานวน 10
ข้อ
ตอนที่ 4 แบบวัดเจตคติเกี่ย วกับ เจตคติใ นการบริ โ ภคผลิต ภัณฑ์ เสริม อาหาร SOD ของวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
แจกแบบสอบถามออนไลน์โดยผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลาย
ยีห่ อ้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้แบบสอบถามจานวน 150 ชุด นามาประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 33 – 35 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000
บาท
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร SOD 1 ครั้งต่อเดือน ซื้อต่ากว่า 500 บาทต่อครั้ง ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD ทุก
วัน ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อความสวยงามของผิวพรรณ ส่วนใหญ่รับประทานในช่วง 06:01-12.00 น. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD คือ ตัวแทนจาหน่าย ส่วนใหญ่ รับประทานน้อยกว่า 1 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ใน
ระดับสูง และระดับต่า
อารมณ์และความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีเจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิว
เตส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสอยู่ใน
ระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสของวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีประเด็นให้อภิปรายผลดังนี้
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คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเท่ากับ 2.1
คะแนน อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ในการบริโภคผลิตภั ณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเท่ากับ 2.4
คะแนน อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยของอารมณ์และความรู้สึกในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส
เท่ากับ 4.0 คะแนน อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยของเจตคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตสเท่ากับ 2.83
คะแนน หมายถึงมีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสแก่
ผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย ส่วนประกอบและความเหมาะสมในการใช้ โดยเป็นข้อมูลที่เป็น
กลาง ไม่โน้มเอียงเพื่อผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใด เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่
ผู้บริโภคจะสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสได้อย่าง
ปลอดภัย
เอกสารอ้างอิง
เจนจิรา จิรัมย์, และประสงค์ สีหานาม. (2554). อนุมูล อิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ: แหล่งที่มาและกลไก
การเกิดปฏิกิริยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ,์ 1(1), 59-70.
นันทวรรณ วังแสง. (2554). ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชือเอชไอวีที่ได้รับยา
ต้านไวรัส (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรณรงค์ สิงห์สาราญ. (2551). เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
ศศิธร ปรีชา. (2555). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนวัยท้างานในกรุงเทพมหานคร เขตเศรษฐกิจของเมือง :
กรณีศึกษากลุ่มวิภาวดี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน
ดุสิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2548). พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พัฒนาศึกษา.
อัญชลีพร ปัญโญ. (2554). เจตคติเกี่ยวกับนันทนาการของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Nimse, SB., & Pal, D. (2015). Free Radicals, Natural Antioxidants, and Their Reaction
Mechanisms. RSC Advances, 5(35):27986-8006.
118

ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
STUDY OF KNOWLEDGE ON FOOD SUPPLEMENT LAW OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT STAFF IN FOOD SUPPLEMENT FACTORY
BANGKOK METROPOLITAN REGION
ณัฏฐิญา ทองรอด1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์2
Nattiya Tongrod1 Assistant Professor Pansak Sugkraroek MD, FRCOG (T)2
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
Master Degree Candidate, Department of Anti-aging and Regenerative Medicine, College of Integrative
Medicine, Dhurakij Pundit University.1
Email : pusanisa.pla@gmail.com1
Vitallife Scientific Wellness Center โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล2
Vitallife Scientific Wellness Center at Bumrungrad International Hospital.2
Email : pansak@bumrungraddoctor.com2

119

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจ้าหน้าที่
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษา
ความแตกต่างกันของระดับความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
สาขาที่จบการศึกษา การอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการหาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของเจ้ า หน้ าที่ วิจั ยและพั ฒนาผลิ ต ภัณฑ์ใ นโรงงานผลิ ตผลิ ต ภัณฑ์ เสริ มอาหารเขต
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติค่าที (t-test) หรือการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่วิจั ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า และยั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร โดยมี
ประสบการณ์การทางาน สาขาที่จบการศึกษา การอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการหา
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารต่างกัน มีระดับความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเป็น
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คาสาคัญ : ความรู้ กฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงาน

Abstract
Objective of this research was to study knowledge on food supplement law of research
and development staff in food supplement factory Bangkok metropolitan region and study
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differences in the level of knowledge on food supplement law classified by work experience,
degree, training course on food supplement law, self- learning on information about food
supplement law. The sample groups included 35 research and development staff in food
supplement factory Bangkok metropolitan region.The tools of this research were questionnaire
statistic used are independent samples ( t- test) or one- way analysis of variance statistic for
data analysis.
The results of the study showed that research and development staff had knowledge
on food supplement law at low level and did not pass the criteria knowledge on food
supplement law. differences in work experience, degree, training course on food supplement
law, self- learning on information about food supplement law lead to difference in level of
knowledge on food supplement law at statistically significant 0. 05. The results of this study
can be used as a guideline for relevant agencies to strengthen knowledge on food supplement
law for research and development staff in food supplement factory.
Keywords : Knowledge, Food Supplement Law, Research and Development Staff, Factory

บทนา
ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญ และความจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะศึกษาเรื่อง ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สืบเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีรายงานสถิติการจับกุมดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดสูงสุดในปี
พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติเข้าพื้นที่ในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และมีการปลอมปนยา จานวน 65 แห่ง และยึดผลิตภัณฑ์
จานวน 222 รายการ (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) ซึ่งเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อาหารก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคในวงกว้าง
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กฎหมายบัญ ญั ติใ ห้ทุ กคนต้องรู้ เพื่ อปฏิบั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกับ ตนเอง และสังคมของตน
เพราะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการรักษาระเบียบวินัยของทุกสังคม โดยกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็น
กฎหมายหนึ่งในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
ดังนั้น สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้นากฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จาเป็นต้องรู้และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ดาเนินกิจการในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด กับเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิต ภัณฑ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของระดับความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน สาขาที่จบการศึกษา การอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการหา
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิ ตภัณฑ์เสริม อาหารของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงาน
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจานวน 35 โรงงาน ดังนั้น เมื่อกาหนดให้หนึ่ง
โรงงานใช้ตัวแทนหนึ่งคนประชากรทั้งหมดจึงมี 35 คน
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจานวน 35 โรงงาน โดยขนาดของตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม โดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น และเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
กาหนดตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่มีจานวน 35 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย 1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
เป็นแบบสอบถามปลายปิด จานวน 6 ข้อ และ2) แบบสอบถามความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่293) พ.ศ.2548 เรื่องผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เป็นแบบเลือกตอบถูก ผิด จานวน 40 ข้อ และวัดประสิทธิภาพของแบบสอบถาม โดยเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage)
โดยประยุ ก ต์ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ระดั บ ความรู้ อ้ า งอิ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลของกรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน รวิวรรณ เจริญใจ, 2560) และอ้างอิงเกณฑ์การประเมินผลของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2. ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test หรือ One-Way ANOVA เพื่อหาความแตกต่างกันของระดับ
ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน สาขาที่จบการศึกษา การ
ได้รับการอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการหาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า จานวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ระดับปานกลาง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 ระดับสูง จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.57 ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.43 และผ่านเกณฑ์ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 โดยจากการเปิดเผยข้อมูลสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีการ
ดาเนินคดีจับกุมผู้กระทาความผิดกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพมาแล้วประมาณ 400 แห่ง มูลค่าของกลางกว่า 300
ล้านบาท (ข่าวไทยพีบีเอส, 2561) และมีสถิติการจับกุมดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติเข้าพื้นที่ในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และมีการปลอมปนยา จานวน 65 แห่ง และยึดผลิตภัณฑ์จานวน 222
รายการที่เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม และมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2561) ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจะทาให้เกิดความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญในการนาความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และไม่กระทาการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละ ความรู้ของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์
ระดับ
สูง (คะแนนร้อยละ 80 – 100)
ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79)
ต่า (คะแนนร้อยละ 0 – 59)
รวม
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์ (คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป)
ไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนนต่ากว่าร้อยละ 70)
รวม

จานวน (คน)
3
11
21
35
10
25
35

ร้อยละ
8.57
31.43
60.00
100.00
28.57
71.43
100.00

จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 0 - 9 ปี
(จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29) กับ 10 - 19 ปี (จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71) มีระดับความรู้
ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจั ยของมนตรี นุกูลกิจ (2540) การสารวจความรู้เรื่องกฎหมายอาหารของผู้ที่นาหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ทราบ
ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติอาหารร้อยละ 64.75 เหตุผลส่วนใหญ่คือ ไม่ทราบ และไม่เคย มี
ประสบการณ์กับเรื่องดังกล่าวมาก่อน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จบการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์
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(จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14) กับ สาขาวิทยาศาสตร์ (จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86) มีระดับ
ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า หากผู้ดาเนินกิจการจะคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาปฏิบัติงาน ควรมี
การเลือกรับเจ้าหน้าที่ที่จบสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากผู้ที่
ปฏิบัติงานสายงานนี้ต้องใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางสาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่
เคยอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57) กับ ไม่เคยอบรม
อบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43) มีระดับความรู้ด้าน
กฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ชนก วงษ์เจริญ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ พบว่ารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
ด้ า นการฝึ ก อบรมในขณะท างานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งการอบรมกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความสามารถ ความพร้อม และเกิดทักษะใน
การทางาน และเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการหาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ต่างกัน คือ ประสบการณ์จากการทางาน (จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57) เว็บไซต์สานักอาหาร (จานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57) และสอบถามเจ้าหน้าที่ อย. (จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86) มีระดับ
ความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าหน้าที่
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หาข้อมูลจากเว็บไซต์สานักอาหารมากที่สุด อาจเนื่องมาจากเว็บไซด์สานักอาหารเป็น
แหล่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก และรวดเร็วที่สุดในการ
ปฏิบัติงาน แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างกันของระดับความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน สาขาที่จบการศึกษา การอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และการหาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้อมูลทั่วไป

n

ร้อยละ

ประสบการณ์
0 - 9 ปี
การทางาน
10 - 19 ปี
สาขา
สังคมศาสตร์
ที่จบการศึกษา วิทยาศาสตร์
การอบรม
เคยอบรม
หลักสูตรกฎหมาย ไม่เคยอบรม
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

19
16
6
29
24
11

54.29
45.71
17.14
82.86
68.57
31.43

ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
25.16
20.88
22.96
23.80
24.67
20.00

S.D ค่า t / F p-value

5.284
5.149
5.948
4.780
5.467
4.561

2.417

0.021*

7.163

0.000*

2.461

0.019*
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างกันของระดับความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน สาขาที่จบการศึกษา การอบรมหลักสูตรกฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และการหาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป

การหาข้อมูล
ความรู้
ด้านกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

ประสบการณ์
จากการทางาน
เว็บไซต์
สานักอาหาร
สอบถาม
เจ้าหน้าที่ อย.

n

ร้อยละ

10

28.57

ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
27.10

17

48.57

21.12

5.464

8

22.86

22.75

3.284

S.D ค่า t / F p-value

5.567

4.373

0.021*

หมายเหตุ : มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ดาเนินกิจการในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
และความพร้อมในการปฏิบัติงาน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม
กฎหมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
1.3 การทางานที่นานขึ้นความรู้ของเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจจะลดลงระหว่างการ
ทางาน ดังนั้น ผู้ดาเนินกิจการในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรจัดอบรมเรื่อง กฎหมายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทบทวนความรู้
และรับทราบข้อมูลกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การศึกษาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลบังคับใช้
รายการอื่น ๆ ในเชิงลึก
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่ มีผลต่อโรคงูสวัด
ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ เดือนและฤดูกาล และศึกษาด้านอื่นเพิ่มเติม คือ แผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ระยะเวลา
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ที่ผื่นหาย และอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด (Postherpetic neuralgia หรือ PHN) โดยเก็บ
ข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยโรคงูสวัดที่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559-2561
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมทั้ง 3 ปี มีจานวนผู้ป่วยโรคงูสวัดทั้งสิ้น 1,619 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62 มีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.63:1 ความชุกของโรคงูสวัดใกล้เคียงกันในแต่ละปี
คือ 94, 92 และ 90 ต่อ 100,000 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 23.0 รองลงมาเป็น
50-59 ปี ร้อยละ 19.7 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 60 ปี เดือนที่ผู้ป่วยมากสุด คือ เดือนมกราคม และ
ในแต่ละฤดูมีจานวนผู้ป่วยใกล้เคียงกัน แผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากสุด คือ แผนกผิวหนัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ร้อยละ 92.3 มีระยะเวลาที่ผื่นหายภายใน 21 วัน อัตราการเกิดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด
เท่ากับร้อยละ 1.6 และอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 60 ปี
ข้อมูลการศึกษาเรื่องเพศสอดคล้องกับตาราแพทย์ผิวหนัง Fitzpatrick’s Dermatology in General
Medicine, 8 th Edition, การศึกษาของ Lesniak และรายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดจากสานักระบาดวิทยาของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เช่นเดียวกับข้อมูลการศึกษาอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายมีค่า
ใกล้เคียงกับ รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดจากสานักระบาดวิทยาของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ข้อมูลการศึกษาเรื่องเดือนและฤดูกาลสอดคล้องกับตารา Fitzpatrick แต่ข้อมูลการศึกษาเรื่องช่วงอายุไม่
สอดคล้องกับตารา Fitzpatrick, การศึกษาของ Lesniak, การศึกษาของ Johnson และรายงานผู้ป่วยโรค
งูสวัดจากสานักระบาดวิทยาของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เช่นเดียวกันกับข้อมูลการศึกษา
เรื่องอัตราการเกิดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัดแตกต่างกับตารา Fitzpatrick, การศึกษาของ
Johnson และการศึกษาของ Kawai
คาสาคัญ : โรคงูสวัด ความชุก อาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด

Abstract
This retrospective study aimed to determine the prevalence and factors affected to
herpes zoster infection such as age, gender, month and season at the time of presentation
and study for hospital department, length of time taken for the rash to disappear and pain
persisting after the rash has healed (Postherpetic neuralgia or PHN). The retrospective datas
were collected from medical records of patients with herpes zoster infection in a private
hospital during 2016-2018.
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The study found that the total number of patients with herpes zoster infection was
1,619 over the 3-year period. Most patients were female (62.0 %) and the ratio of female to
male was 1.63:1. Each year, the prevalence of herpes zoster infection appeared to be similar
at 94, 92 and 90 per 100,000 people. Most of the patients (23.0 %) were between the age of
30 and 39 years, while 19.7% were between the age of 50 and 59 years. The highest number
of patients was in January and there were similar number of cases during difference seasons.
Dermatology center was where most of patients were treated. Most skin lesions (92.3 %)
disappeared after 21 days of treatment. The rate of patients with postherpetic neuralgia was
1.6 % and occurred in those under 60 years of age.
In this study, the gender factor has corresponded to the 8th edition of Fitzpatrick's
Dermatology in General Medicine, the study of Lesniak and the reports of herpes zoster
infection from the Bureau of Epidemiology in Thailand in 2011. The ratio of female to male
was similar to the reports of herpes zoster infection from the Bureau of Epidemiology in
Thailand in 2011. Month and season at the time of presentation has corresponded to
Fitzpatrick textbook. In contrast, the age factor has not corresponded to the Fitzpatrick
textbook, the study of Lesniak, the study of Johnson and the patient reports of herpes zoster
infection from the Bureau of Epidemiology in Thailand in 2011. The rate of patients with
postherpetic neuralgia has not corresponded to the Fitzpatrick textbook, the study of Johnson
and the study of Kawai
Keyword : Herpes zoster, Prevalence, Postherpetic neuralgia
บทนา
เมื่อปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกาหนดให้ต้องรายงานโรคงูสวัด
อย่างเป็นทางการ จึงได้ทราบอัตราป่วยของโรคงูสวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยการรายงานครั้งล่าสุดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีอัตราป่วย 41.41 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราป่วยของปี พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007) และปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2004) คือ 21.78 และ 14.30 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (สุวดี ดี
วงษ์, 2554) ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคงูสวัด เนื่องจากว่าไม่ได้มีก าร
รายงานของโรคงู ส วั ด มานานหลั ง จากปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และผู้ วิ จั ย อยากทราบแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงของโรคงูสวัด เนื่องจาก ณ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคสุกใสและโรคงูสวัด เพื่อหาข้อเท็จจริงทาง
ระบาดวิทยา และปัจจัยอื่น ที่สัมพันธ์กับโรคงูสวัด
โรคงูสวัด (Herpes zoster หรือ shingles) เกิดจากการติดเชื้อ Varicella-Zoster Virus (VZV) ซึ่ง
เป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่ทาให้เกิดโรคสุกใส (Sampathkumar, 2009) ไวรัส VZV ไปตามเส้นประสาทและ
หลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาทโดยไม่มีการแสดงอาการ ต่อมาไวรัส VZV จะถูกกระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อ ครั้งที่ 2
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โดยแสดงออกเป็นโรคงูสวัด ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการนามาก่อนผื่นขึ้นเป็นเวลาหลาย ๆ วัน เช่น อาการปวด และ
paresthesia ตามผิวหนังที่เส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งมาเลี้ยง (dermatome) ผื่นของโรคงูสวัดจะเป็นกลุ่ม
ผื่นแดงและตุ่มน้าอยู่บนพื้นผิวหนังสีแดงตาม dermatome และเป็นข้างเดียว จะกลายเป็นตุ่มหนองแล้วแตก
แห้งเป็นสะเก็ดคงอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วหลุดไป (Goldsmith, 2012) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
นิยมทา Tzanck smear ส่วนรูปแบบอื่น ๆ เป็นการตรวจที่จาเพาะขึ้น เช่น Viral culture, FAMA เป็นต้น
การรักษาโรคงูสวัดคือการให้รับประทานยาต้านไวรัส และยาแก้ปวด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้
เช่ น การติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย (Bacterial super-infection) อาการปวดเส้ น ประสาทหลั ง จากเป็ น โรคงู ส วั ด
(Postherpetic neuralgia) ผิวหนังมีแผลเป็น เป็นต้น (สุทัศน์ ดวงดีเด่น, 2554)
รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัด ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) (สุวดี ดีวงษ์ , 2554) ได้รายงานว่าอัตราป่วย
41.41 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศหญิง 15,121 คน เพศชาย 11,374 คน อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย
เท่ากับ 1.3:1 จากข้อมูลปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) อัตราป่วยเท่ากับ 7.99 ต่อประชากรแสนคน พบว่า จานวน
ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ช่วงอายุที่มีความชุกมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 55-64 ปี พบผู้ป่วย
สูงสุดในเดือนสิงหาคม
รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัด ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) (ศรินยา พงศ์พันธุ์, 2552) อัตราป่วยโรคงูสวัด
เท่ากับ 32.78 ต่อ ประชากรแสนคน พบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 12,019 คน เพศชาย
8,785 คน อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.37:1 กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้น
ไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี พบจานวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม
และเดือนสิงหาคม
ตาราแพทย์ผิวหนัง Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th Edition (Goldsmith,
2012) เขียนไว้ว่าโรคงูสวัดเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี โดยไม่มีความชุกตามฤดูกาล ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญคือ
อายุมากขึ้น โดยจานวนผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกหนึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ คือ cellular immune dysfunction เช่น การติดเชื้อเอชไอวี การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็น
ต้น ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคงูสวัด ได้แก่ เพศหญิง คนผิวขาว เป็นต้น อัตราการเกิด
ของ PHN จะอยู่ที่ 8%-15% อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุด อาการปวดอย่างชัดเจนจะอยู่ที่ 3 เดือน หรือ
มากกว่านั้น ซึ่งเกิดได้ยากมาก ๆ ในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันปกติ ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี แต่พบ 12%-15% ในผู้ป่วย
โรคงูสวัดที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
Lesniak et al. (2018) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โรคงู ส วั ด ในประเทศเยอรมนี ตั้ ง แต่ ปี 2005-2016
อุบัติการณ์ของโรคงูสวัดในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี ประมาณ 1 ใน 1,000 และอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ประมาณ
10 ใน 1,000 และสูงขึ้นอย่างชัดเจนในคนอายุตั้งแต่ 50 ปี โดยพบเพศหญิง 58% และเพศชาย 41% และ
1% ไม่ได้จดบันทึก เช่นเดียวกับ Johnson et al. (2015) ได้รายงานว่าอุบัติการณ์โรคงูสวัดเฉลี่ย 3.4-4.82
ต่อ 1,000 คนต่อปีในทวีปยุโรป และเพิ่ม ขึ้นเป็น 11 ต่อ 1,000 คนต่อปีในคนอายุตั้งแต่ 80 ปี ความเสี่ยงใน
การเกิดโรคงูสวัดอยู่ที่ 25-30% และจะสูงมากกว่า 50% ในคนที่อายุตั้งแต่ 80 ปี ความเสี่ยงในการเกิดโรค
งูสวัดเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุ 50 ปี อัตราการเกิดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด เท่ากับร้อยละ 7.4
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ซึ่งสอดคล้องกับ Kawai et al. (2014) พบอุบัติการณ์ของโรคงูสวัด 3-5 ใน 1,000 คนต่อปีในอเมริกาเหนือ
ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ในอายุ 60 ปี ประมาณ 6-8 ใน 1,000 คนต่อปี และในอายุ 80 ปี ประมาณ
8-12 ใน 1,000 คนต่อปี อัตราการเกิดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด เท่ากับร้อยละ 5-30
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรค แยกตามเพศ ช่วงอายุ เดือน
และฤดูกาล รวมถึงศึกษาแผนกที่วินิจฉัย ระยะเวลาที่ผื่นหายและอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรค
งูสวัด (Postherpetic neuralgia) ของผู้ป่วยโรคงูสวัดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบย้อนหลัง (Retrospective study) โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยโรค
งูสวัดที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ด้วยแบบบันทึกข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนความชุกของโรคใช้วิธีการคานวณตามวิธีคิดทางระบาดวิทยา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (ค.ศ. 2016-2018) จานวนผู้ป่วยโรคงูสวัดใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ 539,
540 และ 540 ตามลาดับ ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง จานวน 320, 338 และ 346 คน เป็นเพศชาย จานวน 219,
202 และ 194 คน ตามลาดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.46:1, 1.67:1 และ 1.78:1
ตามลาดับ อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายในแต่ละปีดูเหมือนไม่แตกต่างกัน อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายโดย
เฉลี่ยรวม 3 ปี เท่ากับ 1.63:1 (ตารางที่ 1)
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ซึ่ ง ผลสอดคล้ อ งกั บ ต าราแพทย์ ผิ ว หนั ง
Fitzpatrick (Goldsmith, 2012) เขียนไว้แค่ว่า เพศหญิงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคงูสวัด โดยไม่ได้
ระบุอัตราส่วน เช่นเดียวกับ Lesniak et al. (2018) พบในเพศหญิงร้อยละ 58 ที่มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษานี้
ซึ่งพบเพศหญิงโดยเฉลี่ยร้อยละ 62 ในทานองเดียวกันจากรายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดจากสานักระบาดวิทยาของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) (สุวดี ดีวงษ์, 2554) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอัตราส่วน
เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.3:1 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษานี้ ที่พบอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ
1.63:1
จานวนผู้ป่วยทั้งหมดในแต่ละปี เท่ากับ 572,663, 585,264 และ 596,004 คน ตามลาดับ ความชุก
ของโรคงูสวัดเหมื อนว่าจะเท่ า ๆ กันในแต่ละปี เท่ากับ 94, 92 และ 90 ต่อ 100,000 คน โดยเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 92 ต่อ 100,000 คน (ตารางที่ 1และภาพที่ 2)
ช่วงอายุที่มีมากที่สุดทั้ง 3 ปีคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 125, 122 และ 125 คน คิดเป็นร้อยละ
23.2, 22.6 และ 23.1 ตามลาดับ รองลงมาจะอยู่ระหว่างอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 สลับกัน ระหว่างช่วงอายุ
50-59 ปีและช่วงอายุ 40-49 ปี โดยช่วงอายุ 50-59 ปี มีจานวน 96, 107 และ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8,
19.8 และ 21.6 ตามลาดับ ช่วงอายุ 40-49 ปี มีจานวน 101, 91 และ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7, 16.8 และ
16.5 ตามลาดับ (ตารางที่ 1และภาพที่ 3)
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี รองลงมาเป็น 50-59 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารา Fitzpatrick,
Lesniak et al., Johnson et al. และรายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) (สุวดี ดีวงษ์, 2554)
การศึ ก ษานี้ พ บส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ น้ อ ยกว่ า 60 ปี ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ต ารา Fitzpatrick (Goldsmith,
2012) ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ อาจจะเป็นได้เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาวิจัยได้มา
จากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งกลุ่ม คนส่วนใหญ่ที่มารับการรักษามักเป็นคนวัยทางานที่มีเวลาน้อยและต้องการ
ความสะดวกในการรักษา ส่วนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เกษียณอายุ แล้วว่างงาน ทาให้มีเวลามากพอที่จะรอใน
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โรงพยาบาลรัฐ ประกอบกับรายได้ลดลงและโรงพยาบาลรัฐไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาสาหรับผู้ สูงอายุ จึงทา
ให้ผู้สูงอายุนยิ มไปรักษากับโรงพยาบาลรัฐมากกว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 60 ปี จานวน 422, 410 และ 412 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3,
75.9 และ 76.3 ตามลาดับ ส่วนผู้ป่วยที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ไป มีจานวน 117, 130 และ 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.7, 24.1 และ23.7 ตามลาดับ (แสดงตารางที่ 1และโดยภาพที่ 4)
ต ารา Fitzpatrick (Goldsmith, 2012) ระบุ ไ ว้ ว่ า โรคงู ส วั ด เกิ ด ขึ้ น เป็ น ระยะ ๆ ตลอดทั้ ง ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบผู้ป่วยโรคงูสวัดตลอดทั้งปี แต่รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดในปี พ.ศ. 2552
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผู้ป่วยโรคงูสวัด

จานวนผู้ป่วย(คน)
หญิง
ชาย
อัตราส่วนหญิง:ชาย
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
ความชุก(ต่อแสนคน)
อายุ 0-9 ปี
อายุ 10-19 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ ≥80 ปี
อายุ <60 ปี
อายุ ≥60 ปี
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปี 2559
จานวน ร้อยละ
539
320
59.4
219
40.6
1.46:1
572,663
94
1
0.2
13
2.4
86
16.0
125
23.2
101
18.7
96
17.8
55
10.2
39
7.2
23
4.3
422
78.3
117
21.7
63
11.7
36
6.7
38
7.1
46
8.5
39
7.2
43
8.0
39
7.2
47
8.7
48
8.9
50
9.3
53
9.8
37
6.9

ปี 2560
จานวน ร้อยละ
540
338
62.6
202
37.4
1.67:1
585,264
92
2
0.4
14
2.6
74
13.7
122
22.6
91
16.8
107
19.8
76
14.1
34
6.3
20
3.7
410
75.9
130
24.1
58
10.7
35
6.5
47
8.7
52
9.6
40
7.4
48
8.9
48
8.9
47
8.7
42
7.8
47
8.7
41
7.6
35
6.5

ปี 2561
รวม 3 ปี
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
540
1,619
346
64.1
1004
62.0
194
35.9
615
38.0
1.78:1
1.63:1
596,004
90
3
0.6
6
0.4
10
1.9
37
2.3
68
12.6
228
14.1
125
23.1
372
23.0
89
16.5
281
17.3
117
21.6
320
19.7
66
12.2
197
12.2
42
7.8
115
7.1
20
3.7
63
3.9
412
76.3 1,244
76.8
128
23.7
375
23.2
41
7.6
162
10.0
43
8.0
114
7.1
29
5.4
114
7.1
44
8.1
142
8.8
47
8.7
126
7.8
49
9.1
140
8.6
49
9.1
136
8.4
47
8.7
141
8.7
46
8.5
136
8.4
49
9.1
146
9.0
46
8.5
140
8.6
50
9.2
122
7.5
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ฤดูรอ้ น
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
แผนกผิวหนัง
แผนกอายุรกรรม
แผนกตา
แผนกหู คอ จมูก
แผนกเด็ก
แผนกกระดูกและข้อ
แผนกศัลยกรรม
แผนกสูตินรีเวช
แผนกภูมิแพ้
แผนกจิตเวช
ระยะเวลาที่ผื่นหาย
ใน 1-21 วัน
ใน 22 วัน-1 เดือน
ใน 1-2 เดือน
ใน 2-3 เดือน
ใน 3-4 เดือน
ใน 4-6 เดือน
ใน >6 เดือน
จานวนผู้ป่วย PHN
(คน)
อายุ <60 ปี
อายุ ≥60 ปี

ปี 2559
จานวน ร้อยละ
123
30.7
227
34.0
189
35.3
424
78.7
91
16.9
6
1.1
9
1.6
2
0.4
2
0.4
2
0.4
0
0.0
3
0.5
0
0.0

ปี 2560
จานวน ร้อยละ
139
34.3
232
34.4
169
31.3
432
80.0
75
13.9
13
2.4
6
1.1
5
0.9
4
0.7
3
0.6
2
0.4
0
0.0
0
0.0

ปี 2561
จานวน ร้อยละ
120
30.1
240
36.1
180
33.8
431
79.8
73
13.5
20
3.7
7
1.3
2
0.4
3
0.5
1
0.2
2
0.4
0
0.0
1
0.2

รวม 3 ปี
จานวน ร้อยละ
382
31.70
699
34.80
538
33.50
1,287
79.49
239
14.76
39
2.40
22
1.36
9
0.56
9
0.56
6
0.37
4
0.25
3
0.19
1
0.06

493
12
16
7
7
2
2
11

91.4
2.2
3.0
1.3
1.3
0.4
0.4
2.0

499
18
14
4
2
0
3
5

92.4
3.3
2.6
0.7
0.4
0.0
0.6
0.9

503
12
14
1
4
2
4
10

93.2
2.2
2.6
0.2
0.7
0.4
0.7
1.9

1,945
42
44
12
13
4
9
26

92.3
2.6
2.7
0.7
0.8
0.3
0.6
1.6

6
5

1.1
0.9

4
1

0.7
0.2

8
2

1.5
0.4

18
8

1.1
0.5

(ค.ศ. 2007) (ศรินยา พงศ์พันธุ์, 2552) ได้กล่าวไว้ว่า พบผู้ป่วยจานวนสูงสุดในเดือนมิ ถุนายน รองลงมาเดือน
พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2009) (สุวดี ดีวงษ์, 2554) เขียน
ไว้ว่า พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม
เดือนที่มีผู้ป่วยโรคงูสวัดมากที่สุด คือ เดือนมกราคม จานวน 63 กับ 58 คน และเดือนธันวาคม
จานวน 50 คน ตามลาดับ รวม 3 ปี ก็ยังพบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนมกราคม (ภาพที่ 5) ตารา Fitzpatrick
(Goldsmith, 2012) ระบุไว้ว่า โรคงูสวัดเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่ พบ
ผู้ป่วยตลอดทั้งปี แต่รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ได้กล่าวไว้ว่า พบผู้ป่วยจานวนสูงสุด
ในเดือนมิถุนายน รองลงมาเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม รายงานผู้ป่วยโรคงูสวัดในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
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(สุวดี ดีวงษ์, 2554) เขียนไว้ว่า พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบผู้ป่วย
สูงสุดในเดือนมกราคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 (ค.ศ.2016-2018) พบผู้ป่วยสูงสุดในฤดูหนาว, ฤดูฝน และฤดูฝน คิดเป็น
ร้อยละ 35.3, 34.4 และ 36.1 ตามลาดับ พบว่าในแต่ละฤดู กาลมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับตารา
Fitzpatrick (Goldsmith, 2012) ได้เขียนไว้ว่า โรคงูสวัดไม่มีความชุกตามฤดูกาล (ตารางที่ 1และภาพที่ 6)
แผนกที่ ผู้ ป่ ว ยมารั บ การรั ก ษาโรคงู ส วั ด มากที่ สุ ด คื อ แผนกผิ ว หนั ง จ านวน 424 (78.7%), 432
(80.0%) และ 431 (79.8%) คน ตามลาดับ รองลงมาคือแผนกอายุรกรรมทั่วไป จานวน 91 (16.9%), 75
(13.9%) และ73 (13.5%) คน ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ในช่วง 7 วันแรกจะเป็นระยะที่มีตุ่มน้า ช่วงวันที่ 7-21 ตุ่มน้าอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้าเติม ทา
ให้ระยะเวลาที่ผื่นหายตั้งแต่ขึ้นตุ่มของโรคงูสวัดจนถึงการหายของแผลตกสะเก็ด คือ 21 วัน พบว่า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559-2561 (ค.ศ.2016-2018) พบผู้ป่วยที่มีระยะเวลาที่ผื่นหายใน 21 วัน มีจานวน 493 (91.4%), 499
(92.4%) และ 503 (93.2%) คน ตามล าดับ จานวนผู้ป่วยโรคงูสวัด ร้อยละ 92.3 ที่ผื่นหายภายใน 21 วัน
(ตารางที่ 1และภาพที่ 7)
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด (postherpetic neuralgia หรือ PHN) คือ
ผู้ป่วยที่ยังมีอาการปวดแม้ผื่นจะหายแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน มีจานวนทั้งหมด 26 คน อัตราการเกิด
อาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด รวม 3 ปี เท่ากับร้อยละ 1.6 อัตราการเกิดโดยรวมของอาการ
ปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด ในตารา Fitzpatrick เท่ากับร้อยละ 8-15 เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Johnson et al. (2015) เท่ากับร้อยละ 7.4 และการศึกษาของ Kawai et al. (2014) เท่ากับร้อยละ 5-30 ซึ่ง
มีค่าสูงกว่าการศึกษาครั้งนี้ที่พบอัตราการเกิดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด เท่ากับร้อยละ 1.6
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 8)

ภาพที่ 1 แสดงจานวนผู้ป่วยโรคงูสวัดจาแนกตามเพศ
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ภาพที่ 2 แสดงความชุกของโรคงูสวัด

ภาพที่ 3 แสดงจานวนผู้ป่วยโรคงูสวัดจาแนกตามช่วงอายุ
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ภาพที่ 4 แสดงจานวนผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
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ภาพที่ 7 แสดงจานวนผู้ป่วยโรคงูสวัดจาแนกตามระยะเวลา

ภาพที่ 8 แสดงจานวนผู้ป่วยที่มี อาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวั ด (postherpetic neuralgia
หรือ PHN)
จาแนกตามระยะเวลาที่มีอาการและช่วงอายุ
ข้อเสนอแนะ
ควรดาเนินการศึกษาวิจัยย้อนหลังในโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากกว่า
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ และควรด าเนิ น การศึ ก ษาในโรงพยาบาลรั ฐ และเอกชน เพื่ อ น าข้ อ มู ล ทั้ ง 2 แหล่ ง มา
เปรียบเทียบกัน เนื่องจากคนไข้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้ง 2 แหล่งมีความแตกต่างกันทางรายได้และ
ระยะเวลาในการรักษา ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มอายุที่มารับการรักษา
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การนอนหลับไม่เพียงพอและการนอนไม่หลับเป็นภาวะที่พบบ่อยจนมีปัญหากับสุขภาพเป็นสาเหตุที่
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนาน้ามันหอมระเหยเข้ามาช่วยทาให้หลับง่าย ซึ่งการบาบัดด้วยน้ามัน
หอมระเหยจัดอยู่ในการดูแลสุขภาพการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน ซึ่งการใช้น้ามันหอม
ระเหยในลักษณะนี้กาลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
น้ามันหอมระเหย คือ น้ามันที่พืชสร้างขึ้น และเก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ เช่น ดอก ใบ ผล ลาต้น เมล็ด และ
ราก แตกต่างกันไปตามลักษณะของพืชนั้น น้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติเด่นชัดคือ มีการระเหยตัวของกลิ่นได้
ง่ายในอุณหภูมิปกติ มีกลิ่นหอมเฉพาะตามพืชชนิดนั้น ๆ หรือตามวงศ์พืช ลักษณะของเหลวในน้ามันหอม
ระเหยจะใส มีสีอ่อนหรือเข้ม ขึ้นกับคุณลักษณะของพืช องค์ประกอบทางเคมีของน้ามัน และการสกัดน้ามัน
หอมระเหย น้ามันหอมระเหยเป็นส่วนหนึ่งของการบาบัดแบบผสมผสานระหว่างการรักษาแบบการแพทย์
ทางเลือกและการรักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบัน การใช้น้ามันหอมระเหยสามารถปรับสมดุลของอารมณ์ และ
จิตใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับได้ โดยกลิ่นหอมของพืชจะเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด เป็นต้น โดยวิธีการสัมผัสผ่านทางผิวหนังหรือจาก
การสูดดม โดยการไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเคมีออกมา สารเคมีเหล่านี้จะมีผลไปสร้างสมดุลให้กับระบบ
ประสาท ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล รู้สึกผ่อนคลาย สามารถนอนหลับได้ดี
การบาบัดด้วยกลิ่นหอมของน้ามันหอมระเหยจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสาหรับผู้ที่มี ปัญหาในการนอน
หลับได้
คาสาคัญ : น้ามันหอมระเหย, ประสิทธิภาพในการนอนหลับ

Abstract
Lack of sleep and insomnia is a common condition and leads to health problem and
the cause of a doctor’s visit. Presently, essential oil is used as an assistant to make people
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fall asleep easier. Essential oil therapy is considered as alternative medicine that has gained
much attention at present. The use of essential oils in therapy is widely popular.
Essential oil is the plant-producing oil that is stored in plant parts such as flowers,
leaves, fruits, stems, seeds and roots, depending on type of the plant. The strength of essential
oil is easy evaporation of the good smell and its smell is unique, depending on individual type
or family of the plant. Essential oil contains transparent liquid with either soft or dark color,
depending on the characteristics of the plant, chemical composition of oil and essential oil
extraction. Essential oil is part of an integrated therapy between alternative medicine and
modern medicine. Essential oil can be used to balance the mood and mind, increase sleep
efficiency. The aroma of the plant will be imported into organs and body parts such as nervous
system, respiratory system, and circulatory system, etc. by means of contact through the skin
or inhalation by stimulating the brain to release chemicals. These chemicals stimulate the
activity of balancing the nervous system, help balance systems within the body and mind,
and make people feel relaxed, help sleep well. Aroma therapy of essential oils is another
good choice for those with sleeping problem.
Keywords : Essential Oil, effective sleep

บทนา
ในปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค สมั ย แห่ ง ความก้ า วหน้ า เทคโนโลยี แ ละมี ก ารแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ สู ง การใช้
ชีวิตประจาวันถูกแปรเปลี่ยนไป ทาให้การมีกิจกรรมทางกายลดน้อยลง รวมถึงความใส่ใจในเรื่องของการนอน
หลับพักผ่อนมีน้อยลงด้วย ซึ่งการนอนหลับมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในการซ่อมแซมสร้างเสริม
และเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเป็นการพักผ่อนร่างกายหลังจากประกอบกิจกรรมทางกายที่
เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน ดังที่สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ (2556) ได้ศึกษาไว้ว่า การพักผ่อนนอนหลับมีบทบาท
สาคัญต่อร่างกาย การนอนหลับเป็นช่วงที่กลไกในร่างกายได้พักผ่อน เพราะฉะนั้นเซลล์และอวัยวะของร่างกาย
จะได้พักการรับข้อมูล จึงเป็นช่วงที่ซ่อมแซมตัวเองและจะช่วยให้ระบบการใช้พลังงานกับการเผาผลาญไขมันใน
ร่างกายเป็นปกติ อีกทั้งการนอนหลับจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน ในช่วงของการนอนจะมีฮอร์โมนหลายตัวหลั่ง
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ออกมาขณะที่เราหลับ เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนอย่างถูกวิธีและนอนได้อย่างมีคุณภาพ ฮอร์โมนแต่ละตัวที่หลั่ง
ออกมาก็จะทางานประสานกันอย่างเป็นระบบ ทาให้ระบบในร่างกายของเรา ไม่แปรปรวนและเป็นไปตาม
กลไกธรรมชาติของร่างกายนั่นเอง ในเรื่องของสมอง ในช่วงที่ได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพ สมองจะได้พักการรับ
ข้อมูล และได้จัดเรียงข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันเข้าสู่สมองอย่างเป็นหมวดหมู่ ทาให้ความจาเราดีขึ้ นและ
สามารถเรียนรู้และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพักผ่อนที่เหมาะสม
ซึ่ง Landis (2002) กล่าวว่า การนอนหลับไม่เพียงพอและการนอนไม่หลับเป็นภาวะที่พบบ่อยในหลายๆ คน
การอดนอนเรื้อรังและการนอนหลับไม่พอจนเป็นหนี้สะสมมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพ ท้ายที่สุดอาจเป็น
ปัญหาต่อการดารงชีวิตประจาวันและการทางานได้ ปัญหาด้านการนอนหลับจึงเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่นา
ผู้ป่วยมาพบแพทย์
ซึ่งแนวทางการรักษาอาการนอนไม่หลับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การรักษาอาการนอนไม่หลับ
โดยใช้ยา เช่น ยาคลอรอลไฮเดรต (Chloral hydrate) บาร์บิทุเรต (Barbiturate) เป็นต้น ยาแต่ละตัวจะมี
โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกัน ซึ่งการใช้ยานอนหลับหลายชนิดได้ส่งผลกระทบต่อ ผู้ป่วย
เช่น ยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) จะทาให้มีอาการง่วงนอนในเวลาระหว่างวัน และการอาการ
นอนไม่กลับด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การรักษาโดยการควบคุมสิ่งเร้า การรักษาด้วยการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ การรักษาเพื่อให้มีความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอน การจงใจทาในทางตรงกันข้าม
การจากัดการนอน และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีเพื่อการนอนหลับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นเน้นที่ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยทาให้นอนไม่หลับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะต้อง
ใช้ระยะเวลาสาหรับการเรียนรู้และปรับความเชื่อและทัศนคติ
การบาบัดด้วยน้ามันหอมระเหยจัดอยู่ในการดูแลสุขภาพการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากใน
ปัจจุบัน ซึ่งการใช้น้ามันหอมระเหยในลักษณะนี้กาลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง หลังจากที่มีการศึกษาวิจัย
สนับสนุนประโยชน์ของน้ามันหอมระเหยในการช่วยลดความเครียด ปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ นา
ความสงบสุขมาสู่จิตใจ คืนความสดชื่นให้กับสมองและกล้ามเนื้อตามจุดต่าง ๆ และช่วยให้นอนหลับสบาย
ความสาคัญของการนอนหลับ
การนอนหลับ หมายถึง สภาวะที่ไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการทาง
สรีรวิทยาที่ซับซ้อนสอดคล้องกับจังหวะการทางานและการทาหน้าที่ของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่ง
ความต้องการการนอนหลับของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากันเนื่องจากมนุษย์มีวงจรการนอนหลับหมุนเวียนเป็น
วงจรในรอบ 24 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับความมืด ความสว่าง และ อุณหภูมิ ของร่างกายที่ถูกควบคุมโดย
เซลล์ประสาทในสมอง โดยระยะเวลาของการนอนหลับจะแตกต่างกันตามวัย หรือช่วงอายุของบุคคลและลด
น้อยลงตามวัยของอายุที่เพิ่มขึ้น สาหรับผู้สูงอายุมีความต้องการการนอนหลับประมาณ 6.5 ชั่วโมงต่อวัน (นิภา
ภัทร อยู่พุ่ม , 2558) การนอนหลับเป็นสิ่งจาเป็ นและสาคัญมากต่อชีวิต เป็นการคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลของ
ร่างกายและจิตใจ พอจะสรุปความสาคัญของการนอนหลับได้ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย เพิ่ม
ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ โดยเฉพาะเซลล์ของกระดูก ไขกระดูก กระดูกอ่อน
และผิวหนัง รวมไปถึงหลั่งสารบรรเทาความเจ็บปวดต่าง ๆ ด้วย 2) ระบบภูมิคุ้มกันถูกพัฒนาให้ทางานได้อย่าง
เต็มที่ เมื่อนอนหลับได้ดี จะมีการหลั่งสารเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งกระตุ้นกระบวนการของระบบภูมิคุ้มกัน
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และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อต่าง ๆ ของร่างกาย ยังผลทาให้กระบวนการหายของโรคดีขึ้นด้วย 3)
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความคิด ความจา และการรับรู้ 4) ช่วยในการปรับตัว และส่งเสริมความสามารถ
ในการเผชิญกับปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จากการทางานของสมองส่วนกลาง
ทีีเก็
่ บรวบรวมข้อมูล ทาให้ส่วนของการรับรู้แยกแยะ ทาให้เกิดการเรียนรู้ การปรับตัว และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
หากเผชิญหน้ากับปัญหา และ 5) ทาให้มีสมาธิ สมองปลอดโปร่ง แจ่มใส และสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เนื่องจากการนอนหลับ ทาให้สมองมีโอกาสได้พักผ่อน จึงช่วยลดการแสดงออกทางด้านจิตใจ และช่วยให้มี
สติสัมปชัญญะรอบคอบ และตัดสินใจได้เร็วขึ้น
สาหรับการนอนไม่หลับ คือ การนอนหลับยาก การนอนหลับไม่ต่อเนื่อง หรือการนอนหลับไม่เพียงพอ
ซึ่งระยะเวลาของอาการอาจเป็นเพียงการนอนไม่หลับชั่วคราว การนอนไม่หลับระยะสั้น หรือ การนอนไม่หลับ
ระยะยาวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไปและพบมากขึ้นตามอายุ (สรยุทธ วาสิกนานนท์, 2543) โดย
ปัจจัยที่ทาให้นอนไม่หลับเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยโน้มนา (predisposing factors) เป็นปัจจัยที่
ทาให้ความทนทาน (threshold) ต่ออาการนอนไม่หลับลดลง ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคลนั้น ๆ โดย
พบว่าผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับจะถูกกระตุ้นได้ง่ายทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน มีบุคลิกแบบย้าคิดย้าทา จึง
มีความวิตกกังวลได้ง่าย รวมถึงลักษณะส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในปัจจัยนี้ 2) ปัจจัย
กระตุ้น (precipitating factors) เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดอาการนอนไม่หลับชนิดที่เกิดขึ้นเร็ว (acute insomnia)
ในกรณีเช่นนี้พบว่าอาการนอนไม่หลับนั้นจะเกิดพร้อม ๆ กับเหตุการณ์ในชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น การ
สูญเสียคนที่รัก การเกษียณอายุหรือการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ การเจ็บป่วยด้านร่างกาย ความ
วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และสิ่งแวดล้อมขณะนอนหลับเช่น แสงสว่าง เสียงที่รบกวนการนอน ลักษณะของ
เพื่อนร่วมเตียง ส่งผลต่ออาการนอนไม่หลับได้ทั้งสิ้น 3) ปัจจัยคงอยู่ (perpetuating factors) เป็นปัจจัยที่ทา
ให้อาการนอนไม่หลับนั้นเป็นอยู่นานขึ้นหรือเรื้อรัง ตามปกติเมื่อปัจจัยกระตุ้นหายไปหรือลดความรุนแรงลง
บุคคลจะสามารถกลับมานอนหลับได้ตามปกติ แต่สาหรับบางคนถึงปัจจัยเหล่านี้จะหายไปแล้ว บุคคลนั้น ๆ ก็
ยังไม่สามารถที่จะนอนได้ตามเดิมเนื่องมาจากปัจจัยคงอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดเนื่องมาจากการปรับพฤติกรรม
เพื่อจัดการกับอาการนอนไม่หลับที่มีสาเหตุมาจากปั จจัยกระตุ้น ซึ่งได้แก่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการนอน
หลับ เช่น การใช้เวลาบนเตียงสาหรับทากิจกรรมอื่น คิดถึงปัญหาต่าง ๆ ขณะเข้านอน รวมไปถึงการดาเนิน
ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับการนอนหลับที่ดี เช่นการดื่มกาแฟ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การใช้ยานอนหลับ
เป็นประจา และการงีบหลับในเวลากลางวัน เป็นต้น (Speilman,1986)
ปัญหาการนอนไม่หลับจึงเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่นาผู้ป่วยมาพบแพทย์ ปัจจุบันได้มีแนวทางใน
การรั ก ษาอาการนอนไม่ หลั บ 2 แนวทาง ได้ แ ก่ 1) การรั ก ษาอาการนอนไม่ห ลับ โดยใช้ ย า เช่ น ยากลุ่ม
benzodiazepines กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า ยากลุ่มแอนตีฮีสตามีนเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ทั่วไปที่มีอาการนอนไม่หลับซึ่งยากลุ่มนี้มีโอกาสสูงในการดื้อยาหากใช้ติดต่อกัน และ 2) การดูแลรักษาแบบไม่
ใช้ยาเพื่อลดอาการนอนไม่หลับ เช่น การดูแลด้านสุขอนามัยการนอน การรักษาด้วยการควบคุมเงื่ อนไขการ
นอน การจากัดเวลานอน การบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม การใช้แสงบาบัด การออกกาลังกาย การฝึก
สมาธิ การจัดการความเครียด เป็นต้น
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น้ามันหอมระเหย
น้ามันหอมระเหย (essential oil) หรือน้ามันระเหยง่าย (volatile oil) คือของเหลวที่สกัดได้จากพืช
หอม สามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนมากมีกลิ่นหอมเป็นที่พึงพอใจของมนุษย์ จะมีบ้างที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง
เช่น น้ามันพริกไทย น้ามันกานพลู น้ามันไพล เป็นต้น น้ามันหอมระเหยที่ใช้ในสุคนธบาบัดจะต้องเป็ นน้ามันที่
ได้จากธรรมชาติเท่านั้นถึงจะได้ผลตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากน้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบทางเคมีนับร้อย
ชนิดที่ออกฤทธิ์เสริมกัน ในขณะที่น้ามันสังเคราะห์ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมใกล้เคียงกันแต่องค์ประกอบทางเคมีไม่
สามารถลอกเลียนแบบจนเหมือนน้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติได้ (กฤษณา ภูตะคาม, 2548)
การสกัดน้ามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติมีหลายวิธีด้วยกัน โดยการเลือกวิธีการสกัดน้ามันหอม
ระเหยจะต้องพิจารณาลักษณะและปัจจัยต่าง ๆ ร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ส่วนของพืชที่นามาสกัด คุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของน้ามันหอมระเหยที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการนาน้ามันหอมระเหยไปใช้ ฯลฯ วิธีการ
สกัดน้ามันหอมระเหยสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้ (Mcguinness, 2003)
1) การกลั่น (Distillation) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีที่ประหยัด และ
สามารถใช้แยกน้ามันหอมระเหยได้เกือบทุกชนิด สิ่งที่สาคัญที่ต้องควบคุมในการกลั่น คือ ระยะเวลาและ
อุณหภูมิเพราะจะส่งผลถึงคุณภาพและกลิ่นของน้ามันที่ได้การกลั่นแบ่งออกได้ 3 วิธี คือ การกลั่นด้วยน้า การ
กลั่นด้วยน้าและไอน้า และการกลั่นด้วยไอน้า
2) การสกัดโดยใช้ตัวทาละลาย (Solvent extraction) วิธีนี้จะทาให้ได้น้ามันหอมระเหยที่มีความ
เข้มข้นสูง
3) การบีบหรือการบีบเย็น (Expression/Cold expression) วิธีนี้มักใช้กับพืชตระกูลส้ม เช่น ส้ม
มะนาว มะกรูด ส้มโอ โดยการบีบเปลือกของผลไม้ทาให้เซลล์ของพืชแตกออกแล้วปล่อยน้ามันออกมา
4) การสกัดโดยใช้ไขมัน (Enfleurage) วิธีนี้มักใช้กับดอกไม้กลีบบางจาพวกกุหลาบและดอกมะลิ โดย
การนาดอกไม้มาวางทับถาดกระจกที่เกลี่ยด้วยไขมันสัตว์บาง ๆ เพื่อให้ไขมันดูดซับสารหอมจากดอกไม้ โดยใช้
เวลาประมาณ 1-3 วัน กระบวนการนี้จะทาซ้า ๆ กันจนกระทั่งไขมันดูดสารหอมอย่างเพียงพอ
5) การสกั ด โดยใช้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์ (Super-critical carbon dioxide extraction) วิ ธี นี้ เ ป็ น
วิธีการสกัดน้ามันหอมระเหยแบบใหม่ โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเหลวและแก๊สภายใต้ความดันและ
อุณหภูมิที่สูงน้ามันหอมระเหยที่ได้จะมีคุณภาพดีและมีความบริสุทธิ์สูง แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมือมีราคาแพง
มาก
สาหรับฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ามันหอมระเหย พบว่า น้ามันหอมระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกาย ได้ 3 วิธี
คือ ผ่านทางผิวหนัง ผ่านทางระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม และการรับประทาน (Mcguinness, 2003)
หลังจากน้ามันหอมระเหยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าไปและมีผลต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย
(กฤษณา ภูตะคาม, 2548) ดังนี้
1) ฤทธิ์ต่อระบบประสาท น้ามันหอมระเหยมีผลต่ อทั้งระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous
system และส่วนนอก (Peripheral nervous system) โดยส่งผลกระตุ้นระบบประสาททาให้รู้สึกตื่นตัว มี
กาลัง สดชื่น นิยมนามาใช้ในผู้ที่มีอาการซึมเศร้า รู้สึกหดหู่ อ่อนเพลีย น้ามันหอมระเหยที่ใช้ ได้แก่ น้ามันมะลิ
น้ามันโรสแมรี่ น้ามันมะนาว ซึ่งฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางเน้น 2 ส่วน ได้แก่ ฤทธิ์กดระบบประสาทกลาง
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(CNS-depressant) เช่ น ฤทธิ์ ส งบประสาท (Sedative effect) ช่ ว ยในการนอนหลั บ ฤทธิ์ ค ลายกั ง วล
(Anxiolytic effect) และฤทธิ์กระตุ้นประสาทกลาง (CNS-stimulant) ทาให้รู้สึกตื่นตัว กระปรี้เกระเปร่าและ
สดชืน่
2) ฤทธิ์ต้านจุลชีพ (Antimicrobial effects) ประกอบด้วย ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย น้ามันหอมระเหย
ประเภทนี้มีองค์ประกอบสาคัญประเภทสารประกอบฟีนอล สารประกอบแอลดีไฮด์ สารประกอบแอลกอฮอล์
สารประกอบเอสเทอร์และสารประกอบคีโตน โดยสาร terpenoids จะยับยั้งการทางานผนังเซลล์ของเชื้อโดย
ยับยั้งการส่งผ่านอิเลคตรอน การเคลื่อนย้ายโปรตีนตลอดจนปฏิกิริยาต่าง ๆ ของเอนไซม์ ทาให้ เชื้อตายได้ฤทธิ์
ต้านเชื้อรา มีองค์ประกอบสาคัญของสารประกอบแอลดีไฮด์ น้ามันหอมระเหยชนิดนี้ได้แก่น้ามันเทียนสัตต
บุศย์ น้ามันเทียนข้าวเปลือก น้ามั นทีทรี (Tea tree oil) น้ามันข้าวเปลือก และฤทธิ์ต้านไวรัส องค์ประกอบ
สาคัญ ได้แก่ anethole, Beta-caryophyllene, carvone, cinnamic aldehyde, citral เป็นต้น น้ามันหอม
ระเหยชนิดนี้ ได้แก่ น้ามันอบเชยจีน น้ามันอบเชยลังกา น้ามันสะระแหน่ เป็นต้น
3) ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร น้ามันหอมระเหยที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารได้มาจากพืชในตระกูล
กะเพรา เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ ไธม์ (Thyme) พิมเสน พืชตระกูลผักชีและพืชตระกูลส้ม
4) ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ ช่วยละลายเสมหะ ขับเสมหะ แก้ไอ บรรเทาอาการคัดจมูก ช่วยลด
การคั่ง
5) ฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ น้ามันหอมระเหย จะทาหน้าที่ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
บริเวณที่มีเลือดคั่งอยู่ทาให้ลดอาการบวมหรืออักเสบได้
6) ฤทธิ์ต่อระบบไหลเวียนเลือด หัวใจและหลอดเลือดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดส่งผลให้หัวใจและ
สมองทางานได้ดี
7) ฤทธิ์ต่อระบบต่อ มไร้ท่อและฮอร์โมน น้ามันหอมระเหยบางชนิดมีหน้าที่คล้ายฮอร์โมนภายใน
ร่างกาย
จะเห็นได้ว่าน้ามันหอมระเหยเป็นน้ามันที่ประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีมากมาย ส่งผลให้การ
ทางานของระบบอวัยวะภายในร่างกายและสมอง รวมถึงมีผลทางอารมณ์และจิตใจ ช่วยให้เกิดความสมดุลหาก
สูดดมหรือสัมผัสผ่านทางผิวหนังรูปแบบในการใช้น้ามันหอมระเหยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ(คมสัน
หุตะแพทย์, 2546) เช่น
1) การสูดดม (Inhalation) วิธีการใช้ทาโดยการหยดน้ามันหอมระเหย 6-12 หยดลงในชามหรือ
กะละมังที่มีน้าร้อนที่มีไอ โดยใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะก้มหน้าเหนือชามหรือ กะละมัง สูดดมไอระเหย โดยหายใจ
ลึก ๆ การสูดดมไอน้าจะช่วยทาให้เยื่อบุทางเดินหายใจชุ่มชื้น ทาให้ช่องทางเดินหายใจเปิดและผ่อนคลาย
2) การนวดตัว (Aromatherapy massage) โดยใช้น้ามันหอมระเหยผสมลงในน้ามันที่ใช้นวดตัว เป็น
การช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบประสาท เนื้อเยื่ อและผิวหนัง ลดอาการปวดเมื่อย ช่วยให้การไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น
3) เตาระเหย (Fragrancers) วิธีนี้ทาโดยการหยดน้ามันหอมระเหย 3-6 หยดลงไปในน้าที่อยู่ในฝา
หรือถ้วยเหนือเตาหรือตะเกียงเผา ความร้อนจากเทียนประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ามันหอมระเหยจะค่อยๆ
ระเหยทาให้เกิดกลิ่นหอม ช่วยสร้างบรรยากาศ ทาให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยบาบัดอารมณ์และจิตใจ
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4) ผสมน้าอาบ (Bathing) วิธีการนี้ทาโดยการหยดน้ามันหอมระเหย 5-15 หยดลงไปในอ่างอาบน้า
ควรปิดประตู หรือผ้าม่านเพื่อป้องกันกลิ่นระเหยออกไป แช่ตัวลงไปนาน 10-15 นาที
5) การแช่มือ แช่เท้า (Hand and foot bath) วิธีการนี้ทาโดยการหยดน้ามันหอมระเหย 4-5 หยดลง
ในน้าอุ่นในอ่างหรือกะละมังแล้วแช่มือหรือเท้านาน 10 นาที จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายมือและเท้าจากความ
เมื่อยล้าที่มือและเท้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการตึงเครียด ปวดศีรษะหรือปวดไมเกรนได้อีกด้วย
6) ฉีดพ่นละอองฝอย (Room spray) วิธีนี้ทาโดยการนาน้ามันหอมระเหย ผสมกับน้า ใส่ลงในขวดที่มี
หัวฉีดเป็นสเปรย์หรือละอองฝอย เขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน ใช้ฉีดในห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร ห้องทางานหรือ
ห้องนอน
7) หยดลงบนหมอน (Pillow talk) วิธีนี้เหมาะสาหรับผู้ที่นอนหลับยาก ให้ลองใช้น้ามันหอมระเหยที่มี
คุณสมบัติผ่อนคลาย พวกกระดังงา กุหลาบ มะลิ หยดลงไปบนหมอน 2-3 หยด จะช่วยให้หลับง่ายและหลับ
สบาย
8) กลั้วคอบ้วนปาก วิธีนี้ทาโดยการหยดน้ามันหอมระเหย 2-3 หยดลงในน้าหนึ่งส่วนสี่แก้ว คนให้เข้า
กัน ใช้กลั้วคอหรือบ้วนปาก ช่วยบาบัดโรคในช่องปากและคอ ช่วยฆ่าเชื้อ ลดกลิ่นปาก
9) การประคบ (Compresses) เป็นวิธีที่ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้าจุ่มแช่ลงในน้าอุ่นที่ผสมน้ามัน
หอมระเหย (หยดน้ามันหอมระเหย 5-10 หยดต่อน้า160 มิลลิลิตร) บิดพอหมาด ประคบบริเวณที่มีอาการ 2030 นาที
10) น้ามันบารุงผิวหน้าและผิวกาย (Body and facial oils) เราสามารถใช้น้ามันหอมระเหยมาผสม
กับน้ามันที่ใช้บารุงผิวพรรณ ทั้งใบหน้าและร่างกาย โดยใช้น้ามันหอมระเหย 1% กับน้ามันบารุงผิวหน้า และ
ใช้น้ามันหอมระเหย 3% กับน้ามันบารุงผิวกาย
11) เทียนหอม (Scented candles) เราสามารถผสมน้ามันหอมระเหยลงไปในการทาเทียนได้ เมื่อ
เวลาจุดไฟกลิ่นหอมก็จะระเหยออกมาคล้ายกับการใช้เตาระเหย หรืออาจจะผสมน้ามันหอมระเหย 2-3 หยด
ลงในน้ามันตะเกียงก็ได้ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน
น้ามันหอมระเหยกับประสิทธิภาพในการนอนหลับ
น้ามันหอมระเหยเป็นการบาบัดรักษาโดยใช้กลิ่นหอมจากน้ามันหอมระเหยที่ได้จากพืช ได้มีการ
นามาใช้ในการบารักษาโรค ซึ่งการรับกลิ่นของร่างกายสามารถรับกลิ่นได้ 3 ทาง คือ 1) การรับประทาน 2)
การทา โดยน้ามันหอมระเหยจะสามารถละลายและเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ และ 3) การสูดดม เมื่อ
น้ามันหอมระเหยผ่านเข้าสู่ส่วนรับรู้กลิ่น โมเลกุลของน้ามันหอมระเหยจะถูกส่งต่อไปที่พื้นผิวด้านในจมูก และ
จะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนรับรู้กลิ่น (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2547) ซึ่งการใช้กลิ่นของน้าหอมระเหยนั้น กลิ่นจะ
ผ่านระบบประสาทคู่ที่ 1 (olfactory nerve) ไปยังสมองส่วน limbic system ทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อ
กลิ่นที่ได้รับ ทาให้รู้ผ่อนคลาย โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้น้ามันหอมระเหยเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอน
หลับของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วพบว่าได้ผลดี (กรองกานต์ จุสะปาโล, 2553)
นอกจากนี้ผลของการได้รับกลิ่นน้ามันหอมระเหยของผู้ป่วยที่มีมีภาวะเครียดที่เข้ารับการตรวจหามะเร็ง พบว่า
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การใช้น้ามันหอยระเหยที่มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด สามารถช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้น
ได้ (น้าผึ้ง ทองอุทัยศิริ, 2549)
ดังนั้นการใช้น้ามันหอมระเหยจึงสามารถปรับสมดุลของอารมณ์ และจิตใจ เพิ่มประสิท ธิภาพในการ
นอนหลับได้ เมื่อสูดดมสารที่มีกลิ่นหรือน้ามันหอมระเหยเข้าไป โมเลกุลของสารที่มีกลิ่นหรือน้ามันหอมระเหย
จะซึมผ่านเยื่อบุช่องจมูกเข้าสู่เยื่อรับรู้กลิ่น (Olfactory membrane) หลังจากนั้นโมเลกุลของสารที่มีกลิ่นหรือ
น้ามันหอมระเหยจะผ่านต่อไปยังกระเปาะรับ กลิ่น (Olfactory bulb) ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของโพรงจมูก (Nasal
cavity) บริเวณนี้จะประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับกลิ่น (Olfactory cell) อยู่เป็นจานวนมาก เมื่อโมเลกุลของ
สารที่มีกลิ่นหรือน้ามันหอมระเหยเคลื่อนที่มาถึงเซลล์ประสาทรับกลิ่นแล้ว เซลล์ประสาทรับกลิ่นจะทาการ
แปลสั ญ ญาณผ่ า นประสาทรั บ กลิ่ น (Olfactory nerve) ต่ อ ไปยั ง สมองส่ ว น limbic system หรื อ เรี ย กว่ า
smell brain สมองส่วนนี้แบ่งออกได้หลายส่วนย่อย โดยแต่ละส่วนย่อยจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป มีรายงานว่า
โมเลกุลของสารที่มีกลิ่นหอมหรือน้ามันหอมระเหยจะกระตุ้นสมองส่วน thalamus ให้หลั่ง encephalin ซึ่ง
เป็นสารสื่อประสาทที่ เกี่ยวกับความรู้สึ กปลาบปลื้มและทาให้อารมณ์ดี ในขณะเดียวกันจะช่วยลดความ
เจ็บปวดด้วย ถ้ากระตุ้นต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) จะทาให้เกิดการหลั่งสารส่งผ่านประสาท จาพวก
endorphin และ serotonin ทาให้สงบเยือกเย็น และรู้สึกผ่อนคลาย (อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย, 2557)
ข้อจากัดสาหรับการใช้น้ามันหอมระเหย
น้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดมีทั้งคุณและโทษที่ต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณ ข้อบ่งชี้
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ ดังนั้นจึงมีข้อแนะนาสาหรับการใช้น้ามันหอมระเหย ดั งนี้ (วนิดา จิตมั่น และ
ทวีศักดิ์ สุวคนธ์, 2540)
1. ไม่ควรรับประทานน้ามันหอมระเหยหรือทาโดยตรงกับผิวหนัง เพราะมีความเข้มข้นสูง อาจจะทา
ให้เกิดอาการระคายเคืองได้ นอกจากได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
2. น้ามันหอมระเหยบางชนิดมีความไวต่อแสง จึงควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงหลังจากการใช้
น้ามันหอมระเหยอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
3. ก่อนการใช้น้ามันหอมระเหยควรทดสอบก่อนว่าเกิดอาการแพ้หรือไม่โดยทาน้ามันหอมระเหยที่เจือ
จางแล้วบริเวณท้องแชน หากเกิดผื่นแดง คัน ระคายเคือง หรือผิวไหม้ ให้หยุดใช้ทันที
4. การเก็บรักษาน้ามันหอมระเหย ควรเก็บน้ามันหอมระเหยในขวดที่มีสีเข้ม เนื่องจากน้ามันหอม
ระเหยสามารถระเหยได้ง่ายด้วยอากาศ ออกซิเจน ความร้อน หรือแสง และเก็บน้ามันหอมระเหยในที่ปลอดภัย
ให้ห่างจากมือเด็กและเปลวไฟ
5. การเก็บน้ามันหอมระเหยควรเก็บไว้ในชวดแก้วเท่านั้น ไม่ควรเก็บไว้ในขวดพลาสติก
6. ผู้ที่เป็นโรคลมชัก และเป็นโรคความดันโลหิต ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญการใช้
น้ามันหอมระเหย
7. เด็ก และสตรีที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ามันหอมระเหย
บทสรุป
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ในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ ผู้คนมักประสบปัญหามากมายจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือ
โรคเครียดตามมา การบาบัดโดยน้ามันหอมระเหยเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นน้ามันที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ
มีคุณสมบัติในการบาบัดหรือรักษาโรคที่ไม่ร้ายแรง มักนิยมใช้ควบคู่กับสุคนธบาบัด ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลปะ
แห่งการบาบัดด้วยกลิ่นหอม โดยกลิ่ นหอมของพืชจะเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบประสาท
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ฯลฯ โดยวิธีการสัมผัสผ่านทางผิวหนังหรือจากการสูดดม ช่วยให้
ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล รู้สึกผ่อนคลาย สามารถนอนหลับได้ดี รวมทั้งกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันให้ทางานดีขึ้น การบาบัดด้วยกลิ่นหอมของน้ามันหอมระเหยจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง
สาหรับผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับ
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Sexual Health for Overall Wellness
รศ.ดร.นพ. อติวุทธ กมุทมาศ
หน่ วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ ทางเพศ
ภาควิชาสูตศิ าสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Wellness
Wellness เป็ นสภำวะที่แสดงถึงควำมสมบูรณ์ ของกำรเชื่อมโยงระหว่ำง ร่ ำงกำย ควำมคิด
อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ ซึง่ หมำยถึงควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ รวมไปจนถึงควำมผูกพัน ที่บคุ คลใช้ ดำเนิน
ชีวิต ยิ่งควำมสมบูรณ์นนมี
ั ้ ควำมสมดุลมำกเท่ำไร ยิ่งมีสขุ ภำวะมำกขึ ้นเท่ำนัน้ หลำยครัง้ บุคคลอำจไม่ได้
เป็ นโรค แต่ไม่ได้ อยู่ในสภำวะที่ปกติดีมีสขุ ทำให้ บุคคลเหล่ำนันแสวงหำวิ
้
ธีกำรดูแลสุขภำพของตนเองให้
สมบูรณ์ ที่สุดในแบบ ที่ ควรจะเป็ นตำมอำยุและเพศของตน ซึ่งประกอบไปด้ วยกำรมีสุขภำพที่ดี กำรมี
คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี และกำรลดควำมชรำภำพ ส่ ว นสุ ข ภำพทำงเพศคื อ ภำวะที่ ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ และ
ควำมสัมพันธ์ในสังคม มีควำมพึงพอใจในกิจกรรมทำงเพศ ซึง่ ต้ องกำร กำรเข้ ำถึงที่มีทศั นคติที่ดี และเคำรพ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงเรื่ องควำมพึงพอใจและควำมปลอดภัยในกำรทำกิจกรรมทำงเพศ ปรำศจำกกำรบีบ
บังคับ กำรแบ่งแยก และกำรใช้ ควำมรุนแรง ฉะนัน้ สุขภำพทำงเพศ จะทำให้ มี wellness ได้ อย่ำงไร คือสิ่ง
ที่ต้องทำควำมเข้ ำใจกัน
Research and Survey
กำรศึกษำของ Brody and Weiss พบว่ำ ผู้ที่มีกำรแข็งตัวของอวัยวะเพศดี ผู้ที่มีกำรถึงจุดสุด
ยอดพร้ อมๆกัน และผู้ที่มีกิจกรรมทำงเพศบ่อยครั ง้ สัมพันธ์ โดยตรงกับกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีมำกกว่ำ
สำมำรถเพิ่ ม ควำมพึง พอใจต่อ คู่ค รอง และท ำให้ มี สุข ภำพจิ ต ที่ ดี กำรศึก ษำของ Global Better Sex
Survey (GBSS) and the Asia–Pacific Sexual Health and Overall Wellness มี ห ลัก ฐำนเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ควำมสำคัญของประสบกำรณ์ทำงเพศทังชำยและหญิ
้
งในหลำยแง่มมุ ทังในเรื
้ ่ องของ ควำมดึงดูดใจของ
คู่ครอง , กำรเล่นสวมบทบำท , กำรร่ วมเพศ และกำรถึงจุดสุดยอด เป็ นสิ่งสำคัญต่อทัง้ ชำยและหญิ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข็งตัวและผลกระทบของกำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศนัน้ เป็ นเรื่ องที่ต้องกังวลอย่ำง
เร่งด่วน เนื่องจำกสำมำรถส่งผลกระทบในเรื่ องชีวิตคู่ และสุขภำวะโดยรวม ของทังฝ่
้ ำยชำยและฝ่ ำยหญิงได้
กำรศึกษำ Caerphilly Cohort Study จำกนักวิจัยในอังกฤษในกลุ่มประชำกร 918 คน เป็ น
ชำยชำวเวลล์ อำยุ 45 ถึง 59 ปี ตัง้ แต่ปี 1979 จนถึงปี 1983 โดยมีกำรประเมินผลในอีก 10 ปี ให้ หลัง
พบว่ ำ มี ผ้ ูช ำย 150 คนอำยุร ะหว่ำ ง 55-69 ปี ได้ เ สี ย ชี วิ ต กำรเสี ย ชี วิ ต นัน้ สัม พัน ธ์ กับ ควำมถี่ ใ นกำรมี
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เพศสัมพันธ์ ในกลุม่ ที่มีเพศสัมพันธ์สองครัง้ ต่อสัปดำห์ มีอตั รำกำรเสี ยชีวิตลดลงครึ่งหนึ่ง เทียบกับกลุม่ ที่มี
เพศสัมพันธ์หนึง่ ครัง้ ต่อเดือน หลังจำกปรับเรื่ องของผลกระทบ จำกปั จจัยอื่นๆ กำรศึกษำนี ้ได้ สรุปว่ำ ผู้ชำย
ที่มีจำนวนครัง้ ในกำรถึงจุดสุดยอดมำกกว่ำ มีแนวโน้ มจะมีอำยุที่ยืนยำวกว่ำ และมีผลเสริมสร้ ำงสุขภำพได้
กำรศึกษำของ Nurse’s Health study ที่สหรัฐอเมริ กำในกลุ่มประชำกร 100 คนของผู้หญิงที่
ทุกข์ ทรมำนจำก ภำวะหัวใจล้ มเหลว และในกลุ่มประชำกรอีก 100 คนของผู้หญิ งที่ไม่มีภำวะดังกล่ำว
พบว่ำกลุ่มผู้หญิงที่เคยมีภำวะหัวใจล้ มเหลวนันมี
้ ควำมพึงพอใจในชีวิตทำงเพศของตนลดลงมำกกว่ำช่วง
ก่อนจะมีภำวะหัวใจล้ มเหลว บ่งชี ้ถึงแง่มมุ ของฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับควำมต้ องกำรทำงเพศ และผลกระทบ
ในแง่ลบต่อหัวใจเกี่ยวกับกำรที่มีฮอร์ โมนดังกล่ำวลดลง ทังในกลุ
้
ม่ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน และ ในกลุม่
ผู้หญิงที่มีฮอร์ โมนไม่อยูใ่ นระดับปกติ
กำรศึก ษำของ Wilkes University ในประชำกร 111 คน ในวัยหนุ่มสำว พบว่ำในกลุ่มที่ มี
เพศสัมพัน ธ์ มำกกว่ำ นัน้ จะมี ระดับ IgA ในน ำ้ ลำยมำกกว่ำ ซึ่ง IgA เป็ น องค์ ประกอบสำคัญในระบบ
ภูมิค้ มุ กัน พบได้ ส่วนมำกในระบบทำงเดินอำหำร ทำหน้ ำที่ป้องกันอันตรำยจำกสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ ำสู่
ร่ำงกำย
แบบสำรวจของ Sexual Health and Overall Wellness (SHOW) ทำในประชำกรหญิงชำย
ชำวยุโรปในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลำง วัย 25-74 ปี ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์อย่ำงน้ อยหนึง่ ครัง้ ในรอบ 12 เดือน
รวมประชำกรทังหมด
้
3780 คน ในทัง้ หมด 9 ประเทศ โดยมีคำถำม 1893 ชุดทำโดยผู้ชำย และคำถำม
1887 ชุดทำโดยผู้หญิง อำยุเฉลี่ยของผู้ทำแบบสอบถำมอยู่ที่ 44.6 ปี ในเพศชำย และ 44.2 ปี ในเพศหญิง
ในคำถำมเรื่ องของจำนวนครัง้ ของกำรมีเพศสัมพันธ์ ที่น้อยกว่ำปริ มำณที่เหมำะสม ผู้ชำยมีแนวโน้ มตอบ
แบบสอบถำมว่ำตนมีจำนวนครัง้ ในกำรมีเพศสัมพันธ์ ที่น้อยกว่ำที่ควร มำกกว่ำกลุ่มผู้หญิงอยู่ที่ 36% ต่อ
28%
ในคำถำมเรื่ องของควำมปรำรถนำทำงเพศเกี่ยวกับควำมคิดถึงคู่ครองของตนที่มำกกว่ำหนึ่ง
ครัง้ ต่อวัน ผู้ชำยมำกกว่ำผู้หญิงอยู่ที่ 32% ต่อ 22% , ผู้ชำยจำนวน 67% และผู้หญิง จำนวน 55% ซึง่ เป็ น
ประชำกรส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถำมว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์เป็ นสิ่งที่ ‘มีควำมสำคัญมำก’ หรื อ ‘เป็ นสิง่ จำเป็ น
อย่ำงยิ่ง’ เมื่อเปรี ยบเทียบลำดับควำมสัมคัญของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เรื่ องของกิจกรรมทำงเพศมี
ควำมสำคัญอยูท่ ี่อนั ดับ 3 ในผู้ชำย แต่อยูท่ ี่อนั ดับ 8 ในผู้หญิง
ในทัง้ ผู้ชำยและผู้หญิงควำมพึงพอใจในรู ปลักษณ์ ทำงเพศมีควำมสัมพันธ์ อย่ำงยิ่งในหลำย
แง่มมุ ของชีวิต รวมถึงสุขภำพทำงกำย สุขภำพของครอบครัว และ เศรษฐสถำนะ ควำมพึงพอใจทำงเพศ
นันมี
้ ควำมเกี่ยวข้ องกับมุมมองเชิงบวกของชีวิต กำรมีเพศสัมพันธ์ ที่ดีมีควำมสัมคัญกับเรื่ องของควำมรัก
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และควำมใกล้ ชิดกันในควำมสัมพันธ์

Sexual halth for overall wellness circle

ภาพที่ 1 (Sexual health for overall wellness circle)
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1.

Lifestyle.

วิถีกำรดำเนินชีวิตประจำวันที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภำพทำงเพศ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลิกสูบบุหรี่ กำร
ออกกำลังกำย กำรลดควำมเครี ยด กำรนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ กำรจำกัดกำรดื่มแอลกอฮอลล์ ลดกำร
บริ โภคคำเฟอีน และกำรกินอำหำรที่ดีตอ่ สุขภำพ
2.

Diet.

กำรกินอำหำรที่ดีมีผลต่อสุขภำพทำงเพศ ตัวอย่ำงเช่น หนังสือ Super Sex Foods ของผู้แต่ง
Dr. Jessica Johnson หรื อ Aphrodisiac Foods เพื่อชีวิตทำงเพศที่ดีกว่ำ
(I) คาแนะนาสาหรับการรับประทานอาหารในผู้หย่ อนสมรรถภาพทางเพศ
การกิ น ดาร์ คช็ อ กโกแลตมี ส าร flavonoids ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม การสู บ ฉี ด ของเลื อ ด
และเพิ่มความเข้ มข้ นของไนตริ กออกไซด์ในเลือดได้ ส่วนการกินนมช็อกโกแลตนัน้ ลดสาร flavonoids
และจะมีปริมาณน ้าตาลและไขมันที่มากกว่า
มีกำรศึกษำที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร เกี่ยวกับควำมไร้ สมรรถภำพ กำรกินถัว่ พิสตำชีโอ มีผล
รั กษำภำวะหย่อนสมรรถภำพทำงเพศ ผู้ที่บริ โภคถั่วพีสตำชี โอเป็ นระยะเวลำหลำยสัปดำห์ พบว่ำจะมี
สมรรถภำพที่ดีขึ ้น ในหลำยแง่มมุ เกี่ยวกับกำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศ , กำรกินแตงโมมีสำร citrulline ทำ
ให้ เส้ นเลือดขยำยตัวและเพิ่มกำรไหลเวีย นของเลือด , อำหำรที่ดีต่อสุขภำพทำงเพศควรหลีกเลี่ยงกำรกิน
อำหำรที่มีไขมัน และน ้ำตำลสูง
(II) สมุนไพรและอำหำรเสริมในผู้หย่ อนสมรรถภำพทำงเพศ
ตั ว อย่ ำ งเช่ น อำหำรเสริ ม ในกลุ่ ม Dehydroepiandrosterone (DHEA) , L-arginine และ
กระชำยดำ เป็ นต้ น
- กระชำยดำ ช่วยเพิ่มสมรรถภำพทำงเพศ บำรุงสมรรถภำพทำงเพศชำย แก้ กำมตำยด้ ำน ด้ วย
กำรใช้ เหง้ ำสดนำมำดองกับเหล้ ำขำวและน ้ำผึ ้งแท้ (ในอัตรำส่วน 1 กิโลกรัม : เหล้ ำขำว 3 ขวด : น ้ำผึ ้ง 1
ขวด) ดองทิง้ ไว้ ประมำณ 9-15 วัน แล้ วนำมำใช้ ดื่มวันละ 1-2 เป๊ ก (เหง้ ำ) กระชำยดำไม่ได้ เป็ นยำปลุก
อำรมณ์ทำงเพศ แต่ช่วยทำให้ อวัยวะเพศชำยแข็งตัวได้ ง่ำยและบ่อยขึ ้น มีระยะเวลำในกำรแข็งตัวที่นำนขึ ้น
และสำหรับผู้ที่ไม่ได้ มีปัญหำดังกล่ำวก็สำมำรถรับประทำนเพื่อช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงได้
- L-arginine มีกรดอมิโนที่ช่วยเพิ่มปริ มำณไนตริ กออกไซด์ซึ่งทำให้ เส้ นเลือดขยำยตัว ทำให้
กำรแข็งตัวดีขึ ้น กำรใช้ L-arginine 5 กรัมต่อวันทำให้ กำรทำกิจกรรมทำงเพศดีขึ ้นในแง่ของกำรทำงำน มี
กำรศึกษำเพิ่มเติมว่ำ กำรใช้ L-arginine ร่ วมกับ pycnogenol ช่วยฟื น้ ฟูสมรรถนะทำงเพศได้ ถึง 80% ใน
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อำสำสมัคร ที่ใช้ ได้ สองเดือน และมีกำรฟื น้ ฟูสมรรถนะควำมสำมำรถทำงเพศได้ 92% ในอำสำสมัครที่ใช้ ไป
สำมเดือน , ยังมีกำรศึกษำ placebo-controlled study พบว่ำกำรใช้ L-arginine ร่ วมกับกำรใช้ ยำอื่นนัน้
ทำให้ มีควำมทนดี มีควำมปลอดภัย และมีประสิทธิ ภำพในกลุ่มผู้หย่อนสมรรถทำงเพศเล็กน้ อยถึงปำน
กลำง
- ใบแปะก๊ วย กำรศึกษำของ Iran J Nurs Midwifery พบว่ำกำรใช้ สำรสกัดจำกใบแปะก๊ วยมี
ผลเพิ่มควำมต้ องกำรทำงเพศในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ทังนี
้ ้ กำรศึกษำนี ้ยังสนับสนุนผลเชิงบวก
ของใบแปะก๊ วยต่อกำรเพิ่มสมรรถภำพทำงเพศในกลุม่ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
- โสมแดง มีงำนวิจยั ถึง 7 ชิ ้นกล่ำวถึงโสมแดงในกำรรักษำกำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศในปี
2008 ปริ มำณกำรใช้ อยู่ที่ 600-1000 มิลลิกรัม รับประทำนสำมครัง้ ต่อวัน โสมแดงสกัดมีส่วนผสมของ
Ginsenosides ซึง่ มีผลในระดับเซลล์เกี่ยวข้ องกับกำรทำให้ กำรแข็งตัวดีขึ ้น โสมแดงนันใช้
้ งำนได้ ดีในกลุ่ม
ผู้ที่มีไขมันในเส้ นเลือดสูง และในกลุม่ ผู้ป่วย Metabolic syndrome
3.

Hormone

ในปั จจุบนั มีกำรใช้ ฮอร์ โมนทดแทนในกลุม่ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอำกำรวัยทอง , มีกำร
ใช้ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนในกลุม่ ผู้ชำยที่ภำวะฮอร์ โมนเพศชำยต่ำ
ในอนำคตจะมีกำรใช้ ฮอร์ โมนทดแทนที่เหมำะสมสำหรับผู้หย่อนสมรรถนะทำงเพศทังผู
้ ้ ชำย
และผู้หญิง โดยกำรใช้ ฮอร์ โมนทดแทนจำกธรรมชำติ
4.

Balance of mind and body.

กำรมีภำวะสมดุลทัง้ ทำงกำยและใจ ตัวอย่ำงเช่น กำรมีสมั มำสติ , กำรทำสมำธิ , กำรทำ
ตั น ตระเพื่ อ กำรพั ฒ นำชี วิ ต รั ก , กำรท ำโยคะ , กำรช่ ว ยตั ว เอง และกำรจิ น ตนำกำรทำงเพศ

5.

Technology

ในปั จจุบนั มีกำรทำเลเซอร์ ที่อวัยวะเพศผู้หญิงเพื่อควำมอ่อนเยำว์ และซ่อมแซมกำรฝ่ อลงของ
อวัยวะเพศ , กำรยิงคลื่นควำมถี่สงู เพื่อรักษำอำกำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศในผู้ชำย
ในอนำคต มีกำรทำ Priapus Shot® (P-Shot) เป็ นกำรฉีดพลำสมำที่มีเกล็ดเลือดจำนวนมำก
ในผู้ชำยเพื่อเพิ่มควำมต้ องกำรทำงเพศ กระตุ้นศักยภำพ และเพิ่มขนำด , กำรทำ O-shot โดยกำรฉี ด
พลำสมำที่มีเกล็ดเลือดจำนวนมำกเพื่อเพิ่มกำรไหลเวียนโลหิตที่บริ เวณอวัยวะเพศของผู้หญิง ส่งผลให้
158

ผิวหนังมีสขุ ภำพดี มีควำมแน่น นุ่มนวล มีสำรหล่อลื่นมำกขึ ้น และช่วยกระตุ้นควำมต้ องกำรทำงเพศได้ ,
กำรฉำยคลื่นควำมถี่วิทยุเพื่อกระตุ้นกระกระชับของหน้ ำท้ อง และอวัยเพศหญิง , กำรใช้ อปุ กรณ์ร่วมเพศ
(Sex toys)

6.

Prevention and Correction

มี ห ลัก ฐำนชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ำ กำรให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งเพศอย่ำ งครอบคลุม ในเรื่ อ งกำรคุม ก ำเนิ ด นัน้ มี
แนวโน้ มลดอัตรำกำรตังครรภ์
้
ที่ไม่ได้ ตงใจได้
ั้
ในกลุม่ วัยรุ่น , มีกำรศึกษำ meta-analysis เกี่ยวกับ หลักสูตร
กำรศึกษำที่มีกำรให้ ควำมรู้ เรื่ องเพศศึกษำอย่ำงครอบคลุม เปรี ยบเทียบกันระหว่ำงกลุ่มที่ ไม่ได้ ให้ ควำมรู้
เรื่ องเพศศึกษำ พบว่ำ กลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนรู้เรื่ องเพศศึกษำไม่ได้ ลดควำมเป็ นไปได้ ของกำรตังครรภ์
้
ลง อีกทังยั
้ ง
เพิ่มควำมน่ำจะเป็ นของกำรตังครรภ์
้
, มีกำรศึกษำจำนวนมำกชี ้ให้ เห็นว่ำหลักสูตรที่มีกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ
ถุงยำงอนำมัย และกำรคุมกำเนิด สำมำรถลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่ นได้ อีกทังยั
้ งลดกำรตังครรภ์
้
โดย
ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ และลดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ , มีกำรศึกษำ evidence based ชี ้ให้ เห็นว่ำกำรให้ ควำมรู้เรื่ อง
เพศศึกษำและกำรคุมกำเนิด ไม่กระตุ้นให้ เกิดกิจกรรมทำงเพศที่มำกขึ ้น
กำรให้ ควำมรู้เรื่ องเพศศึกษำที่ทนั สมัยจะต้ องเป็ นกำรให้ ควำมรู้อย่ำงไม่เป็ นทำงกำร , เป็ นกำร
เรี ยนรู้เพศศึกษำที่ปลอดภัย , เข้ มข้ น และครอบคลุม
(I) กำรให้ ควำมรู้เรื่ องควำมปลอดภัยทำงเพศ
ตัวอย่ำงเช่น ตัวเลือกในกำรทำ Dual protection , กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์
แบบสอดใส่ , ถุงยำงอนำมัยสำหรับกำรใช้ ปำก, สุขภำพฟั นในผู้ทีมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกผ่ำนอวัยวะต่ำงๆ ,
กำรใช้ ถุง มื อ ในกำรสอดใส่ท ำงทวำรหนัก , กำรใช้ ถุง มื อ ในกลุ่ม ผู้มี กิจ กรรมทำงเพศแบบรุ น แรง , ยำ
คุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ , กำรใช้ ยำ PEP และ PrEP เพื่อป้องกันไวรัสเอชไอวี , กำรฉีดวัคซีน HPV , กำร
กระตุ้นกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เป็ นต้ น
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การศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กฤชมงคล กมลสุวรรณ

บทนา
1.1

ความเป
้นมาและความสาคัญของป
้ญหา
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในป
้จจุบันมีแนวโน
้มที่สูงขึน และอาหารเกษตรอินทรี้ก็
ย ้นทางเลื
เป
อก

หนึ่งที้บริ
่ผู โภคให
้ความสนใจ เนื่องจากอาหารเกษตรอินทรี้เป
ย้นอาหารที้จากผลผลิ
่ได
ตทางการเกษตรโดยไม
้
้ปุ
ใช้ยเคมีและสารเคมี ้น
เช สารเคมีก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืช1 จากการส้ารวจของสมาคมการค
้าเกษตรอินทรี้ย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (OTA: Organic Trade Association) พบว
้า ตลาดอาหารเกษตรอินทรี้มี
ย การ
ขยายตัวอย
้างต
้อเนื่อง โดยในป
้ 2557 ที้านมามี
่ผ
การเติบโตมากถึ้อยละ
งร
11 มีมูล้ารวมราว
ค
35.9 พัน้าน
ล
เหรียญสหรัฐฯ และผัก ผลไม
้เกษตรอินทรี้เป
ย้นกลุ
้มสิน้าที
ค ่มียอดขายสูงที่สุด ซึ่งมีสัด้วนร
ส ้อยละ 36 ของ
ตลาดอาหารเกษตรอินทรี้ย อีกทั งยังมี้วนแบ
ส ้งทางการตลาด 12% ของตลาดผักและผลไม
้โดยรวมของ
ประเทศ2 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ
้ของตลาดเกษตรอินทรี้ภายในประเทศไทยป
ย
้ 2558 พบว
้ามีการ
ขยายตัวสูงถึ้อยละ
งร
213 และช
้องทางตลาดสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ภายในประเทศป
ย
้ 2557 มีมูล้ากว
ค ้า 514.45
้านบาท
ล
โมเดิ้นเทรดเป
ร
้นช
้องทางตลาดที่ใหญ
้ที่สุด ้อยละ59.48)
(ร
ซึ่งโมเดิ้นเทรดในประเทศไทยที
ร
่มีสิน้า
ค
อินทรี้จ้
ย าหน
้ายคือ Tops Market, Gourmet Market, Villa Market, Central Food hall, Foodland, Big
C Extra, Tesco Lotus (Extra) และริ ม้งซู
ป เ ปอร
้มาร
้เก็ ต 4 โดยเฉพาะในเขตกรุ ง เทพมหานครมี จ้ า นวน
้ประกอบการด
ผู
้านสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ถึ
ย ง 344 ราย ซึ่งคิด้นร
เป ้อยละ 32.03 ของผู
้ประกอบการด
้านเกษตร
อินทรี้ทั
ย งประเทศ5 การขยายตัวของอาหารเกษตรอินทรี้ในประเทศไทยอาจเนื
ย
่องจากผู
้บริโภคตระหนักถึง
้ญหาสิ
ป
่งแวดล
้อมและสุขภาพมากขึน ท้าให
้ผู
้บริโภคชาวไทยบางส
้วนมองหาอาหารที่ดีและมีคุณ้าทาง
ค
โภชนาการโดยไม
้ใช
้สารเคมีหรือมีสารเคมีตกค
้างน
้อย 6 โดยผู
้บริโภคมีทัศนคติในด
้านสุขภาพต
้ออาหารเกษตร
อินทรี้มากที
ย
่สุด7 ซึ่งจากการศึกษาที้านมาพบว
่ผ
้า การเกษตรแบบอินทรี้อาจมี
ย ผลต
้อองค
้ประกอบทางเคมีซึ่ง
มีผลต
้อสุขภาพ จากการศึกษามันฝรั่งที่ปลูกแบบเกษตรอินทรี้มี
ย ระดับของกรดอะมิโน, ปริมาณไนเตรท,
วิตามินซี, กรดคลอโรเจนิกและสารกลุ
้ม ไกลโคอัลคาลอยด
้ที่สูงกว
้าในการปลูกแบบทั่วไป8 นอกจากนีความ
ปลอดภัยของอาหารก็ยัง้นอี
เป ก้จจั
ป ยส้าคัญที่มีผลต
้อทัศนคติและการเลือกซืออาหารเกษตรอินทรี้เช
ย้นกัน 7
จากการศึกษาในประเทศจีน้ป 2554 พบว
้า มีการปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงตกค
้างที่เกินระดับสารตกค
้างสูงสุดใน
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ตั ว อย
้างผั ก ที่ เ ก็ บ มาจากตลาดสดสู ง ที่ สุ ด โดยคิ ด ้นร
เป ้อยละ 13.1 ตลาดค
้าส
้งพบร
้อยละ 9.6 และ
้างสรรพสิ
ห
น้าพบร
ค ้อยละ 3.7 และยังพบว
้ามีการปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงตกค
้างที่เกินระดับสารตกค
้างสูงสุดใน
แตงกวาที่ ป ลู ก แบบเกษตรอิ น ทรี้จ้
ย า นวน 1 ตั ว อย
้าง จาก 98 ตั ว อย
้าง โดยคิ ด้นร
เป ้อยละ 19 และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศไทยที้านมาพบว
่ผ
้า ในห
้างสรรพสิน้ามี
ค การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง
ที่เกินระดับสารตกค
้างสูงสุดในผักที่นิยมบริโภค 3 ชนิดที่มีการปลูกแบบทั่วไป ้แก
ได ้ ผักคะน
้า, ผักกวางตุ
้งและ
ผัก้งน
บุ ้า พบร
้อยละ 99, 100, 97 ตามล้าดับ10 จากรายงานของเครือ้ายเตื
ข อนภัยสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช (ThaiPAN : Thailand Pesticide Alert Network )้ป 2559 ที่มีการสุ
้มเก็บตัวอย
้างจากโมเดิ้นเทรดและตลาดค
ร
้า
้งทั
ส งหมด 158 ตัวอย
้าง พบสารพิษตกค
้างในผักผลไม
้เกิน้ามาตรฐาน
ค
MRL้อยละ
ร
56 โดยพบตกค
้างมากใน
ผักคะน
้า, พริกแดง,้มสายน
ส
้าผึง, ถั่ว้กยาวและกะเพรา
ฝ
ตามล้าดับ ซึ่งมีตัวอย
้างผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ที
ย ่
้รั
ได บตรารับรอง Organic Thailand ตรวจพบ 2 จาก 10 ตัวอย
้างและตัวอย
้างที้รั
่ได บตรารับรองเกษตร
อินทรี้อื
ย ่น ๆตรวจพบ 2 จาก 9 ตัวอย
้าง11 และในป
้ 2561 มีการสุ
้มเก็บตัวอย
้างผักไฮโดรโปนิก้ซึ
ส ่งมีการ
ควบคุมการผลิตโดยห
้ามใช
้สารฆ
้าแมลงทังหมด 30 ตัวอย
้างจากตลาดและห
้างทังในกรุงเทพมหานครและ
้างจั
ต งหวัด พบสารพิษตกค
้างอยู
้ร
้อยละ 63.3 ้น
เช กวางตุ
้งจีน, ผักโขมแดง, กรีน้ค,
โอ เรดโอ
้คและบัตเตอร
้เฮด
้นต
เป ้น12 ซึ่งความปลอดภัยในอาหารเป
้นสิ่งที่ควรให
้ความส้าคัญ ประกอบกับการส้ารวจก
้อนหน
้านี พบว
้า
้บริ
ผู โภคมีความตระหนักในเรื่องสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารรวมถึงขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาหาร
เกษตรอินทรี้ย 7 อย
้างไรก็ตามข
้อมูลการศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
ภายในประเทศไทยนันค
้อนข
้างน
้อย จึง้สามารถรั
ไม
บรองได
้ว
้าสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ที
ย ่จ้าหน
้ายตามท
้องตลาด ณ
ขณะนี้มี
ไม การปนเป
้อนสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช การศึกษานีท้าขึนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถเข
้าถึงสิน้า
ค
เกษตรอินทรี้จากโมเดิ
ย
้นเทรดได
ร
้ง
้ายที่สุด และอาจจะเป
้นประโยชน
้ในการตัดสินใจเลือกซืออาหารและ
ผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ที
ย ่ปลอดภัยจากสารฆ
้าแมลงตกค
้าง

1.2

คาถามการวิจัย
คาถามหลัก
อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในเขตกรุ
ย
งเทพมหานครมีสารฆ
้าแมลงตกค
้างหรือ้
ไม
คาถามย
้อย
อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในเขตกรุ
ย
งเทพมหานครมีสัด้วนสารฆ
ส
้าแมลงตกค
้าง
มากน
้อยเพียงใด

1.3

วัตถุประสงค
้
1. เพื่อศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
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2. เพื่อวิเคราะห
้สถานการณ
้การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4

สมมติฐานของงานวิจัย
้พบสารเคมี
ไม
หรือสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารเกษตรอินทรี้ย

1.5

กรอบแนวคิด

รูปภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย

1.6

ขอบเขตการวิจัย
1. เก็บตัวอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย จ้านวน 100 ตัวอย
้าง โดยแบ
้งออกเป
้น 5 หมวด
้แก
ได ้ หมวดผัก 55 ตัวอย
้าง, หมวดผลไม
้ 9 ตัวอย
้าง, หมวดไข
้และเนือสัต้ว 10 ตัวอย
้าง, หมวด
แป
้งและธัญชาติ 11 ตัวอย
้าง และ หมวดเครื่องดื่ม 15 ตัวอย
้าง
2. ศึ ก ษาสารฆ
้าแมลงตกค
้าง อาหารและผลิ ต ภั ณ้โดยใช
ฑ ้ชุ ด ทดสอบ GT พั ฒ นาโดย
นางกรอบทอง ธูปหอม ผลิตโดยบริษัท GT

1.7

คาจากัดความ
1. อาหารหรือผลิ ตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณ้ที
ฑ ้จากการเพาะปลู
่ได
ก
เจริญเติบโตและ/หรือมีการจัดเก็บหรือมีกระบวนการที่ปราศจากการใช
้สารเคมีสังเคราะห
้หรือ
้ย
ปุ สารก้าจัดวัชพืช สารก้าจัดศัตรูพืช สารก้าจัดเชือรา สารเร
้งการเจริญเติบโตและไม
้ผ
้านการ
ควบคุมหรือดัดแปลงทั่วไป
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2. สารฆ
้าแมลงตกค
้าง คือ วัตถุมีพิษทางการเกษตรหรือกลุ
้มอนุพัน้สารเคมี
ธ
ที่ถูกดัดแปลงโดยการ
สร
้างหรือสลายสารที่เกิดจากปฏิกิริยาหรื อสิ่งปลอมปนที่มีความเป
้นพิษ ซึ่งปนเป
้อนหรือตกค
้าง
ในอาหารที้นอั
่เป นตราย
3. โมเดิ้นเทรด
ร
คือ ตลาดซึ่งมักจะเป
้นซูเปอร
้มาร
้เก็ต้างสรรพสิ
ห
น้า
ค หรือดิส้าท
เค ้สโตร
้ที้น
่เป
แหล
้งรวมของสิน้าและผลิ
ค
ตภัณ้หลากหลาย
ฑ
โดยมักจะมี้านสาขาหลายแห
ร
้ง

1.8

ประโยชน
้ทีค่ าดว
้าจะได
้รับ
1. เพือ่ ทราบถึงสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
2. เพื่อทราบถึงสถานการณ
้การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
3. เพื่อ้นแนวทางในการเลื
เป
อกซืออาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
4. เพื่อ้ผู
ให้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย

ทบทวนวรรณกรรม
2.1 อาหารออร
้แกนิค
อาหารออร
้แกนิค (Organic food) เรียกอีกอย
้างว
้า “อาหารเกษตรอินทรี้”
ย หรือ “อาหารอินทรี้”
ย
หมายถึง อาหารที้จากผลผลิ
่ได
ตทางการเกษตรโดยไม
้มีการใช
้ปุ
้ยเคมี สารเคมี รวมทังไม
้ใช
้เมล็ดพัน้ที
ธุ ้าน
่ผ
กระบวนการพันธุวิศวกรรม หรือวัตถุท้จากการสั
ี่ได
งเคราะห
้ได
้แก
้้ยวิ
ปุ ทยาศาสตร
้ สารเคมีก้าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช โดยการเตรียมหน
้าดินจะต
้องใช
้วิธีทางธรรมชาติคือ พืนที่เพาะปลูก้องปลอดสารพิ
ต
ษ้น
ไม้อยกว
้า 3้ป
ในระหว
้างกระบวนการเพาะปลูก้องมี
ต การอนุรัก้ดิ
ษ นและแหล
้งน้าควบคู
้กันไปด
้วย เพื่อ้ผลผลิ
ให
ตที้เป
่ได้นการ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติอ้างแท
ย ้จริง อาหารที่อ้ในกลุ
ยู ้ม Organic Food ยังรวมถึง อาหารที้ผ
่ไม้านการฉาย
รังสี พืชผักที่เพาะปลูกโดยไม
้ใช
้ปุ
้ยเคมีหรือ้ยมู
ปุ ลสัต้ว เนือสัต้และไข
ว ้ที้ใช
่ไม้ฮอร
้โมนเร
้งการเติบโตและไม
้ใช
้ยา
ปฏิชีวนะ ้นต
เป ้น1
สรุปคืออาหารเกษตรอินทรี้หมายถึ
ย
ง อาหารที่มีการเพาะปลูก เจริญเติบโตและ/หรือมีการจัดเก็บ
หรือมีกระบวนการที่ปราศจากการใช
้สารเคมีสังเคราะห
้หรือ้ย
ปุ สารก้าจัดวัชพืช สารก้าจัดศัตรูพืช สารก้าจัด
เชือราสารเร
้งการเจริญเติบโตและไม
้ผ
้านการควบคุมหรือดัดแปลงไปจากลักษณะโดยทั่วไป11
2.1.1 ตรารับรองมาตรฐานสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ย13
ตรารับรองมาตรฐานสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ในประเทศไทย
ย
แบ
้งออกเป
้น 3 ประเภทดังนี
2.1.1.1 ตรามาตรฐานสิน้าอิ
ค นทรี้ของประเทศผู
ย
้นาเข
้าสิน้าอิ
ค นทรี้รายใหญ
ย
้
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย IFOAM หรือ IFOAM Accredited
ส ม า พั น้ธ เ ก ษ ต ร อิ น ท รี้ย น า น า ช า ติ ( International Federation of Organic Agriculture
Movements – IFOAM) ้จั
ได ดท้าโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรี้ย IFOAM (IFOAM Accreditation
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Program) ภายใต
้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย IFOAM ซึ่ง้จจุ
ป บันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับ้นเกณฑ
เป ้
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ขั
ย นต่้าสิน้าอิ
ค นทรี้เพื
ย ่อการน้า้า
เข ้น
เช ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
้้องกง
ฮ
สิงคโปร
้
มาเลเซีย ้นต
เป ้น
นอกจากนีสหพัน้ฯ
ธ ยัง้จั
ได ดตังหน
้วนงานชื่อ International Organic Accreditation Service –
IOAS เพื่อท้าหน
้าที่้บริ
ให การรับรองหน
้วยงานผู
้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี้ทั
ย ่วโลกภายใต
้กรอบมาตรฐาน
เกษตรอินทรี้ย IFOAM ซึ่งหน
้วยงานผู
้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี้ที
ย ้รั
่ได บการรับรองจาก IOAS จะมีค้้า
าว
IFOAM Accredited ้นตราสั
เป
ญลักษณ
้มาตรฐานที่แสดงไว
้คู
้กับตราสัญลักษณ
้ของหน
้วยงานผู
้ตรวจนันๆ
ตัวอย
้างเช
้น ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย IFOAM ของส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย หรือ มกท.
(Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) จะมีตรา IFOAM Accredited อยู
้ใต
้สัญลักษณ
้ของ
มกท. (รูปภาพที่ 2)

รูปภาพที่ 2 : ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย IFOAM ของส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้สหภาพยุ
ย
โรป (EU)
การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรี้สหภาพยุ
ย
โรปที่ถูก้อง
ต จะต
้องมีเลขรหัสหน
้วยงานที่ท้าการ
ตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหน
้วยงานผู
้ตรวจรับรองก้ากับ้
ไว พร
้อมกับระบุประเทศ
แหล
้งที่มาของสิน้าอิ
ค นทรี้นั
ย นๆ ้ใต
ไว้ตรามาตรฐานด
้วย (รูปภาพที่ 3) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้อื
ย ่นที่
สหภาพยุโรปยอมรับ ้แก
ได ้ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้แคนาดา
ย
(เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนาดา) และ
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้สหรั
ย ฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา)
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รูปภาพที่ 3 : ตรามาตรฐานเกษตรอินทรี้สหภาพยุ
ย
โรป
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้สหรั
ย ฐอเมริกา (National Organic Program NOP)
แผนงานเกษตรอินทรี้แห
ย ้งชาติ (National Organic Program NOP) ด้าเนินงานภายใต
้การก้ากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture USDA) โดยระบบการ
ตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี้นี
ย เริ่ ม้ตั
ใช งแต
้ป
้ พ.ศ. 2545 ระบบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี้อื
ย ่ น ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับ ้แก
ได ้ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้แคนาดา
ย
(จากผู
้ผลิตทั่วโลก) และระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรี้สหภาพยุ
ย
โรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับ้องแสดงคู
ต
้
กับตรามาตรฐานฯ ของสหรัฐอเมริกาเสมอ

รูปภาพที่ 4 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้สหรั
ย ฐอเมริกา
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้แคนาดา
ย
(Canada Organic Regime – COR)
รัฐบาลแคนาดาเริ่มน้าระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับ้เมื
ใช ่อ้ป พ.ศ.2552 ตาม
ระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ้น
เป
หน
้วยงานรับผิดชอบ การใช
้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรี้แคนาดาที
ย
่ถูก้อง
ต ้องมี
ต ชื่อสิน้า
ค รหัสหน
้วยงานที่ท้า
การตรวจการรับรองที่ออกโดย IOAS พร
้อมกับระบุประเทศผู
้ผลิต ทังภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสก้ากับ้ใกล
ไว ้ๆ
ตรามาตรฐานฯ ้เห็
ให น้ชั
ได ดเจน ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้อื
ย ่นที่ประเทศแคนาดายอมรับ ้แก
ได ้ ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรี้สหรั
ย ฐ อเมริ กา (จากผู
้ผลิตทั่วโลก) ระบบมาตรฐานเกษตรอิ นทรี้สหภาพยุ
ย
โ รป
(เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้ญี
ย ้น
่ปุ (เฉพาะที่ผลิตในญี้น)
่ปุ เริ่ม 1 ม.ค.
พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับ้องแสดงคู
ต
้กับตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ
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รูปภาพที่ 5 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้แคนาดา
ย

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ญี
ย ้น
่ปุ (Japanese Agricultural Standard Organic JAS mark)
ภายใต
้การก้ากับดูแลของกระทรวงเกษตร้าไม
ป ้ และประมง ของญี้น
่ปุ (Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries – MAFF) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้อื
ย ่นที่ประเทศแคนาดายอมรับ ้แก
ได ้ ระบบ
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี้แคนาดา
ย
(เฉพาะที่ผลิ ตในแคนาดา) เริ่ ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรา
มาตรฐานฯ ที่ยอมรับ้องแสดงคู
ต
้กับตรามาตรฐานฯ ของญี้นเสมอ
่ปุ

รูปภาพที่ 6 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ญี
ย ้น
่ปุ

2.1.1.2 ตรามาตรฐานสิน้าอิ
ค นทรี้ของหน
ย ้วยงานตรวจรับรองเอกชนต
้างประเทศที้รั
ไ่ ด บความนิยมและ
ดาเนินการตรวจรับรองอยู
้ในประเทศไทย
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ไบโออะกิ
ย
เสิ้ช
ร (Bioagricert)
บริษัท ไบโออะกริเสิ้ช
ร (ไทยแลนด
้) จ้ากัด ้นสาขาย
เป ้อยของ Bioagricert S.r.I. จากประเทศอิตาลี
้ประกอบการต
ผู
้องได
้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้านั
เท นจึงจะใช
้ตรารับรองนี้
ได

167

รูปภาพที่ 7 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ไบโออะกิ
ย
เสิ้ช
ร

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้บี
ย เอสซี (BSC KO-GARANTIE GMBH – BSC)
บีเอสซี ้นบริ
เป ษัทตรวจรับรองสิน้าอิ
ค นทรี้จากประเทศเยอรมั
ย
นนี มีตัวแทนในประเทศไทยอยู
้ที่ จ.เชียงใหม
้
้ประกอบการต
ผู
้องได
้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้านั
เท นจึงจะใช
้ตรารับรองนี้
ได

รูปภาพที่ 8 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้บี
ย เอสซี
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้อี
ย โคเสิ้ช
ร (Ecocert)
อีโคเสิ้ช
ร ้นบริ
เป ษัทตรวจรับรองสิน้าอิ
ค นทรี้จากประเทศฝรั
ย
่งเศส้ประกอบการต
ผู
้องได
้รับการตรวจรับรอง
จากบริษัทนี้านั
เท นจึงจะใช
้ตรารับรองนี้
ได

รูปภาพที่ 9 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้อี
ย โคเสิ้ช
ร

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ไอเอ็
ย มโอ-คอนโทรล (IMO-Control)
บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล ้นบริ
เป ษัทตรวจรับรองสิน้าอิ
ค นทรี้จากประเทศสวิ
ย
ตเซอน
้แลนด
้ มีตัวแทนอยู
้ใน
ประเทศไทย้ประกอบการต
ผู
้องได
้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้านั
เท นจึงจะใช
้ตรารับรองนี้
ได

รูปภาพที่ 10 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ไอเอ็
ย มโอ-คอนโทรล
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2.1.1.3 ตรามาตรฐานสิน้าอิ
ค นทรี้ของหน
ย ้วยงานไทย
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT)
นอกจากสัญลักษณ
้ ACT-IFOAM Accredited แล
้ว มกท. ยังมีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี้เฉพาะ
ย
ที่จัดท้าขึนส้าหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรี้บางประเภทที
ย
่เพิ่งเริ่มพัฒนาขึนในประเทศและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ เพื่อ้เหมาะกั
ให
บ้ประกอบการในระยะเริ
ผู
่ม้น
ต ซึ่งรวมถึง การเลียงสัต้ว การเลียงผึง
และการประกอบอาหารส้าหรับ้านอาหาร
ร
้ประกอบการที
ผู
้รั
่ได บการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรี้ย มกท. จะใช
้ตราสัญลักษณ
้ของ มกท. ้นตรารั
เป
บรองมาตรฐาน

รูปภาพที่ 11 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย มกท.

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ส้านักงานมาตรฐานสิน้าเกษตรและอาหารแห
ค
้งชาติ – มกอช. (National
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS)
มกอช. ้ประกาศใช
ได
้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อ้ป พ.ศ. 2555 และถือ้นตรามาตรฐาน
เป
ของประเทศไทย แต
้ไม
้ได
้บังคับ้าการน้
ว
า้าสิ
เข น้าเกษตรอิ
ค
นทรี้หรื
ย อสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ที
ย ่ผลิตในประเทศ
ไทยจะต
้องได
้รับมาตรฐาน Organic Thailand นี

รูปภาพที่ 12 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย
ส้านักงานมาตรฐานสิน้าเกษตรและอาหารแห
ค
้งชาติ – มกอช.
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย องค
้กรมาตรฐานเกษตรอินทรี้ภาคเหนื
ย
อ – มอน. (The Northern
Organic Standard Organization)
องค
้กรมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี้ภาคเหนื
ย
อ จั ด ตั งขึ นโดยความร
้วมมื อ ของเกษตรกร้บริ
ผู โ ภค
นักวิชาการจากองค
้กรของรัฐ องค
้กรพัฒนาเอกชน และผู
้สนใจทั่วไป โดยมุ
้งหวังจะเป
้นองค
้กรที่ท้าการรับรอง
ผลิตผลของ เกษตรกรที่ท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรี้ย เพื่อสร
้างความเชื่อมั่น้แก
ให ้เกษตรกรและผู
้บริโภคว
้า
ผลิตผลที้รั
่ได บการรับรองจากองค
้กรมาตรฐานเกษตรอินทรี้นั
ย น ้นผลิ
เป ตผลที่ปลอดจากสารพิษสารเคมี
สังเคราะห
้ และยังเอือต
้อการรักษาสิ่งแวดล
้อมอย
้างแท
้จริ้วย
งด

รูปภาพที่ 13 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย องค
้กรมาตรฐานเกษตรอินทรี้ภาคเหนื
ย
อ – มอน.

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้สุ
ย รินทร
้ (มก.สร.)
มาตรฐานเกษตรอินทรี้สุ
ย รินทร
้ (มก.สร.) พัฒนาขึนโดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรี้จั
ย งหวัด
สุ ริ น ทร
้ ตามแนวทางการพั ฒ นางานเกษตรอิ น ทรี้ของจั
ย
ง หวั ด สุ ริ น ทร
้ และได
้รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรี้จั
ย งหวัดสุรินทร
้ในป
้ พ.ศ. 2547 โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเรื่อง
การผลิตพืช สัต้อิ
ว นทรี้ย สัต้น
ว ้าอินทรี้ย การจัดการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณ้อิ
ฑ นทรี้ย และป
้จจั ยการ
ผิลต ทังนี มก.สร. จะท้ากาตรวจสอบและรับรองผลิตภัณ้อิ
ฑ นทรี้ไว
ย้ในทุกขึนตอน ตังแต
้การผลิตในระดับ
แปลง การน้าผลผลิตมาแปรรูป แลจ้าหน
้ายผลิตภัณ้ฑ

รูปภาพที่ 14 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้สุ
ย รินทร
้ (มก.สร.)
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้เพชรบู
ย
ร้
ณ (มก.พช.)
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มาตรฐานเกษตรอินทรี้เพชรบู
ย
ร้
ณ พัฒนาขึนจากงานวิจัยของนักวิชาการจากมหาวิทยาลับราชภัฎ
เพชรบูร้ร
ณ้วมกับชุมชน เกษตรกร ในป
้พ.ศ. 2553-2554 ้นมาตรฐานเฉพาะกลุ
เป
้มที้ตรวจรั
่ใช
บรองผู
้สมัคร
้นสมาชิ
เป
กเครือ้ายเกษตรอิ
ข
นทรี้เพชรบู
ย
ร้
ณ ในสังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือ้ายเกษตรอิ
ข
นทรี้ย
เพชรบูร้เท
ณ้านัน โดยทางกลุ
้มได
้ใช
้มาตรฐานนี้นมาตรการพั
เป
ฒนาเครือ้ายเกษตรอิ
ข
นทรี้เพื
ย ่อความพอเพียง
มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร
้างความเข
้มแข็ง้กั
ให บเกษตรกร จนเกิดการรวมตัวพัฒนาเป
้นเครือ้ายอย
ข ้างยั่งยืน้น
เป
รูปธรรมมาถึง้จจุ
ป บัน

รูปภาพที่ 15 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย
ส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี้เพชรบู
ย
ร้
ณ (มก.พช.)
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ชมรมเกษตรอินทรี้เกาะพะงั
ย
น
้นระบบการตรวจรั
เป
บรองมาตรฐานเกษตรอินทรี้แบบชุ
ย
มชนรับรอง (Participatory Guarantee
System – PGS) ที่พัฒนาขึนโดยมูลนิธิสายใยแผ
้นดิน้วมกั
ร บกลุ
้มเกษตรกรและหน
้วยงานที่เกี่ยวข
้องบนเกาะ
พะงัน เมื่อ้ป พ.ศ. 2554 ภายใต
้โครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรี้”
ย ซึ่ง้รั
ได บการสนับสนุนจาก
กระทรวงพาณิช้ย

รูปภาพที่ 16 : ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี้ย ชมรมเกษตรอินทรี้เกาะพะงั
ย
น
2.2

การผลิตพืชอินทรี้ย14
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2.2.1 ชนิดพัน้ของพื
ธุ
ชที่ปลูก
2.2.1.1 เมล็ดพืชที่น้ามาปลูก้องเป
ต ้นเมล็ดพัน้พื
ธุ ชที้จากการปลู
่ได
กในระบบเกษตรอินทรี้ย
หรือ้เมล็
ใช ดพัน้ที
ธุ ้รั
่ได บการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย อนุญาตให
้ใช
้ได
้
2.2.1.2 ในกรณีท้สามารถหาเมล็
ี่ไม
ดตามข
้อ 2.2.1. ้
ได อนุญาตให
้ใช
้เมล็ดพัน้ทั
ธุ ่วไป แต
้ต
้องไม
้
มีการปนเป
้อนสารเคมีท้อนุ
ี่ไม ญาตให
้ใช
้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย
2.2.1.3 อาจอนุญาตให
้ใช
้เมล็ดพัน้หรื
ธุ อ้วนขยายพั
ส
น้อื
ธุ ่นๆ ในกรณี
2.2.1.3.1 ้มี
ไม ้ขาย
ผู ที่สามารถจัด้งสามารถจั
ส
ด้งเมล็
ส ดพัน้ได
ธุ้ก
้อนช
้วงฤดูกาลปลูก
2.2.1.3.2 ้ประกอบการสามารถพิ
ผู
สูจ้ได
น้ว
้าสายพัน้ที
ธุ ่จะปลูกนัน มีความแตกต
้าง
จากสายพัน้ที
ธุ ่มีในระบบเกษตรอินทรี้และมี
ย
ความจ้า้นในการผลิ
เป
ตของ
้ประกอบการ
ผู
2.2.1.4 ้ประกอบการแต
ผู
้ละรายจะต
้องขอรับอนุญาตในการใช
้เมล็ดพัน้หรื
ธุ อ้วนขยายพั
ส
น้ที
ธุ ่
้ใช
ไม้จากระบบเกษตรอินทรี้และต
ย ้องขออนุญาตเป
้นรายฤดูไปรวมถึงบอกปริมาณ
เมล็ดพัน้หรื
ธุ อ้วนขยายพั
ส
น้ที
ธุ ่จะใช
้
2.2.1.4.1 ส้าหรับเมล็ดพัน้ที
ธุ ้จากการปลู
่ ได
กพืชหมุนเวียนหรือมีการใช
้ปุ
้ยพืชสดที่
้ได
ไม้ปลูกเพื่อจ้าหน
้าย เมล็ดพัน้นั
ธุ นจะต
้องไม
้ใช
้จีเอ็มโอและไม
้มีการ
ปนเป
้อนสารเคมีท้อนุ
ี่ไม ญาตให
้ใช
้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย
2.2.1.5 ในกรณีเกิดภัยพิบัติกับแปลงเกษตรอินทรี้ย อนุญาตให
้ใช
้พัน้ทั
ธุ ่วไปทดแทนได
้
2.2.1.6 อนุ ญ าตให
้ขยายพั น้ได
ธุ้โดยการเพาะเมล็ ด หรื อ้ส
ใช้วนขยายพั น้ธุ ้น
เช ตอนกิ่ ง ,
แตกหน
้อ, เพราะเลียงเนือเยื่อ ้นต
เป ้น ซึ้องจั
่งต ดท้า้วยวิ
ด ธีเกษตรอินทรี้เท
ย้านัน
2.2.1.7 ในกรณี้ยื
ไม น้นที
ต ้พั
่ได น้มาจากแหล
ธุ
้งที้ใช
่ไม้ระบบเกษตรอินทรี้ย ผลผลิตในช
้วง 12
เดือนแรกไม
้สามารถจ้าหน
้ายภายใต
้ตราเกษตรอินทรี้ของ
ย มกท.ได
้
2.2.1.8 ้ามใช
ห ้พั น้พื
ธุ ช และละอองเกสรที่มาจากพื ช ที้านการตั
่ผ
ด้อพั
ต น ธุ กรรม (genetic
engineering) หรือการปลูก้ายยี
ถ น (transgene plants)
2.2.2 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร
้ม
2.2.2.1 ในการปลูกพืช้มลุ
ล ก้ผลิ
ผู ต้องสร
ต ้างความหลากหลายโดยปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลด
การระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทังการปลูกพืชบ้ารุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ
และความอุดมสมบูร้แก
ณ ้ดิน
2.2.2.2 ส้าหรับ้ยื
ไม น้นต
ต ้องสร
้างความหลากหลายเช
้นกัน อย
้างน
้อยต
้องปลูกพืชคลุมดิน
2.2.3 การจัดการดิน นา้ และปุ
้ย
2.2.3.1 การปรับปรุงบ้ารุงดิน
2.2.3.1.1 ้ใช
ให้อินทรียวัตถุจากพืชและสัต้ภายในฟาร
ว
้มที่เพราะปลูกเกษตรอินทรี้ย
มาใช
้ในการบ้ารุงดิน ลดการใช
้อินทรียวัตถุจากนอกฟาร
้ม หากจ้า้นต
เป ้อง
้ทาง
ใช มกท.จะพิจารณาเป
้นกรณีไป
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2.2.3.1.2 การใช
้ปุ
้ยอินทรี้ต
ย้องมีแผนการใช
้อย
้างผสมผสาน และใช
้ในปริมาณที่
เหมาะสมโดยค้ า นึ ง ถึ ง สมดุ ล แร
้ธาตุ ภ ายในดิ น และความต
้องการ
สารอาหารของพืช
2.2.3.1.3 อนุญาตให
้ใช
้ปุ
้ยหรือสารปรับปรุงดินที่ มกท.ก้าหนดเท
้านัน หากต
้องการ
้นอกเหนื
ใช
อจากที่ก้าหนดต
้องผ
้านการตรวจสอบและได
้รับอนุญาตใช
้จาก
มกท.
2.2.3.1.4 ้ามใช
ห ้ปุ
้ยคอกสดกับพืชในลักษณะที่ สามารถปนเป
้อนกับ้วนของพื
ส
ชที้
่ใช
บริโภค
2.2.3.1.5 ้ามใช
ห ้อินทรียวัตถุที่ม้วนผสมของอุ
ีส
จจาระมนุษ้ย
2.2.3.1.6 ้ามใช
ห ้ปุ
้ยหมักจากขยะเมือง ที่เสี่ยงปนเป
้อนโลหะหนัก
2.2.3.1.7 หากต
้องใช
้ปุ
้ยมูลสัต้ป
ว้กหรือผลพลอยได
้จากการเลียงสัต้ต
ว้องมาจาก
ฟาร
้มที่เลียงสัต้แบบเป
ว ้ดและต
้องแจ
้งแหล
้งผลิต้
ให มกท.ทราบ
2.2.3.1.8 อนุญาตให
้ใช
้ปุ
้ยหมักที้จากอิ
่ได นทรียวัตถุภายในฟาร
้มได
้ แต
้ต
้องเป
้นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด
2.2.3.1.9 อาจใช
้ปุ
้ยแร
้ธาตุเสริมในการท้า้ยหมั
ปุ กเพื่อเพิ่มสารอาหารได
้ ้น
เช ้หิ
ใช น
ฟอสเฟตบดในการเพิ่ม ฟอสฟอรัส ้หิ
ใช น้นกราไฟต
ฝุ
้ในการเพิ่มโพแทสเซียม
2.2.3.1.10 ้ามใช
ห ้ปุ
้ยที่มีการปนเป
้อนของโลหะหนัก
2.2.3.1.11 อนุญาตให
้ใช
้เชือจุลินทรี้ในการทปุ
ย
้ยหมัก ก้าจัดน้าเสียหรือก้าจัดกลิ่น้
ได
แต
้ต
้องเป
้นจุลินทรี้ที
ย ้ได
่ไม้มาจากการท้าพันธุวิศวกรรม
2.2.3.1.12 ้ามใช
ห ้ Chilean nitrate และปุ
้ยไนโตรเจนสังเคราะห
้ทุกชนิด รวมถึง้ย
ปุ
ยู-เรีย
2.2.3.2 การอนุรัก้ดิ
ษ นและน้า
2.2.3.2.1 ้ผลิ
ผู ต้องควบคุ
ต
มการเผาอินทรียวัตถุในฟาร
้มให
้น
้อยที่สุดและห
้ามใช
้วิธีการ
เผาตอซังหรือพืชในแปลงเพื่อท้าการเตรียมดิน้อนปลู
ก
ก
2.2.3.2.2 ้ผลิ
ผู ต้องมี
ต ระบบในการจัดการน้า้และการบ้
ใช
าบัดน้า้มี
ให ประสิทธิภาพ
2.2.3.2.3 หากมีการเลียงสัต้ต
ว้องมีมาตรการจัดการทุ
้งหญ
้าไม
้ให
้ส
้งผลต
้อการเสื่อม
และการเกิดมลพิษในดินและน้า
2.2.3.2.4 ้อนุ
ไม ญาตให
้ขนย
้ายดินออกจากฟาร
้มเกษตรอินทรี้ย
2.2.3.3 การป
้องกันก้าจัดศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช
2.2.3.3.1 อนุญาตให
้ใช
้สารก้าจัดศัตรูพืชที้รั
่ได บอนุญาตการ มกท.เท
้านัน
2.2.3.3.2 ้ามใช
ห ้สารซักฟอกหรือสารจับใบสังเคราะห
้ทุกชนิด
2.2.3.3.3 อนุญาตให
้ใช
้วิธีกลและการควบคุมโดยชีววิธี
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2.2.3.3.4 อนุญาตให
้ใช
้พลาสติกในการคลุมดิน้อผลไม
ห ้และท้า้นมุ
เป ้งกันแมลงได
้
เฉพาะที่ ท้ า จากโพลี เ อทิ ลี น และโพลี โ พรพิ ลี น หรื อ สารประกอบโพลี
คาร
้บอเนตเท
้านันและเผาทิงในพืนที่เพาะปลูก
2.2.3.4 สารเร
้งการเจริญเติบโตและสารอื่นๆ
2.2.3.4.1 ้ามใช
ห ้สารเคมีสังเคราะห
้เร
้งการเจริญเติบโตทุก้วนของพื
ส
ช ้น
เช IBA และ
NAA ในการขยายพัน้ธุ
2.2.3.4.2 ้ามใช
ห ้สีสังเคราะห
้ในการย
้อมสีผลไม
้เพื่อ้ดู
ให สวยงาม
2.2.3.4.3 อนุญาตสารเร
้งโตตามที่ มกท.อนุญาต ้
ได
2.2.3.5 การป
้องกันการปนเป
้อน
2.2.3.5.1 ในกรณีที่อ้พื
ยู นที่ใกล
้เคียงแปลงที้สารเคมี
่ใช
ผลิต้องมี
ต แนวกันชนป
้องกัน
การปนเป
้อนอย
้างน
้อย 1 เมตร
2.2.3.5.1.1 การปนเป
้อนทางอากาศต
้องมีการปลูกพืช้นแนวกั
เป
นลม
2.2.3.5.1.2 กรณีการป
้องกันการปนเป
้อนทางน้า้องท้
ต าคันดิน้อมรอบ
ล
2.2.3.5.2 ้องมี
ต การตรวจสอบการปนเป
้อนโลหะหนัก จากทาง มกท.
2.2.3.5.3 ้ามใช
ห ้เครื่องฉีด้นสารเคมี
พ
ทางการเกษตรแบบทั่วไปร
้วมกับแปลงเกษตร
อินทรี้ย
2.2.3.5.4 หากต
้องใช
้เครื่องเก็บเกี่ย้วมกั
วร นกับแปลงเกษตรที้สารเคมี
่ใช
จะต
้องท้า
ความสะอาดเครื่องมือ้อนใช
ก ้
2.2.3.5.5 ้องเก็
ต บแยกผลิตผลเกษตรอินทรี้แยกเป
ย ้นพิเศษไม
้ปะปนกับผลผลิตอื่นๆ
2.2.3.6 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
2.2.3.6.1 ทุ ก ขั นตอนการเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง เก็ บ เกี่ ย วจะต
้องได
้รั บ การ
ตรวจสอบรับรองจาก มกท.
2.2.3.6.2 ในการใช
้ฉลากหรือตรารับรองต
้องปฏิ บัติตามข
้อก้าหนดเพื่อขออนุญาตใช
้
ในการรับรองมาตรฐานจัดจ้าหน
้าย
2.2.3.7 กระบวนการแปรรูป
2.2.3.7.1 อนุญาตให
้ใช
้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณ้ดั
ฑ ้อไปนี
งต
2.2.3.7.1.1 กระบวนการทางกายภาพ ้น
เช การสี การคันน้า การหีบน้ามัน
2.2.3.7.1.2 กระบวนการทางชีวภาพ ้น
เช การหมัก การดอง แต
้ต
้องไม
้ใช
้
จุลินทรี้ที
ย ่มาจากการท้าพันธุวิศวกรรม
2.2.3.7.1.3 การผึ่งลมการตากแดด การอบแห
้งด
้วยความร
้อน การทอด
การกวน การเคี่ยวและการลมควัน
2.2.3.7.1.4 การสกัด้วยน
ด ้า เอทานอล น้ามัน น้า้มสายชู
ส
ไนโตรเจน
คาร
้บอนไดออกไซด
้
2.2.3.7.1.5 การตกตะกอน
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2.2.3.7.1.6 การกรอง
2.2.3.7.1.7 การกลั่น
2.2.3.7.2 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้ระบบไมโครเวฟและการท้า้ไอออนแตกตั
ให
ว้วยรั
ด งสี ในการ
จัดการวัตถุดิบ้วนผสมหรื
ส
อสารปรุงแต
้ง
2.2.3.7.3 ้ามใช
ห ้สารและเทคนิค้างๆ
ต เพื่อชดเชย เติมแต
้งคุณ้าทางโภชนาการ
ค
2.2.3.7.4 ้อนุ
ไม ญาตให
้ฉายรังสีทังกับผลิตผลและผลิตภัณ้ฑ
2.2.3.7.5 อนุญาตให
้ใช
้เอธิลีนในการบ
้มผลิตภัณ้ได
ฑ้
2.2.3.7.6 ้ามใช
ห ้ภาชนะอลูมิเนียมกับผลิตภัณ้ที
ฑ ้นด
่เป ้าง
2.2.3.7.7 หากต
้องใช
้โรงงานหรืออุปกรณ
้แปรรู ปผลิตภัณ้อิ
ฑ นทรี้ร
ย้วมกับผลิตภัณ้ฑ
ทั่ วไป จะต
้องไม
้ท้าในช
้วงเวลาเดียวกันและต
้องท้าสะอาดอุปกรณ
้ก
้อน
น้ามาใช
้กับผลิตภัณ้อิ
ฑ นทรี้ย
2.2.3.7.8 การท้าความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ
้แปรรูป้องใช
ต ้น้ายาหรือสารท้า
ความสะอาดที่อนุญาตให
้ใช
้โดย มกท. ้านั
เท น
2.2.3.8 การเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณ้ฑ
2.2.3.8.1 สถานที่เก็บจะต
้องแจ
้งให
้ มกท.ทราบ
2.2.3.8.2 ้องแยกเก็
ต
บผลิตภัณ้อิ
ฑ นทรี้จากผลิ
ย
ตภัณ้ทั
ฑ ่วไปและมี้ายหรื
ป อ้สี
ใช ท้ง
ี่บ
บอกชัดเจน จนกว
้าจะถึงมือ้บริ
ผู โภค
2.2.3.8.3 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้สารเคมี้อไปนี
ต
ในการ รมควัน ้น
เช เอทิลีนออกไซด
้, เมทลิ
โบรไมด
้, อลูมเนียมฟอสไฟด
้, ไดคลอวอส และสารอื่นๆ ที่ มกท.ก้าหนด
2.2.3.8.4 การจัดการแมลงศัตรูและสัต้พาหะต
ว ้องใช
้วิธีชีวภาพเป
้นหลักหรือ้สารที
ใช ่
มกท.ระบุ้ใช
ให้เท
้านัน
2.2.3.9 การบรรจุภัณ้ฑ
2.2.3.9.1 ้องไม
ต ้ปนเป
้อนสารเคมีท้นพิ
ี่เป ษ
2.2.3.9.2 ้องไม
ต ้อบฆ
้าเชือด
้วยสารเคมี
2.2.3.9.3 ้นการใช
เน ้บรรจุภัณ้ที
ฑ ่อนุรัก้สิ
ษ ่งแวดล
้อม
2.2.3.9.4 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้โฟมเป
้นบรรจุภณ
ั ้ฑ

2.3 การเลี้ยงสัต้/Organic
ว
Livestock
การจัดการทั่วไป
2.3.1 หลักการคือ ้นการจั
เน
ดการความสัมพัน้ของพื
ธ
นที่พืชและสัต้ให
ว้มีความสอดคล
้อง โดยค้านึงถึง
ความต
้องการพืนฐานของสัต้ว รวมถึง้อาหารคุ
ใช
ณภาพดีท้จากการผลิ
ี่ได
ตทางเกษตรอินทรี้ย
2.3.2 มาตรฐาน
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2.3.2.1 การจัดการฟาร
้มโดยรวม
2.3.2.1.1 ้ามให
ห ้สารเคมี ยาและฮอร
้โมนสังเคราะห
้ทุกชนิดในการเลียงสัต้ว
2.3.2.1.2 การจัดการฟาร
้มและพืนที่เลียงสัต้ต
ว้องเป
้นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย
มกท.
2.3.2.1.3 จัดสภาพแวดล
้อม สถานที่ อัตราการเลียง และขนาดฝูงสัต้ให
ว้เหมาะสมกับ
ความต
้องการพืนฐานของสัต้แต
ว ้ละชนิด ทัง ที้างอย
่ว ้างเพียงพอส้าหรับการ
เคลื่อนไหวอย
้างอิสระของสัต้,ว จัดหาน้า อาหาร อากาศ และแสงธรรมชาติ
มีท้าที่พักหรือ้มเงาส้
ร
าหรับกันฝน แดด ลม ้มี
ไม การแยกสัต้ออกจากฝู
ว
งที่
อยู
้ตามธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ
้ที้ไม
่ใช้เป
้นอันตรายต
้องไม
้ส
้งผลเสียแก
้คน
หรือสัต้ว และมีการป
้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึนกับสัต้ได
ว้
2.3.2.1.4 ควรจัด้มี
ให ้งหญ
ทุ ้าหรือพืนที้งส้
่โล าหรับ้ออกก้
ใช
าลังกายให
้สัต้ว
2.3.2.1.5 ้อนุ
ไม ญาตให
้มีผูก้าม
ล กักขังสัต้ตลอดเวลา
ว
2.3.2.2 โรงเรือนและพืนที่เลียงสัต้ว
2.3.2.2.1 จ้านวนสัต้ที
ว ่เลียง้องเหมาะสมกั
ต
บขนาดและพืนที่ของฟาร
้มหรือคอกขุน
สั ต้และไม
ว ้ท้ า ให
้ดิ น และน้ า เกิ ด มลภาวะ ซึ่ ง จ้ า แนกตามชนิ ด ของสั ต้ว
ดั้อไปนี
งต
2.3.2.2.1.1 โคนม มีพืนที่คอกไม
้น
้อยกว
้า 12 ตารางเมตร/ตัว
2.3.2.2.1.2 สุ ก ร ที่ น้ า หนั ก้เกิ
ไม น 50 กิ โ ลกรั ม มี พื นที่้น
ไ ม้อยกว
้า 0.8
ตารางเมตร/ตัว้วนสุ
ส กร
2.3.2.2.1.3 ้ไข
ไก้ ้มี
ให พืนที่คอกไม
้น
้อยกว
้า 0.2 ตารางเมตร (หรือ้เกิ
ไม น
5ตัว/ตารางเมตร) และจ้านวนเลียงโรงเรือนละไม
้เกิน 3,000
ตัว
2.3.2.2.1.4 กรณีที่เลียงแบบปล
้อยในทุ
้งหญ
้า้องมี
ต น้าสะอาดและที่พัก
สามารถกันแดดกันฝนได
้อย
้างเพียงพอ โดยมี้อก้
ข าหนดเรื่อง
พืนที่เลียงตามชนิดของสัต้ว ดั้อไปนี
งต
2.3.2.2.1.5 โคนม ้มี
ให พืนที่แทะเล็ม้น
ไม้อยกว
้า 1 ้/ตั
ไร ว
2.3.2.2.1.6 ้ไข
ไก้้องเลี
ต ยงแบบปล
้อยรวมร
้วมด
้วยคื อ ให
้มี พื นที่ น อก
โรงเรือนไม
้น
้อยกว
้า 1 ้าของพื
เท
นที่นอกโรงเรือน เพื่อปล
้อย
้สั
ให ต้ออกไปคุ
ว
้ยเขี่ยและออกก้าลัง ยกเว
้นกรณีที่มีค้าสั่งหรือ
ระเบียบของทางการที้ามมิ
่ห ้ปล
ให ้อยออกนอกโรงเรือนเพื่อ
้องกั
ป นโรคระบาดที้ายแรง
่ร
2.3.2.2.2 ในกรณีที่เลียงในโรงเรือน้องจั
ต ดหาน้าสะอาด อาหารและพืนที้างให
่ว ้สัต้ว
เคลื่อนไหวได
้ปกติตามธรรมชาติและพืนที่คอกต
้องไม
้เป
้นโคลนตม
2.3.2.3 ้อก้
ข าหนดเฉพาะส้าหรับ้ไข
ไก้
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2.3.2.3.1 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้กรงตับและให
้มีคอนยาวไม
้น
้อยกว
้า 18 เซนติเมตร/ตัว และ
มีรัง้อย
ไข ้างน
้อย 1 รั้อไก
งต ้ 8 ตัว (กรณี้นรั
เป งรวม พืนที่รังรวมไม
้น
้อยกว
้า
120 ตารางเซนติเมตร/ตัว)
2.3.2.3.2 ้องท้
ต าความสะอาดและก้าจัดเชือโรคภายในโรงเรือนหลังปลดไก
้ทุก้น
รุ
และพักโรงเรือนไว
้อย
้างน
้อย 7 วัน หรือตามประกาศของทางราชการกรณี
เกิดโรคระบาด
2.3.2.4 การให
้แสงสว
้างใช
้ในการเพิ่มแสงในสถานเพาะเลียงต
้อวันนันควรมีระยะเวลาการให
้
แสงไฟรวมกับแสงสว
้างตามธรรมชาติ้องไม
ต ้เกิน 16 ชั่วโมง/วัน
2.3.2.5 ระบบการเลียงสัต้ว
2.3.2.5.1 ดูแลและปรับปรุงความอุดมสมบูร้ของดิ
ณ นในระบบการผลิตพืชและอาหาร
สัต้ในระยะยาวเพื
ว
่อพัฒนาให
้เป
้นการผลิตแบบยั่งยืน
2.3.2.5.2 สัต้เลี
ว ยงที่เลียงทุกชนิดในพืนที่เดียวกัน้องเลี
ต ยงในระบบเกษตรอินทรี้ย
้านั
เท น
2.3.2.5.3 ในกรณีท้องการเลี
ี่ต
ยงสัต้ระบบอิ
ว
นทรี้ร
ย้วมกับการเลียงแบบทั่วไป้ผลิ
ผู ต
้องแจ
ต ้งมาตรฐานการป
้องกันการปะปนกัน้
ให มกท. ทราบและต
้องแยก
ระบบการจัดการและระบบเอกสารออกจากกัน
2.3.2.5.4 ้องมี
ต ก ารจั ด การของเสี ย ภายในฟาร
้ม โดยน้ า มาหมุ น เวี ย นใช
้ให
้เกิ ด
ประโยชน
้สูงสุดและป
้องกัน้ให
ไม้เกิดมลพิษ จากการปนเป
้อนของไนเตรท
และแบคทีเรียในดินและน้า
2.3.3 ระยะปรับเปลี่ยน
มาตรฐาน
2.3.3.1 ้สามารถจ้
ไม
าหน
้ายเป
้นผลิตผลอินทรี้หากยั
ย
ง้ผ
ไม้านช
้วงระยะปรับเปลี่ยน
2.3.3.2 ระยะปรับเปลี่ยนของสัต้ว แตกต
้างกันไปตามชนิดของสัต้ว ดังนี
2.3.3.2.1 โคนม มีระยะปรับเปลี่ยน 90 วัน
2.3.3.2.2 สุกร มีระยะปรับเปลี่ยน 6 เดือน
2.3.3.2.3 ้ไข
ไก้ มีระยะปรับเปลี่ยน 42 วัน
2.3.3.3 พืนที่การผลิตและสัต้อาจปรั
ว
บเปลี่ยนเป
้นสัต้อิ
ว นทรี้พร
ย ้อมกัน้
ได ขึนกับ้อก้
ข าหนด
เรื่องระยะปรับเปลี่ยนของพืนที่และสัต้แต
ว ้ละชนิด
2.3.4 แหล
้งที่มาของสัต้ว
มาตรฐาน
2.3.4.1 เลือกใช
้พัน้สั
ธุ ต้ที
ว ่แข็งแรง ้ากั
เข บสิ่งแวดล
้อมในท
้องถิ่นและทนต
้อการเกิดโรคได
้ดี
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2.3.4.2 สัต้ต
ว้องได
้รับการดูแลในระบบอินทรี้ตั
ย งแต
้แรกเกิด ในกรณีท้ผลิ
ี่ผู ต้สามารถหา
ไม
พัน้สั
ธุ ต้อิ
ว นทรี้เนื
ย ่องจากเพิ่งเริ่มมีการเลียงสัต้อิ
ว นทรี้ย มกท. อาจอนุโลมให
้ผู
้ผลิตน้า
สัต้จากแหล
ว
้งทั่วไปเข
้ามาเลียงได
้ โดยก้าหนดอายุของสัต้ที
ว ่จะน้า้ามาในฟาร
เข
้ม ดังนี
2.3.4.2.1 ลูกโคนม อายุ้เกิ
ไม น 4 สัปดาห
้ ้รั
ได บน้านมเหลือง เลียงนมเป
้นอาหารหลัก
2.3.4.2.2 ลูกสุกร อายุ้เกิ
ไม น 6 สัปดาห
้
2.3.4.2.3 ลูก้ไข
ไก้ อายุ้เกิ
ไม น 18 สัปดาห
้ โดยผู
้ผลิต้องมี
ต แผนการพัฒนาหรือจัดหา
พัน้ไก
ธุ้อินทรี้เพื
ย ่อ้ในฟาร
ใช ้มของตนเอง
2.3.5 พัน้สั
ธุ ต้และการขยายพั
ว
น้ธุ
มาตรฐาน
2.3.5.1 เลือกพัน้สั
ธุ ต้ที
ว ่สามารถขยายพัน้สั
ธุ ต้ได
ว้เองตามธรรมชาติ
2.3.5.2 อนุญาตให
้ผสมเทียมได
้
2.3.5.3 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้วิธ้ายฝากตั
ีย
ว้อนและโคลนนิ
อ
่ง
2.3.5.4 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้ฮอร
้โมนเพื่อ้วยการตกไข
ช
้และคลอดลูก ยกเว
้น เพื่อรักษาสัต้เป
ว้น
กรณีไปและมีสัตวเพทย
้เป
้นผู
้ดูแล
2.3.6 การจัดการอวัยวะสัต้ว
มาตรฐาน
2.3.6.1 สุกร
2.3.6.1.1 อนุญาตให
้ตอนลูกสุกรได
้
2.3.6.1.2 ้อนุ
ไม ญาตให
้ตัดหางหรือตัดเขียว
2.3.6.1.3 ้อนุ
ไม ญาตให
้ตัดเบอร
้หู เพื่อท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัต้ว
2.3.6.2 ้ไข
ไก้
2.3.6.2.1 อนุญาตให
้แต
้งปากด
้วยวิธีท้ท้
ี่ไม า้สั
ให ต้ทรมาน
ว
้น
เช การจี้วยความร
ด
้อน
2.3.6.2.2 ้อนุ
ไม ญาตให
้ตัด้กหรื
ป อขนป
้กส
้วนส้าคัญ
2.3.7 อาหารสัต้ว
มาตรฐาน
2.3.7.1 อาหารที้
่ใช้องเป
ต ้นผลิตผลที้รั
่ได บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี้ย มกท.
2.3.7.2 ้ผลิ
ผู ต้องจั
ต ดท้าแผนการให
้อาหารสัต้และแสดงให
ว
้ มกท. ตรวจสอบได
้ตลอดเวลา
2.3.7.3 ในกรณีที่อาหารอินทรี้หรื
ย อวัตถุดิบจากธรรมชาติในท
้องถิ่นมี้เพี
ไม ยงพอ มกท. อาจ
อนุญาตให
้ใช
้วัตถุดิบอาหารทั่วไปได
้ โดยมีสัด้วนแตกต
ส
้างกันตามชนิดของสัต้ว คือ
โคนม สุกรและไก
้ไข
้ อนุญาตในสัด้วนไม
ส ้เกิน 15% ของน้าหนักแห
้ง
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2.3.7.4 ลู ก สั ต้ที
ว ่ เ ลี ยงลู ก้วยนมต
ด ้องได
้รั บ น้ า นมแม
้หรื อ น้ า นมอิ น ทรี้จากแม
ย ้สั ต้ชนิ
ว ด
เดียวกันและระยะเวลาการหย
้านมต
้องเป
้นไปตามธรรมชาติของสัต้แต
ว ้ละชนิด
้น
เช สุกร อายุ้น
ไม้อยกว
้า 35 วัน
2.3.7.5 ้อนุ
ไม ญาตให
้ใช
้สารดั้อไปนี
งต ้นส
เป ้วนผสมของอาหารสัต้ว ้แก
ได ้
2.3.7.5.1 ผลพลอยได
้จากการช้าแหละสัต้ชนิ
ว ดเดียวกัน
2.3.7.5.2 ผลพลอยได
้จากสัต้เลี
ว ยงทุกชนิด ส้าหรับ้นอาหารสั
เป
ต้เคี
ว ยวเอือง (เช
้น
จากโรงฆ
้าสัต้)
ว
2.3.7.5.3 สิ่งขับ้ายทุ
ถ กชนิด
2.3.7.5.4 อาหารที้จากการสกั
่ได
ด้วยตั
ด วท้าละลาย (เช
้น เฮกเซน) หรือเติมสารเคมี
2.3.7.5.5 กรดอะมิโนสังเคราะห
้
2.3.7.5.6 ยูเรียและสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห
้
2.3.7.5.7 สารสังเคราะห
้กระตุ
้นการเจริญเติบโต
2.3.7.5.8 สารสังเคราะห
้กระตุ
้นความอยากอาหาร
2.3.7.5.9 สารกันบูด ยกเว
้นกรณี้เป
ใช้นสารช
้วยแปรรูป
2.3.7.5.10 สีสังเคราะห
้
2.3.7.6 อนุญาตให
้ใช
้วิตามิน ธาตุอาหารหรืออาหารเสริมที้จากธรรมชาติ
่ ได
้
ได ทังนี มกท.
อาจอนุโลมให
้ใช
้ที้นสารสั
่เป
งเคราะห
้ได
้เฉพาะในกรณีท้ประกอบการไม
ี่ผู
้สามารถหา
แหล
้งธรรมชาติ้เพี
ได ยงพอทังปริมาณและคุณภาพ
2.3.7.7 อนุ ญ าตให
้ใช
้สารเสริ ม และสารช
้วยผลิ ต หญ
้าหมั ก ้น
เช แบคที เ รี ย เชื อรา และ
เอนไซม
้, ผลพลอยได
้จากอุตสาหกรรมอาหาร (เช
้น กากน้าตาล) ้นต
เป ้น
2.3.7.8 ้อนุ
ไม ญาติ้ใช
ให้อาหาร้วนผสมอาหาร
ส
สารปรุงแต
้งและสารช
้วยแปรรู ปในอาหาร
สัต้จากกระบวนการทางพั
ว
นธุวิศวกรรมทุกชนิด

2.3.8 การจัดการด
้านสุขภาพสัต้ว
มาตรฐาน
2.3.8.1 เมื่อสัต้ล
ว้มป
้วยหรือ้รั
ได บบาดเจ็บ สัต้นั
ว นต
้องใช
้ยาสมุนไพรรักษาทันทีโดยเลือกใช
้
้เหมาะสมกั
ให
บสภาพและชนิดของสัต้ว อาจแยกสัต้ป
ว้วยออกจากฝูงและจัด้อยู
ให ้ใน
โรงเรือนเฉพาะได
้
2.3.8.2 ในกรณีรักษาด
้วยวิธ้างต
ีข ้นแล
้วไม
้ได
้ผล สามารถใช
้ยาแผนป
้จจุบันตามค้าแนะน้า
ของสัตวแพทย
้ได
้และต
้องบันทึกวิธีการรักษาและการใช
้ยาไว
้ทุกครัง รวมถึง้องมี
ต
ระยะการหยุดยาเพิ่ม้นสองเท
เป ้าของที่ระบุในเอกสารก้ากับยา
2.3.8.3 ้อก้
ข าหนดต
้อไปนี ้สั
ให ต้พ
ว้นความเป
้นอินทรี้ย
2.3.8.3.1 สัต้ที
ว ่มีอายุ้อยกว
น ้า 1้ป อนุญาตให
้ใช
้ได
้ไม
้เกิน 1 ครั้อป
งต ้
179

2.3.8.3.2 สัต้ที
ว ่มีอายุมากกว
้า 1้ป อนุญาตให
้ใช
้ได
้ไม
้เกิน 2 ครั้อป
งต ้
2.3.8.3.3 กรณีสัต้ป
ว้ก อนุญาตให
้ใช
้ได
้ไม
้เกิน 1 ครั้อช
งต ้วงอายุ
2.3.8.4 ้ามใช
ห ้ยาแผนป
้จจุบันส้ารับการป
้องกันโรคหรือ้ในการเร
ใช
้งการเจริญเติบโต
2.3.8.5 ้ามใช
ห ้สารสังเคราะห
้ใดๆ ในการกระตุ
้นการผลิตหรือยับยังการเจริญเติบโตของ
สัต้ว
2.3.8.6 อนุญาตให
้ใช
้วัคซีนที้มาจากกระบวนการทางพั
่ไม
นธุวิศวกรรมในพืนที่โรคระบาด
ตามที่ห้วยงานของรั
น
ฐแนะน้า
2.3.9 การขนส
้ง
มาตรฐานคือ้ามใช
ห ้สารสังเคราะห
้เพื่อกระตุ
้นหรือระงับการตื่นตัวของสัต้ว้อนขนหรื
ก
อขณะท้า
การขนส
้ง
2.3.10 การเชือด การชาแหละและการแปรรูป
มาตรฐาน
2.3.10.1 โรงเชือดต
้องได
้รับการตรวจสอบและขึนทะเบียนตามมาตรฐานของกรมปศุสัต้ว
2.3.10.2 ให
้ใช
้สารในการท้ า ความสะอาดและฆ
้าเชื อสถานที่ แ ละอุ ป กรณ
้ ตามที่ มกท.
อนุญาตในภาคผนวกเท
้านัน
2.4 สารกาจัดศัตรูพืช (Pesticides)15
สารก้าจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีท้เพื
ี่ใช ่อควบคุม้องกั
ป นและก้า จัดศัตรูของพืช ้น
เช แมลง
้างๆ
ต และสัต้ฟ
ว้นแทะ้วยเพิ
ช ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง้องกั
ป นและก้าจัดโรคที่เกิดจากสัต้เป
ว้น
พาหะ ในทางกฎหมายสารก้าจัดศัตรูพืชทุกชนิดจัด้นวั
เป ตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 จึงจ้า้นต
เป ้องมีมาตรการควบคุมเพื่อจ้ากัดการผลิต การน้า้าและการส
เข
้งออก ซึ่งสารบาง
ชนิดจ้า้นจะต
เป ้องมีการขออนุญาตเพื่อการมี้ในครอบครอง
ไว
2.4.1 การแบ
้งกลุ
้มสารก้าจัดศัตรูพืชหากแบ
้งตามชนิดของศัตรูพืชที้องการก้
่ต
าจัดจะสามารถแบ
้ง
ออกได
้เป
้น 4 กลุ
้มหลัก ้แก
ได ้
2.4.1.1 สารเคมีท้เพื
ี่ใช ่อการก้าจัดแมลง (Insecticides)
2.4.1.2 สารเคมีท้เพื
ี่ใช ่อการก้าจัดหนูและสัต้ฟ
ว้นแทะ (Rodenticides)
2.4.1.3 สารเคมีท้เพื
ี่ใช ่อการก้าจัดเชือรา (Fungicides)
2.4.1.4 สารเคมีท้เพื
ี่ใช ่อการก้าจัดวัชพืช (Herbicides)
2.4.2 สารแต
้ละกลุ
้มประกอบด
้วย
2.4.2.1 สารเคมีท้ในการก้
ี่ใช
าจัดแมลง (Insecticides) สามารถแบ
้งออกได
้หลายกลุ
้ม ้
ได
แก
2.4.2.1.1 Organophosphate และ carbamate
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2.4.2.1.2
2.4.2.1.3
2.4.2.1.4
2.4.2.1.5
2.4.2.1.6
2.4.2.1.7

Organochlorine
Pyrethrin และ pyrethroid
Amitraz
Fipronil
Macrocyclic lactones
Neonicotinoids

สารเคมีท้ในการก้
ี่ใช
าจัดแมลงและปรสิตภายนอกต
้างๆ ที้ในทางสั
่ใช
ตวแพทย
้มีหลายชนิด ซึ่งตัวอย
้างของ
สารเคมีท้ก้
ี่ใช าจัดแมลงที่มีการขึนทะเบียนส้าหรับการใช
้ในสัต้เลี
ว ยงโดยสัตวแพทย
้ แสดงข
้อมูลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ตัวอย
้างของสารก้าจัดแมลงที่มีการใช
้ในทางสัตวแพทย
้ซึ่งมีการขึนทะเบียนยาใน
ประเทศ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจ้าแนกตามกลุ
้มและสารออกฤทธิ์
กลุ
้มของสารเคมี

สารออกฤทธิ์

ชื่อการค
้า

Organophosphates

Fenthion

Tiguvon

Pyrethroids

Permetrin

Duowin
Exspot
Advantix
Advantix II
Vectra 3D
Effitix

Neonicotinoids

Imidacloprid

Advantage
Advantix
Advantix II

Phenylpyrazoles

Dinotefuran

Vectra 3D

Nitenpyram

Capstar

Fipronil

Frontline
Frontline Combo
Frontline Plus
Effipro
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Effitix
Certifect
Pyriprole
Avermectins/Milbemycins Milbemycin oxime

PracTic
Interceptor
Trifexis

Selamectin

Stronghold
Revolution

Formamidines

Moxidectin

Advocate

Amitraz

Promeris Doo
Certifect

Oxadiazine

Indoxacarb

Activyl
Activyl Tick Plus

2.4.3 กลไกการออกฤทธิ์ ความเป
้นพิษและวิธีการรักษาหากเกิดพิษของสารแต
้ละกลุ
้มมี
รายละเอียดเรื่อง ดังนี้
2.4.3.1 สารกาจัดแมลงกลุ
้มออร
้กาโนฟอสเฟทและคาร
้บาเมท (Organophosphate
และ carbamate)
ประเด็นสาคัญ
− สารกลุ
้ม Organophosphate และกลุ
้ม carbamate มีสูตรโครงสร
้าง คุณสมบัติ กลไก
การออกฤทธิ์ และความเป
้นพิษคล
้ายคลึงกัน
− ออกฤทธิ์โดยการเป
้น competitive inhibitor ของเอนไซม
้ cholinesterase ท้า้เกิ
ให ด
การสะสมของสารสื่อประสาทที่เรียกว
้า acetylcholine ที่มีห้าที
น ่ควบคุมการส
้ง nerve
impulse ที่ ร อยต
้อระหว
้างเซลล
้บริ เ วณ nerve junction ท้ า ให
้เกิ ด การกระตุ
้นที่
muscarinic nicotinic และ cholinergic synapse
− การยั บ ยั งการท้ า งานของเอนไซม
้ cholinesterase โดยสารกลุ
้ม Organophosphate
้นปฏิ
เป กิริยาแบบผันกลับ้ได
ไม้ (irreversible) ขณะที่การยับยังโดยสารกลุ
้ม carbamate
จะเป
้นแบบผันกลับ้
ได (reversible)
− ผลิตภัณ้ที
ฑ ่มีการน้ามาใช
้ในทางสัตวแพทย
้ ้น
เช ้ในรู
ใช ป้มอาบ
จุ
สเปรย
้ ้นต
เป ้น
− Pralodoxime chloride หรือ 2-PAM ้น
เป specific antidote ของสารกลุ
้ม
Organophosphate
้อมู
ข ลทั่วไป
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ออร
้การ
้โนฟอสเฟต (Organophosphate, OPs) ้นกลุ
เป ้มของสารอินทรี้จ้
ย า พวก
ฟอสฟอรัสที้นส
่เป ้วนผสมในผลิตภัณ้ต
ฑ้างๆ ที่มีการใช
้ในบ
้านเรือนและอุตสาหกรรม้วนใหญ
ส ้
สารกลุ
้มนีมีการน้าไปใช
้เพื่อ้นสารก้
เป
าจัดแมลงและศัตรูพืชชนิด้างๆ
ต และวัตถุประสงค
้อื่นๆ
้น
เช
− สารเคมีก้าจัดแมลง ้น
เช malathion, parathion, diazinon, fenthion, dichlorvos,
chlorpyrifos, ethion
− แก
้สพิษที้ในสงครามที
่ใช
่ออกฤทธิ้อระบบประสาทส
ต์
้วนกลาง (nerve gases) ้น
เช
soman, tabun, VX, sarin
− ยาที้เกี
่ใช ่ยวกับโรคทางตา (ophthalmic agents) ้น
เช echothiophate, isoflurophate
− ยาถ
้ายพยาธิ (antihelmintics) ้น
เช trichlorfon
− สารก้าจัดวัชพืช ้น
เช tribufos [DEF], merphos
รวมถึ ง สารเคมี ที่ มี tricresyl phosphate ้นส
เป ้วนประกอบที่ มี ก ารน้ า ไปใช
้ใน
อุ ต สาหกรรม ส้ า หรั บ สารกลุ
้มคาร
้บาเมท (carbamates, CBs) มั ก น้ า มาใช
้เป
้นสารก้ า จั ด
ศัตรูพืชและมีสารบางชนิดในกลุ
้มนี ้น
เช physostigmine, pyridostigmine ที่ขึนทะเบียนเป
้น
ยาส้าหรับการรักษาทางการแพทย
้
ในป
้จจุบันแม
้ว
้าจะมีการยกเลิกการใช
้สารในกลุ
้ม Ops หลายๆชนิด แต
้ก็ยังคงพบการ
รายงานความเป
้นพิษในสัต้เลี
ว ยงอยู
้ ซึ่งผลิตภัณ้ที
ฑ ่จ้าหน
้ายในป
้จจุบันจะใช
้กับตัวสัต้ว ้
ใช
ภายในบ
้านเรือน ไปจนถึงฟาร
้ม ปศุสัต้ว แต
้สัต้เลี
ว ยงก็มีโอกาสได
้รับสารพิษจากการกิน
สัมผัสทางผิวหนัง ทางเดินหายใจและเยื่อบุตา ซึ่งความเป
้นพิษที่เกิดจะขึนอยู
้กับชนิดของ
สารพิษที้รั
่ได บและทางในการสัมผัส แต
้ในปกติแ้วยาฆ
ล ้าแมลงกลุ
้มนีสามารถสลายตัวตาม
ธรรมชาติ้ในระยะเวลาสั
ได
นๆ หากได
้รับแสงแดดหรือถูกท้าลายโดยจุลินทรี้ในดิ
ย น แต
้อาจ
พบว
้ามีการรวมตัวกับสารอินทรี้หรื
ย อแร
้ธาตุบางชนิดในดิน ท้า้คงอยู
ให ้ในสิ่งแวดล
้อมยาวนาน
ขึนได
้

สารกลุ
้ม Organophosphate และ carbamate มีสูตรโครงสร
้าง คุณสมบัติ กลไก
การออกฤทธิ์รวมถึงความเป
้นพิษที่ค้ายคลึ
ล งกัน ซึ่งสารทังสองกลุ
้มมีโครงสร
้างทางเคมีพืนฐาน
ดังแสดงในรูปภาพที่ 17
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รูปภาพที่ 17 : โครงสร
้างทั่วไปทางเคมีของ
(I) สารกลุ
้มorganophosphorus และ
(II) สารกลุ
้ม carbamate
คุณสมบัตทิ างเคมี
มีสถานะเป
้นของเหลวสีเหลืองหรือสีน้า ตาลเข
้ม มีกลิ่นเหม็นที่ อาจท้า้รู
ให้สึกอยาก
อาเจียน สามารถระเหยได
้เล็ก้อยและสลายตั
น
วเมื่อถูกความร
้อนสูง ละลายได
้ดีในน้า มันหรือ
แอลกอฮอล
้ แต
้ละลายได
้เล็ก้อยในน
น
้า
ความเป
้นพิษ
หากได
้รับสารกลุ
้ม OPs ในปริมาณเพียงเล็ก้อย
น สามารถท้า้คนหรื
ให
อสัต้ที
ว ้รั
่ได บ
เสียชีวิต้
ได สาเหตุการเสียชีวิตมักมาจากระบบการหายใจล
้มเหลว เนื่องจากกล
้ามเนือกระบัง
ลมและกล
้ามเนือ intercostal ้สามารถท้
ไม
างานได
้ ศูน้ควบคุ
ย
มการหายใจที่สมองถูกกดการ
ท้างาน หลอดลมหดเกร็งจนเกิดการตีบ และหลอดลมมีสารคัดหลั่งออกมามากผิดปกติ สาร
กลุ
้ม OPs และ CBs มีความเป
้นพิษแตกต
้างกันขึนอยู
้กับชนิดของสารพิษและทางในการได
้รับ
สารพิษ จึงสามารถจ้าแนกความรุนแรงของการเกิดพิษของสารกลุ
้ม organophosphate และ
กลุ
้ม carbamate ้ดั
ได งแสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ตามล้าดับ โดยสารที้นพิ
่เป ษมาก
ที่สุด้อสั
ต ต้เลี
ว ยงลูก้วยนมในกลุ
ด
้ม organophosphate คือ พาราไธออน และสารที่มีความ
้นพิ
เป ษ้อยที
น ่สุดคือ มาลาไธออน

ตารางที่ 2 : ชนิดและประเภทของสารกลุ
้มออร
้กาโนฟอสเฟตจ้าแนกตามระดับความรุนแรงในการเกิดพิษ
จากการศึกษาในมนุษ้ย
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กลุ
้มของสารออร
้กาโนฟอสเฟตจ้าแนกตามระดับความรุนแรง
กลุ
้ม Ib

กลุ
้ม Ib

กลุ
้ม II

กลุ
้ม III

(LD50 < 5 มก./กก.)

(LD50 < 5 มก./กก.)

(LD50 50-500 มก./กก.)

(LD50 >500 มก./กก.)

Chorfenvinphos

Azinphos-ethyl

Chlorpyrifos

Acephate

EPN

Azinphos-methyl

Diazinon

Azamethiphos

Disulfoton

Bromophos-ethyl

Dimethoate

Bromophos

Fonofos

Carbophenothion

Ethion

Malathion

Mephosfolan

Dichlorvos

Etrimfos

Pirimiphos-methyl

Mevinphos

Dicrotophos

Fenitrithion

Tetradifon

Parathion

Fenthion

Formothion

Parathion-Methyl

Isazofos

Methacrifos

Phoxim

Isofenphos

Naled

Sulfotep

Mithamidophos

Phenthoate

Monocrotophos

Phosalone

Omethoate

Phosmet

Trichlorfon

Oxydemeton-methyl Profenophos
Thiometon

Prothiofos

Triazophos

Quinalfos

Vamidothion

Sulprofos

185

ตารางที่ 3 : ชนิดและประเภทของสารกลุ
้มคาร
้บาเมทจ้าแนกตามระดับความรุนแรงในการเกิดพิษจาก
การศึกษาในมนุษ้ย
กลุ
้มของสารคาร
้บาเมทจ้าแนกตามระดับความรุนแรง
ความเป
้นพิษสูง

ความเป
้นพิษปานกลาง

ความเป
้นพิษต่้า

(LD50 < 50 มก. /กก.)

(LD50 50-200 มก. /กก.)

(LD50 >200 มก. /กก.)

Aldicarb (Temik)

Bulfencarb (Bux)

BPMC (Fenocarb)

Aldoxycarb (Standak)

Carbosulfan

Carbaryl (Sevin)

Aminocarb (Metacil)

Pirimicarb (Pirimor)

Isoprocarb (Ethrofolan)

Bendiocarb (Ficam)

Promecarb

MPMC (Meobal)

Carbofuran (Furadan)

Thiodicarb (Larvin)

MPMC

Dimetielan (Snip)

Trimethacarb (Broot)

(Metacrate, Tsumacide)

Dioxacarb (Eleocron, Famid)
Formetanate (Carzol)

XMC (Cosban)

Methiocarb (Mesurol)
Mrthomyl (Lannate, Nudrin)
Oxamyl (Vydate)
Propoxur (Baygon)
กลไกการเกิดพิษ
สารกลุ
้ม OPs และ CBs จะออกฤทธิโ์ ดยยับยังการท้างานของเอนไซม
้อะเซติล โคลีน
เอสเตอเรส acetylcholinesterase (AChE) ซึ่ ง เอนไซม
้ cholinesterase มี 2 ชนิ ด คื อ
acetylcholinesterase (AChE) พ บ ที่ ผ นั ง เ ซ ล้ล เ ม ม เ บ ร น ข อ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ด ง แ ล ะ
pseudocholinesterase ซึ่งพบที่พลาสมา ตับ ตับ้อนและที
อ
่ระบบประสาทส
้วนกลาง โดย
เอนไซม
้ AChE จะท้าหน
้าที่ในการสลายสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีน (acetylcholine;
ACh) ที่ควบคุมการน้า้งกระแสประสาท
ส
(nerve impulse) ที่รอยต
้อระหว
้างเซลล
้บริเวณ
nerve junction ที่ ร ะบบประสาท parasympathetics และ sympathetic ้เป
ได้นโคลี น
(choline) และอะซิ ติ ก แอซิ ด (acetic acid) โดยที่ acetylcholine พบได
้หลายที่ ทั ง
central และ peripheral nerveous system, neuromuscular junctions และเซลล
้เม็ด
เลื อ ดแดง (RBCs) โดย Ops จะออกฤทธิ์ ใ นลั ก ษณะเป
้น competitive inhibitor ของ
เอนไซม
้ cholinesterase โดยการเหนี่ ย วน้ า ให
้เกิ ด การ phosphorylation ที่ ต้ า แหน
้ง
serine hydroxyl group ซึ่ งอยู
้ที่ active site ของ AChE ท้า ให
้เกิดการจับกัน้วยพั
ด น ธะ
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covalent ระหว
้าง AChE กับ Ops้งผลให
ส ้เอนไซม
้ AChE ้สามารถท้
ไม
างานได
้ตามปกติ
และท้า้เกิ
ให ดการสะสมของ Ach ขึนภายในระบบประสาทส
้วนกลางและระบบประสาทส
้วน
peripheral ท้าให
้มีการกระตุ
้นมากกว
้าปกติทังที่ muscarinic and nicotinic receptors
และ cholinergic synapse (รูปภาพที่ 18)

รูปภาพที่ 18 : กลไกการออกฤทธิ์และผลของสารพิษกลุ
้ม organophosphate และ carbamate
ในสภาวะปกติ เ มื่ อ มี ก ารส
้งกระแ สประสาท (nerve impulse) ฮอร
้โมน
acetylcholine ที่ปลายประสาทจะถูกท้าลายโดยเอนไซม
้ acetylcholinesterase จากการ
เกิ ด กระบวนการ hydrolysis แยกตั ว ออกเป
้นโคลี น และอาซี เ ตทอิ อ อน ซึ่ ง สารในกลุ
้ม
organophosphate กับ acetylcholine มีสูตรโครงสร
้างที่ ค้ายคลึ
ล
ง กั น จะไปรวมตั ว กั บ
เอนไซม
้ acetylcholinesterase ท้า้
ให acetylcholine เกิดการสะสมที่รอยต
้อประสาท เมื่อ
เอนไซม
้ AChE จับกับ OPs แล
้วจะสามารถเกิดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งขึนตามมา
้แก
ได ้
− เกิด hydrolysis โดย esterases or paraoxonases
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− เกิด Reactivation โดยสารที่มีคุณสมบัต้น
ิเป strong nucleophile ้น
เช pralidoxime
(2-PAM)
− เกิดการรวมตัวอย
้างถาวร ้เป
ได้นสารประกอบที่เมื่อเวลาผ
้านไปจะค
้อยๆละลายน้า และ
สู ญ เสี ย หมู
้ phosphate ไป 1 กลุ
้ม ท้ า ให
้สารประกอบมี ค วามคงทนมากยิ่ ง ขึ นและ
เอนไซม
้ไม
้สามารถกลับคืน้สภาพปกติ
สู
้
ได เรียกสภาวะนี้า
ว “ aging” ซึ่งระยะเวลาใน
การเกิด aging จะขึนกับชนิดของสารโดยจะมีความแตกต
้างกัน ้น
เช ระยะเวลาในการ
เกิด aging ของสาร Soman Sarin และ Vx ้ากั
เท บ 2 นาที 5 ชั่วโมง และ 40 ชั่วโมง
ตามล้าดับ ้นต
เป ้น
โครงสร
้างของสารกลุ
้ม carbamates ที่ ป ระกอบด
้วย carbamic acid สามารถ
รวม ตั ว กั บ เอนไซม
้ acetylcholinesterase ได
้เช
้นเดี ย วกั บ สารกลุ
้ม OPs ท้ า ให
้
acetylcholine เกิ ด การสะสมที่ ร อยต
้อประสาทและเกิ ด การกระตุ
้นระบบประสาททั ง
muscaric และ nicotinic ที่ ม ากกว
้าปกติ แต
้การจั บ กั น ของสารกลุ
้ม carbamates กั บ
เอนไซม
้ acetylcholinesterase ้นแบบผั
เป
นกลับไปได
้
ทางในการได
้รับสารพิษและป
้จจัยที่เกี่ยวข
้องกับความรุนแรงในการเกิดพิษ
สัต้มี
ว โอกาสที่จะได
้รับสารพิษทังจากการกิน การสัมผัสสารพิษและการดูดซึมจาก
ทางผิ ว หนั ง รวมถึ ง จากการสูด ดม ซึ่ ง ความรุ น แรงและระยะเวลาที่เ ริ่มแสดงอาการพิษ
(onset) มี้จจั
ป ยที่เกี่ยวข
้อง ดังนี
1. ชนิดและปริมาณของสาร
2. ทางในการได
้รับสาร
3. อัตราการเปลี่ยนรูปของสารภายในร
้างกาย
ระยะเวลาของการเกิดพิษ (duration of toxicity) ขึนอยู
้กับคุณสมบัติการละลาย
ในไขมันของสารแต
้ละตัว และความคงตัวของสารประกอบ OP–AChE ที่เกิดขึน ซึ่ง OPs ที่มี
พันธะ P=O อยู
้ในสูตรโครงสร
้าง จัด้นสารกลุ
เป
้ม direct inhibitors ที่มีความแรงในการ
ยับยังการท้างานของเอนไซม
้ AChEs สูง ขณะที่สารที่มีพันธะ P=S ในสูตรโครงสร
้างจะจัด
อยู
้ในกลุ
้ม indirect inhibitors ที่จะต
้องผ
้านการเมตาบอลิซึมเพื่อเปลี่ยนให
้ภายในโครงสร
้าง
มี พั น ธะ P=O้อน
ก ดั ง นั นอาการความเป
้นพิ ษ ที่ เ กิ ด จากสาร OPs ที่ อ้ในกลุ
ยู ้ม direct
inhibitors จะเกิ ด ขึ นอย
้างรวดเร็ ว หลั ง้รั
ได บ สารพิ ษ ขณะที่ ก ารได
้รั บ สารกลุ
้ม indirect
inhibitors จะแสดงอาการอย
้างช
้าๆ และอาการพิษจะอยู
้ได
้นานกว
้า
พิษจลนศาสตร
้
สารในกลุ
้มนีจะถูกดูดซึม้ดี
ได ทังจากผิวหนัง เยื่อบุตา ทางเดินหายใจและทางเดิน
อาหาร และจะกระจายตัวไปยังเนือเยื่อ้างๆ
ต ซึ่งพบการสะสมหลักที่เนือเยื่อไขมันและมี การ
เมตาบอลิซึมเกิดขึนที่ตับ มีการขับสารในรูปเมตาบอไลท
้ออกจากร
้างกายผ
้านทางป
้สสาวะ
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้นหลั
เป ก สารกลุ
้ม organophosphate และ carbamate จะถูกก้าจัดออกจากร
้างกายได
้
เร็วและค
้อนข
้างสมบูร้
ณ ท้า้ไม
ให้พบการสะสมในร
้างกาย ทังนีเอนไซม
้ที่ตับจะเปลี่ยนรูปสาร
ก้ลุ ม organophosphate ไปเป
้ นส ารประกอบกลุ
้ ม oxon ซึ่ งจะจั บ กั บ เอนไซม
้
cholinesterase เกิดปฏิกิริยาการยับยังแบบไม
้ผันกลับ (irreversible) ท้า้ความเป
ให ้นพิษ
และระยะเวลาในการเกิดพิษเพิ่มมากขึน ขณะที่สารกลุ
้ม carbamate จะยับยังการท้างาน
ของเอนไซม
้ cholinesterase จากการเกิ ด กระบวนการ carbamylation ในส
้วนของ
enzyme ester ท้า้การเกิ
ให
ดปฏิกิริยาการยับยังเอนไซม
้เป
้นแบบผันกลับ้
ได (reversible)
และไม
้ยาวนานเท
้ากับสารกลุ
้ม organophosphate (รูปภาพที่ 3)

รูปภาพที่ 19 : ปฏิกิริยาการจับของ (I) acetylcholine, (II) carbamate
และ (III) organophosphate ที่ active site ของเอนไซม
้ cholinesterase

ระบบที้รั
่ได บผลกระทบจากสารพิษ
ผลกระทบที่เกิดขึนจะขึนอยู
้กับต้าแหน
้ง ดั้อไปนี
งต
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− ระบบทางเดิ น อาหาร การที่ muscarinic synapses ถู ก กระตุ
้นท้ า ให
้เกิ ด อาการ
เฉียบพลัน้างๆที
ต ่เกี่ยวข
้องกับระบบทางเดินอาหาร ้แก
ได ้ การมีนา้ ลายและน้าตาออกมา
มากผิดปกติ้ายป
ถ ้สสาวะร
้วมกับ้ายอุ
ถ จจาระ และระบบทางเดินอาหารเกิดการอักเสบ
− ระบบประสาทและกล
้ามเนือ พบอาการกล
้ามเนืออ
้อนแรง กล
้ามเนือสั่น ที่เกิดจาก
nicotinic receptor ถูกกระตุ
้น
− ระบบหลอดเลือดหัวใจ พบภาวะ bradycardia
อาการทางคลินิก
อาการพิษอาจปรากฏภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลัง้รั
ได บสารพิษ แต
้โดยทั่วไปอาการ
ทางคลินิกมักจะแสดงภายใน 6 ชั่วโมงหลัง้รั
ได บสารพิษ เกิดจาก acetylcholine ถูกสะสมที่
รอยต
้อของระบบประสาท cholinergic ท้า้มี
ให การกระตุ
้นเส
้นประสาทชนิด cholinergic
เพิ่มมากขึนและไปมีผลกระตุ
้นระบบประสาท parasympathetic ซึ่งอาการพิษที่พบสามารถ
แบ
้งได
้เป
้น 3 กลุ
้ม ดังนี
1. อาการที่เกิดจากการกระตุ
้น muscarinic receptor (muscarinic effects) ซึ่ง้นผล
เป
จากการสะสมของ acetylcholine ที่ muscarinic receptor ท้ า ให
้กล
้ามเนื อเรี ย บ
ท้างานผิดปกติ จึ้งผลต
งส ้อระบบต
้างๆในร
้างกาย ้แก
ได ้ ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน้สสาวะ
ป
และการท้า งานของต
้อมต
้างๆใน
้างกายท้
ร
างานผิดปกติ อาการหลักที่แสดงได
้แก
้ น้า ลายไหล (salivation), น้าตาไหล
(lacrimation) ,้สสาวะบ
ป
้อยหรื อ กลั นป
้สสาวะไม
้อยู
้ (urination) ,้ายอุ
ถ จ จาระ
(diarrhea) ปวดมวนท
้อง (GI upset) อาเจียน (emesis) หรือเรียกว
้า SLUDGE้วมกั
ร บ
มี อ าการหายใจล้ า บาก หั ว ใจเต
้นช
้า (bradycardia) ความดั น เลือ ดลดลง ตาพร
้ามัว
หลอดลมหดเกร็ง (brocospasm)
2. อาการที่เกิดจากการกระตุ
้น nicotinic receptor (nicotinic effects) พบอาการกระตุก
ของ กล
้ามเนือโดยเริ่มจากกล
้ามเนือบริเวณใบหน
้าและกล
้ามเนืออื่นๆ
3. อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส
้วนกลาง เนื่องจากมีการสะสมของ
acetylcholine ท้า้มี
ให อาการเซื่องซึม และเกิดการชัก้
ได
ภายหลั ง การได
้รั บ สารพิ ษ กลุ
้ม OPs ที่ มี ค วามรุ น แรงจะท้ า ให
้เกิ ด กลุ
้มอาการที่
เรียกว
้า intermediate syndrome ซึ่งมักแสดงให
้เห็นหลังแสดงอาการแบบเฉียบพลันแล
้ว
24-72 ชั่วโมง แต
้กลไกการเกิดยัง้ทราบแน
ไม
้ชัด โดยอาการหลักที่พบคือ กล
้ามเนืออ
้อน
รวมถึงท้า้หายใจล้
ให
าบากด
้วย
พยาธิสภาพ
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กรณีที่เกิดความเป
้นพิษอย
้างเฉียบพลันและรุนแรง มัก้พบความผิ
ไม
ดปกติทางพยาธิ
สภาพที้นชั
่เด ด อาจพบสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ ปอดบวมน้า รวมถึงอาจพบจุด
เลือดออกบริเวณเยื่อ้มหั
หุ วใจและเยื่อบุทางเดินอาหาร
การวินิจฉัย
พิจารณาจาก
− ประวัติการได
้รับสารพิษและข
้อมูลแวดล
้อม
− อาการทางคลินิกและผลการตรวจร
้างกาย
− การตรวจทางห
้องปฏิบัติการ
3.1 การตรวจหา activity ของเอนไซม
้ cholinesterase ที่ถูกยับยังโดยสารกลุ
้ม OPs และ
CBs จากตัวอย
้างเลือดของสัต้ป
ว้วยหรือสมองในกรณีสัต้ตาย
ว สามารถท้า้
ได 2 วิธี คือ
− ตรวจ red blood cell acetylcholinesterase (RBC AChE) ซึ่ ง ให
้ผลแม
้นย้ า และ
สามารถใช
้เป
้นสารบ
้งชีทางชีวภาพ (biomarker) ของการได
้รับสารพิษกลุ
้ม OPs และ
CBs ้
ได
− ต ร ว จ plasma cholinesterase ห รื อ pseudocholinesterase (butyrylcholinesterase; BChE) ซึ่ ง้นเอนไซม
เป
้ที้องปฏิ
่ห
บั ติ ก ารส
้วนใหญ
้ตรวจ แต
้เอนไซม
้นี ขาด
ความจ้าเพาะเนื่องจากเป
้นคนละชนิดกับเอนไซม
้ที่ถูกยับยังในเนือเยื่อ้างๆ
ต
3.2 การตรวจวิเคราะห
้สารตกค
้างในตัวอย
้างอาเจียน กระเพาะอาหาร้สสาวะ
ป
หรือ้นผม
เส
การรักษา
แนวทางการรักษาเมื่อ้รั
ได บสารพิษประกอบด
้วย 3 แนวทางหลัก คือ 1) การขจัด
หรือลดความเป
้นพิษ (decontamination) 2) การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative
therapy) และ 3) การรัก ษาแบบจ้า เพาะโดยใช
้ยาต
้านฤทธิ์ (antidote)้อสารพิ
ต
ษนัน มี
รายละเอียดดังนี
1. การขจัดหรือลดความเป
้นพิษ
1.1 กรณี้รั
ได บสารพิษโดยการสัมผัส
− ตัด้นขนในบริ
เส
เวณที่สัมผัส
− ้างผิ
ล วหนังบริเวณที่สัมผัส้วยสบู
ด ้และน้าสะอาดหลายครัง
− กรณีสารพิษ้าตา
เข ้ล
ให้างตาด
้วยน้าสะอาดเป
้นเวลาอย
้างน
้อย 10 นาที
− กรณี้รั
ได บสารพิษจากการสูดดม ้รี
ให บน้าตัวไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และ
้ายเทสะดวก
ถ
1.2 กรณี้รั
ได บสารพิษโดยการกิน
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− ้สารที
ให ้วยในการดู
่ช
ดซับสารพิษ เพื่อลดปริมาณสารพิษที่จะถูกดูดซึม้าสู
เข ้
้างกาย
ร
โดยให
้ ผงกัมมัน้ต (activated charcoal)
− ้างท
ล ้อง
− การกระตุ
้นให
้อาเจียน จ้า้นต
เป ้องพิจารณาเป
้นกรณีไปก
้อนตัดสินใจด้าเนินการ
ประเด็นหลั กที้องพิ
่ต จารณาคือ เรื่องสารสื่อที้
่ใช เนื่องจากผลิตภัณ้ในรู
ฑ ป
ของเหลวส
้วนใหญ
้มี petroleum ้นสารสื
เป
่ อ ซึ่ ง ้ควรท้
ไม
า การกระตุ
้นให
้
อาเจียน
2. ยาต
้านฤทธิ์ (Antidote) ส้าหรับการรักษาความเป
้นพิษจาก OPs และ CBs
2.1 Atropine sulphate
จัด้น
เป intitial drug of choice ส้าหรับรักษาอาการพิษจาก OPs แบบ
เฉียบพลัน โดย atropine จะยับยังผลที่เกิดขึนจากการสะสมจนท้า ้ระดั
ให บของ
acetylcholine ที่ muscarinic cholinergic synapses สูงกว
้าปกติจ้วยบรรเทา
ึ งช
อาการผิ ด ปกติ้างๆที
ต
่ เ กิ ด ขึ น ้แก
ได ้ เหงื่ อ ออก น้ า ตาไหล น้ า ลายไหล คลื่ น้
ไส
อาเจียน้องเสี
ท ย ขยายหลอดลม รวมถึงภาวะหัวใจเต
้นช
้ากว
้าปกติ (bradycardia)
และการกดการไหลเวียนเลือด แต
้ atropine ้มี
ไม ผลบรรเทาอาการที่เกิด จากการ
กระตุ
้น nicotinic receptor จากการได
้รับ OPs และ CBs ้
ได ส้าหรับขนาดที้จะ
่ใช
้
ให atropine sulfate ขนาด 0.1-0.5 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้าหนักตัว โดยการแบ
้ง
้เริ
ให ่มจากการให
้ยาโดยการฉีด้าหลอดเลื
เข
อดด้า ประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณยาที่
้องใช
ต ้ทังหมด้วนที
ส ่เหลือ้ฉี
ให ด้ากล
เข ้ามเนือหรือ้าใต
เข ้ผิวหนังและสามารถให
้ซ้า้
ได
ทุกๆ 6 ชั่วโมง นาน 1-2 วัน ทังนีหากอาการรุนแรงเข
้าขันวิกฤต สามารถปรับขนาด
ของ atropine ที่้เป
ให้น 1-2 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้า หนักตัว โดยแบ
้งให
้ยา 1 ใน
้วนของที
ส
่ค้านวณได
้เข
้าทางหลอดเลือดด้า แล
้วรอ 15 นาที ตามด
้วยการให
้ยาส
้วน
ที่เหลือ้าทางชั
เข
นใต
้ผิวหนังหรือกล
้ามเนือ ้ยาซ
ให ้าทุก 1-2 ชั่วโมงจนกว
้าอาการของ
สัต้จะคงตั
ว
วและควบคุมการหลั่งสารได
้
2.2 Pyridinium oximes
ตัวอย
้างยาในกลุ
้มนี ้น
เช pralidoxime chloride (2-PAM),trimedoxime
(TMB-4), obidoxime (LüH-6, Toxogonin) แ ล ะ asoxime (HI-6) ซึ่ ง ส า ร ก้ลุ ม
oximes นีจะช
้วยกระตุ
้นท้า้
ให AChE ที่ถูกยับยังกลับมาท้า งานได
้อีกครัง โดยจะ
ออกฤทธิ์ที่ nicotinic receptor โดยจะ hydrolyse แขนที่สารเหล
้านีเกาะอยู
้กับ
เอนไซม
้ ท้า้เอนไซม
ให ้แยกตัวออกจากสารเหล
้านีอย
้างรวดเร็ว นอกจากนี 2-PAM
จะรวมตั ว กั บ สาร organophosphate ้สารใหม
ได
้ซึ่ ง สามารถผ
้านกระบวนการ
hydrolysis แล
้วถู ก ขจั ด ออกจากร
้างกายได
้อย
้างรวดเร็ ว อี ก ทางหนึ่ ง้วย
ด ทั งนี
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ระยะเวลาในการเริ่มการให
้สารกลุ
้ม oximes ภายหลังการได
้รับสารพิษ มีผลต
้อ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิของสาร oximes เนื่องจากหากปล
้อยให
้เอนไซม
้ถูกยับยัง
นานจนเกิ น ไป ้น
เช นานหลายชั่ ว โมงหรื อ หลายวั น จะยิ่ ง เพิ่ ม ภาวะ aging ของ
เอนไซม
้ท้า้ผลการรั
ให
กษาไม
้ดี้าที
เท ่ควร ทังนีขนาดของยา 2-PAM ที่แนะน้า้ใช
ให้
คือ ขนาด 20 mg/kg โดยการฉีด้าหลอดเลื
เข
อดด้าหรือชันใต
้ผิวหนังทุกๆ 12 ชั่วโมง
อย
้างไรก็ ต าม การใช
้ 2-PAM ในกรณี ที่ เ กิ ด พิ ษ เนื่ อ งจากการได
้รั บ สารกลุ
้ม
carbamate มัก้ได
ไม้ผลมากนัก เนื่องจาก 2-PAM ้สามารถแยกสาร
ไม
carbamate
ออกจากเอนไซม
้ได
้อย
้างสมบู ร้
ณ ดังนันกรณีการรักษาสัต้ที
ว ่้รั
ไ ด บสารพิ ษ กลุ
้ม
carbamate การให
้ atropine้วมกั
ร บ 2-PAM จึงอาจไม
้ท้า้สั
ให ต้แสดงอาการดี
ว
ขึน
อย
้างรวดเร็วหรือชัดเจน จึงควรให
้สารดูดซับ้น
เช activated charcoal ขนาด 100
ถึง 150 กรัม้อตั
ต วในสัต้เล็
ว ก จนถึง 900 กรัมในสัต้ใหญ
ว ้โดยการกิน้วมด
ร ้วย ทังนี
หากไม
้พบการตอบสนองภายหลัง้ยาแล
ให ้ว 3-4 ครัง
2.3 Diazepam
ยาในกลุ
้ม benzodiazepines ้น
เช diazepam จะออกฤทธิ์กดการท้างาน
ของระบบประสาทส
้วนกลาง ลด ความกระวนกระวายและคลายกล
้ามเนือ ทังนี
สันนิษฐานว
้า diazepam จะลดการหลั่งสารสื่อประสาท acetylcholine ที่ระบบ
ประสาท cholinergic และท้า้เกิ
ให ดภาวะ hyperpolarization ของเซลล
้ประสาท
้งผลให
ส ้เซลล
้ประสาทมีความไวต
้อการเกิด depolization ลงอย
้างมีนัยส้าคัญ ทังนี
มีรายงานว
้าการให
้ diazepam้วมกั
ร บ atropine จะช
้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรรเทาอาการและลดอัตราการตายเมื่อ เปรียบเทียบกับการได
้รับ atropine หรือ
สารกลุ
้ม oxime เพียงอย
้างเดียว ส้า หรับการให
้ diazepam นัน สามารถใช
้เพื่อ
ควบคุมการชักหรื อเมื่อเริ่มมีอาการเกร็งของกล
้ามเนือ ขนาดของ diazepam ที่
แนะน้า้ใช
ให้คือ 0.25 – 0.5 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้าหนักตัว้าทางหลอดเลื
เข
อดด้า
3. การรักษาแบบประคับประคอง
3.1 ให
้สารน้ า เพื่ อ คงระดั บ ของเหลวและการไหลเวี ย นเลื อ ดในร
้างกายใน
้างกาย
ร
3.2 ้ยาระงั
ให
บอาเจียน กรณีที่มีการอาเจียนอย
้างรุนแรง โดยให
้
− Ondansetron ขนาด 0.1-0.2 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้า หนักตัว ฉีด้าหลอด
เข
เลือดทุกๆ 8-12 ชั่วโมง
− Maropitant ขนาด 1 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้าหนักตัว ฉีด้าหลอดเลื
เข
อดทุกๆ
24 ชั่วโมง (ไม
้แนะน้า้ใช
ให้ในแมว)
− ้ยากลุ
ให ้ม GI protectant
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− Famotidine ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้าหนักตัว ฉีด้าหลอดเลื
เข
อด
กล
้ามเนือ ชันใต
้ผิวหนัง หรือ้กิ
ให นทุกๆ 12 ชั่วโมง
− Ranitidine ขนาด 1-2 มิ ล ลิ ก รั ม้อกิ
ต โ ลกรั ม น้ า หนั ก ตั ว ฉี ด้าหลอดเลื
เข
อด
กล
้ามเนือ ชันใต
้ผิวหนัง หรือ้กิ
ให นทุกๆ 8-12 ชั่วโมง
− Cimetidine ขนาด 5-10 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้า หนักตัว ฉีด้าหลอดเลื
เข
อด
กล
้ามเนือ ชันใต
้ผิวหนัง หรือ้กิ
ให นทุกๆ 6 ชั่วโมง
− Omeprazole ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัม้อกิ
ต โลกรัมน้าหนักตัว วันละครัง
− Sucralfate ขนาด 0.25-1 กรัม โดยให
้กินทุก 8 ชั่วโมง
การตรวจติดตามอาการ
เพื่อประกอบการประเมินการด้าเนินไปของการเกิดพิษ การตอบสนองต
้อ
การรักษาและใช
้ในการวางแนวทางการรักษาต
้อ ควรท้าการตรวจประเมินในส
้วน
้างๆ
ต ดังนี
− ขนาดและการหดขยายของม
้านตา
− การออกของเหงื่อ
− เสียงปอด โดยประเมินการผ
้านเข
้าและออกของอากาศ้วมกั
ร บประเมินภาวะ
หลอดลมหดเกร็ง
− อัตราการเต
้นของหัวใจ
− ความดันเลือด
2.4.3.2

สารกาจัดแมลงกลุ
้มออร
้กาโนคลอรีน (Organochlorine)

ประเด็นสาคัญ
− สารก้าจัดแมลงกลุ
้ม organochlorine มีคุณสมบัติในการละลายในไขมัน้ดี
ได
และมีการสลายตัว้า
ช พบว
้ามีการสะสมในสิ่งแวดล
้อมนาน เสี่ยงในการปนเป
้อน
ในห
้วงโซ
้อาหารสูง
−
− กลไกการออกฤทธิ์มหี ลายกลไก ้แก
ได ้
1. ร บ ก ว น sodium channel ท้ า ใ้ห membrane potential ล ด ล ง
้นประสาทอยู
เส
้ในสภาะวะ deporalization
2. ยั บ ยั งการท้ า งานของ GABA ซึ่ ง เป
้น inhibitory neurotransmitter 3)
ขัดขวางการท้างานของ GABA receptor ที่ chloride channel
− อาการพิษแบบเฉียบพลันจะเกี่ยวข
้องกับระบบประสาทโดยตรง
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้อมู
ข ลทั่วไป
สารก้ า จั ด แมลงกลุ
้มออร
้กาโนคลอรี น ้นกลุ
เป ้มของสารเคมี ที่ มี ค วาม
หลากหลายโดยส
้วนประกอบของ ไฮโดรเจน คาร
้บอนและคลอรีน้จจุ
ป บันสารเคมี
หลายชนิดในกลุ
้มนีถูกระงับการใช
้ เนื่องจากมีความเป
้นพิษสูงและมีการตกค
้างอยู
้
ในสภาวะแวดล
้อมเป
้นเวลานาน รวมไปถึงสารก้าจัดแมลงกลุ
้มนีมีคุณสมบัติในการ
ละลายในไขมั น้ดี
ได จึ งท้ าให
้เกิ ดการสลายตั ว้า
ช มีการสะสมในสิ่งแวดล
้อมเป
้น
เวลานานและยังมีความเสี่ยงสูงในการปนเป
้อนในห
้วงโซ
้อาหาร ซึ่งแบ
้งตามสูตร
โครงสร
้าง (รูปภาพที่ 20) ้เป
ได้น 3 กลุ
้มใหญ
้ ้แก
ได ้
1. กลุ
้ม diphenyl aliphatic compound ้น
เช DDT, methoxychlor,
perthaneและ dicofol
2. กลุ
้ม hexachlorocycloheaxane และอนุพัน้ธ ้น
เช benzene
hexachloride, lindane, gammahexachlorocyclohexane และ
paradichlorobenzene
3. กลุ
้ม cyclodienes ้น
เช aldrin, dieldrin, endrin, chlordane, heptachlor,
endosulfan และ isobenzan

รูปภาพที่ 20 โครงสร
้างทางเคมีของสารในกลุ
้ม organochlorine

195

ทางในการสัมผัสสารพิษ
การรับสารพิษ อาจจะเกิด้จากทั
ได
งการกิน การสูดดมและการสัมผัส ซึ่ง
สารพิษในกลุ
้มนีจะถูกดูดซึม้ดี
ได เมื่อ้รั
ได บทางการกิน การดูดซึมจากการสัมผัสนันมีความผันแปรระหว
้างสาร
แต
้ละชนิดในกลุ
้ม ้น
เช DDT จะถูกดูดซึม้านทางผิ
ผ
วหนัง้ต่
ได ้า ขณะที่ cyclodienes จะถูกดูดซึม้านทาง
ผ
ผิวหนัง้ดี
ได ก้า
ว
กลไกการเกิดพิษ
ความเป
้นพิษเกิดจากการกระตุ
้นระบบประสาทส
้วนกลาง้านกลไกต
ผ
้างๆ โดยที่
กลไกการเกิดพิษสามารถจ้าแนกได
้ตามกลุ
้มของสารพิษ้
ได ดังนี
− สารกลุ
้ม diphenyl aliphatic compound มีกลไกการเกิดพิษโดยการรบกวน
sodium channel ที่ เ ยื่ อ้มเซลล
หุ ้ประสาท ซึ่ ง จะท้ า ให
้โซเดี ย มเข
้าเซลล
้มากขึ นแต
้ลดหรื อ ยั บ ยั งไม
้ให
้
potassium ออกจากเซลล
้ จึงท้า้ภายในเซลล
ให
้มีความเป
้นบวกเพิ่มขึนและความต
้างศักดิ์ลดลง ้นประสาท
เส
จะอยู
้ในสภาพของ depolarization ท้า้สั
ให ต้มี
ว อาการชัก
พิษจลนศาสตร
้
สารพิษกลุ
้มนีละลายได
้ดีในไขมันจึงสามารถดูดซึ ม้านผิ
ผ ว หนังและเยื่อ บุเมือกได
้ดี เมื่อ
สารพิษ้าสู
เข้ร
้างกายแล
้วสามารถกระจายตัวไปยังเนือเยื่อ้างๆได
ต ้อย
้างรวดเร็ว ซึ่งสามารถตรวจพบได
้ในตับ ไต
และสมองและมี การสะสมที่เนื อเยื่อไขมั น เมตาบอลิซึมของสารกลุ
้มนีเกิดจากเอนไซม
้ mixed function
oxidase ที่ตับ ้ป
ได้นเมตาบอไลท
้ที่มีความเป
้นพิษสูงขึน การก้าจัดสารนีออกจากร
้างกายจะต
้องผ
้านทางน้าดี
และออกทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งการเกิด enterohepatic recycling ของน้าดีจะท้า้เกิ
ให ดการหมุนเวียน
ของสารกลุ
้มนีในร
้างกายเป
้นระยะเวลานานขึน นอกจากนีสารกลุ
้มนีจะสามารถขับ้านทางน
ผ
้านมได
้
ความเป
้นพิษ
ความรุนแรงของการเกิดพิษจากสารในกลุ
้มนีจะมีความแตกต
้างกันขึนอยู
้กับ้จจั
ป ยหลาย
อย
้าง โดยป
้จจัยหลักคือ ชนิดของสาร ทางในการได
้รับ สาร อายุของสัต้ที
ว ้รั
่ได บสาร้าหากเป
ถ ้นลูกสัต้จะมี
ว
ความเสี่ยงที่จะเป
้นพิษมากกว
้าสัต้ที
ว ่โตเต็มวัย รวมไปถึงสัต้ที
ว ่มีโภชนาการทางด
้านอาหารไม
้ดีและสัต้ที
ว ้รั
่ไ ด บ
สารพิษ้อยๆ
บ จะมีความเสี่ย้อการเกิ
งต
ดพิษเพิม่ ขึน
ตารางที่ 4 : สารกลุ
้มออการ
้โนคลอรีนจ้าแนกตามความรุนแรงในการเกิดพิษ
กลุ
้มที่มคี วามเป
้นพิษรุนแรง

กลุ
้มที่มคี วามเป
้นพิษปานกลาง

Aldrin

Cholrdan

Dieldin

DDT

Endosulfan

Heptachlor
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Endrin

Kepone
Lindane
Mirex
Toxaphene

สารกลุ
้ม cyclodienes จะมี ค วามเป
้นพิ ษ สู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ สารพิ ษ ในกลุ
้มอื่ น โดยค
้า
ปริมาณสารที้สั
่ให ต้ทดลองแล
ว
้วท้า้สั
ให ต้ทดลองตายไปจ้
ว
านวนครึ่งหนึ่งหรือ 50% (LD50) ของสารต
้างๆใน
กลุ
้มออร
้การ
้โนคลอรีนแสดงไว
้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 :้า
ค LD50 ของสารพิษกลุ
้ม organochlorine ในสัต้ว
หนูทดลอง(ทางปาก)

กระต
้ายทดลอง(ทางปาก)

LD50 (mg/kg)

LD50 (mg/kg)

Lindane

76-190

500

Aldrin

39-60

65

Dieldrin

40

65

Endrin

3

12

Chlordane

283-1100

580

Endosulfan

18-76

74

Mirex

235->3,000

800

Kepone

95-125

345

Toxaphene

40-127

600

สารประกอบ

อาการพิษ
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อาการพิษแบบเฉียบพลันที่พบจะเกี่ยวข
้องกับระบบประสาทเป
้นหลัก แมว
้นสั
เป ต้ที
ว ่มีความไวต
้อ การเกิดพิษจากสารกลุ
้ม organochlorine สูงสุด ระยะเวลา
ในการแสดงอาการเป
้นพิษขึนอยู
้กับปริมาณของสารพิที่สัต้ได
ว้รับ โดยระยะเวลามี
ตังแต
้ 5 นาที จนไปถึง 2-3 วันหลังจากได
้รับสารพิษ โดยอาการเริ่มแรกที่มักจะพบ
คื อ สั ต้จะแสดงอาการกระวนกระวายและไวต
ว
้อการกระตุ
้น การท้ า งานของ
กล
้ามเนือไม
้สัมพัน้กั
ธ น กล
้ามเนือมีการสั่น และนียังมีอาการน้าลายไหลหรือน้าลาย
ฟูมปากและอาเจียน หลังจากนันจะมีการชักอย
้าง รุนแรง ้นการชั
เป
กเกร็งกระตุก
ทังตัว้นระยะๆหรื
เป
อ intermittent clonic-tonic seizure สัต้อาจจะมี
ว
การเคียว
้นหรื
ฟ อมีการเกร็งของขากรรไกรด
้วย สัต้บางตั
ว วอาจจะเดิน้นวงกลมหรื
เป
ออาจจะ
เดินแบบไม
้มีจุดหมาย้มนอนและสุ
ล
ด้ายก็
ท ตาย ขณะที่สัต้ชั
ว กหรือภายหลังจาก
การชักอาจจะพบว
้ามีการเพิ่มขึนของอุณหภูม้างกาย
ิร
ซึ่งอุณหภูมิที่พบส
้วนใหญ
้
มักจะอยู
้ระหว
้าง (106°F -108°F)

พยาธิสภาพ
อาการที่พบอาจไม
้ชัดเจนในสัต้ที
ว ่ตายอย
้างเฉียบพลัน กรณี้อนที
ก ่สัต้จะ
ว
ตายมีอาการชักหรือมี้สู
ไข ง้นเวลานาน
เป
อาจจะพบการบวมของอวัยวะภายในและ
จุดเลือดออกที่อวัยวะต
้างๆ โดยเฉพาะที่เยื่อ้มหั
หุ วใจ้วนปอดอาจจะพบการคั
ส
่งของ
เลือด ในขณะที่พบการบวมน้วมกั
้าร บเลือดคั่งที่สมองและไขสันหลัง้
ได

การวินิจฉัย
พิจารณาได
้จาก
1. ประวัติและอาการทางคลินิก
2. การตรวจทางห
้องปฏิบัติการ
การตรวจปริมาณของสารพิษจากตัวอย
้างเลือดและเนือเยื่อ้น
เช ตับ สมอง
ไตและเนือเยือ่ ไขมันกรณีทสี่ ัต้ตาย
ว
การรักษา
เนื่องจากไม
้มียาต
้านฤทธิท์ ี่จ้าเพาะต
้อสารในกลุ
้มนี การรักษาจึง้งไปที
มุ ่
ก้าจัดสารพิษออกจากร
้างกาย ลดความเป
้นพิษ แก
้ไขตามอาการด
้วยวิธีการต
้างๆ
ดังนี
1. การก้าจัดสารพิษและการลดความเป
้นพิษ
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− กรณีท้รั
ี่ได บสารพิษ้านการสั
ผ
มผัสผิวหนัง ้ล
ให้างบริเวณที่สัมผัส้วยน
ด ้าสะอาด
และสบู
้หลายๆ ครัง
− กรณี้รั
ได บสารพิษโดยการกิน ้สารช
ให ้วยการดูดซับ ้น
เช activated charcoal
ขนาด 1-2 g/kg โดยการกินหรืออาจให
้ mineral oil เพื่อ้วยในการละลาย
ช
สารพิษแล
้วขับออกจากร
้างกายโดยไม
้ผ
้านการดูดซึม ในการให
้สารช
้วยการดูด
ซับจะให
้ผลดีกรณีท้ภายใน
ี่ให
4 ชั่วโมงภายหลังการได
้รับพิษ
2. การให
้ยาระงับการชัก ้น
เช diazepam, phenobarbital หรือ pentobarbital
เพื่อควบคุม การชัก การคาดการณ
้ว
้าโรคจะอยู
้ในช
้วงปานกลางถึงดี จะขึนอยู
้
กับขนาดของสารพิษที้รั
่ได บและความรวดเร็วในการแก
้ไขอาการพิษนัน
2.4.3.3 สารกาจัดแมลงกลุ
้มไพรีทริน (pyrethrins) และกลุ
้มไพรีทรอยด
้
(pyrethroid)
ประเด็นสาคัญ
− สารก้าจัดแมลงในกลุ
้มไพรีทริน (pyrethrins) ้นสารที
เป
่สกัดจากพืชธรรมชาติ
แต
้สารกลุ
้มไพรีทรอยด
้ (pyrethroid) ้นสารสั
เป
งเคราะห
้ที่มีคุณสมบัติเหมือน
สารกลุ
้มไพรีทรินแต
้มีความคงตัวมากกว
้า
− สารกลุ
้ม pyrethroid สามารถแบ
้งออกเป
้น 2 ชนิด คือ Type I pyrethroid
และ Type II pyrethroid
− สารทังสองกลุ
้มมีกลไกการเกิดพิษที่เกี่ยวข
้องกับการท้างานของ sodium
channel โดยจะไปรบกวน กระบวนการเป
้ดและป
้ด และจะมีผลให
้การเป
้ด
และป
้ดของ sodium channel้าลงท้
ช า้เซลล
ให ้ถูก กระตุ
้นจึงเกิด
hyperexcitability ของเซลล
้
้อมู
ข ลทั่วไป
สารก้า จัดแมลงในกลุ
้มไพรีทริน (pyrethrins) ้นสารที
เป
่สกัดจากพื ช ใน
ตระกู ล ดอกเบญจมาศ (chrysanthemum flowers) แต
้สารกลุ
้มไพรี ท รอยด
้
(pyrethroid) ้นสารสั
เป
งเคราะห
้ที่มีคุณสมบั ติเหมือนสารกลุ
้มไพรีทริน แต
้มีความ
คงตัวสูงกว
้าและสลายตัว้ยากกว
ได ้าสารกลุ
้มไพรีทริน (pyrethrins) โดยสารกลุ
้ม
pyrethroid สามารถแบ
้งออกเป
้น 2 ชนิด คือ Type I pyrethroid และ Type II
pyrethroid ซึ่งแต
้ละกลุ
้มก็จะมีสารหลากหลายตัว ดังนี
สารกลุ
้ม pyrethrin ้น
เช pyrethrin I & II, cinerin I & II และ jasmolin I & II
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− สาร pyrethroid กลุ
้มที่ 1 (Type I pyrethroid) ้น
เช allethrin, bifenthrin,
permethrin, phenothrin, remethrin, sumithrin, tefluthrinและ
tetramethrin
− สาร pyrethroid กลุ
้มที่ 2 (Type II pyrethroid) ้น
เช cyfluthrin,
cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin, flumethrin, fluvalinate,
fenvalerateและ talomethrin
สารพิษกลุ
้มนีมีการน้ามาใช
้ภายนอก การสัมผัสของสารกลุ
้มนีจึง้นการ
เป
สัมผัสกับผิวหนัง้นหลั
เป ก ซึ่งสาร pyrethrin จะสามารถเข
้าสู
้ร
้างกายของคนและ
สัต้โดยผ
ว ้านการกินและการสูดดม โดยที่การดูดซึม้านทางผิ
ผ
วหนังจะเกิดขึนได
้น
้อย
มาก โดยสาร pyrethrin เมื่อสัมผัสกับอากาศจะถูกออกซิไดซ
้ไปเป
้นสารที้มี
่ไม ความ
้นพิ
เป ษ จึง้พบการตกค
ไม
้างของสารนีในสิ่งแวดล
้อม
ส้ า หรั บ สาร pyrethroid ทั งสองกลุ
้มจะมี โ ครงสร
้างที่ แ ตกต
้างกั น อย
้าง
ชัดเจน จึงท้า้เกิ
ให ดความเป
้นพิษที่แตกต
้างกัน โดยสาร pyrethroid กลุ
้มที่ 2 จะมี
ไซยาไนด
้ (cyanide, CN) อยู
้ในสูตรโครงสร
้าง จึงท้า้สารกลุ
ให ้มที่ 2 มีความเป
้นพิษ
สูงกว
้าสารกลุ
้มที่ 1้จจุ
ป บันน้าไพรีทรินและไพรีทรอยด
้มาใช
้ในการก้า จัดแมลง ทัง
ทางการเกษตรและทางสาธารณสุข เพิ่มขึน ไพรีทรอยด
้ยัง้เป
ใช้นสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณ้ก้
ฑ าจัดยุงและแมลงในครัวเรือน

ความเป
้นพิษ
สารแต
้ละชนิดในกลุ
้มไพรีทรอยด
้มีความรุนแรงในการเกิดพิษแตกต
้างกัน
ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 อาการของพิษจากสารกลุ
้มไพรีทรอยด
้ (pyrethroid)
ความเป
้นระดับ้อย
น

ความเป
้นระดับปานกลาง

ความเป
้นระดับรุนแรง

Paresthaesia

CNS depression

Seizures

Nausea

Increased salivation

Coma

Headache

Fasciculations

Pulmonary oedema

Vomiting

Fever

Respiratory failure

Dizziness

Diaphoresis

Fatigue

Blurred vision
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Anorexia
กลไกการเกิดพิษ
สารทังสองกลุ
้มมีกลไกการเกิดพิษที่เกี่ยวข
้องกับการรบกวนการท้างานของ
neuronal voltage sensitive sodium channels โดยจะมี ผ ลให
้การป
้ดของ
sodium channel เกิดขึนช
้าลง ซึ่งการยืดระยะเวลาเข
้าสู
้เซลล
้ของโซเดียมไอออน
หรือ “a sodium 'tail current” จะท้า้ความต
ให ้างศัก้ไฟฟ
ย ้าภายในเซลล
้ลดลง จึง
ท้า้เกิ
ให ด hyperexcitability ของเซลล
้โดยที่ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของสารกลุ
้ม
Type II pyrethroid นี จะยาวกว
้าเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ
้ม Type I pyrethroid
และนอกจากนี Type II pyrethroid ยังมีผลในการยับยังการท้า งานของ GABAgated chloride channel และอาจจะมี ผ ลต
้อ calcium channel อี ก้วย
ด ซึ่ ง
channel้างๆที
ต
่้กล
ไ ด ้าวไปข
้างต
้นสามารถพบได
้ที่ peripheral muscle,้อม
ต
นา้ ลายและระบบประสาทส
้วนกลางเป
้นจ้านวนมาก

พิษจลนศาสตร
้
สารพิษกลุ
้มนีถูกดูดซึ ม้านผิ
ผ วหนัง้น
ได้อยแต
้สามารถดูดซึ ม้เป
ได้นดีใน
ระบบทางเดินอาหาร และเมื่อ้าสู
เข้ร
้างกายแล
้วจะเกิดการกระจายตัวของสารไปยัง
เนื อเยื่ อ้างๆได
ต ้ดี และสามารถพบที่ เ นื อเยื่ อ ที่ มี ไ ขมั น สู ง ้น
เช ระบบประสาท
้วนกลาง
ส
เนือเยื่อไขมัน ตับและไต การเปลี่ยนรู ปของสารกลุ
้มนี ในร
้างกายสัต้ว
เลียงลูก้วยนมจะเกิ
ด
ดขึนอย
้างรวดเร็วโดยเอนไซม
้ plasma esterase และปฏิกิริยา
oxidation ซึ่งเมตาบอไลท
้ที่ เกิดขึนจะจับกับ glucuronic acid แล
้วละลายน้า้ดี
ได
ขึน จึงท้า้ขั
ให บสารพิษออกจากร
้างกายทางป
้สสาวะได
้ โดยที่แมวเป
้นสัต้ที
ว ่มีความ
บกพร
้องในกลไกดังกล
้าว จึงมีความไวต
้อการเกิดพิษสูง
อาการพิษ
ความรุนแรงของการเกิดพิษมีความสัมพัน้กั
ธ บชนิดของสัต้ที
ว ้รั
่ได บสารพิษ
และชนิดของสารพิษรวมไปถึงขนาดของสารพิษที้รั
่ได บ โดยค
้า LD50 ของสารพิษใน
กลุ
้ม Type I pyrethroid และ Type II pyrethroid แสดงไว
้ในตารางที่ 7 ซึ่ง
อาการเริ่ม้นของการได
ต
้รับสารพิษมักปรากฏอย
้างรวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังจาก
ที้รั
่ได บสารพิษ
ตารางที่ 7 :้า
ค LD50 ของสารพิษกลุ
้ม Type I pyrethroid และ
Type II pyrethroidb ในสัต้ชนิ
ว ด้างๆ
ต
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สารประกอบ

หนูทดลอง(ทางปาก) LD50 (mg/kg)

Pyrethrin I

900

Alletrin

680

Tetrametrin

4,640

Resmetrin

100

Permetrin

2,000

Cypermetrin

500

Deltametrin

31

Fenvalerate

450

Fluvalinate

1,000

Type I

Type II

จากการศึกษาในสัต้ทดลอง
ว
อาการที่พบจากการได
้รับสารพิษทังสองกลุ
้ม
จะมี ลั กษณะเหมื อนกัน ้แก
ได ้ น้า ลายไหลมากผิด ปกติ อาเจียน ตื่น้นกระวน
เต
กระวาย กล
้ามเนือสั่น การท้า งานของกล
้ามเนือไม
้สัมพัน้กั
ธ น หายใจล้า บาก้อน
อ
แรง้มนอนและสุ
ล
ด้ายก็
ท ตาย
ระบบและผลกระทบจากการได
้รับสารพิษ
− การเกิ ด มะเร็ ง สารในกลุ
้มออการ
้โนคลอรี น หลายชนิ ด ้น
เช DDT mirex,
chlordane and toxaphene ้นสารก
เป ้อมะเร็ ง โดยมี ร ายงานที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพัน้ของการได
ธ
้รับสาร DDT กับการเกิดมะเร็้อมน
งต ้าเหลืองและมะเร็ง
ตับ้อน
อ รวมไปถึงการเกิดมะเร็ง้านมจากการได
เต
้รับสารกลุ
้มออร
้การ
้โนคลอรีน
− ผลกระทบต
้อการพัฒนาของสมอง
− ผลกระทบต
้อระบบสืบพัน้ธุ
− ผลกระทบต
้อการท้างานของต
้อมไทรอยด
้
การวินิจฉัย
พิจารณาได
้จาก
1. ประวัติและอาการทางคลินิก
2. การตรวจทางห
้องปฏิบัติการ
การตรวจปริมาณของสารพิษจากตัวอย
้างเลือดและเนือเยื่อ้น
เช ตับ สมอง
ไตและเนือเยื่อไขมันกรณีที่สตั้ตาย
ว
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การรักษา
เนื่องจากไม
้มียาต
้านฤทธิท์ ี่จ้าเพาะต
้อสารในกลุ
้มนี การรักษาท้าเพื่อการ
ก้าจัดสารพิษออกจากร
้างกาย และลดความเป
้นพิษ้วมกั
ร บการแก
้ไขตามอาการด
้วย
วิธีการต
้างๆ ดังนี
1. การก้าจัดสารพิษและการลดความเป
้นพิษ
− กรณีท้รั
ี่ได บสารพิษ้านการสั
ผ
มผัสผิวหนัง ้ล
ให้างบริเวณที่สัมผัส้วยน
ด ้าสะอาด
และสบู
้ซ้าหลายๆครัง
− กรณี้รั
ได บสารพิษโดยการกิน ้สารช
ให ้วยการดูดซับ ้น
เช activated charcoal
ขนาด 1-2 g/kg โดยการกิน ซึ่งการให
้สารช
้วยการดูดซับดังกล
้าวจะให
้ผลดี
กรณีท้ภายใน
ี่ให
4 ชั่วโมงภายหลังการได
้รับพิษ
2. การให
้ยาระงับการชัก ้น
เช diazepam, phenobarbital หรือ pentobarbital
เพื่อควบคุมการชัก
3. ้
ให atropine้วมด
ร ้วยในรายที่มีน้าลายไหลมากและเพื่อ้วยลดการบี
ช
บตัวของ
ทางเดินอาหาร
2.5 ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีท”ี 16
2.5.1 รายละเอียดและส
้วนประกอบของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีท”ี
− อุปกรณ
้ประกอบการตรวจสอบสารพิษ 1 ชุดประกอบไปด
้วย
1. กล
้องพลาสติกมีหูหิวบรรจุวัสดุ/อุปกรณ
้ทังหมด
2. ถาดน้า้นชนิ
อุ ดดัดแปลง
3. หลอดดูดพลาสติก
4. ้ปมลมและอุปกรณ
้ระเหย
5. เทอร
้โมมิเตอร
้
6. ขวดสกัดตัวอย
้าง
7. หลอดแก
้วทดลอง
8. หลอดหยดแก
้ว
9. ที่วางหลอดแก
้ว
10. หนังสือ้มื
คู อทดสอบ
− ชุดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที”
ชุดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง โดยทั่วไปจะมี้เลื
ให อก 3 ขนาด คือ ขนาดตรวจ
10 Tests/ชุด 30 Tests/ชุด และ 300 Tests/ชุด
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หมายเหตุ วิธีการเลือกใช
้ชุดทดสอบที่เหมาะสมให
้พิจารณาจากปริมาณตัวอย
้างที้องการตรวจสอบ
่ต
ในแต
้ละครัง และข
้อจ้ากัดของการใช
้งาน คือน้ายา GT-3 และ GT-3.1 เมื่อเทผสมกันแล
้วควรใช
้งาน
้หมดภายใน
ให
3-4 วัน
ตารางที่ 8 : รูปแบบและปริมาณสารเคมีสา้ หรับการทดสอบของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที”
แบบที่
1

2

3

4

5

ชุด/Test (นาที)
1 ชุด/10 Tests
(8 นาที หรือ 30 นาที)

ประกอบด
้วย/จ้านวนขวด
Solvent-1 (45ml)
1 ขวด
Solvent-2 (13ml)
1 ขวด
GT-1 (5.5ml)
1 ขวด
GT-2 และ GT-2.1 (25 Tests) 1 ขวด
GT-3 และ GT-3.1 (12 Tests) 1 ขวด
GT-4 (5.5ml)
1 ขวด
GT-5 (5.5ml)
1 ขวด
1 ชุด/30 Tests
Solvent-1
2 ขวด
(8 นาที หรือ 30 นาที)
Solvent-2 (40ml)
1 ขวด
GT-1 (15ml)
1 ขวด
GT-2 และ GT-2.1 (25 Tests) 2 ขวด
GT-3 และ GT-3.1 (12 Tests) 3 ขวด
GT-4 (15ml)
1 ขวด
GT-5 (15ml)
1 ขวด
1 ชุด/300 Tests
GT-1 (50ml)
3 ขวด
(8 นาที/30 นาที/60 นาที) GT-2 และ GT-2.1 (50 Tests) 6 ขวด
GT-3 และ GT-3.1 (30 Tests) 10 ขวด
GT-4 (50ml)
3 ขวด
GT-5 (50ml)
3 ขวด
1 ชุด/30 Tests
Solvent-1 (ขวดปอนด
้)
3 ขวด
(8 นาที/30 นาที/60 นาที) Solvent-2 (120ml)
3 ขวด
GT-1 (50ml)
3 ขวด
GT-2 และ GT-2.1 (50 Tests) 6 ขวด
GT-3 และ GT-3.1 (30 Tests) 10 ขวด
GT-4 (50ml)
3 ขวด
GT-5 (50ml)
3 ขวด
1 ชุด/300 Tests
GT-1 (50ml)
3 ขวด
(8 นาที/30 นาที/60 นาที) GT-2 และ GT-2.1 (50 Tests) 10 ขวด
204

แบบที่
6

GT-3 และ GT-3.1 (12 Tests) 25 ขวด
GT-4 (50ml)
3 ขวด
GT-5 (50ml)
3 ขวด
ชุด/Test (นาที)
ประกอบด
้วย/จ้านวนขวด
1 ชุด/30 Tests
Solvent-1 (420ml)
3 ขวด
(8 นาที/30 นาที/60 นาที) Solvent-2 (120ml)
3 ขวด
GT-1 (50ml)
3 ขวด
GT-2 และ GT-2.1 (50 Tests) 10 ขวด
GT-3 และ GT-3.1 (12 Tests) 25 ขวด
GT-4 (50ml)
3 ขวด
GT-5 (50ml)
3 ขวด

ชุดที่1 และ ชุดที2่ : ้นชุ
เป ดทดสอบขนาด 10 Tests/ชุด และ 30 Tests/ชุด เหมาะส้าหรับ
การตรวจสอบทั่วไป
ชุดที่ 3 และ 4: เหมาะส้าหรับการตรวจตัวอย
้างจ้านวนมากและมีการตรวจสอบอยู
้เป
้น
ประจ้า (น้ายา GT-3 และ GT-3.1 จะผสมครังละ 30 Tests เมื่อผสมแล
้วเก็บรักษาน้ายาไว
้ในตู
้เย็น
ควรจะใช
้น้ายา GT-3 และ GT-3.1 ที่ผสมแล
้วให
้หมดภายใน 3-4 วัน)
ชุดที่ 5 และ 6: เหมาะส้าหรับการตรวจที่มีจ้านวนตัวอย
้างต
้อ 1 ครังของการตรวจไม
้มากนัก
(น้ายา GT-3 และ GT-3.1 จะผสมครังละ 12 Tests เมื่อผสมแล
้วเก็บรักษาน้ายาไว
้ในตู
้เย็น ควรใช
้
น้ายา GT-3 และ GT-3.1 ทีผ่ สมแล
้วให
้หมดภายใน 3-4 วัน)
ชุดที่3 และ ชุดที่5: ชุดที่3 :้ใช
ผู้งานจะต
้องจัดหาน้ายา Solvent-1 และ Solvent-2 มาใช
้
เอง ซึ่งน้ายา Solvent-1 คือ Dichloromethane โดยทั่วไปใช
้ชนิด AR grade แต
้ถ
้าต
้องการสกัด
ตัวอย
้างน้าจะต
้องใช
้ชนิด HPLC grade ้านั
เท นและจ้า้นต
เป ้องท้า blank ของน้ายานี้วยทุ
ด กครัง
ส้าหรับน้ายา Solvent-2 คือ 5% Ethanol ในน้า
2.5.2 หลักการทางานของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง
้หลั
ใช กการท้างานของ Cholinesterase Inhibition technique ตรวจวัดระดับความเป
้น
พิษของสารพิษตกค
้างโดยรวมทุกชนิดที่มีอ้ในตั
ยู วอย
้างที่ตรวจวิเคราะห
้ ซึ่งปริมาณความเป
้นพิษของ
สารพิษโดยรวมนัน จะต
้องมีปริมาณความเป
้นพิษที่ตกค
้างอยู
้ในตัวอย
้างวิเคราะห
้ไม
้เกิน้าที
ค ่ มีผลท้า
้ประสิ
ให ทธิภาพการท้างานของเอนไซม
้โคลีนเอสเตอเรสลดลงร
้อยละ 50
การท้างานของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้างนี อาศัยหลักการที้าสารก้
่ว
าจัดแมลงในกลุ
้มออร
้
กาโนฟอสเฟต คาร
้บาเมทและกลุ
้มสารพิษอื่นๆที้นโคลี
่เป นเอสเตอเลสอินฮิบิเตอร
้ จะมีคุณสมบัติใน
การยับยังการท้างานของเอนไซม
้โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งปกติแ้วเอนไซม
ล
้โคลีนเอสเตอเรสเป
้นเอนไซม
้ที่
มีอ้ทั
ยู ่วไปในมนุษ้ย สัต้ที
ว ่มีกระดูกสันหลังและแมลงต
้างๆ เอนไซม
้นีมีห้าที
น ่ในการควบคุมสมดุลของ
สารเคมีที่ท้าหน
้าที้งสั
่ส ญญาณระหว
้างปมประสาทหรืออะซีติลโคลีน โดยเอนไซม
้จะย
้อยสลายสารเคมี
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สื่อประสาทเหล
้านี้กลายเป
ให ้นโคลีนและกรดอะซิติก้อไป
ต ในภาวะปกติของร
้างกายมนุษ้เอนไซม
ย ้
โคลีนเอสเตอเรสจะท้างานอยู
้ในสภาวะที่สมดุล แต
้ถ
้าหากได
้รับสารก้าจัดแมลงโดยเฉพาะอย
้างยิ่งใน
กลุ
้มออร
้กาโนฟอสเฟตและคาร
้บาเมท ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยังการท้างานของเอนไซม
้ มีผ ลให
้การ
ควบคุมสมดุลของระบบประสารทผิดปกติไป ท้า้มี
ให การเพิ่มและสะสมของสารสื่อประสาทมากขึน
จนมีการแสดงออกของกลุ
้มอาการและความผิดปกติ้างๆ
ต ้นในระยะแรกจะมี
เช
อาการเหนื่อ้าย
ยง
้อนแอ
อ
เวียนศีรษะ ตาพร
้ามัว ปวดศีรษะ เหงื่อออก คลื่น้
ไส อาเจียน ปวดท
้อง้องเสี
ท ย มีอาการ
กล
้ามเนือสั่นกระตุก้านตาหด
ม
ความดันโลหิตลด หัวใจเต
้นช
้า หายใจล้าบากและอาจเป
้นสาเหตุ้
ให
เสียชีวิต้
ได ซึ่งความรุนแรงของกลุ
้มอาการความผิดปกติที่เกิดขึนนี จะขึนอยู
้กับความเป
้นพิษ ปริมาณ
ขนาดและช
้องทางการได
้รับสารพิษ
ส้าหรับการตรวจวิเคราะห
้หายาฆ
้าแมลง/สารพิ ษตกค
้างด
้วยชุดน้ายาตรวจวิเคราะห
้สารพิษ
“จีที”นี้าตั
ถ วอย
้างที่ตรวจวิเคราะห
้มียาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้างอยู
้ สารพิษจะไปยับยังการท้างานของ
เอนไซม
้โคลีนเอสเตอเรส (GT-1) ท้า้เอนไซม
ให ้ไม
้สามารถไปไฮโดรไลส
้อะซิติลโคลีน (GT-2) โดย
ปริมาณอะซิติลโคลีน (GT-2) ที่เหลืออยู
้จะเป
้นตัวก้าหนดความเข
้มของสีในชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/
สารพิษตกค
้าง ยิ้าตั
่งถ วอย
้างที่น้ามาตรวจวิเคราะห
้มี้าความเป
ค
้นพิษสูง เอนไซม
้โคลีนเอสเตอเรสจะ
ถูกยับยังการท้างานมากขึนตาม ท้า้มี
ให อะซิติลโคลีนเหลืออยู
้ในปริมาณมากเช
้นกัน สีท้จากการ
ี่ได
ทดสอบก็จะเข
้มมากตาม
2.5.3 เปรียบเทียบข
้อดี้อเสี
-ข ยของการตรวจสอบยาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้างด
้วยชุดน้ายา GTTest และวิธีตรวจทางมาตรฐานห
้องปฏิบัติการ Standard Methods
− วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบ GT-Test Kit ตรวจเพียง 1 วิธีสามารถครอบคลุมสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 2
กลุ
้มคือออร
้กาโนฟอตเฟส คาร
้บาเมทและสารพิษอื่นๆที้น
่เป Cholinesterase inhibiter ส้าหรับ
การตรวจด
้วยวิ ธี Standard Methods (GC&HPLC) ตรวจ 4 วิ ธี เ พื่ อ หาสารเคมี ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช
4 กลุ
้ม
− ระยะเวลาที้ในการตรวจสอบ
่ใช
GT-Test Kit ้เวลาในการตรวจสอบเล
ใช
้นๆ และสามารถตรวจสอบได
้ครั งละหลายๆ
ตัวอย
้าง (จึงเหมาะสมที่จะใช
้เป
้น Screening test ในการควบคุมคุณภาพผลผลิต) ส้าหรับวิธี
ตรวจแบบ Standard Methods จะใช
้เวลาในการตรวจสอบนาน
− ้ตรวจสอบ-นั
ผู
กวิเคราะห
้
การตรวจสอบด
้วย GT-Test Kit นัน เมื่อ้รั
ได บการฝ
้กฝนหรือ้ายทอดแล
ถ
้วก็จะสามารถ
ตรวจสอบเองได
้ แต
้ส้ าหรับ Standard Methodsนัน้องใช
ต ้ผู
้ที่มีความรู
้ความช้านาญเฉพาะ
(Residue Analyst)
− การลงทุน้าใช
-ค ้จ
้ายในการตรวจ
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การตรวจสอบด
้วย GT-Test Kit นับ้ว
ได้ามี้าใช
ค ้จ
้ายในการตรวจต่้ามาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับการตรวจโดย Standard Methods ซึ่งจะมี้นทุ
ต นการตรวจสูงกว
้า เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณ
้ที้มี
่ใช ราคาสูงมาก ตลอดจนสารเคมี้างๆต
ต ้องใช
้ที่มีความบริสุทธิ์สูง ท้า้เสี
ให ย้าใช
ค ้จ
้ายสูง
มาก
− แนวโน
้มการตรวจสอบสารพิษตกค
้าง
ในป
้จจุบันนีมีการคิด้นพั
ค ฒนาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชชนิดใหม
้ๆขึนมามากมาย โดยเฉพาะถ
้า
้นสารเคมี
เป
ในกลุ
้มของสารประกอบฟอสเฟต (Organophosphorous Compounds) และกลุ
้ม
คาร
้บาเมท (Carbamates group) ทีม่ ีการรคิด้นพั
ค ฒนาขึนมาใหม
้นัน การตรวจสอบแบบ
Standard Methods้องอาศั
ต
ยเวลาในการพัฒนาค
้นคว
้าหาเทคนิควิธีในการตรวจที่เหมาะสม
้อไป
ต แต
้ส้าหรับวิธีการตรวจด
้วยชุด GT-Test Kit ้ว
ไม้าสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชใน 2 กลุ
้มนีจะมีการ
พัฒนาขึนมาเป
้นอย
้างไรก็ตาม ยังสามารถตรวจสอบความเป
้นพิษออกมาได
้เสมอ
นอกจากนีในด
้านของการเกษตร ซึ่ง้มี
ได การพัฒนาปรับปรุงวิถีทางการเกษตรเป
้นแบบ
เกษตรอิ น ทรี้ย (Organic Agriculture) โดยหลั ก การจะไม
้ใช
้ปุ
้ยเคมี ใ นการปรั บ ปรุ ง ดิ น ้ใช
ไม้
ฮอร
้โมน ้ใช
ไม้สารเคมีก้าจัดวัชพืช และไม
้มีการใช
้สารเคมีก้าจัดแมลง-ศัตรูพืชเลย แต
้จะมีการ
้องกั
ป นศัตรูพืชโดยใช
้สารสกัดจากธรรมชาติ้างๆ
ต ยกตัวอย
้างเช
้น สารสกัดจากสะเดา้า
ข ตะไคร
้
ใบยาสูบ ดาวเรือง้านน
ว ้าและพืชสมุนไพรอื่นๆที่มีอ้ในท
ยู ้องถิ่น ซึ่งสารสกัด้างๆที
ต ่มีการใช
้เหล
้านี
ถึงแม
้ว
้าจะได
้มาจากธรรมชาติ แต
้ก็มีฤทธิ์ในการป
้องกันและก้าจัดศัตรูพืช้เช
ได้นเดียวกับสารก้าจัด
ศัตรูพืช ดังนันจึงควรตระหนักถึงความเป
้นพิษที่อาจตกค
้างมาถึ้บริ
งผู โภคด
้วย ซึ่งวิธี Standard
Methods นันจะไม
้สามารถตรวจวิเคราะห
้หาสารพิษเหล
้านี้เลย
ได แต
้ส้าหรับการตรวจด
้วยชุด
GT-Test Kit สามารถตรวจสอบได
้ว
้า ผลผลิตนันมีความเป
้นพิษตกค
้างมาถึ้บริ
งผู โภคหรือ้
ไม
2.5.4 ประสิทธิภาพของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง GT-Test Kit
− ้าต่
ค ้าสุดที่ตรวจได
้ (Detection limit)
ค้านวณเป
้นสารเคมีก้าจัดแมลง Trichlorfon = 0.05 mg./Kg.
− ้าความสามารถของวิ
ค
ธีในการตรวจสอบสารพิษ
(แสดงข
้อมูลดังตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 : ประสิทธิภาพการทดสอบของชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษ-ตกค
้าง GT-Test Kit

้าความไว
ค
้าความจ้
ค
าเพาะ
้าความถู
ค
ก้อง
ต

ผัก/ผลไม
้
92.3%
85.1%
87.1%

ปลาเค็ม-ปลาแห
้ง
92.7%
77.5%
83.0%
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้าความสามารถในการท้
ค
านาย
้าพบสารพิ
ว
ษ

70.6%
96.6%

65.5%
95.8%

ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที” สามารถตรวจสอบหาสารเคมีตกค
้างที่อ้ใน
ยู
เกณฑ
้ไม
้ปลอดภัย้มากกว
ได ้าวิธีมาตรฐานทางห
้องปฏิบัติการ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : เปรียบเทียบผลการตรวจยาฆ
้าแมลง/สารพิษ-ตกค
้างระหว
้างชุดทดสอบ GT-Test Kit
GT-Test kit
Sample
Not
Detected
detected
Safe
Unsafe
ผักผลไม
้
350
134
44
528 ตัวอย
้าง (66.3%) (25.4%)
(8.3%)

Standard Methods (GC&HPLC)
Not
Detected
detected <Codex >Codex
383
130
16
(72.5%) (24.6%) (3.0%)

2.6 งานวิจัยและเอกสารที่เกีย่ วข
้องกับการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้ฑ
จากการศึกษาที้านมา
่ผ
มีการส้ารวจทัศนคติและความตังใจที่จะซืออาหารอินทรี้ของผู
ย ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจ้านวน 316 คน โดยใช
้แบบสอบถามในการเก็บ้อมู
ข ล ผลการศึกษาพบว
้าผู
้บริโภคมีทัศนคติ
้ออาหารเกษตรอิ
ต
นทรี้ทั
ย งในด
้านสุขภาพ แหล
้งที่มาของอาหาร สิ่งแวดล
้อม สวัสดิภาพของสัต้และความ
ว
ปลอดภัยในอาหาร7
Yan Yu, Senke HU, Yuxaun Yang และคณะ ้ท้
ได าการศึกษาเกี่ยวกับสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักโดย
วิ ธี Gas chromatography/ mass spectrometry method (GC/MS) จากตั ว อย
้างผั ก ทั งหมด 9 แห
้ง
แบ
้งเป
้น ตลาดค
้าส
้ง 2 แห
้ง, ซูเปอร
้มาร
้เก็ต 3 แห
้งและตลาดสด 4 แห
้ง จ้านวน 518 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้า
แมลงตกค
้างเกินระดับสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงสุด (MRLs)้อยละ
ร
7.7 โดยร
้อยละของสารตกค
้างที่เกินระดับ
MRLs ในผักชนิดใบ ผักชนิดหัวและผักที้นรากคื
่เป
อ้อยละ
ร
11.2้อยละ
ร
5.1 และร
้อยละ 1.6 ตามล้าดับ้มี
ไม
ความแตกต
้างกันตามฤดูกาลในสัด้วนของตั
ส
วอย
้างที่พบสารตกค
้างเกินระดับ MRLs ในผักชนิดที่แตกต
้างกัน
้อยละ
ร
84.3 (27/32) ของสารก้าจัดศัตรูพืช ตรวจพบว
้ามีความเข
้มข
้นของสารตกค
้างเกินระดับ MRLs และใน
27 ชนิดของสารก้าจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบว
้ามีความเข
้มข
้นเกินระดับ MRLs มี 11 ชนิด ้อยละ
(ร
40.7) ้นสาร
เป
ก้าจัดศัตรูพืชที่ถูก้ามใช
ห ้ในการเกษตร สารก้าจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบบ
้อย ้แก
ได ้ มาลาไทออน้อยละ
ร
9.4 ได
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คลอร
้วอส้อยละ
ร
8.7 และไดเมโทเอต้อยละ
ร
8.1 นอกจากนีมีการสุ
้มตรวจตัวอย
้างผักเกษตรอินทรี้จ้
ย านวน
98 ตัวอย
้าง พบว
้ามีสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 1 ตัวอย
้างคิด้นร
เป ้อยละ 19
ประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักที่นิยมบริโภค 3 ชนิดที่ปลูกแบบทั่วไป โดยสุ
้ม
ตั ว อย
้างผั ก คะน
้า 137 ตั ว อย
้าง, ผั ก กวางตุ
้ง 125 ตั ว อย
้างและผั ก้งน
บุ ้ า 135 ตั ว อย
้าง จากตลาดสดใน
กรุ ง เทพมหานครและต
้างจั ง หวั ด ้แก
ได ้ จั ง หวั ด นครปฐม, นนทบุ รี , อยุ ธ ยา, ปทุ ม ธานี , สมุ ท รสาคร,
นครราชสีมา และจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรด
ร
้แก
ได ้ บิ๊กซี ,้ดแลนด
ฟู ้, จิฟ้ฟ, พลัส, เลมอนฟาร
้ม, แม็ก้ซ
แวลู, เทสโก
้โลตัส, ท็อปส
้, วิล้ามาร
ล ้เก็ต น้ามาวิเคราะห
้สารฆ
้าแมลงตกค
้างด
้วยวิธี Gas chromatography/
mass spectrometry method (GC/MS)้วยสารทดสอบตั
ด
ว อย
้าง 28 ชนิ ด พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างใน
ผักคะน
้าถึง 12 ชนิด โดยภาพรวมพบว
้าตัวอย
้างผักคะน
้าที้มจากตลาดสดและห
่สุ
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรดมี
ร
การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงเมื่อเทียบกับ้าระดั
ค บสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงสุด (MRLs)้อยละ
ร
100 และ
99 ตามล้าดับ พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักกวางตุ
้ง 9 ชนิด โดยภาพรวมพบว
้าตัวอย
้างผักกวางตุ
้งที้มจาก
่สุ
ตลาดสดและห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรดมี
ร
การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงเมื่อเทียบกับ้าระดั
ค บสารฆ
้า
แมลงตกค
้างสูงสุด (MRLs)้อยละ
ร
98 และ 100 ตามล้าดับ พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผัก้งน
บุ ้าถึง 12 ชนิด
โดยภาพรวมพบว
้าตัวอย
้างผัก้งน
บุ ้าที้มจากตลาดสดและห
่สุ
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรดมี
ร
การตรวจพบสารฆ
้า
แมลงตกค
้างสูงเมื่อเทียบกับ้าระดั
ค บสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงสุด (MRLs)้อยละ
ร
99 และ 97 ตามล้าดับ10
ในประเทศไทย มี การจัดตังเครือ้ายเตื
ข อนภัยสารเคมีก้าจัดศั ตรูพื ช (Thailand Pesticide Alert
Network: Thai-PAN) ้นการรวมกลุ
เป
้มนักวิชาการจากหลายองค
้กรสาธารณประโยชน
้ด
้านการเกษตรและ
การคุ
้มครองผู
้บริ โ ภค ้แก
ได ้ กลุ
้มนั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก
้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุฬาลงกรณ
้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
้ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร
้การแพทย
้ เครือ้ายเกษตรกรรมทางเลื
ข
อก
มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิการจัดการความรู
้และเครือ้ายโรงเรี
ข
ยนชาวนา มูลนิธ้าวขวั
ิข ญ มูลนิธิเพื่อ้บริ
ผู โภค มูลนิธิ
บูรณะนิเวศ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และกลุ
้มเกษตรกรที่ตระหนักถึงความอันตรายของสารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืชและประเด็น้ญหาต
ป ้าง ๆ ที่เกี่ยวข
้อง ้น
เช ในการขึนทะเบียน การน้า้า
เข การโฆษณา การ
จ้าหน
้าย และการควบคุมสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จึง้มี
ได พันธะกิจในการพัฒนาองค
้ความรู
้เกี่ยวกับพิษภัยของ
สารเคมีทางการเกษตร การสื่อสารสาธารณะและเตือนภัย้ญหาของสารเคมี
ป
เหล
้านีรวมไปถึงการขับเคลื่อน
ทางนโยบายด
้านการจัดการและควบคุมสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช้มี
ให ความรัดกุมยิ่งขึนเพื่อความปลอดภัยของ
เกษตรกร้บริ
ผู โภค สิ่งแวดล
้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานผลการสุ
้มตรวจสารพิษตกค
้างในผักผลไม
้ ครังที่ 2/2559 ้สุ
ได้มเก็บตัวอย
้างผักผลไม
้ที่นิยม
บริโภค 16 ชนิด โดยแบ
้งเป
้นผั ก 10 ชนิด้แก
ได ้ พริกแดง กะเพรา ถั่ว้กยาว
ฝ
คะน
้า ผัก้ง
บุ ผักกาดขาวปลี
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กะหล่้าปลี แตงกวา มะเขือเปราะและมะเขือเทศ ผลไม
้ 6 ชนิด้แก
ได ้้มสายน
ส
้าผึง มะละกอ แตงโม แคนตาลูป
ฝรั่งและแก
้วมังกร ซึ้มตั
่งสุ วอย
้างทังหมด 158 ตัวอย
้าง แบ
้งเป
้น 2 กลุ
้ม ้แก
ได ้
กลุ
้มที่ 1 เก็บจากห
้างโมเดิ้นเทรด
ร
3้าง
ห ้แก
ได ้ บิ๊กซี แมคโคร เทสโก
้โลตัสและตลาดค
้าส
้ง 3 แห
้ง
้แก
ได ้ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมือง ซึ่ง้นสิ
เป น้าที
ค ้มี
่ไม การระบุฉลากรับรองสิน้าและไม
ค ้ระบุ้า
ว
้นสิ
เป น้าเกษตรอิ
ค
นทรี้หรื
ย อสิน้าปลอดภั
ค
ย ทังหมด 95 ตัวอย
้าง
กลุ
้มที่ 2 เก็บจากห
้างโมเดิ้นเทรดและซู
ร
เปอร
้มาร
้เก็ตหลายแห
้ง ้น
เช กู้เมต
ร ้มาร
้เก็ต ท็อปส
้ โฮมเฟร
ชมาร
้ท แม็ก้แวลู
ซ วิล้ามาร
ล ้เก็ต เลมอนฟาร
้ม โกลเด
้นเพลส้ดแลนด
ฟู ้ ในตัวอย
้างผักและผลไม
้มีการแสดง
ฉลากรับรองสิน้า
ค 2 กลุ
้มคือ 1. ฉลากสิน้าเกษตรอิ
ค
นทรี้ย ้แก
ได ้ Organic Thailand, JAS, European and
USDA Organic Standards และ A.C.T./IFOAM และสิน้าที
ค ่ระบุ้าเป
ว ้นเกษตรอินทรี้แต
ย ้ไม
้มีตรารับรอง 2.
ฉลากสิน้าปลอดภั
ค
ย ้แก
ได ้ Q-GAP, Q-GMP และสิน้าที
ค ่ระบุ้าปลอดภั
ว
ยแต
้ไม
้มีตรารับรอง ทังหมด 63
ตัวอย
้าง
โดยทางเครือ้ายเตื
ข อนภัยสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช้ท้
ได าการส
้งวิเคราะห
้หาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชตกค
้าง
แบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึ่งสามารถวิเคราะห
้หาสารพิษตกค
้างได
้กว
้า 450 ชนิด ที่
้องปฏิ
ห
บั ติ ก ารในประเทศอั ง กฤษที่ ้รั
ไ ด บ รอง ISO/IEC 17025:2005 โดย UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) จากนั นน้ า ผลวิ เ คราะห
้มาเปรีย บเทีย บกับ้า
ค MRL (Maximum Residue Limit)
หรือ้าปริ
ค มาณสารพิษตกค
้างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค
้าง ประกาศ
เมื่อ 26 พ.ค. 2554 และ CODEX
ผลการวิเคราะห
้สารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักผลไม
้พบว
้า ตัวอย
้างผัก ผลไม
้ที่เก็บจากห
้างโมเดิ้นเทรดพบ
ร
สารพิษตกค
้างเกิน้า
ค MRL มากกว
้าตัวอย
้างจากตลาดค
้าส
้งคือ้อยละ
ร
70.2 และ 54.2 ตามล้าดับ ในสิน้า
ค
เกษตรอินทรี้มี
ย การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างที่เกิน้า
ค MRL แบ
้งเป
้น Organic Thailand พบเกิน้า
ค MRL
2 จาก 10 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ แตงกวาและมะเขือเปราะ ตรารับรองเกษตรอินทรี้อื
ย ่น ๆเช
้น JAS, European and
USDA Organic Standards พบ 2 จาก 9 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ ผัก้งและแก
บุ ้วมังกร และสิน้าที
ค ่ระบุ้าเป
ว ้นผักผลไม
้
อินทรี้แต
ย ้ไม
้แสดงตรารับรองมาตรฐานพบตกค
้าง 4 จาก 8 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ กะเพรา คะน
้า ถั่ว้กยาวและ
ฝ
แตงกวา ในสิน้าเกษตรปลอดภั
ค
ยมีการตรวจพบสารพิษตกค
้างในผักผลไม
้เกิน้า
ค MRL 10 จาก 16 ตัวอย
้างใน
สิน้าที
ค ่ระบุฉลาก Q-GAP ้แก
ได ้ พริกแดง กะเพรา ถั่ว้กยาว
ฝ
คะน
้า ผัก้ง
บุ มะเขือเปราะ้มสายน
ส
้าผึง ฝรั่ง
แก
้วมังกรและมะละกอ และพบ 6 จาก 10 ตัวอย
้าง ในสิน้าที
ค ่ระบุฉลาก Q-GMP ้แก
ได ้ พริกแดง กะเพรา
ถั่ว้กยาว
ฝ
คะน
้า มะเขือเปราะและส
้มสายน้าผึง ในสิน้าที
ค ่ระบุ้าเป
ว ้นสิน้าปลอดภั
ค
ยแต
้ไม
้แสดงตรารับรอง
พบ 5 จาก 10 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ แตงกวา มะเขือเปราะ พริกแดง กะเพราและคะน
้า
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โดยภาพรวมจากตัวอย
้างผั กและผลไม
้ทังหมด 158 ตัวอย
้าง พบสารพิษตกค
้างเกิน้า
ค MRL 88
ตัวอย
้าง คิด้นร
เป ้อยละ 56 แบ
้งเป
้นพบสารพิษตกค
้างในผักเกิน้า
ค MRL 60 จาก 115 ตัวอย
้าง พบมากที่สุด
ในคะน
้า พริกแดง ถั่ว้กยาวและกะเพราตามล้
ฝ
าดับ และผลไม
้พบ 28 จาก 43 ตัวอย
้าง พบมากที่สุดในส
้มสาย
น้าผึง แก
้วมังกรและฝรั่งตามล้าดับ11
ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เครือ้ายเตื
ข อนภัยสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช้มี
ได การสุ
้มตรวจไนเตรทและ
สารพิษตกค
้างในผักไฮโดรโปนิก้ส โดยได
้ท้าการสุ
้มตัวอย
้างทังหมด 30 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ เรดโอ
้ค, กรีน้ค,
โอ บัต
เตอร
้เฮด,้ลเลย
ฟ ้ไอซ
้เบิ้ก,
ร เรดคอรัล, ผักโขมแดง, กวางตุ
้งจีน, ผักกาดฮ
้องเต
้, คะน
้า, ผัก้งจี
บุ นและคอส จาก
ตลาด ้แก
ได ้ ตลาดเมืองใหม
้ จังหวัดเชียงใหม
้, ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี, ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี,ตลาด
สดเทศบาลนครหาดใหญ
้, ตลาดพงษ
้เจริ ญ และตลาดกิ ม หยง จั ง หวั ด สงขลา และห
้างสรรพสิ น้าทั
ค งใน
กรุงเทพมหานครและต
้างจังหวัด ้แก
ได ้ วิล้ามาร
ล ้เก็ต, โฮมเฟรชมาร
้ท, กู้เมต
ร ้มาร
้เก็ต, ริม้งซู
ป เปอร
้มาร
้เก็ต, ท็
อปส
้, เซนทรัล้ดฮอลล
ฟู ้, เทสโก
้โลตัส,้ดแลนด
ฟู ้, บิ๊กซี, โกลเด
้นเพลสและแมคโคร ้ท้
ได าการส
้งวิเคราะห
้หา
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชตกค
้างแบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึ่งสามารถวิเคราะห
้หาสารพิษ
ตกค
้างได
้กว
้า 480 ชนิด ที้องปฏิ
่ห
บัติการในประเทศอังกฤษที้รั
่ได บรอง ISO/IEC 17025:2005 โดย UKAS
(United Kingdom Accreditation Service) จากนันน้าผลวิเคราะห
้มาเปรียบเทียบกับ้า
ค MRL (Maximum
Residue Limit) หรือ้าปริ
ค ม าณสารพิษตกค
้างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มี
สารพิษตกค
้าง พ.ศ.2560 และ CODEX
ผลการวิเคราะห
้สารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักไฮโดรโปนิก้พบว
ส ้าสูงกว
้าค
้า MRL 19 จาก 30 ตัวอย
้างคิด
้นร
เป ้อยละ 63.3 โดยพบมากที่สุดในเรดคอรัล สูงถึ้อยละ
งร
100 ของตัวอย
้างที่เก็บ รองลงมาคือ เรดโอ
้ค,
กรีน้ค,
โอ ้ลเลย
ฟ ้ไอซ
้เบิ้กและผั
ร
กโขมแดง12
นอกจากจะมีการตรวจสารพิษตกค
้างในผักและผลไม
้ ยังมีการศึกษาในป
้ 2556 เกี่ยวกับสารฆ
้าแมลง
ตกค
้างในสัต้โดยสุ
ว ภาพร ใจการุณ, สังวาล สมบูร้และสามารถ
ณ
วันชะนะ ้ท้
ได าการศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้าง
ในอาหารท
้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี้วนประกอบของปลาเล็
ส
กปลาน
้อย แมงละง้าหรือตัว้อน
อ
แมลงปอ ตั๊กแตน จิงหรีดและปูนา โดยเก็บตัวอย
้างสิ่งมีชีวิตดังกล
้าวชนิดละ 100 ตัวอย
้าง จากพืนที่ที่มีการใช
้
หรือเคยใช
้สารเคมี้าแมลงก
ฆ ้อนเก็บตัวอย
้าง 1 เดือนใน 4 จังหวัด ้แก
ได ้ ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานีและ
อ้านาจเจริญ น้าตัวอย
้างสิ่งมีชีวิตมาสกัดตามวิธีการของกรมวิทยาศาสตร
้การแพทย
้และตรวจวิเคราะห
้โดยใช
้
ชุ ด ทดสอบ GT Test kit และวิ เ คราะห
้หาสารเคมี Carbofuran้วยวิ
ด ธี Gas chromatography/ mass
spectrometry method (GC/MS) ผลการศึกษาพบว
้า ตัวอย
้างจิงหรีดมีการปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงตกค
้างมาก
ที่สุดถึ้อยละ
งร
90 รองลงมาคือตั๊กแตน ปูนา ปลาขนาดเล็ก ตัว้อนแมลงปอ
อ
ซึ่งพบร
้อยละ 89, 75, 57 และ
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60 ตามล้าดับ และจากผลการวิเคราะห
้สารเคมี Carbofuran ที่ตกค
้างในสัต้ดั
ว งกล
้าวพบสารเคมีตกค
้างแต
้ไม
้
เกิน้า
ค MRL17
จากรายงานสารเคมีปนเป
้อนในอาหารป
้ 2550-2554 โดยกลุ
้มพัฒนาระบบเฝ
้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้า ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ้ตรวจสารฆ
ได
้าแมลงตกค
้างในปลาหวาน, ปลาร
้า, ปลาเค็ม
, ปลาแห
้งและปลาทูเค็ม ที่จ้าหน
้ายในตลาดสด, ตลาดนัดและซูเปอร
้มาร
้เก็ต โดยใช
้ชุดทดสอบยาฆ
้าแมลงใน
อาหารกลุ
้มฟอสเฟตและคาร
้บาเมต (GT test kit) ผลการตรวจพบว
้าในป
้ 2550 พบสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช
ปนเป
้อนในสูงที่สุดถึ้อยละ
งร
66.4 รองลงมาคือ้ป 2553 พบร
้อยละ 19.41 และรายงานการตรวจพบสารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืช้อยสุ
น ดในป
้ 2554 คิด้นร
เป ้อยละ 9.45 ในตัวอย
้างอาหารที่ตรวจจากซูเปอร
้มาร
้เก็ตพบสารฆ
้า
แมลงตกค
้างปนเป
้อนในป
้ 2550, 2552 และ 2553 คิด้นร
เป ้อยละ 75.00, 39.29 และ 7.23 ตามล้าดับ มี
แนวโน
้มการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างลดน
้อยลงจนถึง้ป 2554 พบว
้าไม
้มีสารฆ
้าแมลงตกค
้างในกลุ
้ม
ตัวอย
้างเนือสัต้ดั
ว งกล
้าว18
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการส้านักงานมาตรฐานสิ น้าเกษตรและอาหารแห
ค
้งชาติ (มกอช.) ้
ได
รายงานว
้ามี ก ารใช
้สารเคมี้าแมลงที
ฆ
่ ส ลายตั ว้เร็
ได ว ภายใน 12 ชั่ ว โมง ้แก
ได ้ อลู มิ เ นี ย มฟอสไฟด
้และ
แมกนีเซียมฟอสไฟด
้ ซึ่งจะสารเคมีดังกล
้าวจะสลายตัว้อนกระบวนการบรรจุ
ก
ท้า้ไม
ให้มีการตรวจพบสารเคมี
้าแมลงในผลิ
ฆ
ตภัณ้ข
ฑ้าวที่บรรจุภัณ้ป
ฑ้ดสนิท19

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
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รูปแบบการวิจัย ้นการวิ
เป
จัยเชิงส้ารวจ ในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา คัดเลือกตัวอย
้างโดยผู
้วิจัย
้นผู
เป ้เลือก โดยแบ
้งตัวอย
้างของอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ออกเป
ย ้น 5 หมวด ้แก
ได ้ ผัก, ผลไม
้,
เนือสัต้และไข
ว ้, แป
้งและธัญชาติ และเครื่องดื่ม
3.1 ตัวอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
้มตั
สุ วอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้โดยใช
ย ้วิธีการสุ
้มแบบไม
้อาศัยความน
้าจะเป
้น ซึ่ง้น
เป
การสุ
้มตัวอย
้างแบบบังเอิญจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรด
ร
5 แห
้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต
้ละแห
้งจะมี
การก้าหนดรหัสแทนห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรดนั
ร
น ๆ ้แก
ได ้ วิล้า
ล มาร
้เก็ต (VAxxxxx), กู้เมต
ร ้ มาร
้เก็ต
พารากอน (PGxxxxx), ท็อปส
้ ซูเปอร
้มาร
้เก็ต (TPxxxxx), ตังฮั่วเส็ง (TSxxxxx) และฟู
้ดแลนด
้ (FLxxxxx) โดย
เลือกซือจ้านวน 100 ตัวอย
้าง แบ
้งออกเป
้น 5 หมวด แต
้ละหมวดจะก้าหนดตัวเลขแทนหมวดนัน ๆ ้แก
ได ้
หมวดผั ก (XX01xxx) 53 ตั ว อย
้าง, หมวดผลไม
้ (XX02xxx) 9 ตั ว อย
้าง, หมวดเครื่ อ งดื่ ม (XX03xxx) 15
ตัวอย
้าง, หมวดเนือสัต้และไข
ว ้ (XX04xxx) 13 ตัวอย
้าง, หมวดแป
้งและธัญชาติ (XX05xxx) 10 ตัวอย
้าง ซึ่ง
เลือกอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ที
ย ่มีมาตรฐานของเกษตรอินทรี้รองรั
ย บ หรือมีการกล
้าวอ
้างหน
้าฉลาก
โดยได
้ด้าเนินการเก็บตัวอย
้างจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรด
ร
5 แห
้งข
้างต
้นและได
้ด้าเนินการตรวจหาสารฆ
้า
แมลงตกค
้างภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย
้าง้วยชุ
ด ดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “GT”
(GT-Pesticide Residues Test Kit) ในระหว
้างวั น ที่ 18 ตุ ล าคม – 21 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยมี ร ายการ
ตัวอย
้างดังนี
ตารางที่ 11 : รายการตัวอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
หมวด

ผัก

ผัก

รหัส
VA01001
VA01002
VA01003
VA01004
VA01005
VA01006

VA01007
FL01008

รายการ
้นอ
ต ้อนทานตะวัน
ผักกาดแก
้ว
พริกจินดา
บรอกโคลี
กวางตุ
้งฮ
้องเต
้
กวางตุ
้งใบ

ผักโขม
ผักกาดหอม
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VA01009
VA01010
VA01011
VA01012
VA01013
VA01014
VA01015
VA01016
VA01017
VA01018
VA01019
VA01020
VA01021
VA01022
VA01023
VA01024
FL01025
VA01026
VA01027
VA01028
VA01029
VA01030
VA01031
VA01032
VA01033
VA01034
VA01035
VA01036
VA01037
VA01038
VA01039
VA01040

ชุดผักสลัด (Green Oak, Red Oak, Endive)
ผักสลัด (Green Oak)
เห็ดเข็มทอง
เห็ดหูหนูน้าตาล
เห็ดโคนญี้น
่ปุ
เห็ดออรินจิ
มะเขือ้วง
ม
เห็ดหอม
ตะไคร
้
มะเขือเปราะ
มะเขือเทศฮาจิ้ะ
โก
มะเขือเทศ
มะเขือเทศเชอรี่
คะน
้าฮ
้องกง
บีทรูท
หัว้เท
ไช้า ยี้อ
่ห A
หัว้เท
ไช้า ยี้อ
่ห B
แครอท
กะหล่้าปลี
หอมหัวใหญ
้ม
้วง
หอมหัวใหญ
้เหลือง
บวบเหลี่ยม
ขิ้อน
งอ
แตงร
้าน
ถั่วแขก
แตงกวาญี้น
่ปุ
กระเทียม
คะน
้าต
้น
มะละกอดิบ
้าวโพดอ
ข ้อน
ถั่วงอก
มะระ
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ผัก

ผลไม
้

เครื่องดื่ม

VA01041
VA01042
VA01043
VA01044
VA01045
VA01046
TS01047
TS01048
TS01049
VA01050
VA01051
VA01052
VA01053
TP02001
PG02002
PG02003
TP02004
TP02005
PG02006
PG02007
PG02008
PG02009
VA03001
VA03002
VA03003
VA03004
VA03005
VA03006
VA03007
TP03008
TP03009
TP03010
TP03011

้า
ข
พริกชี้า
ฟ
มะเขือพวง
ผักกาดขาว
ชุดผักสลัด (Green Oak, Red Oak)
ผัก้วเหมี
โต ่ยว
ผัก้งจี
บุ น
กะเพรา
ถั่ว้กยาว
ฝ
คะน
้ายอด
มันฝรั่ง
้าวโพดหวาน
ข
้กทอง
ฟ
ฝรั่งกิมจู
มะม
้วงน้าดอกไม
้สุก
้มทองอ้
ส
าพัน
้มโชกุ
ส น
สับปะรดภูแล
กล
้วยหอมทอง
กล
้วยน้า
้าว
มะละกอ
มะม
้วงเขียวเสวย
ชาเขียวพร
้อมดื่ม ยี้อ
่ห A
ชาเขียวพร
้อมดื่ม ยี้อ
่ห B
น้านมอัลมอนด
้ ยี้อA
่ห
ชาอู
้หลงพร
้อมดื่ม
ชาเขียวพร
้อมดื่ม
ชาเขียวผง
น้าแครอทพร
้อมดื่ม
ชาใบหม
้อน
น้านมถั่วเหลือผสมข
้าวไรซ
้เบอรี่
นมสด
นมโคผสมชาเขียว
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เนือสัต้ว
และไข
้

แป
้งและ
ธัญชาติ

TP03012
TP03013
VA03014
VA03015
TP04001
VA04002
FL04003
PG04004
PG04005
PG04006
PG04007
PG04008
PG04009
PG04010
PG04011
PG04012
TP04013
VA05001
VA05002
VA05003
VA05004
VA05005
VA05006
VA05007
VA05008
VA05009
VA05010

น้านมอัลมอนด
้ ยี้อ
่ห B
น้า้าหู
เต ้ออร
้แกนิค
้าวกล
ข ้องงอกชนิดผง
ธัญญาหารออร
้แกนิคส้าเร็จรูป
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห A
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห B
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห C
้องไก
น ้
้กกลางไก
ป
้
สันนอกสไลด
้
หมูสามชัน
สันคอหมู
สะโพกหมู
สันในหมู
อกไก
้
้กบนไก
ป ้
หอยแมลงภู
้นิวซีแลนด
้
เมล็ดเจีย
้าวกล
ข ้องหอมมะลิ
้าวไรซ
ข ้เบอรี่อินทรี้ย
Green Lentils
้าวหอมมะลิ
ข
้าวแจสเบอร
ข
้รี่อินทรี้ย
้กข
โจ ้าวกล
้องม
้วงกึ่งส้าเร็จรูป
ธัญพืชผสมแอปเป
้ล
้าว
ข 3 กษัตริ้ย
้าวกล
ข ้องแดงผสมสาหร
้าย
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3.2 การวิเคราะห
้ยาฆ
้าแมลงในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ด
ย้วยชุดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/
สารพิษตกค
้าง “GT” (GT-Pesticide Residues Test Kit)
ชุดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “GT” สามารถตรวจหายาฆ
้าแมลงในกลุ
้มออร
้กาโน
ฟอสเฟต, คาร
้บาเมตและกลุ
้มสารพิษอื่นๆที้น
่เป Cholinesterase Inhibitor โดยหากอาหารตัวอย
้างมีสารฆ
้า
แมลงหรือสารพิษตกค
้าง จะยับยังการท้างานของเอนไซม
้ Cholinesterase (GT-1) ท้า้เอนไซม
ให ้ไม
้
เกิดปฏิกิริยา Hydrolysis กับ Acetylcholine (GT-2) ้
ได โดยปริมาณของ Acetylcholine (GT-2) ที่เหลืออยู
้
จะเป
้นตัวก้าหนดความเข
้มของสีในชุดตรวจฯ้าตั
ถ วอย
้างที่น้ามาตรวจวิเคราะห
้มี้าความเป
ค
้นพิษสูง เอนไซม
้
Cholinesterase จะถูกยับยังการท้างานมากขึนเช
้นกัน ท้า้มี
ให Acetylcholine เหลืออยู
้ในปริมาณมาก สีใน
หลอดทดลองจะมีส้มมากตามไปด
ีเข
้วย
3.2.1 ขันตอนการเตรียมตัวอย
้าง
้อนที
ก ่จะน้าอาหารหรือผลิตภัณ้ตั
ฑ วอย
้างไปตรวจโดยใช
้ชุดทดสอบจีท้องมี
ี ต การเตรียมตัวอย
้างให
้มี
ความเหมาะสม ซึ่งจะแตกต
้างกันไปตามชนิดของอาหารที่น้ามาตรวจ ดังนี
1.) ประเภทพืชที่กินหัว ผล หรือรากใต
้ดิน ก้าจัดเศษดิน หิน ทรายที่ติดมาออก ในกรณีที่ตัวอย
้างเป
้ยกน้า
้ชะดิ
ให นที่ติดมาด
้วยน้าไหล้าเป
ถ ้นตัวอย
้างแห
้งใช
้แปรงขัดเบาๆ เพื่อก้าจัดเศษดินออก หลังจากนัน
ตัด้วนหั
ส วจุกออก
2.) ประเภทผักกินใบ ลอกหรือตัด้วนที
ส ้าเสี
่เน ยออก รวมถึงราก
3.) ประเภทผลไม
้ เตรียมตัวอย
้างทังเปลือก ส้าหรับผลไม
้ที่มีเมล็ดแข็ง ้น้
ให าเมล็ดออก เด็ดขัวหรือ้านทิ
ก ง
จากตัวอย
้างผักและผลไม
้ให
้ด้าเนินการลดทอนตัวอย
้างลง โดยน้าตัวอย
้างมาสุ
้มแบ
้งแต
้ละต
้นหรือแต
้
ละผล ออกเป
้น 4้วน
ส โดยน้า 2้วนที
ส ่อ้ตรงข
ยู ้ามมารวมกัน้ได
ให้ตัวอย
้างอย
้างน
้อย 200-300 กรัม
หัน่ -บดตัวอย
้างให
้ละเอียด และคลุกผสมให
้เป
้นเนือเดียวกัน เพื่อน้าไปใช
้ตรวจต
้อไป
4.) ประเภทธัญพืชและถั่วตากแห
้งต
้างๆ เลือกเอาส
้วนที้นกรวด
่เป
หิน ดิน ทรายออก เทตัวอย
้างลงถาด
คลุกผสมให
้เข
้ากัน เกลี่ย้เรี
ให ยบ แบ
้งเป
้น 4้วน
ส และสุ
้มตัวอย
้างในด
้านตรงข
้ามกัน ้ได
ให้น้าหนัก
ประมาณ 300 – 500 กรัม แบ
้งครึ่งน้ามาบทด
้วยเครื่องบดอาหาร โดยการบดให
้เป
้ด-ป
้ดเครื่องเป
้น
ระยะ (เพื่อ้ให
ไม้เครื่องบดและตัวอย
้างเกิดความร
้อน ้นการยื
เป
ดอายุการใช
้งานและไม
้ท้า้สารเคมี
ให
ก้าจัดศัตรูพืชสลายตัว้วยความร
ด
้อน) จากนันตัก้ถุ
ใส งพลาสติก และน้า้วนที
ส ่เหลืออีกครึ่งมาบด
้นเดี
เช ยวกัน แล
้วตัก้ถุ
ใส งผสมให
้เข
้ากัน้นเนื
เป อเดียว เพื่อน้าไปใช
้ตรวจต
้อไป
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5.) ประเภทเนือสัต้ว เลือกเฉพาะส
้วนที่รับประทานได
้ รวมหนังหั่น้นชิ
เป นขนาดพอบดได
้ และน้าไปบด
้วยเครื
ด
่องบด
6.) ประเภทสัต้น
ว ้า แกะเปลือกหรือขอดเกล็ดทิง เลือกเฉพาะส
้วนที่รับประทานได
้ หั่น้นชิ
เป นเล็กขนาด
พอบดได
้ และน้าไปบดด
้วยเครื่องบด
ตัวอย
้างวิเคราะห
้ที้านการบด-หั
่ผ
่นละเอียดแล
้ว ้น้
ให ามาชั่ง้ขวดสกั
ใส
ดตัวอย
้าง เพื่อเตรียมไว
้ส้าหรับ
การตรวจขันตอนต
้อไป
3.2.2 สารเคมีและการเตรียมน้ายาทดสอบ
ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารหรือชุดทดสอบ GT ประกอบด
้วย
(1) GT-1 คือ Cholinesterase enzyme
(2) GT-2 คือ Acetylcholine
(3) GT-2.1 คือ Sodium Acetate Solution
(4) GT-3 คือ Hydroxylamine
(5) GT-3.1 คือ Sodium hydroxide Solution
(6) GT-4 คือ Hydrochloric acid
(7) GT-5 คือ Ferric Chloride Solution
(8) ตัวท้าละลาย-1 คือ Dichloromethane (AR Grade)
(9) ตัวท้าละลาย-2 คือ 5% ethanol ในนา้
3.2.3 ขันตอนการสกัดตัวอย
้าง
หลังจากเตรียมตัวอย
้างเรียบร
้อยแล
้ว จึงน้ามาสกัดตัวอย
้างด
้วยวิธีดังนี
1. ตักตัวอย
้างอาหารหรือผลิตภัณ้ที
ฑ ่หั่น/บดละเอียดและคลุก้เข
ให้ากันแล
้ว จ้านวน 5 กรัม หรือขึนกับ
ชนิดตัวอย
้างแต
้ละประเภท ้ขวดตั
ใส วอย
้าง(หรือ้ให
ใส้ได
้ความสูง 1-2 ขีด ของขวดตัวอย
้าง)
2. เติมตัวท้าละลาย-1 จ้านวน 5 ซีซี หรือขึนกับชนิดตัวอย
้าง/พอท
้วมตัวอย
้าง้ดฝาขวดให
ป
้สนิท เขย
้า
ขวดแรงๆประมาณ 1 นาที ตังวางไว
้ 15 นาที
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3. ้หลอดดู
ใช
ดพลาสติก ดูดตัวท้าละลาย-1 จากขวดตัวอย
้างที้เตรี
่ได ยมไว
้จากข
้อ 2. จ้านวน 1 ซีซี ลงใน
หลอดแก
้ว จากนันดูดตัวท้าละลาย-2 จ้านวน 1 ซีซี ลงในหลอดแก
้วทดลองเดียวกัน จะพบว
้าน้ายาจะ
แยกชันกันอย
้างชัดเจน
4. น้าหลอดแก
้วปลายแหลมจุ
้มลงในหลอดแก
้วจากข
้อ 3. และน้าไประเหยในถาดน้า้นโดยให
อุ ้ส
้วนปลาย
แหลมจุ
้มลงก
้นหลอด้วนปลายบนของหลอดแก
ส
้วปลายแหลมต
้อเข
้ากับอุปกรณ
้ระเหย
5. ้ดเครื
เป ่องป
้มลมให
้มีการเป
้าน้ายา โดยระวังขณะเป
้าน้ายาไม
้ให
้แรงจนเกินไป โดยก
้อนเป
้ดเครื่องให
้
หมุน้ดวาล
ป ้วปรับความแรงลมก
้อน แล
้วจึ้อยๆหมุ
งค
นปรับวาล
้วให
้มีลมเป
้าออกมาเบาๆ
6. วางไว
้ให
้มีการเป
้าน้ายาประมาณ 3-5 นาที เพื่อระเหยไล
้เอาน้ายาสกัดตัวอย
้างที่อ้ชั
ยู นล
้างของ
หลอดแก
้วออกไป โดยเป
้าจนไม
้เห็นน้ายาแยกกัน้น
เป 2 ชัน้องไม
ต ้มีลักษณะคล
้ายหยดน้ามันเล็กๆ
เกาะเป
้นเม็ดทรายบริเวณก
้นหลอด และเมื่อระเหยหมดแล
้วจะเหลือน้ายาสกัดจากตัวอย
้างอยู
้เพียง
ประมาณ 1 ซีซี ้านั
เท น
7. เมื่อระเหยเอาตัวท้าละลาย-1 หมดไปจะเหลือแต
้น้ายาสกัดตัวอย
้าง หรือเรียกว
้า “Sample extract”
โดยจะน้า้วนนี
ส ไปใช
้ตรวจหาสารพิษตกค
้างในขันตอนต
้อไป
3.2.4 ขันตอนการตรวจหายาฆ
้าแมลง
หลังจากสกัดตัวอย
้างเสร็จสิน จึงน้ามาวิเคราะห
้ตรวจหายาฆ
้าแมลงต
้อไป โดยมีวิธีดังนี
1. น้าหลอดแก
้วใหม
้ จ้านวน 2 หลอด เติมน้ายาดังนี
หลอดที่ 1 ติดฉลากหลอดตัดสิน ดูดตัวท้าละลาย-2 ้ลงในหลอดจ้
ใส
านวน 0.25 ซีซี (1ส
้วน)
หลอดที่ 2 ติดฉลากหลอดควบคุม ดูดตัวท้าละลาย-2 ้ลงในหลอดจ้
ใส
านวน 0.25 ซีซี (1ส
้วน)
้วนหลอดที
ส
่ 3/4/5 จนถึงจ้านวนที้องการตรวจต
่ต
้อรอบ ้นหลอดตั
เป
วอย
้างที้องการตรวจวิ
่ต
เคราะห
้
ติดฉลากหลอดตัวอย
้างตามล้าดับของสารสกัดตัวอย
้าง และดูดน้ายา “Sample extract” ที้จาก
่ได
การระเหยตัวอย
้างในขันตอนการสกัด จ้านวน 0.25 ซีซี (1ส
้วน) ลงไปในหลอดนันๆ
2. น้าหลอดทดลองที่เตรียมไว
้ทังหมด ไปวางในอ
้างน้าที่ควบคุมอุณหภูมิอ้ระหว
ยู ้าง 32-36 ℃
้หลอดดู
ใช
ดพลาสติกดูดน้ายา GT-1 จ้านวน 0.5 ซีซี (2ส
้วน) ้ลงทุ
ใส กหลอด ตังวางไว
้ 5-10 นาที
3. ระหว
้างรอเวลาให
้ผสมน้ายา GT-2 และ GT-3 ดังนี
- การผสมน้ายา GT-2: เทน้ายา GT-2.1 ลงในขวดน้ายา GT-2้ดฝาและเขย
ป
้า
- การผสมน้ายา GT-3: เทน้ายา GT-3.1 ลงในขวดน้ายา GT-3้ดฝาและเขย
ป
้า
4. ้หลอดดู
ใช
ดพลาสติก ดูดน้ายาผสม GT-2 จากข
้อ 3. จ้านวน 0.275 ซีซี ้ลงในหลอดที
ใส
่ 1 ที้น
่เป
หลอดตัดสิน้วนหลอดที
ส
่เหลือ ้น
ใส ้ายาผสม GT-2 ลงไปหลอดละ 0.25 ซีซี (1ส
้วน) ตังวางทิงนาน
60 นาที
219

5. เมื่อครบเวลา ้หลอดดู
ใช
ดพลาสติก ดูดน้ายาผสม GT-3 จากข
้อ 3. จ้านวน 1 ซีซี (4ส
้วน) ้ลงทุ
ใส ก
หลอดพร
้อมกับเขย
้าทุกหลอดให
้น้ายาผสมกัน
6. ้หลอดดู
ใช
ดพลาสติก ดูดน้ายา GT-4 จ้านวน 0.5 ซีซี (2ส
้วน) ้ลงทุ
ใส กหลอดพร
้อมกับเขย
้าหลอดทุก
หลอดให
้น้ายาผสมกัน
7. ้หลอดดู
ใช
ดพลาสติก ดูดน้ายา GT-5 จ้านวน 0.5 ซีซี (2ส
้วน) ้ลงทุ
ใส กหลอด พร
้อมกับเขย
้าน้ายาใน
แต
้ละหลอดให
้ผสมเข
้ากัน สังเกตสีที่เกิดขึนในแต
้ละหลอดเปรียบเทียบกับสีที่เกิดระหว
้างหลอด
ควบคุม, หลอดตัดสินและตัวอย
้าง
8. ท้าซ้าตัวอย
้างละ 3 ครัง และอ
้านผลวิเคราะห
้
9. ้านผลการทดสอบ
อ
โดยเปรียบเทียบสีที่ปรากฏ
- ตัวอย
้างสี้อนกว
อ ้าหรือ้ากั
เท บหลอดควบคุม คือ ้พบสารฆ
ไม
้าแมลงตกค
้างหรือสารที่มีผลต
้อเอนไซม
้
- ตัวอย
้างสี้มกว
เข ้าหลอดควบคุมแต
้อ
้อนกว
้าหลอดตัดสิน คือ พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างหรือสารที่มีผล
้อเอนไซม
ต
้ในระดับยอมรับ
- ตัวอย
้างสี้ากั
เท บหรือ้มกว
เข ้าหลอดตัดสิน คือ พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างหรือสารที่มีผลต
้อเอนไซม
้เกิน
ระดับยอมรับ
10. บันทึกผลลงในตาราง
ตารางที่ 11 : ตารางบันทึกผลและตัวอย
้างการบันทึกผล
หมวด

จานวน

ผัก

100

จานวนที่ตรวจพบ
n
%
10
10

รายการที่ตรวจพบ
ถั่วักยาว
ฝ

3.3 การวิเคราะห
้ทางสถิติ
น้าเสนอผลการศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างโดยใช
้สถิติพรรณาในการอธิบายถึงอาหารและผลิตภัณ้ฑ
เกษตรอินทรี้ที
ย ่มีการตกค
้าง โดยบอกเป
้นร
้อยละของอาหารที่ตรวจพบในแต
้ละหมวด รวมถึงชนิดของอาหาร
และผลิตภัณ้ที
ฑ ่มีการตรวจพบในหมวดนันๆ
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ขันตอนการด้าเนินงาน

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ศึกษาข
้อมูลที่เกี่ยวข
้องกับงานวิจัย
ส้ารวจและจัดท้ารายการอาหารและผลิตภัณ้ฑ
เกษตรอินทรี้ที
ย ่จะใช
้ตรวจสอบ
ศึกษาข
้อมูลของชุดทดสอบที้
่ใช
ทบทวนวรรณกรรม
เขียนโครงร
้างภาคนิพนธ
้
เสนอพิจารณาด
้านจริยธรรม
ตรวจสารฆ
้าแมลงในอาหารและผลิตภัณ้ฑ
เกษตรอินทรี้ย
สรุปและวิเคราะห
้ผลการศึกษา
จัดท้า้มภาคนิ
เล
พนธ
้
น้าเสนอผลการศึกษา

3.4 กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
การพิจารณาด
้านจริยธรรม
ภาคนิพนธ
้ในหัว้อเรื
ข ่อง การศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ้ผ
ได้านการพิจารณาด
้านจริยธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษ้ย
งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร
้ มหาวิทยาลัยมหิดล้าเป
ว ้นการวิจัยที้เกี
่ไม ่ยวข
้องในมนุษ้ย
การดาเนินการตรวจวิเคราะห
้สารฆ
้าแมลงตกค
้าง
ในระหว
้างวันที่ 18 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2561 ้ด้
ได าเนินการเก็บตัวอย
้างจากห
้างสรรพสิน้า
ค
โมเดิ้นเทรด
ร
5 แห
้งได
้แก
้ วิล้า
ล มาร
้เก็ต, กู้เมต
ร ้ มาร
้เก็ต พารากอน, ท็อปส
้ ซูเปอร
้มาร
้เก็ต, ตังฮั่วเส็งและ
้ดแลนด
ฟู ้ โดยเลือกซือจ้านวน 100 ตัวอย
้าง และน้ามาตรวจตรวจหาสารฆ
้าแมลงตกค
้างทางห
้องปฏิบั ติการ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย
้าง้วยชุ
ด ดน้ายาตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “GT” (GT-Pesticide
Residues Test Kit)
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ธันวาคม

จากนันน้าผลการตรวจมาค้านวณหาร
้อยละของการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในแต
้ละหมวด แล
้ว
น้าไปเปรียบเทียบกับรายงานสถานการณ
้สารฆ
้าแมลงตกค
้างและการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข
้องต
้อไป

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบทางห
้องปฏิบัติการโดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที” (GT Test kit)
ในตัวอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ทั
ย งหมด 100 ตัวอย
้าง จากห
้างสรรพสิน้า
ค 5 แห
้ง ้แก
ได ้ วิล้า
ล
อารี้ย (Villa Aree) จ้านวน 68 ตัวอย
้าง,้ดแลนด
ฟู ้ (Foodland) จ้านวน 2 ตัวอย
้าง, ท็อปส
้ ซูเปอร
้มาร
้เก็ต
(Tops Supermarket) จ้านวน 12 ตัวอย
้าง, ตังฮั่วเส็ง (T-square) จ้านวน 3 ตัวอย
้าง, กู้เมต
ร ้ มาร
้เก็ต สยาม
พารากอน (Gourmet market Siam paragon) จ้ า นวน 15 ตั ว อย
้าง ซึ่ ง จ้ า แนกได
้ 5 หมวดหมู
้ คื อ ผั ก
จ้านวน 53 ตัวอย
้าง, ผลไม
้ จ้านวน 9 ตัวอย
้าง, เครื่องดื่ม จ้านวน 15 ตัวอย
้าง, เนือสัต้และไข
ว ้ จ้านวน 13
ตัวอย
้าง, แป
้งและธัญชาติ จ้านวน 10 ตัวอย
้าง แสดงผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง ดังตารางต
้อไปนี
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักอินทรี้ย โดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง
“จีที” (GT Test kit)
หมวด

ผัก

รหัส
VA01001
VA01002
VA01003
VA01004
VA01005
VA01006
VA01007
FL01008
VA01009
VA01010
VA01011
VA01012
VA01013
VA01014
VA01015
VA01016
VA01017
VA01018

รายการ
้นอ
ต ้อนทานตะวัน
ผักกาดแก
้ว
พริกจินดา
บรอกโคลี
กวางตุ
้งฮ
้องเต
้
กวางตุ
้งใบ
ผักโขม
ผักกาดหอม
ชุดผักสลัด (Green Oak, Red Oak, Endive)
ผักสลัด (Green Oak)
เห็ดเข็มทอง
เห็ดหูหนูน้าตาล
เห็ดโคนญี้น
่ปุ
เห็ดออรินจิ
มะเขือ้วง
ม
เห็ดหอม
ตะไคร
้
มะเขือเปราะ

พบ

้พบ
ไม
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ผัก

VA01019
VA01020
VA01021
VA01022
VA01023
VA01024
FL01025
VA01026
VA01027
VA01028
VA01029
VA01030
VA01031
VA01032
VA01033
VA01034
VA01035
VA01036
VA01037
VA01038
VA01039
VA01040
VA01041
VA01042
VA01043
VA01044
VA01045
VA01046
TS01047
TS01048
TS01049
VA01050

มะเขือเทศฮาจิ้ะ
โก
มะเขือเทศ
มะเขือเทศเชอรี่
คะน
้าฮ
้องกง
บีทรูท
หัว้เท
ไช้า ยี้อ
่ห A
หัว้เท
ไช้า ยี้อ
่ห B
แครอท
กะหล่้าปลี
หอมหัวใหญ
้ม
้วง
หอมหัวใหญ
้เหลือง
บวบเหลี่ยม
ขิ้อน
งอ
แตงร
้าน
ถั่วแขก
แตงกวาญี้น
่ปุ
กระเทียม
คะน
้าต
้น
มะละกอดิบ
้าวโพดอ
ข ้อน
ถั่วงอก
มะระ
้า
ข
พริกชี้า
ฟ
มะเขือพวง
ผักกาดขาว
ชุดผักสลัด (Green Oak, Red Oak)
ผัก้วเหมี
โต ่ยว
ผัก้งจี
บุ น
กะเพรา
ถั่ว้กยาว
ฝ
คะน
้ายอด

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ผัก

VA01051
VA01052
VA01053

มันฝรั่ง
้าวโพดหวาน
ข
้กทอง
ฟ
รวม
คิด้นร
เป ้อยละ

7
13.20

✓
✓
✓
46
86.80

จากตารางที่ 14 พบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดผั
ย
กทังหมด 53 ตัวอย
้าง มีการ
ตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างจ้านวน 7 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ พริกจินดา, มะเขือเทศฮาจิ้ะ,
โก มะเขือเทศ, ขิ้อน,
งอ
กระเทียม,้าและกะเพรา
ข
(คิด้นร
เป ้อยละ 13.20)

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผลไม
้อินทรี้ย โดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษ
ตกค
้าง “จีที” (GT Test kit)
หมวด

ผลไม
้

รหัส
TP02001
PG02002
PG02003
TP02004
TP02005
PG02006
PG02007
PG02008
PG02009

รายการ
ฝรั่งกิมจู
มะม
้วงน้าดอกไม
้สุก
้มทองอ้
ส
าพัน
้มโชกุ
ส น
สับปะรดภูแล
กล
้วยหอมทอง
กล
้วยน้า
้าว
มะละกอ
มะม
้วงเขียวเสวย
รวม
คิด้นร
เป ้อยละ

พบ

้พบ
ไม
✓
✓
✓

✓

1
11.11

✓
✓
✓
✓
✓
8
88.89

จากตารางที่ 15 พบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดผลไม
ย
้ทังหมด 9 ตัวอย
้าง มีการ
ตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างจ้านวน 1 ตัวอย
้าง คือ้มโชกุ
ส น (คิด้นร
เป ้อยละ 11.11)
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ตารางที่ 16 ผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในเครื่องดื่มอินทรี้ย โดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษ
ตกค
้าง “จีที” (GT Test kit)
หมวด

รหัส

เครื่องดื่ม

VA03001
VA03002
VA03003
VA03004
VA03005
VA03006
VA03007
TP03008
TP03009
TP03010
TP03011
TP03012
TP03013
VA03014
VA03015

รายการ
ชาเขียวพร
้อมดื่ม ยี้อ
่ห A
ชาเขียวพร
้อมดื่ม ยี้อ
่ห B
น้านมอัลมอนด
้ ยี้อA
่ห
ชาอู
้หลงพร
้อมดื่ม
ชาเขียวพร
้อมดื่ม
ชาเขียวผง
น้าแครอทพร
้อมดื่ม
ชาใบหม
้อน
น้านมถั่วเหลือผสมข
้าวไรซ
้เบอรี่
นมสด
นมโคผสมชาเขียว
น้านมอัลมอนด
้ ยี้อ
่ห B
น้า้าหู
เต ้ออร
้แกนิค
้าวกล
ข ้องงอกชนิดผง
ธัญญาหารออร
้แกนิคส้าเร็จรูป
รวม
คิด้นร
เป ้อยละ

พบ

้พบ
ไม
✓
✓

✓

1
6.67

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
14
93.33

จากตารางที่ 16 พบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดเครื
ย
อ่ งดื่มทังหมด 15 ตัวอย
้าง มี
การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างจ้านวน 1 ตัวอย
้าง คือ น้านมอัลมอนด
้ ยี้อ
่ห A (คิด้นร
เป ้อยละ 6.67)
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ตารางที่ 17 ผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในเนือสัต้และไข
ว ้อินทรี้ย โดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/
สารพิษตกค
้าง “จีท”ี (GT Test kit)
หมวด

รหัส

เนือสัต้และ
ว
้
ไข

TP04001
VA04002
FL04003
PG04004
PG04005
PG04006
PG04007
PG04008
PG04009
PG04010
PG04011
PG04012
TP04013

รายการ
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห A
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห B
้ไก
ไข้ ยี้อ
่ห C
้องไก
น ้
้กกลางไก
ป
้
สันนอกสไลด
้
หมูสามชัน
สันคอหมู
สะโพกหมู
สันในหมู
อกไก
้
้กบนไก
ป ้
หอยแมลงภู
้นิวซีแลนด
้
รวม
คิด้นร
เป ้อยละ

พบ

้พบ
ไม

0
0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
13
100.00

จากตารางที่ 17 พบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดเนื
ย
อสัต้และไข
ว ้ทังหมด 13
ตัวอย
้าง ้พบสารฆ
ไม
้าแมลงตกค
้าง

ตารางที่ 18 ผลการทดสอบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในแป
้งและธัญชาติอินทรี้ย โดยใช
้ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/
สารพิษตกค
้าง “จีท”ี (GT Test kit)
หมวด

รหัส

แป
้งและ
ธัญชาติ

VA05001
VA05002
VA05003
VA05004

รายการ
เมล็ดเจีย
้าวกล
ข ้องหอมมะลิ
้าวไรซ
ข ้เบอรี่อินทรี้ย
Green Lentils

พบ

้พบ
ไม
✓
✓
✓
✓
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VA05005
VA05006
VA05007
VA05008
VA05009
VA05010

้าวหอมมะลิ
ข
้าวแจสเบอร
ข
้รี่อินทรี้ย
้กข
โจ ้าวกล
้องม
้วงกึ่งส้าเร็จรูป
ธัญพืชผสมแอปเป
้ล
้าว
ข 3 กษัตริ้ย
้าวกล
ข ้องแดงผสมสาหร
้าย
รวม
คิด้นร
เป ้อยละ

0
0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
10
100.00

จากตารางที่ 18 พบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดแป
ย
้งและธัญชาติ ทังหมด 11
ตัวอย
้าง ้พบสารฆ
ไม
้าแมลงตกค
้าง

อภิปรายผลการศึกษา
จากสถานการณ
้การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างโดยเครื อ้ายเตื
ข อ นภั ย สารเคมี ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช
(Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ซึ่งมีการติดตามและเฝ
้าระวังการใช
้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตรอย
้างต
้อเนื่องตังแต
้ป
้ 2550 โดยเมื่อ้ป 2559 ที้านมามี
่ผ
การสุ
้มตรวจสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผัก
และผลไม
้ทังที่ปลูกแบบทั่วไปและปลูกแบบเกษตรอินทรี้ย โดยสุ
้มตรวจจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรดพบว
ร
้า
ผักที่ปลูกแบบทั่วไปพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างเกิน้าระดั
ค บสารฆ
้าแมลงตกค
้างสูงสุด (MRLs)้อยละ
ร
70.20 และ
ในผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรี้ที
ย ้ควรตรวจพบสารฆ
่ ไม
้าแมลงตกค
้าง แต
้พบมากถึ้อยละ
งร
29.63 ( 8 จาก 27
ตัวอย
้าง)11 นอกจากนีการศึกษาในประเทศจีนที่มีการติดตามและเฝ
้าระวังสถานการณ
้สารเคมีตกค
้างในผั กใน
เขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรี้ย 1 ตัวอย
้างจาก
98 ตัวอย
้างคิด้นร
เป ้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาดังกล
้าวกับการวิจัยในครังนี ซึ่งพบสารฆ
้าแมลง
ตกค
้างในหมวดผักและผลไม
้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรี้ทั
ย งหมด 8 จาก 62 ตัวอย
้าง คิด้นร
เป ้อยละ 12.90 จะ
เห็น้ว
ได้ามีการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักและผลไม
้เกษตรอินทรี้ที
ย ่มาจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรด
ร
้นกั
เช น
อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดเนื
ย
อสัต้และไข
ว ้ทังหมด 13 ตัวอย
้าง ้พบสารฆ
ไม
้าแมลง
ตกค
้าง ซึ่ งสอดคล
้องกับการรายงานผลการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในเนือสัต้ทั
ว ่วไปที้มตรวจจาก
่สุ
ซูเปอร
้มาร
้เก็ตของส้านักงานสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ประจ้า้ป 2550-2553 มีแนวโน
้มการตรวจ
พบลดลง และในป
้ 2554 ้มี
ไม การตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 18 แสดงให
้เห็น้าการควบคุ
ว
มคุณภาพของ
ผลิตภัณ้เนื
ฑ อสัต้ให
ว้ปราศจากสารฆ
้าแมลงตกค
้าง สามารถท้า้อย
ได ้างมีประสิทธิภาพในผลิตภัณ้เนื
ฑ อสัต้ว
227

ทั่วไป ที้มี
่ไม การระบุ้าเป
ว ้นผลิตภัณ้ที
ฑ ่ปราศจากสารเคมี ประกอบกับสารฆ
้าแมลงไม
้มีจุดประสงค
้ที้ในการ
่ใ ช
ปศุสัต้โดยตรง
ว
รวมถึงการเลียงสัต้แบบเกษตรอิ
ว
นทรี้มี
ย การก้าหนดให
้ใช
้อาหารเลี ยงสัต้ที
ว ้นผลิ
่เป ตภัณ้ฑ
เกษตรอินทรี้เช
ย้นกัน14 ท้า้มี
ให โอกาสตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผลิตภัณ้กลุ
ฑ ้มนีในระดับที่ต่้า
ส้านักงานมาตรฐานสิน้าเกษตรและอาหารแห
ค
้งชาติ (มกอช.) รายงานว
้าผลิตภัณ้ข
ฑ้าวที่บรรจุภัณ้ฑ
้ดสนิ
ป ทมีการใช
้สารฆ
้าแมลงที่สลายตัว้เร็
ได ว ซึ่งสามารถสลายตัว้ก
ได้อนน้ามาบรรจุ จึง้พบสารฆ
ไม
้าแมลง
ตกค
้าง19 โดยเป
้นไปทางเดียวกันกับผลการตรวจในหมวดแป
้งและธัญชาติท้พบสารฆ
ี่ไม
้าแมลงตกค
้าง ซึ่้ม
งสุ
ตรวจผลิตภัณ้ที
ฑ ่มีการบรรจุ้ดสนิ
ป ททังสิน 10 ตัวอย
้าง อีกทังยังมีตรารับรองคุณภาพเกษตรอินทรี้ซึ
ย ่งก้าหนด
้ให
ไม้ใช
้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทุกขันตอนกระบวนการผลิต
อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในหมวดเครื
ย
่องดื่มทังหมด 15 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 1
ตัวอย
้าง คือ น้านมอัลมอนด
้ยี้อ
่ห A ซึ่งในป
้จจุบันยัง้มี
ไม ้อมู
ข ลการศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในเครื่องดื่มแปร
รูปประเภทนี การปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงตกค
้างที่พบนันอาจเกิด้จากการใช
ได
้เครื่องจักรหรือสถานที่เก็บผลผลิต
ทางการเกษตรร
้วมกับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกแบบทั่วไปท้า้เกิ
ให ดการปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงได
้ อย
้างไรก็
ตามควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสารฆ
้าแมลงตกค
้างในผลิตภัณ้เครื
ฑ ่องดื่มแปรรูป โดยเฉพาะอย
้างยิ่งผลิ ตภัณ้ฑ
เครื่องดื่มแปรรูปจากธัญชาติ
ถึงแม
้ว
้าผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้จะมี
ย ้อก้
ข าหนดไม
้ให
้ใช
้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ที่ถูกควบคุมมาตรฐาน
ตั งแต
้กระบวนการผลิ ต จนถึ ง การออกตรารั บ รองเกษตรอิ น ทรี้ย โดยหน
้วยงานทั งภายในประเทศและ
้างประเทศ
ต
ก็ยังมีการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างเช
้นเดียวกับผักไฮโดรโปนิก้ซึ
ส ่งมีการควบคุมการใช
้สารฆ
้า
แมลงตกค
้างเช
้นกั น เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2561 เครื อ้ายเตื
ข อ นภั ย สารเคมี ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช (Thailand
Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ้มี
ได การสุ
้มตรวจไนเตรทและสารพิษตกค
้างในผักไฮโดรโปนิก้ส โดย
้ท้
ได าการสุ
้มตัวอย
้างทังหมด 30 ตัวอย
้างจากห
้างสรรพสิน้าโมเดิ
ค ้นเทรด
ร
ตลาดค
้าส
้งและตลาดสด ผลการ
วิเคราะห
้สารฆ
้าแมลงตกค
้างในผักไฮโดรโปนิก้ส พบว
้าสูงกว
้าค
้า MRL 19 จาก 30 ตัวอย
้างคิด้นร
เป ้อยละ
63.3 โดยพบมากที่สุดในเรดคอรัล สูงถึ้อยละ
งร
100 ของตัวอย
้างที่เก็บ รองลงมาคือ เรดโอ
้ค, กรีน้ค,
โอ ้ล
ฟ
เลย
้ไอซ
้เบิ้กและผั
ร
กโขมแดง12 แสดงว
้าให
้เห็น้ามาตรฐานเกษตรปลอดภั
ว
ยของประเทศไทยนันยังมีการควบคุม
การใช
้สารฆ
้าแมลงโดยเฉพาะอย
้างยิ่งในผักและผลไม
้ ยัง้ได
ไม้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการผลิตสิน้า
ค
ปลอดภัยที่ก้าหนดไว
้
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สรุปผลการศึกษา
6.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในเขต
ย
กรุงเทพมหานคร จากตัวอย
้างอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ทั
ย งหมด 100 ตัวอย
้าง จากห
้างสรรพสิน้า
ค
5 แห
้ง ้แก
ได ้ วิล้า
ล อารี้ย (Villa Aree) จ้านวน 68 ตัวอย
้าง,้ดแลนด
ฟู ้ (Foodland) จ้านวน 2 ตัวอย
้าง, ท็
อปส
้ ซูเปอร
้มาร
้เก็ต (Tops Supermarket) จ้านวน 12 ตัวอย
้าง, ตังฮั่วเส็ง (T-square) จ้านวน 3 ตัวอย
้าง,
กู้เมต
ร ้ มาร
้เก็ต สยามพารากอน (Gourmet market Siam paragon) จ้านวน 15 ตัวอย
้าง ซึ่งจ้าแนกได
้5
หมวดหมู
้ คือ ผัก, ผลไม
้, เครื่องดื่ม, เนือสัต้และไข
ว ้, แป
้งและธัญชาติ
สรุปผลได
้ดังนี หมวดผักทังหมด 53 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 7 ตัวอย
้าง คิด้นร
เป ้อยละ 13.20
, หมวดผลไม
้ทังหมด 9 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 1 ตัวอย
้าง คิด้นร
เป ้อยละ 11.11, หมวดเครื่องดื่ม
ทังหมด 15 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้าแมลงตกค
้าง 1 ตัวอย
้าง คิด้นร
เป ้อยละ 6.67 และไม
้พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างใน
หมวดเนือสัต้และไข
ว ้เช
้นเดียวกับหมวดแป
้งและธัญชาติ ดังนันในภาพรวมพบว
้า อาหารและผลิตภัณ้เกษตร
ฑ
อินทรี้ในเขตกรุ
ย
งเทพมหานครจ้านวน 100 ตัวอย
้าง พบสารฆ
้าแมลงตกค
้างจ้านวน 9 ตัวอย
้าง ้แก
ได ้ พริก
จินดา, มะเขือเทศฮาจิ้ะ,
โก มะเขือเทศ, ขิ้อน,
งอ กระเทียม,้า,
ข กะเพรา,้มโชกุ
ส นและน้านมอัลมอนด
้ ยี้อ
่ห A
คิด้นร
เป ้อยละ 9
อาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้นั
ย นถูกผลิตขึนเพื่อตอบสนองความต
้องการของผู
้บริโภคในด
้าน
ความปลอดภัยในอาหาร โดยมีการควบคุมการใช
้เคมีภัณ้ทางการเกษตรที
ฑ
้งผลต
่ส ้อสุขภาพของผู
้บริโภค ้น
เช
ยาฆ
้าแมลง้ยเคมี
ปุ
แต
้ผลการศึกษาวิจัยครังนีจะเห็น้ว
ได้า มีการตรวจพบสารฆ
้าแมลงตกค
้างในอาหารและ
ผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ที
ย ่จ้าหน
้ายในห
้างสรรพสิน้าในเขตกรุ
ค
งเทพมหานคร สะท
้อนให
้เห็นถึงการควบคุม
มาตรฐานสิน้าและผลิ
ค
ตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ในประเทศไทย
ย
การปนเป
้อนสารฆ
้าแมลงตกค
้างที่พบนันอาจเกิด
้จากผู
ได ้ผลิต้ปฏิ
ไม บัติตามข
้อก้าหนดที้นมาตรฐานเกษตรอิ
่เป
นทรี้อย
ย ้างเคร
้งครัด กระบวนการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว ระบบการขนส
้งรวมไปถึงสถานที่จัดจ้าหน
้าย แม
้ว
้าอาหารและผลิตภัณ้จะมี
ฑ การรับรองว
้าปลอด
สารเคมีหรือ้ก็
ไม ตาม้บริ
ผู โภคก็ควรตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารเป
้นส้าคัญ ้น
เช ควรล
้างผัก้อนน้
ก ามา
บริโภคทุกครัง เพื่อ้นการลดปริ
เป
มาณสารฆ
้าแมลงที่อาจตกค
้างได
้
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6.2้อจ
ข ากัด
1. ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที” (GT Test kit) ้หลั
ใช กการท้างานของ Cholinesterase
Inhibition technique ซึ่งสารเคมีที่มีผลยับยังการท้างานของเอนไซม
้ cholinesterase ้น
เช สาร
สกัดจากสะเดา้า
ข ตะไคร
้ ใบยาสูบและพืชสมุนไพรอื่น ๆ ที่สามารถป
้องกันและก้าจัดศัตรูพืช้
ได
้นเดี
เช ยวกับสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จะมีผลในการยับยังการท้างานของเอนไซม
้ cholinesterase ้
ได
้นกั
เช น
2. ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที” (GT Test kit) สามารถตรวจสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช้
ได
เพียง 2 กลุ
้มคือ Organophosphate ,Carbamate และสารพิษอื่นที้น
่เป Cholinesterase Inhibiter
้านั
เท น
3. ชุดตรวจหายาฆ
้าแมลง/สารพิษตกค
้าง “จีที” (GT Test kit) ้สามารถบอกชนิ
ไม
ดและปริมาณสารฆ
้า
แมลงที่ตรวจพบได
้
4. รายการอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ที
ย ้ตรวจบางหมวด
่ใช
้น
เช ผักและผลไม
้ที่มีการจ้าหน
้าย
ตามช
้วงฤดูกาล ซึ่ง้สอดคล
ไม ้องกับ้วงเวลาที
ช
่ด้าเนินการวิจัยท้า้ผั
ให กหรือผลไม
้บางชนิด้สามารถ
ไม
น้ามาเป
้นตัวอย
้างในการศึกษาวิจัยในครังนี้
ได

6.3้อเสนอแนะ
ข
1. การศึกษาวิจัยในครังต
้อไป ควรศึกษาอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้จากแหล
ย
้งจ้าหน
้ายอื่น ๆ
้น
เช ตลาดเกษตรอินทรี้หรื
ย อศูน้จ้
ย าหน
้ายสิน้าเกษตรทั
ค
งในเขตกรุงเทพมหานครและต
้างจังหวัดเพิ่ม
มากขึน เพื่อ้นการรวบรวมข
เป
้อมูลและสถานการณ
้สารเคมีตกค
้างในอาหารและผลิตภัณ้เกษตร
ฑ
อินทรี้ในประเทศไทย
ย
เพื่อน้าไปพัฒนาระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรี้ให
ย้มีความปลอดภัย
และมีคุณภาพที่ดีขึน
2. ควรศึกษาวิจัยถึง้จจั
ป ยที่มีผลต
้อการตกค
้างของสารเคมีในอาหารและผลิตภัณ้เกษตรอิ
ฑ
นทรี้ย ้น
เช
พืนที่ในการเพาะปลูก ระบบการขนส
้ง กระบวนการจัดเก็บ/การเก็บเกี่ยว ้นต
เป ้น
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3. การศึกษาวิจัยในครั้อไป
งต ควรเลือกใช
้ชุดทดสอบที่สามารถระบุชนิดและปริมาณสารฆ
้าแมลงตกค
้าง
้
ได ้น
เช GC-MS , HPLC
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Exercise is an important part of our lives and it is the cornerstone for improving health and
increasing longevity. Regular exercise routine at appropriate intensity has been shown to increase
aerobic capacity, decrease body fat, improve insulin sensitivity, control blood pressure, and delay
the onset of non-communicable diseases (NCD). Despite its known benefits, the majority of people
in our society are not getting sufficient amount of exercise and many do fall short of the
recommended level. Major organizations such as WHO, CDC, AHA, and ACSM encourage everyone
at all ages to be physical active on most days of the week. Being physically active through exercise
will improve physical fitness.
Aerobic capacity or maximal oxygen consumption (VO2 max) is the key indicator for physical
fitness. It is an important measurement because it defines the limits of the cardiopulmonary system

(Balady, et. al., 2010).

Possessing high aerobic capacity is beneficial to ones’ health as it improves the

heart and lungs function, reduces the risk of early mortality from all causes (AACVPR, 2006; Balady
et. al., 2010; ACSM, 2014), and prevents the chance of developing diseases such as heart disease,
diabetes, hypertension, stroke, or colon cancer (Fletcher, et. al., 2013; ACSM, 2014).
Research has shown clinical importance of aerobic capacity in predicting survivability. The
data revealed that in the clinical population such as people with chronic heart failure who has
maximal aerobic capacity less than 10 ml/kg/min have a 1-year survivability of 47%. Conversely,
heart failure individual who has maximal aerobic capacity greater than 14 ml/kg/min is associated
with excellent chance of survival (1-year survivability of 94%) and better prognostic outlook than
those who are lower (Balady et. al., 2010). Data also indicated that for every 1 MET (3.5 ml/kg/min)
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increase in aerobic capacity translates to 12% improvement in survival (Balady, et. al., 2010; Fletcher,
et. al., 2013; ACSM, 2014).
Blair et. al. (1989) evaluated middle-aged men (n=10,224) and women (n=3,120) patients
with maximal treadmill exercise test for their fitness levels. The subjects were categorized into
different fitness levels (i.e. low, moderate, and high) and were followed for an average of 8 years.
What the investigators discovered was that the death rate from coronary incidence was lower in
those who possessed high fitness level (3.1 for males; 0.8 for females) when compared to those with
low fitness level (24.6 for males; 7.4 for females). Blair et. al. (1995) also further assessed in the
change is aerobic capacity and the risk of mortality. A large number of men (n=9,777) ages range of
20-82 years old underwent two maximal treadmill exercise test at a mean interval of 4.9 years and
these subjects were followed for 5.1 years to assess the change in physical fitness on the risk of
coronary death. The investigators found that more deaths from coronary events occurred in those
that were unfit. Conversely, those that improved in their physical fitness (increased aerobic
capacity) experienced an age-adjusted relative risk of 0.48 (52% reduction in risk; 95% confidence
interval 0.31-0.74). From the data provided, it is clear that aerobic capacity contribute to the
survivability; thus, improvement in aerobic capacity will contribute to longer life span and improve
quality of life.
An individual has to undergo an exercise training at appropriate intensity, frequency, and
duration in order to achieve optimal physical fitness. However, many individuals in our society still
have certain misconceptions about exercise training. They often believe that the quantity of
exercise is more important in improving health than the quality aspect. This eventually leads to an
inappropriate exercise practices such as doing too much too soon, not enough exercise intensity, no
variety of workout, unrealistic goal, working too much without sufficient rest, etc. The following are
common pitfalls in exercise that many individuals still practice.

Quantity of exercise and much quality:
Many exercising individuals have certain believe that the more exercise they do, they will
see better improvement. On the contrary, this believe is not completely accurate. If the exercise
program is not intense or specific enough, the individual will not achieve optimal result.
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Furthermore, doing too much exercise can lead to an overuse injury. “If you want serious result, you
need serious exercise.”

Overworking without sufficient rest:
Hitting the gym multiple days per week and working the muscles intensely will likely cause
fatigue and impair exercise performance and eventually may lead to injury. Without sufficient rest,
the body will not recuperate from the wear and tear from exercise. Appropriate exercise regimen
and proper progression will likely yield an optimal result.

Doing too much too soon:
“Rome wasn’t built in a day.” This also holds true for your body. Getting the right physique
and increasing fitness require repetitive training routine along with the right nutrition and sufficient
rest. Thus, doing too much exercise initially may do more harm than good to your body.

Not enough exercise intensity:
It is undeniable that one of the goals of exercise is to burn calories. Working out at the right
intensity will not only burn calories but will also increase ones’ fitness. Exercise at too low of
intensity will result in less calorie burn per minutes. On the other hand, too intense of an exercise
will result in early termination due to fatigue.

Same old exercise routine:
Many exercising individuals are doing the same routine days in, days out and are expecting
different outcome are considered unwise. Doing the same routine all the time will not yield a better
improvement.

Unrealistic goal:
Setting goal in exercise will likely improve individual motivation. Many people often set an
unrealistic goal on exercise such as losing significant amount of body weight in a short period of time
or being able to run a marathon with very little training. These beliefs often lead to individual failure
and disappointment. When setting goals, they should be realistic and possibly achievable.
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Precision medicine and cancer treatment
When talking about cancer, many of us still believe that cancer is a single disease. The most
common question a cancer researcher receives is: Why don’t we have a cure for cancer yet?
In fact, cancer is a large collection of diseases that can affect any part of the body. The main
feature of cancer is the rapid growth of abnormal cells that grow beyond their usual
boundaries, which can then invade adjoining parts of the body and spread to other organs
(“Cancer - World Health Organization,” n.d.). The cause of cancer is very complex. Genetics,
epigenetics and behavioral factors play a role in initiation and progression of cancer. Therefore,
almost every cancer differs in its genetics and micro-environmental settings. Most cancer
therapies are untargeted, aiming to kill rapidly growing cells, which include fast growing heathy
cells such as hair or white blood cells, causing severe side-effects. This treatment modality
might be effective for the majority of patients but it does not give adequate consideration for
the differences between individuals. Different patients often respond to the treatment
differently. One-size-fits-all does not always fit everyone.
Precision medicine is an approach to patient care that allows doctors to select the treatments
most likely to help patients based on a genetic understanding of their disease. This may also
be called personalized medicine (“Precision Medicine in Cancer Treatment - National Cancer
Institute,” n.d.). Precision medicine is not a new concept. Blood transfusion, for example, is
the simplest form of precision medicine in which the donor’s blood type is matched to the
recipient to reduce the risk of complications. In cancer treatment, precision medicine helps a
doctor decide which treatment or drug would best match the patient’s tumor, resulting in
better response and less side-effects. For example, if using genetic changes as treatment
criteria, doctors could take a sample from the tumor mass and send in to have its DNA
sequenced. Once the genetic changes have been found, people with the same genetic
changes in their tumor mass may receive the drug that targets that specific change regardless
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of the type of cancer. Examples for such drugs are Pembrolizumab (Keytruda) and Larotrectinib
(Vitrakvi) (Garber, 2017).
Liver cancer challenge
Primary liver cancer is a major public health concern worldwide, accounting for 8.2% of all
cancer deaths with around 841,000 new cases annually. Most liver cancer (72%) is diagnosed
in Asian countries, with 11% of all cases in Southeast Asia. Primary liver cancer includes
hepatocellular carcinoma (HCC) comprising 75%-85% of cases, bile duct cancer
(cholangiocarcinoma, CCA) comprising 10%-15% of cases, as well as other rare types (Bray et
al., 2018). There are many factors that could lead to formation of liver cancer, such as hepatitis
B virus, hepatitis C virus, parasitic infections, chemical carcinogens and an unhealthy lifestyle,
such as cigarette smoking, excess alcohol intake, and dietary factors (El-Serag, 2011). In
Southeast Asia, especially in Northeastern Thailand, approximately 70% of liver cancers are
CCA due to infection with liver fluke Opisthorchis viverrini (Sripa et al., 2007). Liver cancer is
curable if detected at early stages. Nevertheless, up to 70% of patients undergoing HCC
resection or ablation experience disease recurrence within 5 years (Llovet et al., 2016).
Furthermore, liver cancer responds poorly to conventional chemotherapy. Currently there are
no FDA-approved agents for the treatment of advanced liver cancer. Non-specific kinase
inhibitors such as sorafenib and regorafenib are currently used in HCC, but their clinical benefits
extend survival by a mere 2–3 months (Sullivan, Kenerson, Pillarisetty, Riehle, & Yeung, 2018).
Since most of liver cancer incidence occurs in economically transitioning countries, this cancer
is not as well studied as other common forms of cancer such as lung or breast cancer,
especially not in Asian population. Nevertheless, several genetics studies of liver cancer have
been carried out since early 2000s, including cohorts from Asian countries such as Japan and
China (Nakamura et al., 2015; Sia et al., 2017). These studies identified hundreds of genetic
mutations in both HCC and CCA. However, most of the genetic targets are not actionable, and
only 25% of tumors harbor targetable drivers (Llovet et al., 2018). Furthermore, inhibition of
the actionable target mutations such as PI3K-AKT-mTOR, FGF and c-MET have already been
tested in clinical studies with no significant clinical benefit over the first-line therapy (Torrecilla
& Llovet, 2015). What can we do to overcome this challenge of liver cancer?
Beyond actionable targets
One strategy would be to identify specific liver cancer subtypes. Though each cancer is unique,
common characteristics shared among tumors might help researchers design therapies for
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each individual subtype. In the resent years, many comprehensive molecular analyses of large
HCC and CCA cohorts has been reported (Nakamura et al., 2015; Chaisaingmongkol et al, 2017;
Farshidfar et al., 2017; Jusakul et al, 2017). The integrative multi-omics approach of these new
studies provides in-depth information about the cellular and molecular complexity of liver
cancer.
One example of such efforts is the Thailand Initiative in Genomics and Expression Research
for Liver Cancer (TIGER-LC). The consortium was established to gain understanding of liver
cancer formation and progression, as well as patient outcomes in the Thai population. The
resent study has determined several molecular subtypes and features of HCC and CCA through
systems integration of genomic, transcriptomic and metabolic profiling of 199 Thai liver cancer
patients. The study identified common molecular subtypes linked to similar prognosis among
Thai HCC and CCA. The C1-subtype of both HCC and CCA showed abnormalities in mitotic
checkpoint pathways and poor patient prognosis. The C2-subtype is linked to obesity,
inflammation pathways and bile acid metabolism with better survival outcome. These
molecular subtypes are found in an additional 582 Asian patients from China, Japan and the
US, but are less clearly identifiable in 265 Caucasian patients from Europe, Australia and the
US. These results suggest that Asian liver cancer specimens share common molecular subtypes
with similar genetic drivers, indicating a possible avenue for improvement in therapy of liver
cancer in the Asian population (Chaisaingmongkol et al., 2017).
Despite tremendous effort in understanding liver cancer progression and its classification, the
challenge still lies in clinical implications. There is still no consensus in using molecular
subtypes for clinical staging, nor is there any established liver cancer biomarker for guided
cancer therapy. These could be due to the fact that liver tumor is very heterogeneous in both
cellular and individual levels. And despite the emerging era of precision medicine, we still lack
highly efficient personalized treatments for this traditionally chemoresistant cancer. The
answer might lie in the combination of genomic science, molecular targeted- and immunotherapies.
Our decade long knowledge and studies of HCC and CCA has yet to be transferred to bedside.
Therefore, more effort has to be put into this task in order to improve clinical outcome and
quality of life of all liver cancer patients.
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สารอาหารเป็นหน่วยย่อยที่ศึกษาในวิชาโภชนศาสตร์ แต่การศึกษาในแง่ของพลังงานนับจานวน
แคลอรี จานวนสารมหโมเลกุลเช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน หรืออาหารหลัก 5 หมู่อาจไม่เพียงพอในแง่
ความเข้าใจในการนามาใช้ทางคลินิกและการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงในอาหารหนึ่งชนิดหรือผักหนึ่งอย่างอาจจะมี
สารอาหารมากกว่าสารอาหาร 6 ชนิดที่เคยทราบกันมาก็ได้ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการใช้สารอาหาร
บางครั้งมีเพื่อการบาบัด หรือการให้โภชนบาบัดสาหรับโรคบางชนิด ทาให้ ต้องศึกษาเรียนรู้หลักการออกฤทธิ์
ของสารอาหาร สารอาหารส่วนใหญ่เช่น วิตามินเอ เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายต้องแตกตัวที่ลาไส้ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
กระจายตัวตามร่างกาย ถูกเปลี่ยนแปลงอนุพันธ์และโครงสร้างโดยตับในการนาไปใช้ และขจัดออกจากร่างกาย
เมื่ออยู่ในร่างกายในรูป free form ต้องอาศัยตัวรับคือ receptor ในการออกฤทธิ์ โดยมีตัวรับเฉพาะเช่น
retinoic acid receptor (RXR) ในการออกฤทธิ์และทางานในร่างกาย ทาให้เมื่อพิจารณาหลักการของวิตามิน
ดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับการศึกษาทางเภสัชวิทยา ที่ประกอบไปด้วย เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)
และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) เพียงแต่สารอาหารมีเยอะและหลายรูปแบบทาให้การศึกษาการ
เคลื่อนตัวและการกระจายตัวของสารอาหารในการออกฤทธิ์และตัวรับจึงมีมากมายหลายหลาก จึงขาดข้อมูล
จากมุมมองของสารอาหารที่สาคัญในแง่ของเภสัชวิทยาของสารอาหาร รวมไปถึงเรื่องของ genetics ที่มีผลต่อ
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง metabolism ของสารอาหาร เช่น Vitamin D การออก
ฤทธิ์ ต้ อ งผ่ า นตั ว รั บ ที่ เ รีย กว่ า Vitamin D Receptor แต่ ใ นประชากรทั่ ว ไปมี รายงานถึง การเกิ ด SNPs ใน
Vitamin D Receptor gene (VDR) ทาให้การตอบสนองและออกฤทธิ์ ของวิตามินดี เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
บุ ค คล น าไปสู่ ก ารปรั บ ความรู้ เ รื่ อ งยากั บ ยี น Pharmacogenomics เข้ า สู่ โ ภชนาการกั บ ยี น ที่ เ รี ย กว่ า
Nutrigenomics อันเป็นการนาความรู้พื้นฐานของยีนต่อการออกฤทธิ์ของสารอาหาร และสารอาหารที่ส่งผล
ต่อการแสดงออกของยีนเข้ามาศึกษากันมากขึ้นเพื่อนาไปสู่การปรับคาแนะนาทางด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล
Precision Nutrition ต่อไป
ความรู้และหลักการของเภสัชวิทยาถูกนามาอธิบายและใช้ศึกษาสารอาหารมากขึ้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้ใ นทางคลิ นิก และการศึกษาเชิงลึกรวมไปถึงเข้าใจและสามารถอธิบายการออกฤทธิ์
ปฏิกิริยาของสารอาหารต่อยา รวมไปถึง Precision nutrition ได้ในอนาคต

241

บทนา
Nutritional Pharmacologyเภสัชวิทยาของสารอาหาร สารอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีผลต่อการทางานของร่างกายได้ โดยสารอาหารแต่ละ
ชนิดย่อมส่งผลต่อร่างกายแต่ละอย่าง ความยากของการศึกษา เภสัชวิทยาของสารอาหารอยู่ที่ส่วนมาก อาหาร
ที่รับประทานเป็น complex ไม่ใช่ single agent ที่จะสามารถศึกษาข้อมูลทางเภสัชวิทยาได้ง่ายเหมือนยา
pure compound ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

Nutritional Pharmacology
สารอาหารที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการย่อย ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ลาไส้ ถือเป็นระยะของ
การดูดซึม (absorption) ซึ่งการรับประทานอาหารอื่นหรือยาอื่นร่วมรวมไปถึงลักษณะทาง Physical และ
chemical ของอาหารเองมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นอาหารที่เป็นไขมันจะส่งเสริมการ
ดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการรับประทานพริกไทยดาร่วมกับ Resveratrol สาร
piperine ในพริกไทยดาจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดมาระบบทางเดินอาหารมากขึ้นทาให้เกิดการดูด
ซึ ม Resveratrol มากขึ้ น กว่ า เดิ ม (Johnson, J. J., Nihal, M., Siddiqui, I. A., Scarlett, C. O., Bailey, H.
H., Mukhtar, H., & Ahmad, N. (2011)) จะเห็นว่าอาหารแต่ละชนิดส่งผลต่อการดูดซึมและเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพของสารอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ หลังจากดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าสู่ระยะการ
กระจายตัวของสารอาหาร (distribution) สารอาหารจะกระจายตัวโดยมักจับกับโปรตีนอยู่ในรูป bound
form หรื อ บางครั้ ง ก็ อ ยู่ ใ นรู ป ของ micelle กระจายตั ว ตามกระแสเลื อ ด ดั ง นั้ น เมื่ อ ภาวะโภชนาการ
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีโรคบางเกี่ยวข้องด้วยก็รบกวนการกระจายตัวของสารอาหารได้เช่น เมื่อเจ็บป่วยหรื อ
ทานโปรตีนน้อยระดับโปรตีน albumin จะลดต่าทาให้สารอาหารที่ต้องจับกับ albumin จับได้น้อยลง เกิด
free form มากขึ้นเมื่อมาเกินไปก็อาจเกิด toxic ต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน (Levitt, D. G., & Levitt, M. D.
(2016)) เมื่อสารอาหารกระจายตัวในร่างกายแล้ว ส่วนมากจะเดินทางมาที่ตับเมื่อเกิดกระบวนการเผาผลาญ
เพื่อที่จะขับสารอาหารออก หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโมเลกุลของสารอาหารเพื่อจะนาไปใช้ เอนไซม์ที่รับ
หน้าที่ในการเปลี่ ยนแปลงสารอาหารโดยมากจะเป็น กลุ่มของ Cytochrome P450 ซึ่ งมีหลายชนิดได้แ ก่
CYP1A1 CYP1A2 CYP3A4 CYP2C19 เป็นต้น ซึ่งการรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหาร
นั้นเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลยา ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหาร บ่อยครั้ง
ที่รับประทานสารอาหารพร้อมกันกับยา ยกตัวอย่างเช่นการรับประทาน Grape fruit ควบคู่กับยาปฏิชีวนะซึ่ง
Grape fruit มี ผ ลต่ อ CYP3A4 (Bailey, D. G., Malcolm, J., Arnold, O., & Spence, J. D. (1998))ส่ ง ผล
ทาให้ระดับยาปฏิชีวนะในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งทาให้เกิดพิษได้ จึงจะเห็นว่าเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับยาก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการบริโภคร่วมกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในร่างกายแล้วก็จะ
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เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการขจัดสารอาหารออกจากร่างกาย (Elimination) ซึ่งมักเกิดขึ้นที่ไต เป็นหลักใน
การขจัดสารอาหารออกจากร่างกาย

Nutrigenomics
การศึกษาเรื่องยีนหรือพันธุกรรมต่อการออกฤทธิ์ของยาเริ่มโด่งดังขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น Human
genome project ในปี 2000 เริ่ ม มี ก ารตื่ น ตั ว ศึ ก ษาเรื่อ งยาที่ ควบคุ มการแสดงออกของยี น และยี น มีผล
อย่างไรต่อการตอบสนองของยา ทาให้เริ่มมีการค้นพบว่าสารอาหารมีผลต่อการแสดงออกของยีน และยีนแต่
ละชนิดต้องการปริมาณสารอาหารแตกต่างกัน ได้เฉกเช่นเดียวกันกับยา จึงมีก ารนิยามคาศัพท์ใหม่ขึ้นมาว่า
Nutrigenetics and Nutrigenomics ใช้กันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่นในผู้ที่มีการแปรผันทางพันธุกรรม
ต่อยีนตัวรับวิตามินดี VDR gene polymorphism จะพบว่าการให้วิตามินดี เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนอาจ
ไม่ได้ผลจาเป็นต้องพิจารณา สารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยในการให้ผู้ป่วยกรณีดังกล่าว (Waziri, B., Dix-Peek, T.,
Dickens, C., Duarte, R., & Naicker, S. (2018))

Epigenetics
ภายหลังการศึกษาเรื่อง mutation ของ gene แล้วก็พบว่าบางครั้งยีนที่เกิดการก่อกลายพันธุ์
ไม่ได้แสดงตัวอย่างปกติเสมอไปทาให้มีการศึกษาลงรายละเอียดมากขึ้นเรื่องของการควบคุมการแสดงออกของ
ยีน โดยการทาให้ยีนเปิดหรือปิด gene switch off หรือ turn on โดยพบว่าโดยปกติสาย DNA จะพันรอบ
Histone protein เมื่ อ DNA พั น รอบ Histone protein อยู่ ก็ จ ะท าให้ ยี น นั้ น ปิ ด เมื่ อ จะใช้ transcription
gene จาเป็นต้องทาการเปิดยีนตัวดังกล่าวโดยอาศัยกระบวนการ methylation หรือ acetylation เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย โดยมากสารอาหารมีผลต่อการเกิด acetylation โดยพบในอาหารหลายประเภทเช่น บร็อคโคลี
เชอร์รี่ หรือ วิตามิน บี 12 รวมไปถึงโฟลิก ก็มีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน เช่นในคนไข้ที่มีระดับ
homocysteine สูง โดยมากต้องใช้ B12 กับ folic acid ในการลดระดับhomocysteine แต่คนไข้ที่มี MTHFR
mutation ซึ่งมักจะส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกต่อ epigenetic ของยีนอื่นๆ ร่วมด้วย (Wan, L., Li, Y.,
Zhang, Z., Sun, Z., He, Y., & Li, R. (2018)) ใน กรณีดังกล่าวจะต้องให้ Betaine กับ choline คนไข้แทน
เพื่อลดระดับ homocysteine และควบคุมการแสดงออกของยีนบางตัวได้ หรือมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ดังกล่าวในการตรวจวินิจฉัย เช่นมะเร็งลาไส้ใหญ่มีการดู hypermethylation ของ gene Septin-9 หากพบ
hypermethylation สามารถสันนิษฐานว่าผู้ป่วยอาจมีเนื้องอกหรือมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ด้วยความแม่นยา 88%
ซึ่งตรวจได้จากเลือดทาให้ช่วยการวินิจฉัยมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ว่องไวขึ้น (Xie, L., Jiang, X., Li, Q., Sun, Z.,
Quan, W., Duan, Y., Chen, T. (2018))
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Exosome
เซลล์ของร่างกายสัตว์และพืชมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารเข้าออกตลอดเวลา โดยการสื่อสาร
และหลั่งสารจะมีออร์กาแนลเฉพาะที่เรียกว่า Exosome ในเซลล์จะมี microvesicle หลายตัวในกลุ่มที่ขนาด
เล็ก 30-150 nM ก็จะถือว่าเป็น exosome โดยภายใน exosome จะบรรจุสารต่างๆ เช่น microRNA, non
coding RNA เป็นต้น ซึ่งการศึกษาสารที่บรรจุภายใน exosome จะทาให้เราเข้าใจถึงฟังก์ชั่นการทางานของ
exosome นั้นๆ ที่เราต้องการจะศึกษา เช่นการที่เราดื่มน้านมวัว จะได้ exosome จากวัวเข้ามาสู่ร่างกาย
ส่งผลต่อการควบคุมการแสดงของยีนที่ควบคุมเม็ดเลือดขาวที่รับผิดชอบต่อการเกิดภูมิแ พ้บางอย่างในร่างกาย
ดังนั้น exosome จากอาหารก็มีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนในร่างกายเรา เพียงแต่ยังคงต้องการ
ข้อมูลและการศึกษาในเรื่องดังกล่าวอีกมาก ในการทาความเข้าใจหน้าที่และฟังก์ชั่นของ exosome มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยหน้าที่หนึ่งอย่างของ exosome ที่ทาหน้าที่ขนส่งสารไปยังเซลล์อื่นๆ จึงมีการใช้ exosome
จากเซลล์มะเร็งมาเพาะเลี้ยงแล้วแยก exosome จากนั้นทาการบรรจุสาร curcumin ที่ได้จากขมิ้นชันเข้าไป
ใน exosome แล้วทาการฉีดกลับในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนาให้เกิดมะเร็ง พบว่า exosome จะนาพาโมเลกุล
curcumin ดังกล่าวไปปลดปล่อยเฉพาะที่เซลล์มะเร็งในการทาลายเซลล์มะเร็งนั่นเอง (Bunggulawa, E. J.,
Wang, W., Yin, T., Wang, N., Durkan, C., Wang, Y., & Wang, G. (2018)) ดั ง นั้ น exosome จึ ง เป็ น การ
จะพัฒนาสู่การนาส่งยาได้ในอนาคต และอาจพัฒนาเป็นการคิดค้นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งจากเลือดได้ โย
หลักการที่ว่า exosome ที่หลั่งออกจากเซลล์มะเร็งเป็น exosome ที่มีลักษณะเฉพาะหากเราแยกจากเลือด
มาตรวจวิเคราะห์ได้ก็จะทาให้เราสามารถค้นหาวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้ (Tian, W., Liu, S., & Li, B.
(2019))

Conclusion
การศึกษาเรื่องสารอาหารกับ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือเภสัชวิทยาของสารอาหารนั้น มีมากมาย
หลายมิติ และมีความซับซ้อน แต่สามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติและทางคลินิกเพื่อให้เกิดการรักษาทางด้านการ
ใช้วิตามินและสารอาหารที่ แ ม่ นยาจาเพาะเจาะจงต่อบุคคลมากขึ้น และลดผลข้างเคียง รวมไปถึงทาให้
สารอาหารมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังต้องรอข้อมูลในการวิจัยในแง่มุมต่างๆ เพิ่มขึ้น
ต่อไป
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ชีวนิเวศจุลชีพกับการเปลีย่ นแปลงอย่ างสิ้นเชิงในด้ านการแพทย์
Microbiome Revolution
ธรณัส กระต่ายทอง
THARANUS KRATAITHONG, MD
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จุลชี พซึ่ งอาศัยในพื้นที่ของร่ างกาย (Microbiota) หลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันเกิ ดเป็ น
ชี วนิ เวศจุลชี พ(Microbiome)ซึ่ งยังหมายรวมถึงยีนที่แสดงผลจากจุลชี พด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์ ได้พฒั นา
วิธีการเพื่อจาแนกชนิด สายพันธุ์และบทบาทหน้าที่ของจุลชีพ ที่พบในอวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์จนได้
องค์ความรู ้ ที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดไปได้ ทาให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลชี พกับสุ ขภาพ
ของมนุ ษ ย์ โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความเฉพาะของชนิ ด จุ ล ชี พ ต่ อ บริ เ วณที่ อ ยู่อ าศัย ไม่ ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ที่สามารถทานายการเกิดโรคจากกลุ่มประชากรจุลชีพ การรักษาโรค บทบาท
และกลไกของสารพันธุ กรรม ชี วิตความเป็ นอยู่ การรับประทานอาหาร การใช้ยา หรื อแม้กระทัง่ ลักษณะ
คุณสมบัติของเจ้าบ้านที่จุลชีพอาศัยอยูก่ ม็ ีผลต่อการทางานของจุลชีพด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ : Microbiota; Microbiome; Metagenome; Probiotic; 16S r-RNA
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บทนา
นักวิทยาศาสตร์ พบว่ามนุ ษย์ทุกคน จะมีแบคทีเรี ยและจุลชี พต่างๆนับแสนนับล้านชนิ ดอยู่ตาม
ส่ วนต่างๆในร่ างกาย ประกอบรวมกันขึ้นเป็ นชี วนิ เวศจุลชี พ (microbiome) ซึ่ งหมายถึง องค์ประกอบทาง
พันธุ กรรมทั้งหมดของแบคทีเรี ยและสิ่ งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ จานวนของจุลชีพเหล่านี้ มีมากกว่าจานวน
เซลล์ต่างๆในร่ างกายมนุษย์ท้ งั หมดรวมกันถึง 10 เท่า นักวิทยาศาสตร์ จึงได้ศึกษาและทาการระบุชนิ ดของ
จุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์
โดยได้พฒั นาเทคนิ คในการสารวจและจาแนกชนิ ดของประชากรจุลชีพที่อาศัยอยูใ่ นร่ างกายของ
มนุษย์ รวมทั้งผลกระทบของจุลชีพเหล่านั้นต่อร่ างกายของมนุษย์ แต่จากการศึกษาค้นคว้าที่มากขึ้นก็ทาให้
ทราบได้ว่า นอกจากยีนที่ได้จากพ่อแม่แล้ว ก็ยงั มียีนอีกกว่า 3.3 ล้านยีนจากจุลชี พในร่ างกายมนุ ษย์ที่เป็ น
ตัวกาหนดสุ ขภาพและการเกิดโรคต่างๆของมนุษย์
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การศึกษาชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome)
การศึกษาจุลชีพในมนุษย์เริ่ มต้นตั้งแต่มีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ เป็ นครั้งแรกในปี คศ.1590
โดยZachania Janssen ต่อมา ปลายทศวรรษที่16 Antonie van Leewenhoek และ Robert Hooke ได้คน้ พบจุล
ชี พ เป็ นครั้งแรก ซึ่ งได้มีการศึกษาต่อมาเรื่ อยๆจนถึงปี คศ.2007 NIH ( National Institutes of Health) หรื อ
สถาบันสาธารณสุ ขแห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กาได้ให้ทุนสนับสนุ นงานวิจยั ที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน นั่นคือ
Human Microbiome Project ( HMP ) โดยแบ่งเป็ น2 ระยะ คือ HMP1 และ HMP2 โดยในระยะที่หนึ่ งเริ่ ม
การศึกษาในปี 2007 กินเวลายาวนานเป็ นระยะเวลา10ปี ซึ่ งทาการศึกษาในคนสุ ขภาพดี โดยเก็บตัวอย่างจุล
ชี พจากอวัยวะต่างๆ ได้แก่ โพรงจมูก ช่องปาก ลาไส้ ช่องคลอด แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปศึกษาในแง่ จานวน
ชนิ ด ลาดับยีนและการแสดงออก ( phenotype ) ของจุลชีพ และต่อมาในระยะที่สอง ( HMP2 )ได้ศึกษาจุล
ชีพและโรคในมนุษย์ โดยแบ่งเป็ น3การศึกษาย่อยคือ
1. ในหญิงตั้งครรภ์และการคลอดก่อนกาหนด
2. ในผูป้ ่ วยโรคลาไส้อกั เสบเรื้ อรัง
3. ในผูป้ ่ วยก่อนจะเป็ น เบาหวาน โดยเก็บข้อมูลในแง่ การแสดงออกของยีน โปรตีนโปรไฟล์
แอนตี้บอดี้ ไซโตไคน์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวม ส่ งไปยัง HMP Data Coordination Center ( DCC )
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
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ภาพที่ 1 การศึกษาวิจยั Human Microbiome Project ( HMP )ทั้งสองระยะ
สาหรับการตรวจหาจุลชี พได้มีการพัฒนาเทคนิ คการวิเคราะห์ข้ นั สู งขึ้นที่เรี ยกว่า Metagenome
sequencing หรื อ Sequence-based metagenome ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุลชีพ อันที่จริ ง
แล้วในร่ างกายมนุษย์น้ นั มีจุลชีพมากกว่าจุลชีพประจาถิ่นที่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เคยพบโดยใช้วิธีการตรวจสอบ
แบบดั้งเดิ ม ด้วยเทคนิ คการเพาะเลี้ยงเชื้ อ( culture based studies ) ซึ่ งวิธีการนี้ ยงั มีขอ้ จากัดอยู่มาก คือไม่
สามารถทาสภาพแวดล้อมภายในจานเพาะเชื้ อให้เหมือนกับในธรรมชาติที่จุลชี พเหล่านั้นอาศัยอยู่ได้ วิธี
การศึกษาจุลชีพด้วยเทคนิ ค Sequence-based metagenomics หรื อ Metagenome sequencingนั้น เป็ นการศึกษา
เพื่อระบุชนิ ดของจุลินทรี ย ์ โดยใช้ยีน 16S rRNA เป็ นหลัก สามารถทาได้โดยการสกัดดี เอ็นเอ หรื อสาร
พันธุกรรมจากจุลชีพที่อาศัยอยูจ่ ากบริ เวณต่างๆในร่ างกายมนุษย์ แล้วนามาตรวจหาลาดับเบส (base) ทาให้
เราทราบว่า ดี เอ็นเอเหล่านั้นมากจากจุลชี พชนิ ดใด สามารถบอกได้ถึงระดับกลุ่ม (genus) และสายพันธุ์
(species)
ยี น 16S rRNA นั้น สามารถบ่ ง ชี้ ได้เ พี ย งชนิ ด ของกลุ่ ม ประชากรจุ ล ชี พ แต่ ไ ม่ ส ามารถบ่ ง ชี้
ความสามารถในการทางานของจุลชี พได้ ดังนั้น ในปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ บางกลุ่ม จึงให้ความสนใจใน
การใช้ Functional gene ในการหาความหลากหลายของจุลชี พ (Function-based metagenomics assay) อัน
ได้แก่การตรวจ Metaproteomics และ Metabolomics เป็ นต้น
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ภาพที่ 2 เทคนิคในการใช้วิเคราะห์จุลชีพ
จุลชีพในลาไส้ ( GUT MICROBIOTA )
จุลชีพที่อาศัยในร่ างกายมนุ ษย์ มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ต้ งั แต่ 3,500 - 35,000 สายพันธุ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ เวณไหนของร่ างกายที่ทาการศึกษา
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะส่ วนของจุลชีพที่มีจานวนและความหลากหลายมากที่สุดคือในลาไส้ โดย
พบว่ามีจุลชีพมากกว่า 1000ล้านตัวโดยมีการศึกษาในอุจจาระของมนุษย์โดยเก็บข้อมูลถึง1200 คน จากทั้ง
ในอเมริ กา จีน ยุโรป เราสามารถระบุได้ถึง9.9 ล้านยีนของจุลชีพ และพบว่าจุลชีพมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับมนุ ษย์ที่มนั ได้อาศัยอยู่โดยมีหน้าที่สาคัญในแง่ สอนภูมิตา้ นทานของมนุ ษย์ให้ทางานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันจุลชีพก่อนโรค( pathogen )ไม่ให้เจริ ญเติบโต รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของเซลล์และการ
งอกใหม่ของหลอดเลือด ตลอดจนควบคุมหน้าที่ของต่อมไร้ท่อภายในลาไส้ สร้างสารสื่ อประสาท วิตามิน
กาจัดสารพิษรวมทั้งมันสร้างพลังงาน 5-10% ของพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวัน
จากผลการศึกษายิ่งพบว่าจุลชี พในลาไส้น้ ันมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดกับการเกิ ดโรคเรื้ อรั ง
ต่างๆ ได้แก่มะเร็ ง โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ โรคภูมิตา้ นทานทาลายตัวเอง โรคระบบประสาท
รวมทั้งโรคทางจิตเวช ย่อมแสดงให้เห็นว่าจุลชีพในลาไส้ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของมนุษย์
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ภาพที่3 ความเกี่ยวข้องกันระหว่างหน้าที่ของจุลชีพในลาไส้และโรคที่มีความสัมพันธ์กนั
การศึกษาจุลชีพในลาไส้ที่มีผลในแต่ละช่วงอายุพบว่า โดยเริ่ มตั้งแต่การตั้งครรภ์ สภาวะภายใน
มดลูกที่ตวั อ่อนของมนุษย์ฝังตัวนั้น เป็ นสถานะปลอดเชื้อ แต่จาการศึกษาเราสามารถพบจุลชีพได้ท้ งั ใน รก
น้ าคร่ า ขี้เทา ซึ่ งการที่พบจุลชี พเหล่านี้ ย่อมแสดงให้เห็ นว่า มีการสัมผัสของทารกกับจุลชี พของมาดาใน
ระหว่างการคลอด
และมี รายงานทางวิชาการแสดงให้เห็ นว่า เด็กที่ เกิ ดจากการคลอดโดยธรรมชาติ จะได้รับแบคที เ รี ย ที่ มี
ประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัด เนื่ องจากเด็กที่คลอดด้วยวิธีผ่าตัดจะไม่มี
โอกาสได้สัมผัสน้ าคร่ าและแบคที เ รี ย ที่ อยู่ใ นช่ องคลอดแม่ ซึ่ งมี แ บคที เ รี ย ที่ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภูมิคุม้ กัน และการพัฒนาของสมอง
และการศึกษาจุลชีพในลาไส้ของมนุษย์ช่วงขวบปี แรกจนถึง5ปี จะพบว่ามีการขยายตัวของจุลชีพ
อย่างช้าๆและความหลากหลายยังน้อยกว่าผูใ้ หญ่ ส่ วนในวัยเด็ก( 7-12 ขวบ )จะพบจุลชีพคล้ายๆกับผูใ้ หญ่
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แต่ จะพบพวก Anaerovorax Bifidobacterium Faecalibacterium และ Lachnospiraceae ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการ สร้ า ง วิ ต ามิ น บี 1 2 และโฟเลต มากกว่ า ในผู ใ้ หญ่ ส่ ว นในผู ใ้ หญ่ จ ะพบจุ ล ชี พ ในกลุ่ ม
Bacteroidetes และ Firmicutes เป็ นกลุ่มจุลชี พหลัก และในผูใ้ หญ่น้ ันชนิ ด และความหลากหลายของสาย
พัน ธ์ ุุ ก็ค่ อ นข้า งจะคงที่ เ มื่ อ เที ย บกับ ในทารก ซึ่ ง จุ ล ชี พ ที่ อ าศัย ในแต่ ค นมี ล ัก ษณะจ าเพาะเหมื อ นดั่ง
ลายนิ้ วมือซึ่ งไม่เหมือนกันในแต่ละคน และเกี่ ยวโยงไปยังปฎิ กิริยาเมตาบอรึ ซ่ ึ มต่างๆในร่ างกาย ได้แก่
Fermentation Methanogenesis Oxidative Phosphorylation และ Lipopolysaccharride biosynthesis ส่ ว น
ในคนสู งอายุพบว่า มีจานวนจุลชีพลดลงทั้งในด้านจานวนและความหลากหลายของจุลชีพ ซึ่งนาไปสู่ ความ
เสื่ อมของระบบภูมิตา้ นทานและนาไปสู่ ภาวะการติดเชื้อได้ง่าย หรื อ โรคมะเร็ งในที่สุด
Zhang และคณะ (ปี ค.ศ.2009) ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกันระหว่างคนที่มีน้ าหนักปรกติ คนที่
เป็ นโรคอ้วน ในคนที่เป็ นโรคอ้วนจะพบทั้ง Prevotella spp. และ Methanogenic archaea
Methanogens จะทาการกาจัดไฮโดรเจนที่ผลิตโดย Prevotella spp. Prevotella spp. สามารถผลิตกรดไขมัน
สายสั้นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งคนที่มีจุลชีพชนิ ดนี้ อยูใ่ นร่ างกายก็จะสามารถดูดซึ มกรดไขมัน
จึงเป็ นสาเหตุของโรคอ้วนได้
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ภาพที่ 4 การศึกษาความสัมพันธุ์ของหน้าที่ของจุลชีพกับช่วงอายุต่างๆของมนุษย์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อจุลชีพในลาไส้
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อจุลชีพในลาไส้ได้แก่ ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ได้แก่ วิธีการคลอด
ของทารกว่าป็ นเช่ นไรเป็ นการผ่าคลอดหรื อ คลอดโดยวิธีธรรมชาติ กรรมพันธ์ุุของผูอ้ าศัย ระบบภูมิ
ต้านทานของผูอ้ าศัย การรับประทานอาหารอันได้แก่ การได้รับนมแม่หรื อได้รับนมผง ยาต่างๆรวมทั้ง
ยาปฎิชีวะ การสัมผัสยาฆ่าแมลงและอาหารเสริ มต่างๆ การติดเชื้อ การพักผ่อนนอนหลับ สิ่ งแวดล้อมที่ไป
สัมผัสเอาจุลชีพเข้ามา ซึ่ งสิ่ งต่างๆดังกล่าวจัดเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่จะส่ งผลทาให้เด็กกลายเป็ นโรค ได้แก่ โรค
อ้วนและโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยงั มีผลที่ตามมาจนมาถึงวัยผูใ้ หญ่โดยมีปัจจัยจาก เพศ อายุ น้ าหนักตัว ระยะ
ที่เริ่ มมีโรคเรื้ อรังต่างๆเช่น เบาหวาน และการทานอาหาร ประวัติการใช้ยาปฎิชีวนะ การสู บบุหรี่ การติดเชื้อ
ภู มิแ พ้ มลภาวะทางอากาศ ซึ่ งปั จ จัย เหล่ านี้ จะส่ งผลกระทบต่ อชี ว จุ ลชี พ และสะท้อนกลับมาสู่ สุ ข ภาพ
โดยรวมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่นการคลอดของทารกนั้น วารสารทางการแพทย์ Proceedings of the National
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Academy of Scienceได้ ตี พิ ม พ์ บ ทความว่ า เด็ ก ที่ ค ลอดโดยวิ ธี ธ รรมชาติ น้ ั น จะได้ รั บ จุ ล ชี พ กลุ่ ม
Lactobacillus จากช่องคลอดแม่ ส่ วนเด็กที่ผา่ คลอดกลับได้รับจุลชีพ ไม่พึงประสงค์กลุ่ม Staphylococcus ซึ่ง
ในกลุ่มนี้ พบความสัมพันธ์กบั โรคต่างๆได้แก่ หอบหื ด ภูมิแพ้ โรคอ้วน เบาหวานชนิ ดที่1 โรคภูมิตา้ นทาน
ทาลายตัวเอง แตกต่างจากกลุ่มแรกอย่างชัดเจนซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากจุลชีพที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของจุลชีพในการป้องกันและรักษาโรค
ภาวะการติดเชื้อ Clostridium difficile
ในกรณี ที่มีการติดเชื้อ C. difficile ชนิ ดดื้อยาอย่างรุ นแรง มีการรักษาที่ได้ผลดีสูงถึง 90 % คือการ
ทา FMT ( Fecal Microbial Transplantation ) ซึ่ งหลักการรั กษาโดยวิ ธี FMT คื อการปลู ก ถ่ ายจุ ลชี พ จากผู ้
บริ จาคที่มีสุขภาพดีไปยังผูป้ ่ วย ซึ่งจุลชีพที่ปลูกถ่ายจะไปทาการแก้ไขภาวะไม่สมดุลทางจุลชีพ (Dysbiosis)
ภายในสาไส้ ซึ่ งจากการศึกษายังพบว่า การรักษาโดยวิธี FMT นั้น ได้ผลดีพอประมาณกับผูป้ ่ วยโรคลาไส้
อักเสบชนิ ดเรื้ อรัง (Inflamatory Bowel Disease) แต่การทา FMT ก็ยงั มีขอ้ ระวังในแง่ การติดเชื้ อ หรื อการ
ถ่ายทอดลักษณะการแสดงออกบางประการของจุลชีพ

ภาพที่ 5 หลักการปลูกถ่ายจุลชีพ ( Fecal microbial Trasplantation )

ตลอดจนอาการของโรคอื่นๆที่ไม่แสดงออก จากผูบ้ ริ จาคมายังผูร้ ับการปลูกถ่าย ดังนั้นจึงได้มี
การพัฒนาโดยหาสายพันธุ์จุลชี พ ที่เหมาะสมบางสายพันธุ์หรื อหลายสายพันธุ์มาเพื่อใช้ในการรักษาโรค
หรื อป้องกันโรคต่างๆซึ่งเรี ยกว่า Microbial-Based Therapertics ซึ่งผูป้ ่ วยจะได้รับจุลชีพที่เฉพาะต่อโรคและ
การรักษาและมีประโยชน์แม้กระทัง่ การใช้จุลชีพร่ วมกับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบนั ของโรคชนิดนั้นๆ
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ภาะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis) และผลผลิตจากจุลชีพ
จากการศึกษาพบว่าจุลชี พในลาไส้ จะมีการสร้างสาร Trimethylamine ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยน
สาร Phosphatidylcloline และ L-Carnitine ซึ่ งผลจากปฏิ กิริยาอ๊อกซิ เดชั่น จะได้สาร Trimethylamine Noxide (TMAO ) โดยที่พบว่า TMAO สร้างมาจากลาไส้โดย TMA monooxygenase ซึ่ งสร้างจากจุลชีพพวก
Pseudomonas สาหรับ TMAO ที่อยูใ่ นกระแสเลือดนั้น จัดเป็ นความเสี่ ยงอย่างยิง่ ต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ ทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์ ระหว่างTMAO กับความเสี่ ยงในการเกิด
โรคมะเร็ งลาไส้ใหญ่ รวมถึงโรคเบาหวาน ส่ วนปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างTMAO นอกจากจุลชีพและยัง
เกี่ยวข้องกับการรับประทานเนื้ อแดงเป็ นประจาอีกด้วย และยังมีสารอีกชนิ ดหนึ่ งคือ Bacteriocins ซึ่ งสร้าง
จากจุลชีพในลาไส้มีความสาคัญในแง่สามารถฆ่าและยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อโรค ( Pathogen ) รวมทั้ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนิเวศจุลชีพในลาไส้ โดยที่แบคทีริโอซินที่สร้างโดย Lactic acid Bacteria เป็ นชนิด
ที่มีฤิทธิ์ ในการยับยั้งแบคทีเรี ยค่อนข้างกว้าง จึงมีการนาไปใช้ประโยชน์ในการแปรรู ปอาหารเพื่อลดการใช้
วัตถุกนั เสี ยที่เป็ นสารเคมี
ภาวะพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงหรื อโรคทางจิตประสาท
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุลชี พในลาไส้จนเกิด ภาวะไม่สมดุล
ของจุลชี พในลาไส้ (Dysbiosis) จะมีภาวะของผนังของเซลล์เยื่อบุลาไส้สูญเสี ย การป้ องกันการซึ มผ่าน
(Permeability) ทาให้มีก ารเพิ่มขึ้ น ของ 4Ethylplenylsufote (4EPS) ซึ่ งจัด เป็ นสารที่ มีพิษต่ อเซลประสาท
(Neuro-Toxin) ซึ่งทาให้สัตว์ทดลองมีอาการแสดงออกแบบวิตกจริ ต (Anxiety)ขึ้นมาได้ รวมทั้งพบว่าจุลชีพ
บางอย่างเมื่อเกิดความไม่สมดุลแล้วจะให้ไม่สามารถสร้างสารสื่ อประสาทบางอย่างเช่น serotonin จึงทาให้
เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้ และในปั จจุบนั ได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่ องGut-Brain Axis (GBA) ซึ่งเป็ นความ
เกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างจุลชีพในลาไส้และสารสื่ อประสาทในสมอง
มะเร็งวิทยา
เริ่ มมีการศึกษาจุลชี พในลาไส้กบั การรักษามะเร็ ง โดยที่หลักการรักษาจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิ
ต้านทานของมนุ ษ ย์กับเซลล์มะเร็ ง โดยเรี ย กว่า Cancer Immunotherapy โดยจุ ลชี พไปกระตุ น้ ระบบภู มิ
ต้านทานและจัดการกับสิ่ งแวดล้อมของมะเร็ ง เช่นจากการศึกษา พบว่าจุลชีพกลุ่ม BIfidobacterium จะไป
กระตุน้ และควบคุมเซลล์เดนไดรตริ ค (Dentrtic cell) ซึ่งไปเพิ่มประสิ ทธิภาพของ Tumor-Specific CD8+ T
cell จึงสามารถควบคุมมะเร็ งได้ดีเทียบเท่ากับการรักษาด้วย Anti-PD-L1 (Programmed cell death ligard1)
และต่อมายังมีการค้นพบว่า L.casei, ATCC34 สร้างสาร Ferrichrome ซึ่ งสามารถยับยั้งการกระจายตัวของ
โรคมะเร็ งลาไส้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โรคซึ่งเกีย่ วข้ องกับการอักเสบ และเมตาบอลิก (Metabolic Disease)
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จากการศึ ก ษาพบว่ามี ความสัมพัน ธ์กัน อย่า งแนบแน่ น ระหว่างจุ ลชี พ ในลาไส้ และระบบภู มิ
ต้านทานในร่ างกายมนุษย์ ซึ่ งถ้าเราสามารถแยกและระบุสารพันธุ์ได้อย่างชัดเจน จะสามารถนาจุลชีพมาใช้
เพื่อรักษาภาวะการอักเสบในร่ างกายได้ เช่น เมื่อได้ทาการแยกสายพันธุ์พวก Clostridium มาใช้รักษา กลุ่ม
ลาไส้อกั เสบจากการแพ้ (Allergic colitis) พบว่าการอักเสบลดลงอย่างชัดเจน และยังพบว่า L. lactis สามารถ
กระตุน้ การสร้าง IL-10 ซึ่ งเป็ น
ไซโตไคน์ที่ลดการอักเสบได้ ซึ่ งทาการศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีภาวะ
ลาไส้อกั เสบ ( Colitis ) และภาวะภูมิแพ้ของหลอดลม( Allergic Airway Inflammation )
ส่ ว นการศึ ก ษาในส่ ว นของเมตาบอลิ ก พบว่ า จุ ล ชี พ กลุ่ ม Escherichia Coli กระตุ ้น การสร้ า ง
ฮอร์ โ มนล าไส้ ได้แ ก่ GLP-1 (Glucagon – like peptide1 ) และ Peptide YY ซึ่ ง มี ผ ลกระตุ ้น สมองในแง่
ความรู ้สึกอิ่ม และไม่อยากอาหาร
ความเกีย่ วข้ องของจุลชีพกับระบบภูมิคุ้มกัน
Surana และ Kasper (ปี ค.ศ.2014) ได้ทาการศึกษาว่าชีวนิเวศจุลชีพก่อให้เกิดการพัฒนาและรักษา
สมดุ ลของระบบภูมิ คุม้ กันได้อย่างไร มีจุลชี พอยู่หลายสายพันธุ์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าส่ งผลดี ต่อการ
ทางานของระบบภูมิคุม้ กัน แต่ก็ยงั มีอีกมากมายเช่นกันที่ยงั ไม่ถูกค้นพบ เราอาจจะเข้าใจว่า “โพรไบโอติก”
(Probiotic) ที่มีผลต่อจุลชีพที่มีประโยชน์บางชนิด
นอกจากนี้ Surana และ Kasper (ปี ค.ศ. 2014) ยังระบุว่า สถานที่ เวลาและสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นตัว
แปรร่ วมที่สาคัญต่อปฏิสมั พันธ์ของจุลชีพกับระบบภูมิคุม้ กัน
สรุปทิศทางในการศึกษาชีวนิเวศจุลชีพในอนาคต
ทศวรรษที่ผา่ นมาได้เห็นความก้าวหน้าเป็ นอย่างมากในการศึกษาทางด้านจุลชีพ และชีวนิ เวศจุล
ชี พในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนยีนของมนุ ษย์ เพื่อทานายความเสี่ ยงในการเกิดโรคจากการแสดงออกของยีน
และผลลัพธ์จากยีนของจุลชี พกับมนุ ษย์ ซึ่ งในอนาคตก็มีแนวโน้มในการพัฒนามากขึ้น ชี วนิ เวศจุลชี พมี
ศักยภาพอย่างมากในการแทรกแซงการรักษาโรค ผลของยาปฏิชีวนะกับชีวนิเวศจุลชีพ โพรไบโอติก ชีวนิ
เวศจุลชี พกับปั ญหาโรคอ้วน ปั ญหาทางจิตประสาทในมนุ ษย์และ จุลชี พกับการรักษาโรคมะเร็ ง โรคภูมิ
ต้านทานทาลายตนเองหรื อแม้กระทัง่ โรคหัวใจ งานวิจยั ต่างๆที่ได้กล่าวมาล้วนเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้
ประโยชน์จากชีวนิเวศจุลชีพ
สิ่ งที่น่าสังเกตก็คือ บทบาทและกลไกของสารพันธุกรรมชีวิตความเป็ นอยู่ การรับประทานอาหาร
ชนิ ดของอาหาร ยาที่ใช้ หรื อแม้กระทัง่ ภูมิประเทศที่เจ้าบ้านที่จุลชีพอาศัยอยูก่ ็มีผลต่อการทางานของจุลชีพ
ด้วยเช่นกัน ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคนิ คต่างๆ ที่เรี ยกว่า Functional-based metagenomics เพื่อศึกษาสิ่ ง
ที่จุลชีพในสิ่ งแวด ล้อมนั้นๆ ผลิตได้ เช่น เอ็นไซม์ สารใหม่ซ่ ึ งไม่เคยแยกได้มาก่อน เช่น TrimethyamineN-oxide (TMAO ) จึ ง น่ า จะเป็ นวิ ธี ก ารที่ ดี ก ว่ า ในการทราบถึ ง จลศาสตร์ ข องจุ ล ชี พ ที่ ต อบสนองต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
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งานวิ จ ัย ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ว คื อ องค์ค วามรู ้ ที่ ใ ช้ใ นการอธิ บ ายระบบนิ เ วศของจุ ล ชี พ ระบุ
ปฏิสัมพันธ์ของยีนระหว่างจุลชีพกับเจ้าบ้านและระหว่างจุลชีพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จึงเป็ นสิ่ งที่ช่วย
ให้เราสามารถคลี่คลายความสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพที่อาศัยอยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์กบั สุ ขภาพของมนุษย์ได้
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Electro interstitial scan (EIS) and clinical applications
ภาวิต หน่อไชย
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในปัจจุบันแนวคิดในการดูแลสุ ขภาพของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเริ่ม
แสวงหาการดูแ ลสุ ขภาพก่อ นที่ โรคจะเกิดขึ้ น ภายใต้ความสะดวกรวดเร็ วและสบาย (Convenient and
comfortable) ไม่รุกรานความรู้สึก (Non-invasive) ต่อกายและใจมากเกินไป การใช้เครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงของโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non communicable diseases : NCDs) นัน้ เป็นวิธกี ารหนึ่ง
ที่ประชาชนจะสามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการดาเนินชีวิตแบบเนือยนิ่ง
(Sedentary lifestyle) มีส่วนสาคัญในการเพิ่มปัจจัยเสี่ยง อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลัก
จากโรคอ้วนลงพุง(Metabolic syndrome) (D'Agostino et al., 2008; Mahmood, Levy, Vasan, & Wang,
2014) และเป็นสาเหตุหลักของอัตราป่วยและตายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย(Aekplakorn et
al., 2007)
จากการสารวจสภาวะสุขภาพคนไทยทั่วประเทศโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2557 สรุป
พบว่าความชุกของบางปัจจัยเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ภาวะอ้วน และภาวะไขมันในเลือดสูง การกินผักผลไม้
ไม่เพียงพอ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDsถึงร้อยละ 71.3 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด ((สวรส.), 2014) อย่างไรก็ตามโมเดลด้านการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบัน ไม่ได้จากัดเฉพาะ
การแพทย์ทางหลั ก (Conventional medicine) หากแต่รวมไปถึงการแพทย์ทางเลือกด้วย (Alternative
medicine) การรับทราบข้อมูลปัจจัยเสี่ยงก่อนจะทาให้คนไข้มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นในการจัดการ
สุขภาพตนเอง
อุปกรณ์การตรวจคัดกรองสุขภาพที่ใช้หลักการวัดแรงต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (Bioimpedance
analysis) โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ (Electrical interstitial scan) แล้ววัด
คลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้วประมวลผลด้วยซอฟแวร์นั้นมีบทบาทมากขึ้นประเมิ นได้หลายอย่างในการตรวจเพียง
ครั้งเดียว(Ivorra et al., 2005; Maarek, 2012) เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงรูปแบบการดาเนินชีวิตในแนวทาง
ของการป้องกัน ชะลอ หรือลดปัญหาจากการเจ็บป่วยรุนแรงในอนาคต
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ระบบการตรวจสแกนอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล (Electro Interstitial Scan, EIS)
เป็นหลักการของ Galvanic skin response (GRS) หรือ Electrodermal response device (EDR)
ใช้หลักการปล่อยประแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านเนื้อเยื่อชนิดต่างๆแล้ววัดคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจคัด
กรองและทานายเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system activity)(Lewis et al.,
2011)
หลักการของการทางานของ Electro Interstitial Scan มี 2 ระบบปฏิบัติการในการตรวจร่วมกัน ดังนี้
1. Electro Interstitial Scan
เทคนิค EIS นั้นใช้วัดความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าระหว่างสองจุดในร่างกาย (Bioimpedance) โดย
อาศัยหลักการว่า เนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายนั้น มีความต้านทานและความสามารถในการนากระแสไฟฟ้า
ต่างกัน ซึ่งการวัดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นสามารถนาไปวิเคราะห์การทางานของอวัยวะต่างๆได้ (Ivorra et al.,
2005; Maarek, 2012)
2. Bioimpedance module
ใช้วิธีการวัดแรงต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (bioelectrical impedance) เพื่อใช้ในการประเมิน
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย (body composition) อาทิ ของเหลว กล้ามเนื้อ ไขมัน กระดูก เป็น
ต้น ใช้เทคนิค bioelectrical impedance analysis
ความเป็นมาและรายละเอียดของการตรวจ Electro Interstitial Scan
ก าร ศึ ก ษ าท างวิ ท ย าศาสตร์ ของ GSR เริ่ ม ขึ้ น ใ นต้ น ปี 1900 Reich studied GSR at the
Psychological Institute at the University of Oslo in 1935
เริ่ ม มี ก ารใช้ ม ากขึ้ น ในหลายการศึ ก ษา ช่ ว งปี ค.ศ. 1960-1970 และเริ่ ม นิ ย มลดลงเนื่ อ งจากมี
เทคโนโลยีใหม่ๆมาแทน อาทิ EEG และ MRI EIS จัดเป็นประเภทหนึ่งของ Galvanic skin response (GSR)
มีการนา electrochemistry, bioimpedance, and physiology ของต่อมเหงื่อมาช่วยในการตรวจวัดการ
นาพากระแสไฟฟ้า และประเมินจากการตอบสนอง
Galvanic skin response (GRS) เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดการสื่อกระแสไฟฟ้าจากผิวหนัง โดย
ผ่ า นกระบวนการตอบสนองของต่ อ มเหงื่ อ ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยระบบประสาทอั ต โนมั ติ ซิ ม พาเทติ ก (post
sympathetic cholinergic system) เทคนิคการตรวจแบบ EDR (Electrodermal response device) โดย
การวัดการตอบสนองทางสัญญาณไฟฟ้าของร่างกายผ่านทางผิวหนัง (Lewis et al., 2011),(Vitale, Quatrale,
Giles, & Birnbaum, 1986) ซึ่งมีวิธีการคล้ายกับการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และคลื่นไฟฟ้าของสมอง
(EEG) โดยสัญญาณทางไฟฟ้าที่วัดได้นั้นจะถูกซอฟแวร์แปลผลเป็นการทางานของระบบต่างๆของร่างกาย โดย
ผ่านอัลกอริธึ่ม (algorithm) ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถบอกการทางานของระบบอวัยวะต่างๆได้ เช่น
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ระดับสัญญาณที่แรงขึ้นอาจหมายถึงข้อบ่งชี้ถึงการอักเสบระหว่างการวัดนั้นไฟฟ้ากระแสตรงขนาดอ่อนๆจะถูก
ปล่อยจาก electrode ที่แปะอยู่ตามร่างกาย 6 จุด (หน้าผากสองจุด ฝ่ามือทั้งสองข้าง ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง)
เครื่องจะปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงออกมาในระดั บอ่อนๆ ระหว่าง electrode 2 จุดในหลายทิศทางได้ทั้งหมด
11 ทิศทางคู่วัด และวัด Bioimpedance ออกมาผ่าน signal processing analysis และแสดงผลออกมาเป็น
กราฟฟิคทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ค่า Bioimpedance ที่วัดได้ยังสามารถคานวณองค์ประกอบของ
เนื้อเยื่อในร่างกายได้ (Body composition) รายงานผลเป็นร้อยละของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆเช่น กล้ามเนื้อ ไขมัน
และกระดูกได้ โดยเครื่องจะบันทึกสัญญาณไฟฟ้าที่ซับซ้อนนี้ แล้วประมวลผลด้วยอัลกอริธึ่ม (Algorithm)
ความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแรงต้านของเนื้อเยื่อต่างชนิดกันนั้นพบว่าเป็นสัดส่วนกับลักษณะและ
ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ (Ivorra et al., 2005) การเหนี่ยวนากระแสไฟฟ้านั้นก็พบว่าสัมพันธ์กับการสร้าง
ATP ภายใน mitochondria ของเซลล์ จึงใช้วัด กิจกรรมของระบบประสาทแบบซิมพาเทติก (Sympathetic
nervous system) ได้ สูตรการวิเคราะห์จากการวัดพารามิเตอร์ต่างๆนั้นเป็นความลับทางการค้าของผู้ผลิต
อย่างไรก็ตามหลักการวิเคราะห์มีการอ้างอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากหลาย
หน่วยงาน(Creaform, 2013)
ลาดับขั้นตอนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อประมวลผล (Measurement process)
เมื่อไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current) ขนาดอ่อน 1.28 โวลท์ (Volt) 200 ไมโครแอมป์ (µA ) ผ่าน
11 เส้นทางเดินของอิเล็กโตรดทั้ง 6 จุดของร่างกาย โดยระบบซอฟแวร์มีการปรับทางเดินกระแสไฟฟ้าให้มีการ
เดินทางทั้งขั้วบวกและขั้วลบและสลับกัน สื่อนาไฟฟ้าของแต่ละเส้นทางมีการวัดทุก 32 มิลลิวินาทีเป็นเวลา 1
วินาทีสาหรับแต่ละขั้ว
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รายละเอียดของกระบวนการตรวจ Electro Interstitial Scan มี 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 : ทางเข้าของกระแสไฟฟ้าจากขั้วอิเลคโตรดที่เริ่มต้น
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ากว่า 10 V ไม่สามารถทะลุผ่านชั้น stratum corneum ได้(Chizmadzhev
et al., 1998) วิธีเดียวที่กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายคือผ่านท่อของต่อมเหงื่อ เส้นทางนี้แสดงให้เห็นถึงวิถีทาง
สรีรวิทยาของของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ (interstitial fluid) ในที่นี่หมายถึงเหงื่อนั่นเอง(Hashimoto, 1971)
ขั้นตอนที่ 3 ทางเดินกระแสไฟฟ้าในร่างกายระหว่าง 2 ขั้วไฟฟ้า (Electrodes)
ใจความสาคัญของขั้นตอนที่ 3 คือ เส้นทางการเคลื่อนผ่านของประจุไฟฟ้าในของเหลวระหว่างเซลล์
(interstitial fluid) โดยเยื่อหุ้มเซลล์ทาหน้าที่คล้ายฉนวน ส่งผลให้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถผ่านเข้าเซลล์ได้
เพราะฉะนั้นไฟฟ้ากระแสตรงจึงผ่านของเหลวระหว่างเซลล์นั่นเอง ในส่วนของเหลวระหว่างเซลล์อิออนอิสระ
สามารถนาไฟฟ้าได้ ส่วนความสามารถในการนากระแสไฟฟ้า ขึ้นกับความเข้มข้น ชนิดประจุ และการเคลื่อนที่
ของอิออนอิสระในของเหลวระหว่างเซลล์ ความเข้มข้นของอิออนอิสระ เป็นสัดส่วนกับอัตราส่วนความเข้ม
ไฟฟ้ า ต่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า (intensity/voltage) ดั ง นั้ น เมื่ อ ความเข้ ม ข้น ของไอออนิก เพิ่ ม ขึ้น ความเข้ ม ไฟฟ้ า
(intensity) จะเพิ่มขึ้นส่วนแรงดันไฟฟ้า(voltage) จะน้อยลง (Foster & Schwan, 1989) (Gabriel, Lau, &
Gabriel, 1996) การกระจายไฟฟ้านั้น เยื่อหุ้มเซลล์มีความสามารถในการเก็บพลังงาน (นั่นคือมันมีคุณสมบัติ
เป็นฉนวน)
ในปี 1940 โคลน าเสนอการแสดงออกทางคณิต ศาสตร์ค รั้ง แรกที่สามารถอธิ บ าย “depressed
semicircles” ที่พบในการทดลองเรียกว่าสมการของโคล (Cole equation) อธิบาย ความกว้างของสเปกตรัม
การกระจายตัวทางชีวภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอัลฟ่าพารามิเตอร์ (α) มีเชื่อมโยงกับแบบจาลอง
Fricke – Morse นั่นคือ หาก α = 1 ในสมการของโคล(Cole equation) จะมีค่าเท่ากับในโมเดลของ Fricke
– Morse การจาลองระบุว่าความกว้างของการกระจายประจุไฟฟ้าสามารถถูกกาหนดได้โดยสัณฐานวิทยา
(Morhpology) ของช่องว่างนอกเซลล์ (Extracellular spaces) (Ivorra et al., 2005)
ขั้นตอนที่ 4 5 และ 6 กระบวนการลาเลียงกระแสไฟฟ้าไปสู่ขั้วปลาย (Passive electrode)
ขั้นตอนที่ 4 คือ กระแสไฟฟ้ากระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติโคลิเนอจิก (Electrical stimulation
cholinergic fiber)
ขั้นตอนที่ 5 คือสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน (Ach) และสารไนตริกออกไซด์ (NO) ถูกหลั่งออกมา
กระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้ต่อมเหงื่อเกิดปฏิกิริยาและเกิดการตอบสนองเชิงกลที่เกิดขึ้นจากแรงเฉือน
(mechanical shear stress) จากนั้นเกิดการกระตุ้นกระบวนการพลังงานจนกระทั่งกระตุ้นเอนไซม์
Endothelial nitric oxide synthase ทาให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องทาให้เปลี่ยนแปลงการเข้าออกของ
โพแทสเซียม (potassium permeability) ทาให้กล้ามเนือ้ เรียบของหลอดเลือดเกิดการคลายตัวและการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเหงื่อจากต่อมเหงื่อ การปล่อย acetylcholine (Ach) ควบคุมโดย hypothalamus
และในกรณีของการตอบสนองของเหงื่อทาหน้าที่เป็นการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของเลือดและหรืออุณหภูมิ
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ของผิวหนัง (Petrofsky, Hinds, Batt, Prowse, & Suh, 2007) การตอบสนองเชิงกลที่เกิดขึ้นจากแรงเฉือน
(mechanical shear stress) ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 มีการหลั่งของเหงื่อในลาดับถัดมา
ขั้นตอนที่ 7 กระแสไฟฟ้าเดินทางไปยังอิเลคโตรดสิ้นสุด
หลังจากครบ 7 ขั้นตอนนับเป็นหนึง่ รอบของกระบวนการวัด หลังจากนั้นเหงื่อที่ถูกกระตุ้นจะลดลง
อย่างรวดเร็วถึงระดับปกติภายใน 2 นาที การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าซ้า ๆ ในช่วงเวลา 2.75 นาที การขับเหงื่อที่
ได้รับระหว่างการกระตุ้นทั้งสามครั้งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ(Maarek, 2012)
กล่าวคือ 7 ขั้นตอนเริ่มจากวงจรไฟฟ้ากระแสตรงผ่า นจากขั้วเริ่มต้น (active electrode) ไปยังขั้ว
สิ้นสุด (passive electrode) นั่นเอง
เพราะฉะนั้นหลักการ EIS จึงสรุปได้ว่าเป็นการทาให้เกิดปรากฏการณ์กระตุ้นด้วยไฟฟ้าทาหน้าที่เป็น
ตัวกระตุ้นความเครียดเชิงกล (Mechanical shear stress activator) (Petrofsky et al., 2007)

รูปที่ 1 แสดง 7 ขั้นตอนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าของกระบวนการตรวจอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล
ความรู้ที่ได้จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พบว่า EIS มีความสัมพันธ์ดังนี้
1.ความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอิสระในของเหลวระหว่างเซลล์มีผลต่อการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า
และอัตราส่วนความเข้ม (intensity) ต่อความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltage)
2.สัณฐานวิทยาของของเหลวระหว่างเซลล์ซึ่งสัมพันธ์กับการกระจายตัวทางไฟฟ้าที่คานวณจาก
สมการของโคล (cole equation) โดยใช้อัลฟ่า (α) พารามิเตอร์
3.การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราของเหงื่อออกที่ขั้วไฟฟ้าส่วนปลาย การ
กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติโคลิเนอจิก cholinergic มีผลกระตุ้นตัวรับ M2 ซึ่งควบคุมการผลิตไนตริกออก
ไซด์ (NO) ในเซลล์ผนังหลอดเลือด
4.ปฏิกิริยารีดอกซ์เคมีไฟฟ้า (อิเล็กโทรไลซิส) ของการหลั่งของเหงื่อบนขั้วไฟฟ้าขึ้นกับชนิดวัสดุของ
ขั้วไฟฟ้าด้วย
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งานวิ จั ย ของ Maarek A.(Maarek, 2012) เรื่ อ งการสร้ า งองค์ ค วามรู้ จ ากการแปลผล electrical
waveform จาก EIS ทาให้ทราบองค์ความรู้หลัก 4 อย่าง ได้แก่
1.การกระตุ้น postsympathetic cholinergic fiber-activating NO production ใน endothelial
cell ทาให้เกิดภาวะเส้นเลือดขยายตัวและเกิดเหงื่อออก ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของการวัด electrical response
2.การประมาณค่าความเป็นกรด – เบส ของเหลวระหว่างเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถใช้ประเมินสภาวะทาง
เคมีในเซลล์ได้ เช่น การ ทางานเซลล์มะเร็ง
3.การวัดค่าคลอไรด์ในน้าหล่อเลี้ยงสมอง ซึ่งใช้ประเมินภาวะสมาธิสั้นในเด็ก และ
4.การประมาณค่าของ องค์ประกอบของของเหลวระหว่างเนื้อเยื่อ
มีรายงานการศึกษาในคนปกติที่สุขภาพแข็งแรง 600 คนเพื่อกาหนดค่ามาตรฐานของดัชนีชี้วัดต่างๆ
โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ในหลายระบบของร่างกายอีกด้วย (Creaform, 2013)
หลักฐานการนาไปใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป (Conventional Clinical application)
ถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามค่าต่างๆที่
วัดได้นั้นไม่ได้รับการรับรองว่ามีความเที่ยงตรงแม่นยาหรือเชื่อถือได้กับการทดสอบมาตรฐานทั้งหมด มีเพียง
บางค่าที่มีงานวิจัยรองรับ ดังนั้นค่าที่รายงานบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เข้ ารับการตรวจและ
ทัศนคติและข้อมูลประกอบของแพทย์ผู้ให้การบริการ ในบริบทของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพ เช่น แพทย์
การที่ผู้ป่วยได้รับผลตรวจที่ผิดเพี้ยนไปอาจทาให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่น การเข้ารับการรักษาโดยไม่จาเป็น
การศึกษา EIS เกี่ยวกับโรค NCDs ยังคงมีไม่มากนั ก จากการศึกษาของ Kawada T และ Otsuka
T(Kawada & Otsuka, 2013) และ Otsuka T และคณะ(Otsuka, Kawada, Katsumata, & Ibuki, 2006)
เกี่ยวกับปัจจัยทางโครงสร้างของดัชนี Second Derivative of the Finger Photoplethysmogram (SDPTG)
ที่สัมพันธ์โรคเมตาบอลิกซินโดรม โดยใช้ค่าดัชนีที่วัดจาก oximeter ด้วยหลักการ photo plethysmography
โดยได้ ดั ช นี Second derivative of the finger photoplethysmogram (SDPTG) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
Framingham Risk Score ในการประมาณความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของชาวญี่ปุ่นพบว่ามี
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงซึ่งบ่งชี้ถึงโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndromes)
ประมาณ 30เปอร์เซ็นต์ และมีความไว (Sensitivity) เท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์ และความจาเพาะ (Specificity)
เท่ า กั บ 58 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ทั้ ง นี้ ก็ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี Electro interstitial Scan และ bioimpedance
analysis ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndromes)
จนกระทั่งพบการศึก ษาของ Adami และคณะ(Adami et al., 2012) มีการเปรียบเทียบตัววัดผล
(markers) ของภาวะดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น (insulin resistance) คื อ Homeostasis model assessment of
insulin resistance (HOMA2-IR) เทียบกับค่าดัชนีบ่งชี้ภาวะดื้ออินซูลิน (ESC – IR) และตัววัดผลของระดับ
น้ าตาลในเลื อ ดคื อ HbA1c เที ย บกั บ ค่ า ดั ช นี ชี้ วั ด น้ าตาลในเลื อ ด (ESC-BGC) จากการตรวจด้ ว ยระบบ
ซอฟแวร์อ ัล กอริธึ ่ม ที ่ซ ับ ซ้อ น พบค่ า ดั ช นี บ่ ง ชี้ ภ าวะดื้ อ อิ น ซู ลิ น (ESC-IR) มี ส หสั ม พั น ธ์ (correlation) กั บ
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HOMA2-IR (r = 0.84) และค่าดัชนีชี้วัดน้าตาลในเลือด (ESC-BGC) มีสหสัมพันธ์ (correlation) กับ HbA1c (r
= 0.85) และคานวณ AuROC เท่ากับ 0.9413 และ 0.9022 ตามลาดับ
การตรวจด้วย EIS นั้นสามารถนาไปใช้เพื่อตรวจคัดกรองร่วมกับการประเมินการรักษา การตรวจ
ติ ด ตามในอวั ย วะหลายอย่ า งโดยมี ง านวิ จั ย รองรั บ สามารถตรวจสอบการท างานของระบบประสาท
autonomic ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ของภาวะ hyperthyroidism กับ sympathetic hyperactivity(Chen,
Chiu, Tseng, & Chu, 2006) เช่น ภาวะหัวใจเต้นไว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และความสัมพันธ์กับระดับของ
ฮอร์โมน TSH ระดับความแปรผันของการเต้นของหัวใจ (Heart rate variability, HRV) พบว่ามีความสัมพันธ์
กั บ ความยื ด หยุ่ น ของหลอดเลื อ ดแดง และอาจเป็ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องภาวะ อ้ ว นลงพุ ง (metabolic
syndromes)(Lewis et al., 2011) เช่น การเพิ่มขึ้นของภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) หรือภาวะขาด
ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดแดงอันเนื่องมาจาก atherosclerosis
มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง Bioimpedance study กั บ การเปลี่ ย นแปลงระดั บ ของสารสื่ อ
ประสาท ซึ่งมีบทบาททางสรีระวิทยาของอารมณ์และภาวะทางจิตวิทยา เช่น การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
(Alexeev & Kuznecova, 2011) ภาวะสมาธิสั้นในเด็ก(Caudal, 2011)
มีการศึกษา EIS ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก(de Abreu, 2011) พบว่าค่า Bioimpedance ที่
ได้นั้นให้ค่าความจาเพาะ (Specificity) ที่ดี (85.2เปอร์เซ็นต์) แต่ยังมีค่าความแม่นยา (Sensitivity) ที่ไม่ดีนัก
(62.5เปอร์เซ็นต์) แต่พบว่าการใช้ EIS ร่วมกับการเจาะเลือดประเมิน PSA (Prostate specific antigen) นั้น
เพิ่มความไว (Sensitivity) ขึ้นจากการเจาะ PSA อย่างเดียวจาก 73.9 เปอร์เซ็นต์ ไปเป็น 91.5 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ยังพบการศึกษาของ Ianni Filho, D. และคณะ(Ianni Filho, Boin, & Yamanaka, 2018
) เกี่ยวกับการประเมินค่าพังผืดในตับ (liver fibrosis) ให้ผล sensitivity ได้ 85เปอร์เซ็นต์ และ specificity ได้
78 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามรายงานการศึกษาถึงประโยชน์ในทางเวชปฏิบัตินั้น ยังมีอีกหลายงานที่ยังไม่ได้
ตีพิมพ์ผ่าน peer-reviewed publication จึงยังคงมีระดับของความน่าเชื่อถือไม่สูงนักใน เช่น โรคตับอักเสบ
เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจั ยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึง metabolic syndrome นั้น
เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของจังหวะการเต้นของหัวใจ (Heart rate variability) และความแข็งของ
หลอดเลื อ ดแดง (Arterial stiffness) (Coutinho, Turner, & Kullo, 2011; Guarino, Nannipieri, Iervasi,
Taddei, & Bruno, 2017) โดยการแปลผล waveform จาก EIS และเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจน
(Oximeter) ด้วยหลักการ Photoplethysmography
การศึกษารายงานการลดลงของการวัดค่ากระแสไฟฟ้าสัมพันธ์กับการลดลงของไนตริกออกไซด์ (NO)
ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราการเหงื่อออกต่ากว่า ปกติ (Rand, Petrofsky, & Zimmerman,
2008) พบการศึกษาว่า Endothelial cell ถูกทาลายส่งผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดด้วย (Girach,
Manner, & Porta, 2006)
ปัจจัยรบกวนในการตรวจ Electro interstitial scan (EIS)
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ผู้เข้าตรวจจะต้องอยู่ในสภาวะสุขภาพปกติหากมีกิจกรรมอาทิ เดิน วิ่ง ตื่นเต้น เหงื่อ เป็นต้น ส่งผลต่อ
ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) ที่สัมพันธ์ต่อการประเมินผลการตรวจ electro
interstitial scan (EIS) (Maarek, 2012) ทางานมากเกินไป แนะนาให้ผู้เข้ารับการตรวจหยุดพักอย่างน้อย
15-20 นาทีเพื่อให้ร่างกายกลับสู้ภาวะปกติก่อนเข้าตรวจ
จากการศึกษาของ Lewis, J. E. และคณะ(Lewis et al., 2011) ผู้เข้าตรวจไม่ควรมีปัจจัยที่อาจส่งผล
รบกวนการตรวจได้อาทิ 1. มีประวัติฝังโลหะหรืออุปกรณ์การแพทย์ภายในร่างกาย 2. มีบาดแผลบริเวณ
ผิวหนังที่สัมผัสกับอุปกรณ์การตรวจวัด 3. มีติดเชื้อเฉียบพลัน ท้องร่วงเฉียบพลันหรือมีไข้ ในขณะทาการตรวจ
4. มี ก ารรั บ ประทานยาขั บ ปั ส สาวะ ยากลุ่ ม ฤทธิ์ ต้ า นเบต้ า (Beta blocker) ยาแก้ แ พ้ ต้ า นฤทธิ์ ฮี ส ตามี น
(Antihistamine) ซูโดเอฟรีดีน (Pseudoephredine) ดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน เครื่องดื่มชูกาลัง ออกกาลัง
กายเสียเหงื่อมาก เข้าห้องอบไอน้า(sauna) ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนทาการตรวจ 5. มีการตั้งครรภ์ 6. โรคหัวใจ
และหลอดเลือด เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้จากการตรวจ Electro interstitial scan (EIS)
การตรวจด้วยการตรวจด้วยวิธี Electro interstitial scan จะเพิ่มแนวทางในการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในการแพทย์แบบองค์รวม แบบผสมผสาน(Integrative medicine) และ
การแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การที่ผลตรวจมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับจะสามารถเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือในการนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพแบบ Non-invasive ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ส่งผล
ให้บุคคลากรทางการแพทย์สามารถให้คาแนะนาในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมได้อย่างมั่นใจมากขึ้นถือเป็นการ
ส่งเสริมและเฝ้าระวังการดูแลสุขภาพในขั้นต้น
บทสรุป
ความเข้าใจเกี่ยวกับ EIS และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเนื่องจากผลของการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีความหลากหลายมากขึ้น ถึงแม้จะเป็นเพียงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและไม่
สามารถใช้แทนการตรวจวินิจฉัยได้จริง รวมถึงบางดัชนีชี้วัดจากการตรวจ EIS ที่ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
รองรับด้วยนั้น หากในอนาคตมีหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากขึ้นตอบสนองต่อ แนวคิดในการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยที่ เ ปลี่ ย นไปเป็ น เชิ ง รุ ก มากขึ้ น และด้ ว ยวิ ธี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่
สะดวกสบายและไม่รุกรานความรู้สึกเจ็บปวด (Comfortable & noninvasive) เช่นนี้ อาจใช้เป็นแนวทางใน
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในการแพทย์แบบผสมผสาน(Integrative medicine)
แบบองค์รวม(Holistic) และการแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) และอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจให้
บุคคลากรทางการแพทย์สามารถให้คาแนะนาในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมได้มากขึ้น เป็นการส่งเสริมและเฝ้า
ระวังการดูแลสุขภาพในขั้นต้นได้ตรงจุดถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ประกาศให้ทราบ (Disclosure)
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้มี
ได การวัดปริมาณน้าตาลสะสมในเลือดในการติดตามการรักษาผู
้ป
้วยเบาหวาน
นอกจากนีระดับ
น้าตาลสะสมยังสามารถบ
้งบอกถึงการบริโภคอาหารประเภทคาร
้โบไฮเดรตทีเ่ หมาะสมหรือ้
ไม ้งบอกถึ
บ
งอัตรา
การเสื่อมของเนือเยื่อของร
้างกาย ความรู
้ความเข
้าใจในเรื่องนีจึง้นประโยชน
เป
้ในการเลือกใช
้และการแปรผล
ระดับน้าตาลสะสมให
้เหมาะสมในภาวะต
้างๆของร
้างกายซึ่งท้า้มี
ให ้าที
ค แ่ ตกต
้างกัน กลไกการเกิดน้าตาลสะสม
ในเม็ดเลือดนันเกิดขึนจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว
้างน้าตาลกับกรดอะมิโน การควบคุมปริมาณน้าตาลสะสมให
้
อยู
้ในระดับที่เหมาะสมจะป
้องกันโรคที่เกิดจากการเสือ่ มของเนือเยื่อ้างกาย
ร
มีการใช
้ยาบางชนิดเพื่อลด
ปริมาณน้าตาลในเลือดเพื่อผลต
้อการยืดอายุและป
้องกันมะเร็ง การบริโภคโปรตีนมีผลท้า้สามารถควบคุ
ให
ม
ปริมาณน้าตาลได
้ดีขนึ การแปรผลน้าตาลสะสมในเลือดต
้องระมัดระวังในภาวะต
้างๆของร
้างกายที่ผิดปกติไป
ดังนันจึงมีวิธีอื่นในการตรวจระดับน้าตาลที่ไปมีผลกระทบจากภาวะดังกล
้าว

บทน้า
ความชราของร
้างกายเรามี้จจั
ป ยที่เกี่ยวข
้องหลายอย
้าง หนึ่งในป
้จจัยที่ส้าคัญคือระดับนา้ ตาลในเลือด
้ที
ผู ่มีระดับนา้ ตาลในเลือดสูงอยู
้ตลอดเวลาย
้อมมีการเสื่อมของเนื่อเยื่อ้างๆที
ต ่เร็วกว
้าปกติ นอกจากนียังเสี่ยง
้อโรคที
ต
่เกิดจากการเสื่อมของเส
้นเลือดด
้วย อาหารที่มีปริมาณนา้ ตาลสูง้นอาหารที
เป
่หาได
้ง
้ายและมีราคาถูก
นอกจากนียังมักจะมีรสอร
้อย ชวนรับประทาน อาหารที่มีรสหวานนันเป
้นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ท้า้รู
ให้สึกสด
ชื่น มีความสุข ้ว
ไม้าจะเป
้นขนมต
้างๆ เค็ก ไอศครีม ขนมขบเคียวต
้างๆ สิ่งเหล
้านีท้า้ผู
ให้บริโภคมีความสุขใน
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ระยะสันๆในระหว
้างการรับประทาน แต
้เมื่อมองถึงผลในระยะยาวแล
้ว มีเรื่องที้องคิ
่ต ดอีกมากมาย โดยเฉพาะ
ในด
้านของสุขภาพและโรคภัย้เจ็
ไข บ้างๆ
ต
ซึ่งมีผลต
้อความยื่นยาวของอายุขัย อาหารเหล
้านี้นตั
เป ว้งการ
เร
เสื่อมของร
้างกายเมื่อมีการบริโภคที่มากเกินไป เราจึงควรศึกษากระบวนการต
้างๆที่เกี่ยวข
้องเพื่อระมัดระวังใน
การเลือกบริโภคต
้อไป มีวิธีการหลายอย
้างในการวิเคราะห
้ถึงอัตราการเสื่อมของร
้างกายซึ่ง้แก
ได ้ การตรวจ
สุขภาพประจ้า้ที
ป ่ท้ากันอยู
้ในโรงพยาบาลหรือศูน้สุ
ย ขภาพต
้างๆ มีทังการตรวจเบืองต
้นและการตรวจในระดับ
ที้องใช
่ต ้เครื่องมือที่มีราคาแพง
มีวิธีการตรวจชนิดหนึ่งที้นเครื
่เป ่องมือในการวิเคราะห
้ความชราโดยใช
้การ
ตรวจเลือดที้กั
ใ่ ช นอยู
้ทั่วไปและมี้าใช
ค ้จ
้ายที้สู
่ไม ง สามารถตรวจได
้ในเกือบทุกสถานบริการ วิธีการนันคือการ
ตรวจระดับนา้ ตาลสะสมในเลือดหรือที่เรียกว
้า Hemoglobin A1c Level
ระดับนา้ ตาลสะสมกับความชรา
มีการใช
้การตรวจระดับนา้ ตาลสะสมในเลือดที่เรียกว
้า Hemoglobin A1c ในการติดตามการควมคุม
ระดับนา้ ตาลในผู
้ป
้วยเบาหวานโดยบ
้งบอกถึงระดับนา้ ตาลในเลือดโดยเฉลี่ยหกถึงสิบสองสัปดาห
้ที้านมา
่ผ
การ
ควบคุมระดับนา้ ตาลที้เหมาะสมจะท้
่ไม
า้เกิ
ให ดความเสี่ย้อภาวะแทรกซ
งต
้อนต
้างๆของโรคเบาหวาน
นอกจากนี ระดับของนา้ ตาลสะสมยัง้งบอกถึ
บ
งปฏิกิริยาการเสื่อมของร
้างกายจากภาวะ Glycation ้อี
ได ก้วย
ด
มีงานวิจัยที้นพบความสั
่ค
มพัน้ระหว
ธ ้างระดับนา้ ตาลสะสมกับอายุในผู
้ที้ได
่ไม้เป
้นโรคเบาหวาน ดังนันการเฝ
้า
ระวังระดับนา้ ตาลสะสมจึง้นการเฝ
เป ้าระวังภาวะ Glycation ซึ่ง้นสาเหตุ
เป
ส้าคัญของการเสื่อมของร
้างกาย
และความชรา้าระดั
ค บน้าตาลสะสมเป
้นค
้าที้งบอกถึ
่บ
งน้าตาลกลูโคสที่จบั อยู
้กับฮีโมโกลบิน โดยฮีโมโกลบินคือ
โปรตีนที่อ้ในเซลล
ยู ้เม็ดเลือดแดง ท้าหน
้าทีข่ นส
้งออกซิเจนไปเลียงส
้วนต
้างๆของร
้างกาย
ปฏิกิริยาทาง
เคมีที่มีชื่อ้า
ว Glycation คือปฏิกิริยาทางเคมีระหว
้างกรดอะมิโนกับน้าตาลซึ่งถูก้นพบโดย
ค
Maillard ซึ่ง
พบว
้ามีกระบวนการนีเกิดขึนในโปรตีนซึ่ง้นส
เป ้วนประกอบต
้างๆของร
้างกาย ้แก
ได ้ ฮีโมโกลบิน อัลบูมิน เค
อราติน กลอบูลิน และคอลลาเจน ในคนปกติจะมีปริมาณของระดับนา้ ตาลในเลือดที่เหมาะสมแต
้ในคนที่มี
ระดับนา้ ตาลในเลือดที่สูงกว
้าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากโรคเบาหวานหรือการบริโภคอาหารประเภทคาร
้โบไฮเดรตที่
มากเกินไปท้า้มี
ให การเพิ่มปริมาณของ glycation มีผลต
้อการเร
้งความเสื่อมของร
้างกายโดยท้า้เกิ
ให ดสารที่
เรียกว
้า Advanced glycation end products(AGEs) ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการท้า้เกิ
ให ดโรคหัวใจและหลอด
เลือด มะเร็ง การเสื่อมของระบบประสาทและกระบวนการของความชรา
การวัดปริมาณของ Glycation ในร
้างกายจะบ
้งบอกถึงอัตราการเสื่อมของเนือเยื่อ้างๆว
ต ้าเร็ว
หรือ้าเพี
ช ยงใดรวมถึงความเสี่ย้อโรคชราต
งต
้างๆ ในป
้จจุบนั พบว
้าการวัดระดับนา้ ตาลสะสมในเลือดสามารถบ
้ง
บอกถึงภาวะ Glycation ในร
้างกายได
้ สารตัวนีเกิดจาก Hemoglobin ซึ่งอยู
้ในเม็ดเลือดแดงเกิดปฏิกิริยา
Glycation โดยรวมตัวกับน้าตาลในเลือด ท้า้เกิ
ให ด Glycated hemoglobin ขึน ้าระดั
ค บน้าตาลสะสมจึง
สะท
้อนให
้เห็นถึงปริมาณน้าตาลกลูโคสเฉลี่ยในช
้วงเวลา 3 เดือนที้านมา
่ผ ้าระดั
ค บน้าตาลสะสมนีแสดงผลเป
้น
้อยละ
ร
หรือเปอร
้เซ็น้ต (%) โดยมี้าปกติ
ค
อ้ที
ยู ้สู
่ไม งกว
้า 6.0 เปอร
้เซนต
้
ผลการตรวจระดับน้าตาลสะสม
สามารถแตกต
้างจากความเป
้นจริงอยู
้ 0.5%
งานวิจัยเกี่ยวกับระดับน้าตาลสะสมได
้แนะน้า้มี
ให การควบคุมปริมาณระดับน้าตาลสะสมให
้น
้อยกว
้า 5
เปอร
้เซนต
้ เพื่อผลต
้อการลดการเสื่อมของร
้างกายและป
้องกันโรคต
้างๆ ้ที
ผู ่มีระดับนา้ ตาลในเลือดหลังอด
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อาหาร (Fasting blood sugar) สูงกว
้า 85 มิลลิกรัมเปอร
้เซนต
้ ควรท้าการตรวจหาระดับ Hemoglobin A1c
เพื่อประเมินภาวะ Glycation ในร
้างกาย
อาหารบางชนิดสามารถป
้องกันการเกิดภาวะ glycation ้แก
ได ้ อาหารที่ประกอบไปด
้วย
alpha-lipoic acid carnosine และ benfotiamine ซึ่งพบได
้ในอาหารประเภทผักบางชนิด เนือสัต้และ
ว
วิตามินบี1
การจ้ากัดการบริโภคอาหารที้พลั
่ให งงาน (caloric restriction diet) ้นแนวทางหนึ
เป
่งในการ
ลดระดับน้าตาลในเลือดซึ่งมีผลให
้ลดภาวะ glycation ท้า้ร
ให้างกายเสื่อมช
้าลงโดยมีผลให
้มีการลดลงของ
อินซูลินและ IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช
้ยารักษาโรคเบาหวานในกลุ
้ม Biguanide (Phenformin,Buformin
and Metformin) เพื่อลดการเสื่อมของร
้างกายโดยลดระดับน้าตาลในเลือดและลดอุบัติการของมะเร็ง จนมี
งานวิจัยบางเรื่องที่เรียกยาเหล
้านี้า
ว Life-extending drugs
งานวิจัยในชาวจีน 18265 ราย เพื่อหาความสัมพัน้ระหว
ธ ้างระดับน้าตาลสะสมกับอายุและ
เพศ พบว
้าระดับน้าตาลสะสมมีความสัมพัน้ในเชิ
ธ งบวกกับอายุ และเพศชายมี้าเฉลี
ค ่ยที่สูงกว
้าเพศหญิง
การควบคุมระดับน้าตาลสะสม นอกจากวิธีการควบคุมอาหารให
้พลังงานแล
้ว ยังมีงานวิจัยที่
พบว
้าการรับประทานเวย
้โปรตีน้อนอาหารเช
ก
้าสามารถลดระดับน้าตาลได
้ดี เนื่องจากเวย
้โปรตีนจะกระตุ
้น
การสร
้างอินซูลิน้ดี
ได
การแปรผลของระดับนา้ ตาลสะสมนัน จะต
้องระมัดระวังในกรณีที่มีภาวะที่ท้า้อายุ
ให ของเม็ด
เลือดแดงสันกว
้าปกติ ้แก
ได ้ Thalassemia Hemolytic anemia และ acute blood loss ซึ่งมีผลให
้ ระดับ
น้าตาลสะสมมี้าลดลงกว
ค
้าที่ควรจะเป
้น ดังนันในภาวะดังกล
้าว อาจใช
้วิธีการตรวจหาระดับของ Glycated
serum protein หรือ albumin ซึ่ง้มี
ไม ผลกระทบจากโรคดังกล
้าว
Iron deficiency anemia มีผลท้า้ระดั
ให บน้าตาลสะสมมี้าสู
ค งกว
้าที่ควรจะเป
้น นอกจากนี
้ป
ผู้วยที่มีภาวะ uremia หรือ อยู
้ระหว
้างการตังครรภ
้ ก็้เหมาะกั
ไม
บการวัดระดับน้าตาลสะสม ดังนันจึงมีการ
น้าวิธีการวัดระดับน้าตาลในอัลบูมิน (Glycated albumin and fructosamine) มาใช
้แทน ซึ่งมีงานวิจัยที่
พบว
้ามีความสัมพัน้กั
ธ บการเกิดโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ
้อนทางหลอดเลือดและมี้าการท้
ค
านายโรค
เทียบเท
้ากับ Hemoglobin A1c อีก้วย
ด
สรุป
การวัดและติดตามระดับนา้ ตาลสะสมในเลือดอย
้างต
้อเนื่องนันเป
้นการประเมินสภาวะการเสื่อมของ
้างกายและความชราได
ร
้อย
้างหนึ่งและเป
้นวิธีการที่สะดวก ประหยัด้าใช
ค ้จ
้าย สามารถน้าไปใช
้ในสถานบริการ
สาธารณสุข้เกื
ได อบทุกแห
้งและผลที้นั
่ได น มีประโยชน
้ในการวางแผนเพื่อ้องการการเสื
ป
่อมของร
้างกายและ
โรคที่เกิดจากความชรา การควบคุมปริมาณน้าตาลสะสมให
้อยู
้ในระดับที่เหมาะสมจะสามารถลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคได
้มากมาย ท้า้เราสามารถเลื
ให
อกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ้ท้
ไม า้ร
ให้างกายเราเสื่อมเร็วเกินไป
เอกสารอ
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เครื่ องดื่มสุ ขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ เทียนสิ วากุล
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรำยอมรับในคำกล่ำวของฝรั่งที่วำ่ “ You are what you eat? ซึง่ เป็ นคำแปลเป็ นภำษำอังกฤษมำจำกผลงำน
กำรเขียน ของ Anthlene Brillat-Savarin ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1826 ซึง่ เขียนใน Physiologic der trout au Meditations
de Gastronomic transcendaute ต่อมำในปี คศ.1942 Lindlahr เขียนในบทควำม “You are what you eat :
how to win and keep health with diet ซึง่ มี ควำมหมำยว่ำ “คนเรำจะมีสขุ ภำพดี เช่นใดขึ ้นอยูก
่ บั อำหำรที่เรำ
รับประทำน

ภำพที่ 1. คุณประโยชน์ ของนำ้ ดื่มเพื่อสุขภำพ
สำรที่จำเป็ น สำหรับชีวิตที่สำคัญที่สดุ คือ “น ้ำ” เพรำะถ้ ำเรำขำดน ้ำ ไม่เกิน 3 วัน เรำจะตำย แต่เรำสำมำรถขำด
อำหำรได้ ถงึ 3 อำทิตย์ ปั จจุบนั เรำมีกำรศึกษำสูงขึ ้น มีควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพมำกขึ ้น ทำให้ เรำรู้จกั เลือกรับประทำน
อำหำรที่ดีมีประโยชน์ตอ่ ร่ำงกำย และหลีกเลี่ยงอำหำรที่ไม่ดี สำรเคมี และ สิง่ แวดล้ อมที่อำจเป็ นพิษต่อร่ำงกำย ทำให้
ปั จจุบนั โดยทัว่ ไปเรำมีอำยุยืนยำวมำกขึ ้น เข้ ำสูส่ งั คมผู้สงู วัย เพื่อสุขภำพที่ดี เรำหลีกเลี่ยงอำหำรจำพวกไขมัน เพรำะไม่
ต้ องกำรป่ วยเป็ นโรคไขมัน อุดตันในเส้ นเลือด หลีกเลี่ยงอำหำรจำพวกรสจัด เค็มจัด เพรำะต้ องกำรหลีกเลี่ยง โรคควำมดัน
โลหิตสูง หลีกเลี่ยงอำหำรที่ใช้ พืชผักที่ใช้ สำรเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเป็ นโรคมะเร็งในระยะยำว หลีกเลี่ยงอำหำรจำพวกแป้ง
น ้ำตำล เพรำะไม่ต้องกำรเป็ นโรคเบำหวำน และโรคอ้ วนโดย จำกัดแคลลอรี่ ของอำหำรที่รับประทำน จะเห็นได้ ว่ำปั จจุบนั
มักจะ labeled ว่ำ “low calory” หรื อ “Sugar-Free” เช่น COKE หรื อ PEPSI ปั จจุบนั ก็มี “Low sugar coke”
“Sugar-Free Coke” หรื อ “MAX taste PEPSI”

โดยใช้ สำรหวำน อย่ำงอื่นแทน
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เช่น หญ้ ำหวำน หรื อ ฟรุคโตส หรื อ แซคคำโรส นอกจำกกำรจำกัดปริมำณสำรต่ำง ๆ
ในเครื่ องดื่มที่มีสว่ นผสมของสำรที่อำจเป็ นภัยต่อร่ำงกำย เรำยังมีควำมรู้ในกำรเพิ่ม
สำรบำงอย่ำงที่ร่ำงกำยต้ องกำร เช่น เกลือแร่ บำงชนิดในกรณี นักกีฬำที่ต้องสูญเสีย
เหงื่อจำนวนมำกในขณะออกกำลังกำยทำให้ ร่ำงกำย ขำดเกลือแร่ บำงชนิดที่ร่ำงกำย
สูญเสียไปกับเหงื่อ และเรำไม่อำจชดเชย เกลือแร่ ที่สญ
ู เสีย โดยกำรดื่มน ้ำปกติ

ถำพที่ 2. เครื่ องดื่มจำกัด แคลอรี่

ดังนัน้ เรำจะมีกำรดื่มน ้ำแร่ เพื่อชดเชย เกลือแร่ที่สญ
ู เสียไปโดยกำรดื่มเครื่ องดื่มจำพวก น ้ำดื่มสำหรับนักกีฬำเช่น “น ้ำดื่ม
สปอร์ ท” หรื อ.”สปอนเซอร์ ”ซึง่ มีเกลือแร่ในระดับสูง หรื อ แม้ แต่กำรเสริ มไวตำมินในน ้ำดื่ม เช่น “ยันฮี ไวตำมินวอเตอร์ ”
และเครื่ องดื่มไวตำมิน “ C-Vit”
วิตำมินวอเตอร์ ขวดนี ้ให้ พลังงำนที่ 0 แคลอรี่
ดื่มยังไงก็ไม่อ้วน เพรำะปรำศจำกน ้ำตำล
แถมมีปริมำณวิตำมินที่ควรบริโภคต่อวัน ดังนี ้
วิตำมิน บี1 35%

วิตำมิน บี6 80%

ไนอำซิน(วิตำมิน บี) 100%

ยันฮีไวตำมินวอเตอร์

ไบโอติน(วิตำมิน บี) 80%
โฟแลต 45%

เครื่ องดื่มไวตำมิน “C-Vit”
เครื่ องดื่มวิตำมินซี 200%

น ้ำดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์

ภำพที่ 3. นำ้ ดื่มวิตำมิน และเกลือแร่
ในปั จจุบนั เมื่อตลำด เครื่ องดื่ม ซึง่ มีกำรแข่งขันกันสูงมำก เนื่องจำกปั จจุบนั เรำยอมรับกับกำรซื ้อน ้ำบริโภคจะเห็น
ได้ วำ่ สมัย 20-30 ปี ก่อน เรำยังไม่มีกำรซื ้อน ้ำดื่มเป็ นขวดคงดื่มน ้ำต้ มสุกใส่ขวดแก้ วหรื อน ้ำฝนจำกตุม่ ต่อมำจึงมีกำรขำย
น ้ำบรรจุขวดซึง่ ระยะแรกเมื่อ 20ปี กว่ำปี ก่อนเป็ นขวดขุ่นสีขำว จำพวก โพลี่พอร์ ไพลิน ต่อมำค่อยพัฒนำมำเป็ นขวดสีขำว
ใส โพลี่สไตลิน ซึง่ สำมำรถทนต่อกำรฆ่ำเชื ้อโรคด้ วยควำมร้ อน ทนต่อขบวนกำรพำสเจอร์ ไรส์ หรื อ ขบวนกำรฆ่ำเชื ้อโรค
ด้ วยแสง UV ทำให้ น ้ำดื่มปลอดภัยมำกขึ ้นรวมทังกำรติ
้
ดสติกเกอร์ ที่สวยงำมมีสีสนั ทำให้ ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ดสู วยงำมน่ำ
ใช้ และนอกจำกนัน้ น ้ำดื่มน ้ำใช้ บรรจุในภำชนะที่มีควำมสะดวกสบำย พกพำได้ ง่ำยไม่แตกไม่หก หำซื ้อไม่ง่ำยตำมร้ ำน
เซเว่น ทัว่ ไป ต่อมำอุตสำหกรรมน ้ำดื่มเจริญเติบโตยิ่งขึ ้น มีกำรแข่งขันกันสูงขึ ้น เริ่มมีกำรเพิ่มสี กลิ่นและรสชำติในน ้ำดื่ม
แทนที่จะเป็ นน ้ำเปล่ำ ๆ มีกำรปรุงแต่งสีและกลิ่น เช่น กลิ่นชำเขียว ชำมะนำวและกลิน่ ผลไม้ โดยมีควำมเชื่อว่ำผลไม้ มี
ประโยชน์ ต่อร่ำงกำยอุดมด้ วยวิตำมิน โดยเฉพำะน ้ำ ผลไม้ ซึง่ แต่เดิมในท้ องตลำดจะมีแต่น ้ำส้ มคัน้ เพรำะโดยทัว่ ไป เรำ
ตระหนักว่ำ น ้ำส้ มอุดมด้ วยวิตำมินซี ต่อมำมีน ้ำผลไม้ หลำกหลำยมำกขึ ้นเนื่องจำกประเทศไทยเป็ นประเทศกสิกรรม มี
ผลไม้ ออกตลอดปี ซึง่ มีน ้ำผลไม้ คนสด
ั ้ เช่นของ บริษัท “TIPCO” บริษัท “มำลีสำมพรำน” และ “ดอยคำ” มีตงแต่
ั ้ น ้ำส้ ม
น ้ำองุ่น น ้ำสตอวเบอรี่ น ้ำมะเขือเทศ น ้ำมะขำม
น ้ำลำไย ตลอดจนถึงน ้ำผลไม้ รสแปลก ๆ ซึง่ เป็ นผลไม้ ตำ่ งประเทศเช่นน ้ำเบอรี่ ตำ่ ง ๆ น ้ำกีวี น ้ำแอ๊ บเปิ ล น ้ำแครนเบอรี่
ฯ
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ภำพที่ 4. นำ้ ดื่มผลไม้ สด
เนื่องจำกผลไม้ เหล่ำนี ้ มีอำหำรเสริมที่มีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรนอกเหนือจำก วิตำมิน ซึง่ จะคุณค่ำมำกทำง
โภชนำกำรซึง่ จะได้ กล่ำวถึงประโยชน์และคุณค่ำทำงโภชนำกำรในหัวข้ อของผักและผลไม้ ตอ่ ไป แต่อย่ำงไรก็ตำมไม่มี
อำหำร เพียงชนิดเดียว ชนิดหนึง่ สำมำรถจะให้ คณ
ุ ค่ำทำงอำหำรได้ ครบสมบูรณ์แก่ร่ำงกำย สำหรับ สุขภำพที่ดี ตลอดจน
พลังงำนที่เพียงพอ สำหรับหล่อเลี ้ยงร่ำงกำย และจิตใจ (Healthy body and mind) จะเห็นได้ วำ่ US. Dietary
Guideline ให้ คำแนะนำสำหรับกำรรับประทำนเพื่อสุขภำพ โดยรับประทำนร่ วมกัน ของอำหำรกลุม
่ ต่ำงโดยคำนึงถึง กำร
จำกัด แคลอรี่ ตำม “active live style” ซึง่ แต่ละคนแตกต่ำงกัน ดังนัน้ “Healthy diet patterns” จะช่วยลดควำม
เสี่ยงในกำรเป็ นควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจ และมะเร็งบำงชนิดได้
“DASH diets” และ “Mediterranean diet” รวมทังอำหำรพื
้
้นบ้ ำนของไทย ซึง่ ส่วนมำกจะเป็ นผักและผลไม้ จะ

มีลกั ษณะแตกต่ำงจำกอำหำรยุโรป และอเมริ กนั ซึง่ จะเน้ นหนักไปทำงด้ ำน เนื ้อสัตว์โดยเฉพำะ เนื ้อวัว อำหำรทัง้ 3 เชื ้อ
ชำติที่กล่ำวไว้ แล้ ว มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สุขภำพที่ดี และลดอุบตั ิกำรณ์ของโรคเรื อ้ รัง
DASH diets: Dietary Approaches to Stop Hypertension ประกอบด้ วย ผัก ผลไม้ whole grains low fat
nonfat lean meat fish bean nuts

อำหำรบำงชนิดมีคุณประโยชน์ ทำงโภชนำกำร (1)

(Super food (https: www. Health.harvard.edu/ paper food-2018082914463)

พืชจำพวกถั่ว โดยเฉพำะถัว่ สง (pecans) ถัว่ วอลนัท (Walnut) ถัว่ ฮำเซลนัท (hazelnut) และถัว่ อัลมอนด์
(almonds) เต็มไปด้ วย โปรตีนพืช ซึง่ เป็ น “monounsaturated fats” สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเป็ นโรคหัวใจ
ถั่วอัลมอนด์ (almond) หรื อ Prunus dulcis เป็ นพืชพื ้นเมืองของประเทศอิหร่ำน
และหลำยประเทศในเอซียกลำงปั จจุบนั ปลูกทัว่ โลกนิยมใช้ ปรุงกลิ่นและรสชำติใน
น ้ำนม และ น ้ำนมถัว่ เหลือง
ประโยชน์ของอัลมอนด์1. ให้ พลังงำนสูง ไขมันดี ทำนแล้ วไม่อ้วน อัลมอนด์ 1 เม็ด ให้ พลังงำน 7 แคลอรี่

ภำพที่ 5. เครื่ องดื่มนม ผสมอัลมอนด์

2. ในบรรดำถัว่ เปลือกแข็งทังหลำย
้
อัลมอนด์ มีสำรอำหำรมำกที่สดุ โปรตีนสูง 21.15%
3. บำรุ งประสำท บำรุ งสมอง ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคอัลไซเมอร์ ในอัลมอนด์มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้ อนอย่ำง โอเมก้ ำ 3

และโอเมก้ ำ 6 ในปริมำณสูง
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4. ช่วยเพิ่มเมตำโบลิซม
ึ วิตำมิน B6 ช่วยเพิ่มเมตำโบลิซมึ ในกำรเผำผลำญโปรตีน ที่จะนำไปซ่อมแซมเซลล์สมอง วิตำมิน
B6 ยังช่วยเพิ่มขบวนกำรสร้ ำงสำรสื่อประสำท ช่วยลดโอกำสในกำรเกิดโรคพำร์ กินสัน
5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดกำรอุดตันของไขมันในเส้ นเลือด โดยเฉพำะกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้ ำ6 ที่มี

ควำมสำคัญในกำรลดกำรอุดตันของเส้ นเลือด กำรรับประทำนอัลมอนด์เป็ นประจำจะช่วยเพิ่มระดับ HDL ซึง่ เป็ นไขมันดี
และลดระดับไขมันเลวหรื อ LDL
6. กำรรับประทำนอัลมอนด์เป็ นประจำจะช่วยในเรื่ องโรคหัวใจโดยตรง เมื่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดน้ อย เส้ นเลือดที่

ไปเลี ้ยงหัวใจก็จะทำงำนได้ ดี กรดโฟลิกในอัลมอนด์ยงั ช่วยในกำรสลำยไขมันที่เกำะอยู่ตำมหลอดเลือด ช่วยลดกำรอักเสบ
ของผนังหลอดเลือด ทำให้ ผนังหลอดเลือดมีควำมยืดหยุน่ ดีขึ ้น
7. ป้องกันโรคเบำหวำน เพรำะจะไปช่วยทำให้ ระดับน ้ำตำลในเลือดลดลง

8. อัลมอนด์มีโพแทสเซี่ยมสูง ซึง่ นัน่ จะเป็ นตัวช่วยลดปริ มำณโซเดี่ยมในร่ำงกำยและช่วยลดควำมดันเลือด
9. มีประโยชน์สำหรับผู้ชำยสูงอำยุ ช่วยรักษำระดับฮอร์ โมนเทสโต สเตอร์ โรน (Testosterrone) ซึง่ เป็ นฮอร์ โมนเพศที่
สำคัญที่สดุ ของผู้ชำย
10. ช่วยลดกำรเกิดโรคกระดูกพรุน ทำให้ ฟันแข็งแรง เพรำะอัลมอนด์มีแคลเชี่ยมและแมกนีเซี่ยมอยูใ่ นปริมำณที่สงู
11. ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ง มีสำรต้ ำนอนุมลู อิสระอย่ำงวิตำมินบี วิตำมิน อี และสำรในกลุม่ ฟลำโวนอยด์ที่พบ
ในเมล็ดอัลมอนด์แช่น ้ำ และอัลมอนด์ยงั มีไขมันอิ่มตัวในปริมำณที่ต่ำอีกด้ วย
12. ช่วยเรื่ องผิวพรรณ บำรุงผม และเล็บ เพรำะอัลมอนด์มีแร่ธำติ ไขมันและวิตำมินอีสงู
13. เหมำะสำหรับผู้หญิงที่กำลังตังครรภ์
้
เพรำะมี โฟเลตและสำรที่ช่วยกำรเจริญเติบโตของทำรกในครรภ์
14. เส้ นใยอำหำรในอัลมอนด์ ช่วยให้ ระบบลำไส้ ทำงำนเป็ นปรกติ จึงช่วยป้องกันโรคท้ องผูก และลดโอกำสในกำรเกิด
โรคมะเร็งในลำไส้
15. ธำตุสงั กะสี และแร่ธำตุตำ่ ง ๆ จะช่วยเสริมสร้ ำงระบบภูมิค้ มุ กัน และช่วยป้องกันสมองจำกสำรอนุลมูลอิสระ
16. กรดไขมันในโอเมก้ ำ 3 จะช่วยเสริมสร้ ำงกำรเจริญเติบโตของปลำยประสำทในสมองที่ทำหน้ ำที่เชื่อมต่อสัญญำน
ข้ อมูลภำยในเซลล์สมอง ทำให้ เซลล์สมองทำงำนได้ ดีขึ ้น ยังช่วยให้ ร่ำงกำยผ่อนคลำยจำกควำมตึงเครี ยด
17. ช่วยในกำรลดน ้ำหนัก เมื่อทำนอัลมอนด์เป็ นอำหำรว่ำงแทนขนมหวำน หรื อของกินจุกจิก เพรำะอัลมอนด์จะมีใย
อำหำรที่อ้ มุ น ้ำได้ เยอะ ทำให้ ร้ ูสกึ อิ่ม เวลำที่ร่ำงกำยได้ รับสำรอำหำรครบถ้ วนก็จะทำให้ ไม่คอ่ ยหิว
18. มีสำรต้ ำนอนุมลู อิสระสูง โดยเฉพำะสำร Alpha-tocopherol ที่พบในวิตำมิน อีเท่ำนัน้ จึงช่วยชลอกำรเกิดริ ว้ รอย ทำ
ให้ แก่ช้ำ อัลมอนด์ 30 กรัม ประมำณ 1 กำมือ ให้ วิตำมิน อีในปริมำณ 65% ที่ร่ำงกำยควรได้ รับต่อวัน
19. ข้ อมูลจำก Nurses’ Health Study รำยงำนว่ำผู้หญิงกว่ำ 80,000 คน ที่รับประทำนอัลมอนด์เป็ นประจำ อย่ำงน้ อย
สัปดำห์ละ 1 ออนซ์ สำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดโรคนิ่วได้ มำกถึง 25% นอกจำกนี ้แล้ วมีรำยงำนว่ำผู้ที่รับประทำน
วิตำมิน อี หรื ออัลมอนด์เป็ นประจำ จะลดอัตรำกำรเกิดมะเร็งกระเพำะปั สสำวะได้ ถงึ 50%
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20. นม อัลมอนด์มีโปรตีนพืช จึงเป็ นอีกทำงเลือกหนึง่ สำหรับคนที่แพ้ โปรตีนในน ้ำนมวัว นอกเหนือจำกกำรดื่มนมถัว่
เหลืองและเป็ นทำงเลือกสำหรับผู้ชำยที่ไม่ต้องกำรดื่มน ้ำนมถัว่ เหลืองที่มี ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ที่ออกฤทธิ์
คล้ ำยเอสโตรเจน จนทำให้ กำรผลิตอสุจิน้อยลง ทำให้ มีลกู ยำก
Whole grains เป็ นแหล่งของเส้ นใย (fiber) และวิตำมิน บี เกลือแร่ และphytonutrients ซึง่ สำมำรถลดระดับ

คอเลสเตอphytochemicals ซึง่ ช่วยป้องกันโรคหัวใจและเบำหวำน
นมโยเกิตท์ (Yoghurt ) เป็ นแหล่ง โปรตีน แคลเซียม และจุลินทรี ย์ ที่ดี (probiotics) ช่วยร่ำงกำย ป้องกันอันตรำย
จำกจุลินทรี ย์ไม่ดี
เช่น ผัก บล็อกคอรี่ (Bloccoli) หัวกะหล่ำปลี(cabbage) turnips ดอกกะหล่ำปี
(cauliflower) brussel sprouts Kale มัสตำด (mustard) collard greens kohlrabi และ radishes เป็ นแหล่งที่
สำคัญของวิตำมิน เส้ นใย และ ซึง่ ช่วยป้องกันมะเร็งบำงชนิด
Cruciferous vegetables

กลุ่มถั่วบีน ต่ ำง ๆ ( Legumes ) ซึง่ เป็ นกลุม่ ใหญ่ รวมทังถั
้ ว่ แดง (Red beans) ถัว่ ดำ (Black beans) garbanzo
Kidney beans

ถัว่ Peas และ ถัว่ เหลือง (Soybean) ซึง่ เป็ นแหล่งที่สำคัญของ โฟเลท (Folate) เส้ นใย (Fiber)

และ โปรตีนพืช ซึง่ ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
มะเขือเทศ (Tomato) มีสำร ไลโคปี น (lycopene) วิตำมิน ซี ซึง่ ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็ นมะเร็งต่อมลูกหมำก

ผลไม้ ต่ำง ๆ
มังคุด (Mangosteen) (2)
มังคุด เป็ นผลไม้ พื ้นเมืองของประเทศไทยและหลำยประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่พบได้ ในประเทศเขตร้ อนทัว่ โลก
บำงครัง้ เรี ยกว่ำ purple mangostene เนื่องจำกสีม่วงเข้ มของ ภำพที่ 6. โครงสร้ ำงของสำร Xanthones ของมังคุด
เปลือกเมื่อผลสุก แต่มีเนื ้อและสำรน ้ำสีขำวรสหวำนถึงแม้ มงั คุดจะไม่ใช่ผลไม้ แพร่หลำยนักแต่ไม่ควรจะมองข้ ำมเพรำะ
มังคุดมีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรมำกมีไฟเบอร์ และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระ ประกอยด้ วยสำร Xanthones ที่สำคัญ 2 ชนิดคือ
แอลฟำและ แกมมำ แมงโกสติน (α-mangostin and ϒ-mangostin) (ดังแสดงในภำพที่ 6) มีคณ
ุ สมบัติต้ำนอนุมลู
อิสระ
โดยเฉพำะในหน้ ำร้ อนซึง่ มีทเุ รี ยนออกตลำด คนทัว่ ไปนิยมรับประทำนมังคุด ซึง่ เชื่อว่ำเป็ น “ผลไม้ เย็น” แก้ ทุเรี ยน ซึง่ เป็ น
“ผลไม้ ร้อน”คุณค่ำทำงโภชนำกำรของมังคุดมีดงั นี ้ (2)
1. Highly Nutritions มังคุด 1 ถ้ วย (196 กรัม) มี 143 แ คลลอรี่ มีวิตำมิน ซี 9%

วิตำมินบี9 (folate)

15%
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วิตำมิน บี 1 (Thiamine) 7% วิตำมิน บี 2 (riboflavin) 6% มี แมงกำนีส 10% มีทองแดง 7%
และ
มี แม๊ กนีเซี่ยม 6% พวกวิตำมิน และ แร่ธำตุในมังคุด มีควำมสำคัญช่วยรักษำหน้ ำที่กำรทำงำนของร่ำงกำย
รวมทัง้
2.

ดีเอนเอ กำรยืดขยำยของกล้ ำมเนื ้อ สมำนแผล ภูมิต้ำนทำน และ ส่งสัญญำณของเส้ นประสำท
ต้ ำนอนุมลู อิสระ (antioxidant) มีผลต่อต้ ำนกำรทำอันตรำยให้ กบั โมเลกุล ซึง่ เรี ยกอนุมลู อิสระ ( free
radicals)

ข้ องเกี่ยวกับโรคเรื อ้ รังต่ำง ๆ ในมังคุดมีสำรต่อต้ ำนอนุมลู อิสระ เช่นวิตำมินซี และโฟเลท รวมทัง้ แซน

โทนส์ (xanthones) มีกำรศึกษำซึง่ บ่งชี ้ว่ำ สำรแซนโทนส์ เป็ นสำร

anti-inflammatory anti-cancer

anti-aging และ anti- diabetic
3.
4.

ช่ วยสร้ ำงระบบ
อำจเพิ่มกำรลดนำ้ หนัก

5. Support blood sugar control
6.

ภูมคิ ้ ุมกัน เนื่องจำก fiber และวิตำมินซีในมังคุด ช่วยสร้ ำงระบบภูมิค้ มุ กันของร่ำงกำยโดยที่ fiberช่วย ทำให้
แบคทีเรี ยในทำงเดินอำหำรมีควำมแข็งแรง และวิตำมินซีมีสว่ นช่วย หน้ ำที่ของ immune cells และต่อต้ ำน
อนุมลู อิสระ

7.

ช่ วยรั กษำสุขภำพของผิวหนัง

8.

ผิวหนังถูกทำอันตรำยจำก sun exposure และเป็ นต้ นเหตุ ของมะเร็งผิวหนัง มีผลต่อ anti-aging
มีผลต่ อโรคหัวใจและระบบย่ อยอำหำร
ผลกำรทดลองในสัตว์ทดลอง พบว่ำ สำรสกัดจำกมังคุด ช่วยลดระดับ LDL-cholesterol และไขมัน
triglycerides ในเดียวกันช่วยเพิ่ม HDL-cholesterol

9.

มีผลต่อสมอง มีผลต่อกำรย่อยอำหำร
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ผลเบอรี่ (Berrie)
เช่น สตอวเบอรี รำสเบอรี่ บลูเบอรี่ แบล๊ กเบอรี่ เรดเคอร์ เร้ นท์ (red current) ไวท์เคอเร้ นท์ (white current)
แบล๊ กเคอร์ เร้ นท์ (Black current) พวกนี ้เป็ นอำหำรรับประทำนได้ ไม่มีพิษแต่มีเบอรี่ บำงชนิดอำจเป็ นพิษเช่น white
mulberry red mulberry elder berry ซึง่ มีพิษถ้ ำไม่สกุ แต่ถ้ำสุกแล้ วกินได้ มีเส้ นใยสูง หวำนตำมธรรมชำติ มีสีสน
ั
น่ำรับประทำนทำให้ เกิดควำมสุขทำงใจ มีสำรต่อต้ ำนอนุมลู อิสสระสูงและ ต่อสู้กบั โรคร้ ำย
.
.
นำ้ ทับทิม ชื่อสำมัญ

Pomegranate ชื่อวิทยำศำสตร์ Punica granatum L

ทับทิม เป็ นผลไม้ ที่มีกำเนิดจำกประเทศอิหร่ำน และทำงตอนใต้ ของอัฟกำนิสถำน แต่ปัจจุบนั มีปลูกตำมบ้ ำนเรื อน
ทัว่ ไป เนื ้อทับทิมมีสีแดง รสเปรี ย้ ว อมหวำน เป็ นไม้ มงคลของคนจีน ซึง่ ปลูกตำมบ้ ำน จะได้ มีลกู ชำยมำก ๆ เพรำะทับทิม
มีเมล็ดมำก และใบของทับทิม ใช้ ในพิธีกรรมต่ำง ๆ เช่น ใส่น ้ำมนต์ พนมน ้ำมนต์ ทับทิมเป็ นผลไม้ เพื่อสุขภำพ เนื่องจำก
ผลทับทิมมีรสหวำน ออกเปรี ย้ ว น ้ำทับทิมจึงอุดมด้ วยวิตำมินซี และเกลือแร่ตำ่ ง ๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ ร่ำงกำยช่วย ต้ ำน
อนุมลู อิสระ ควำมเชื่อถือของชำวบ้ ำนว่ำทับทิมมีสรรพคุณ รักษำโรคหัวใจ ควำมดันโลหิตสูง ลดสภำวะกำรแข็งตัวของ
เลือด รักษำโรคท้ องเดิน โรคบิด ฯลฯ เนื ้อทับทิมมีสีแดงมีสำร ไลโคปิ นและ แอนโทไซยำนิน มีคณ
ุ สมบัติต่อต้ ำนอนุมลู
อิสระ (ซึง่ จะได้ กล่ำวต่อไป)
แครนเบอร์ ร่ ี
กลไกลกำรต่อต้ ำน กำรติดเชื ้อ แบคทีเรี ยของแครนเบอ์รี่ (3) ภำวะ กำรติดทำงเดินปั สสำวะ โดยเฉพำะของหญิง เกิด
ได้ ง่ำย เนื่องจำกทำงเดินปั สสำวะ เป็ นทำงเปิ ด แตกต่ำงจำกเพศชำยที่เป็ นทำงปิ ดจึงติดเชื ้อได้ ยำกกว่ำ กำรติดเชื ้อ
ทำงเดินปั สสำวะของเพศหญิง ส่วนมำกจะติดเชื ้อ อีโคไล (Escherichia coli) (E. coli) และเชื ้อรำรวมทัง้ เชื ้อทริคโคโม
นำส (trichomonas vaginalis) (T. vaginalis) (T. V.) และเชื ้อรำแคนดิดำ (candida albicans)
(C. albicans) เนื่องจำกรูเปิ ดของทำงเดินปั สสำวะของเพศหญิงอยูใ่ กล้ กบั รูทวำรหนัก ดังนันจึ
้ งมีโอกำส ติดเชื ้อ
E.coli

ซึง่ เป็ นเชื ้อปกติในอุจจำระ (normal flora) จำกปั ญหำทำงกำยวิภำคของหญิง จึงอำจติดเชื ้อ จำกอุจจำระได้ ง่ำยจำกกำร
ใช้ สำยฉีดล้ ำงก้ น หรื อเครื่ องฉีดล้ ำงก้ นอัตโนมัติระบบญี่ปนุ่ เกิดติดเชื ้อได้ ง่ำยเมื่อ ร่ำงกำยอ่อนแอ กลไกกำรติดเชื ้อ เกิด
จำกผนังภำยนอกของแบ๊ คทีเรี ยมีสว่ นที่เรี ยก “fimbreae” ซึง่ เป็ น “ขน” เล็ก ๆ บนผิวของแบ็คทีเรี ย สำมำรถใช้ ขนนี ้เกำะ
เยื่อบุทำงเดินปั สสำวะ ดังนันจึ
้ งมี ทฤษฎีวำ่ “สำร โพรแอนโทไซยำนิน” (Proanthocyanins) จำกแครนเบอรี่ สำมำรถ
ป้องกันกำรจับของ Fimbreae กับผนังเยื่อบุ
บลูเบอรี่ (Blueberry)
ผลงำนวิจยั ของมหำวิทยำลัย East Anglia แนะนำให้ ผ้ ปู ่ วยซึง่ มีควำมเสี่ยง
โรคหัวใจ รับประทำน บลูเบอรี่ วันละ 1 ถ้ วยชำ จะลดควำมเสี่ยงของโรคหัวใจ 15 %
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ภำพที่ 7. โครงสร้ ำงของสำร ไลโคปี น

สำรเคมีท่ ีมีประโยชน์ ในผักและผลไม้ ต่ำง ๆ
สำรไลโคปิ น (Lycopene) เป็ นเมล็ดสี ช่วยให้ ผกั และผลไม้ เช่น มะเขือเทศ
แตงโม มีสีชมพูและสีแดง เชื่อว่ำรับประทำนแล้ วจะได้ สีผิวขำวอมชมพู
ลดควำมเสี่ยงควำมผิดปกติของเซลล์ ต้ ำนทำนอนุมลู อิสระ พบสำรไลโคปิ น
มำกในผลมะเขือเทศ แตงโม เกร็บฟรุตสีชมพู ฝรั่งสีชมพู และ มะละกอ

สำรโพลี่ฟีนอล (Polyphenols)
เป็ นกลุม่ สำรเคมีที่ประกอบด้ วย phenol rings แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ใหญ่
ได้ แก่ phenolic acid

flavonoids stibens

และ

lignans

มีคณ
ุ สมบัติต่อต้ ำนอนุมลุ อิสระ ควบคุมกำรทำงำนของร่ำงกำย
ให้ เป็ นปกติ สุขภำพสมอง โรคหัวใจ หลอดเลือด
สำรแอนโทไซยำนิน (Anthocyanin)
เป็ นสำรพฤกษเคมีอยูใ่ นกลุม่ ฟลำโวนอยด์ มีสีม่วงแดงพบมำก

ภำพที่ 8. โครงสร้ ำงของสำรโพลี่ ฟี นอล

ใน องุ่นแดง สตอวเบอรี่ รำสเบอรี่ เชอรี่ และทับทิม ช่วยต่อต้ ำนอนุมลู
อิสสระส่งเสริ มสุขภำพสมอง สุขภำพดวงตำ สุขภำพหัวใจ และหลอด
เลือด ลดภำวกำรณ์อกั เสบเรื อ้ รัง ลดควำมดันโลหิต ควบคุมระดับน ้ำตำล
ลดระดับไขมันในเลือด

ภำพที่ 9. โครงสร้ ำงของสำร แอนโทไซยำนิน
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สำร แซนโทน (Xanthones)
เป็ นสำรที่พบในมังคุด แซนโทน มีคณ
ุ สมบัติต่อต้ ำนอนุมลู อิสระ
ต่อต้ ำน proliferation ต้ ำนทำนกำรแบ่งตัวของเซลล์จงึ ต้ ำนทำนมะเร็ง
Proapoptoticส่งเสริมกำรฆ่ำเซลล์ที่แปลกปลอมจึงต้ ำนทำนมะเร็ง
anti-inflammatory ต้ ำนทำนกำรอักเสบ
anticarcinogenic activities ต้ ำนทำนมะร็ง และ
anti-microbial activities ต้ ำนทำนเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดโร
ส่ วนของผลไม้
องุ่น มีคณ
ุ สมบัติต้ำนอนุมลู อิสระสูงที่สดุ ตำมด้ วย grape fruits

ภำพที่ 10. โครงสร้ ำงของสำร
xanthones

มะเขือเทศ ส้ ม และ แอปเปิ ล้ ตำมลำดับสำรคุณประโยชน์อื่น ๆ และ
ชบวนกำรต่อต้ ำนอนุมลู อิสระมีสว่ นสำคัญในกำรป้องกันกำรทำอันตรำย
ต่อเซลล์ของร่ำงกำย
ผลไม้ สว่ นมำกและผัก มีระดับ คำโรตินอย์ (Carotenoids)
ระ ดับสูง วิตำมิน ฟี นอล ฟลำโวนอยส์ และ กลูต้ำธัยโอน พวกสำร

ภำพที่ 11. แสดงภำพองุ่นแลเปลือกสีม่วง
ของสำรแซนแทน

ต้ ำนทำนอนุมลู อิสระเหล่ำนี ้ สำมำรถกำจัดฟรี แรดดิเคิล (free radicals) สลำยเปอร์ อ๊อกไซด์ สลำยอนุมลู อิสระ
single- และ tripet oxygen ตลอดจนทำให้ เอ็นไซม์บำงชนิดไม่ทำงำน โดยกำรลดระดับของอนุมลู อิสระ ซึง่ เป็ น
ผล
ผลิตของ เมตำบอลิสม์ ลดระดับอนุมลู อิสระและป้องกันอันตรำยที่จะเกิดแก่ขบวนกำรทำง ชีวเคมีและสรี รวิทยำ ซึง่ อำจจะ
นำไปสู่ กำรทำหน้ ำที่ผิดปกติของเซลล์หรื อกำรตำยของเซลล์ เรำมีควำมเชื่อว่ำกำรรับประทำนอำหำรที่มีคณ
ุ สมบัติต้ำน
อนุมลู อิสระสำมำรถป้องกันกำรทำอันตรำย ดีเอนเอนเอ จำกชบวนกำร ROS-mediated DNA damage ซึง่ ทำ
ให้ เกิดกำรกลำยพันธ์ อันจะก่อให้ เกิดมะเร็งในที่สดุ
กำรต้ ำนอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้ องกับกำรลดกำรเป็ นมะเร็ง โรคหัวใจ อันตรำยอำจตำยได้ กำรรับประทำนอำหำรที่มี
คุณสมบัติ ต่อต้ ำนอนุมลู อิสระ จะช่วยลดขบวนกำรชรำภำพและป้องกัน โรคเรื อ้ รังต่ำง ๆ ดังนัน้ บุคคลทัว่ ไป ย่อมได้ รับอนิ
สงส์และคุณประโยชน์ โดยกำรกินผักและผลไม้ ซึง่ จะช่วยให้ ร่ำงกำยต่อสู้กบั โรคภัยต่ำง ๆ ตำมคำแนะนำของ
“Whitney และRolfes” (4) ผู้เชี่วชำญเรื่ องอำหำรสุขภำพแห่งสหรัฐอเมริกำแนะนำให้ ผู้ใหญ่ควรรับประทำนผลไม้
วันละ 2 ถ้ วยครึ่ง และรับประทำนผัก วันละ 2-3 ถ้ วยประกอบด้ วยผักและผลไม้ สีตำ่ ง ๆ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติต่อต้ ำนอนุมลู อิสระ
สูงแต่ต้องเป็ นผักผลไม้ ที่ปลอดสำรเคมีที่เป็ นอันตรำย และปลอดเชื ้อจุลินทรี ย์ ดังจะเห็นได้ วำ่ กระทรวงสำธำรณสุข รณ
ณรงค์ให้ รับประทำนผัก 2 ส่วน เนื ้อ 1 ส่วน ข้ ำว 1
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รำยงำนจำก USDA กล่ ำวถึงรำยชื่อของอำหำรที่มีคุณสมบัติ ต้ ำนอนุมูลอิสระ(5)
แบ่งอำหำรเป็ น 3 กลุม่ ตำม Oxygen Radical Absorbant Capacity (ORAC) เป็ น อำหำรที่มีสำรต้ ำน
อนุมลู อิสระสูง มีระดับ ORAC สูง กว่ำ 1,000 ORAC ขึ ้นไป อำหำรที่มีสำรต้ ำนอนุมลู อิสระ ปำนกลำง มีระดับ
ORAC ตังแต่
้ 500-1,000 ORAC และอำหำรที่มีสำรต้ ำนอนุมลู อิสระ ต่ำมีระดับ ORAC ต่ำกว่ำ 500 ORAC
ดังต่อไปนี ้

The level of antioxidant capacity in foods measured in foods (Kansas
State University) in ORACs,(Oxygen Radical Absorbance Capacity)
1. prunes 57,701 ORACs
2. raisins at 2,830,
3. blueberries at 2,400
4. blackberries at 2,036.
5. garlic at 1,940,
6. Kale at 1,770,
7. strawberries at 1,540,
8. spinach at 1,260
9. raspberies at 1,220.

ภำพที่ 12 แสดงรำยชื่อของอำหำรที่มี คุณสมบัติต้ำนอนุมลู อิสระสู.ง (ORAC สูงกว่ำ 1,000 หน่วย ORAC)
.
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Fruits and vegetables with between

1,000 and 500 ORACS

Brussel sprouts
Plums
Alfalfa sprouts
Broccoli flower
Cherries
Red grapes
Red bell peper
Oranges,
Beets
Kiwi fruits

ภำพที่ 13. รำยชื่อของอำหำรที่มี คุณสมบัตติ ้ ำนอนุมูลอิสระปำนกลำง (ORAC 500-1,000 หน่ วย)
Fruits and vegetables with smaller
antioxidant capacity
white grapes, onions
yellow corn eggplant
cauliflower
peas
Potatoes , sweet potatoes
cabbage
leaf lettuce, carrots,

ภำพที่ 14. รำยชื่อของอำหำรที่มี คุณสมบัตติ ้ ำนอนุมูลอิสระต่ำ
อนุมลู อิสระเป็ นกลุม่ สำรที่ก่อให้ เกิดปฎิกริยำต่อ อิเลคตรอนรอบนอกของวงโคจร(outer orbital) กลุม่ สำรเหล่ำนี ้
ได้ แก่ รี แอคตีพอ๊ อกซิเจน สปี ชีย์ (reactive oxygen species)(ROS) เช่น super oxide anion
hydroxyl radical และ hydrogenperoxide เช่นเดียวกันกับ กลุม่ “rective nitrogen
species”(RNS) ซึง่ ได้ แก่
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Nitric oxide และ peroxynitrite (6) ถึงแม้ กลุม่ สำรเหล่ำนี ้จะมีโครงสร้ ำงต่ำงกัน แต่อนุมลู อิสระมีกลไก
คล้ ำยกันคือ ทำอันตรำยแก่ เซลล์ของร่ำงกำย และ เนื ้อเยื่อโดยกำรทำอันตรำยแก่โปรตีน ดีเอนเอ และไขมัน กำร
เปลี่ยนแปลงหน้ ำที่ของ
ผนังเซลล์เกิดขึ ้น ภำยหลังจำกกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ phospholipids ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของผนังเซลล์
ภำยหลังจำกกำรทำอันตรำยโดยอนุมลู อิสระเหล่ำนี ้

ภำพที่15.. อนุมูลอิสระ และ ROS (Reactive Oxygen Species) NSR (Reactive Nitrogen species)
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กำรใช้ กำรบำบัดทำงด้ ำนกำรต้ ำนอนุมูลอิสระ สำหรั บโรคเกี่ยวข้ องกับอนุมูลอิสระ
โรคทำงสมองที่เกี่ยวข้ องกับ Neurodegerative disorders เช่น Alzeimer’s disease (AD)
Parkinson’s disease (PD) และ Amyotropic lateral sclerosis (ALS) Multiple sclerosis
(MS) สำมำรถกระตุ้นได้ จำก oxidative- หรื อ Nitrosative stress
ดังนันกำรบ
้
ำบัดทำงด้ ำนกำรต้ ำนทำนอนุมลู อิสระ ขึ ้นอยูก่ บั ทฤษฎี เพื่อลดลง หรื อ กลับลำ (slow or reverse)
อนุมลู อิสระ ตัวอย่ำงเช่น เกี่ยวกับอำกำรของโรคกำรเสื่อมของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
(AD) ซึง่ ปั จจุบนั เรำพิสจู น์ได้ วำ่ เกิดจำกกำร ควำมผิดปกติ ของขบวนกำร proleolysis ของ APP (AP precursor protein)
โดย β-secretases และ γ-secretases ทำให้ เกิด β-amyloids (Aβ) ที่ เป็ น insoluble mutate โปรตีน (Aβ42) เรี ยงตัว
เป็ น senile plaques อีกกลไกหนึง่ เนื่องจำกกำรเกิด Neurofibrillary tangles จำกกำรเกิด hyperphosphorylated ของ
tau-protein เป็ นลักษณะ tangles binding
กำรเกิด Aβ plaques และ tangle binding ของ tau-protein ก่อให้ เกิดchronic inflammatory reaction ดังนันกำรเกิ
้
ด
ขบวนกำร brain inflammation เป็ น pathological hallmark ของ โรค AD

ภำพที่ 16. Forming of Aβ plaques and tau protein in AD
โรคพำร์ กนิ สัน (Parkinson’s disease)(PD) หรื อ โรคspongiform encephalitis ผลของโรคดังกล่ำวเกิดจำกกำร block
ปฏิกิริยำของ proinflammatory cytokines เช่น IL-1 IL-12 IL-18 tumor necrosis factor alpha (TNF-α) interferon
gamma (IFNγ) และ granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) อันเป็ นผลก่อให้ เกิด oxidative
damage แต่อย่ำงไรก็ตำมผลจำกกำรศึกษำทำงคลินิก พบว่ำ ไม่เพียงแต่ “ทุรโภชนำ”(malnutrition) เท่ำนันที
้ ่ก่อให้ เกิด
อันตรำยต่อเซลล์ แต่กำรรับประทำนอำหำรบำงอย่ำงที่มำกเกินไปมำก ๆ เช่น แร่เหล็ก alpha-tocopherol beta-carotene
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หรื อ แม้ แต่วิตำมินซี (ascorbic acid)ซึง่ แต่เดิม เรำมีเจตคติที่ดีต่อ วิตำมินซี แต่ถ้ำรับประทำนมำกเกินไปมำก ๆ ก็อำจ
ก่อให้ เกิด oxidation phenomena ได้ เหมือนกัน ดังนัน้ จึงอำจมีผลทำอันตรำยต่อเซลล์
เนื่องจำกปั จจุบนั มีกำรใช้ อำหำรเสริมอย่ำง abuse โดยกำรโมษณำชวนเชื่อว่ำ “if one is good two is
better” ทำให้ เกิดกำรใช้ มำกเกินสมควร เช่น วิตำมินเอ วิตำมินอี เบต้ ำคำโรติน มีฤทธิ์เป็ น pro-oxidant ถ้ ำใช้
มำกเกินไปในบำงกรณีอำจเป็ นผลร้ ำยต่อร่ำงกำย
นอกจำกนันมี
้ กำรฉวย โอกำส โดยกำรใช้ ควำมเชื่อของชำวบ้ ำนที่เชื่อว่ำ สมุนไพร
เป็ นสิ่งที่ดีดงั นันจึ
้ งมีกำรใส่สมุนไพรลงในเครื่ องดื่มเช่น บริษัท โอเคเฮิบ
ผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพรบรรจุขวด เช่น ดอกคำฝอย ขมิ ้น อัญชัน มะขำม ฯ

ภำพที่ 17. เครื่ องดื่ม
สมุนไพรดอกคำฝอย

ขมิน้ ชัน l
สรรพคุณของขมิน้ ชันตำมตำหรั บ

“คิมน
ิ ” เครื่ องดืมเพื่อสุขภำพ

แพทย์ ไทย

สกัดจำกขมิ ้นชันที่คดั สรรอย่ำงดี

มีสำรต้ นอนุมลู อิสระมำกกว่ำ

จนได้ "เคอร์ คมู ินอยด์"

วิตำมินอี ถึง 50 เท่ำ

สำรต้ ำนอนุมลู อิสระ

ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดเซลล์มะเร็ง

มำกกว่ำวิตำมินอีถงึ 50 เท่ำ

ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล
ช่วยเผำผลำญไขมันในร่ำงกำย

ภำพที่18. เครื่องดื่มสมุนไพรไทย นำ้ ขมิน้ ชัน

ช่วยบำรุงสมอง ลดควำมเสี่ยงในกำรเป็ นโรคควำมจำเสื่อม (Alzimer's)
ช่วยบรรเทำอำกำรแสบร้ อนเนื่องจำกกรดไหลย้ อน ภำยหลังกำรรับประทำนอำหำร
ช่วยล้ ำงพิษในตับตำมธรรมชำติ
ช่วยทำให้ ระบบกำรย่อยอำหำรดีขึ ้นขึ ้น เนื่องจำกมีฤทธิ์กระตุ้นกำรขับของน ้ำดี

นำ้ มะพร้ ำว
น ้ำมะพร้ ำวเป็ นแหล่งของสำรอำหำรมำกมำย ทังโพแทสเซี
้
ยม แคลเซียม แมกนีเซียม
รวมทังวิ
้ ตำมินซีที่ช่วยปกป้องผิวจำกแสงแดด ช่วยสมำนแผล และช่วยให้ ผิวกระชับ
ภำพที่19.. นำ้ มะพร้ ำว 291

เต่งตึง นอกจำกนี ้ยังมีงำนวิจยั ในห้ องทดลองที่พบว่ำ น ้ำมะพร้ ำวอ่อนมีกลุม่ ฮอร์ โมนพืช
"ไคเนติน" (kinetin) และสำรประกอบทรำนส์ซีติน (trans-zeatin) ซึง่ มีฤทธิ์ช่วยชะลอควำมแก่ในเซลล์ผิวหนัง
ของคน ปั จจุบนั จึงมีกำรนำไคเนตินมำเป็ นส่วนประกอบของเครื่ องสำอำง เพื่อใช้ ทำผิวหนังที่ถกู ทำลำยด้ วยแสงแดด
นำ้ นมจมูกข้ ำว นำ้ นมข้ ำวโพด V-Fit ข้ ำวกล้ องงอก 7 ชนิด
คุณค่ำของข้ ำวกล้ องงอก ที่อดุ มด้ วยคุณประโยชน์นำนำชนิดจนเป็ นที่ร้ ูจกั
และนิยมอย่ำงแพร่หลำย มำสูป่ ั จจุบนั ได้ มีกำรคัดสรรพลังแห่งยอด

ภำพที่20. เครื่องดื่มนำ้ นมข้ ำวกล้ องงอก

สำยพันธ์ข้ำวทัง้ 7 ชนิด ชันน
้ ำของประเทศมำเป็ น V. Fit

V.Fit

คุณค่ ำจำกข้ ำวกล้ องงอก 7 ชนิด
1. ข้ ำวมันปูหรื อข้ ำวแดง มีวิตำมินอี บี 6 ธำตุเหล็ก ธำตุทองแดง สำรต้ ำนอนุมลู อิสระ และใยอำหำรสูง
2. ข้ ำวก่ำหรื อข้ ำวเหนียวดำ มีลทู ีน เบต้ ำแคโรทีน ธำตุเหล็ก วิตำมินอี โอเมก้ ำ3 จำกพืช และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระ
สูง
3. ข้ ำวเจ้ ำกล้ องหอมมะลิ มีวิตำมินบี 1 บี 2 บีรวม อี แร่ธำตุ และไฟเบอร์
4. ข้ ำวสีนิล มีโปรตีน ธำตุเหล็ก และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระสูง
5. ข้ ำวสังหยด มีวิตำมินบี 3 ธำตุเหล็กและสังกะสี เบต้ ำแคโรทีน โลทีน และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระสูง
6. ข้ ำวเหนียวกล้ อง มีวิตำมินบี 1 บี 2 บีรวม อี และไฟเบอร์ สงู
7. ข้ ำวหอมนิล มีใยอำหำรสูงอุดมด้ วยสำรอำหำรต่ำงๆ ที่สงู กว่ำข้ ำวกล้ องทัว่ ไป
Functional Drink
เป็ นเครื่ องดื่ม สุขภำพ บำรุงร่ำงกำย ผลิตได้ หลำกหลำย
ทังที
้ ่เป็ น Soft Drink สมุนไพร และ Energy Drink
เช่น น ้ำปลีกล้ วยผสมยอ, น ้ำปลีกล้ วย ผสมอินทผลัม
น ้ำเห็ดหิมะถัง่ เช่ำ กระเจี๊ยบ ขิง ตะไคร้ อัญชัญ

ภำพที่ 21. เครื่ องดื่มสมุนไพรไทย
นำ้ กระเจียบ ตะไคร้ อัญชัญ

นอกจำกผักและผลไม้ ที่ปรุงแต่งเข้ ำไปในเครื่ องดื่มเพื่อประโยชน์ของสุขภำพที่ดี เรำยังได้ มีกำรพัฒนำไปไปสูก่ ำรเสริม
ควำมงำมเพื่อควำมอ่อนเยำว์ และสุขภำพของผิวที่ดี ผิวขำวตำมเทรนที่นิยมของขำวเอเชีย โดยกำรเติมแต่งสำรเคมีตำ่ ง ๆ
เช่นกลูต้ำไทโอน แอลคำร์ นิทิน คอลลำเจน และกรดอะมิโนที่จำเป็ นอื่น ๆ ในรูปแบบของเครื่ องดื่ม
กลูตำไทโอน (glutathione , g-glutamyl cysteinyl glycine หรื อ GSH) เป็ นโปรตีน มีโครงสร้ ำงเป็ น
tripeptids ซึง่ เป็ น อนุพนั ธ์ของกรดแอมิโน ประกอบด้ วยกรดแอมิโน
3 ชนิด ได้ แก่ กลูตำเมต (glutamate)
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ซิสเตอีน (cysteine) และไกลซีน (glycine)
ประโยชน์ตอ่ สุขภำพ กลูตำไทโอน มีบทบำทสำคัญ
เกี่ยวข้ องในกระบวนกำรสร้ ำงเอนไซม์
(enzyme)เพื่อขจัดสำรพิษออกจำกร่ำงกำย
ทังยำฆ่
้ ำแมลง โลหะหนัก และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร่ำงกำยได้ รับ

ช่วยในกำรสร้ ำงเอนไซม์ต้ำนอนุมลู อิสระ (antioxidant) โดยทำหน้ ำที่ ร่วมกับวิตำมินซี (vitamin C) เป็ น
reducing agent ที่สำคัญในกำรป้องกันกำรเกิดภำวะ oxidative stress ที่ได้ กล่ำวมำแล้ วอันอำจทำลำย
เซลล์ให้ เสียไป รวมทังกำรร่
้
วมกันซ่อมแซมสำรพันธุกรรมที่อำจเปลี่ยนแปลงเป็ นมะเร็งได้ และยังช่วยกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของ
ร่ำงกำย นอกจำกนันยั
้ งยับยังกำรท
้
ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) เพื่อไม่ให้ ไทโรซืเนส เร่งปฏิกิริยำกำร
เปลี่ยนเป็ นโดปำควินโนน ( DOPA quinone) ดังแสดงในภำพที่ 23(9) ซึง่ มีผลทำให้ สร้ ำงเม็ดสีได้ น้อยลง ทำให้ มี
ผิวขำวชัว่ ครำว โดยปกติแล้ วร่ำงกำยเรำจะไม่ขำดกลูตำไทโอน นอกเสียจำกจะเป็ นโรคบำงชนิดที่ทำให้ เกิดควำมต้ องกำร
สำรชนิดนี ้มำกขึ ้น หรื อโรคที่ต้ำนกำรสร้ ำงกลูตำไทโอน หรื ออำกำรบำงชนิดที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำดสำรนี ้ ต้ องกำรสำรนี ้ใน
ปริมำณเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ โรคตับ เบำหวำน โรคควำมดัน ต้ อหิน มะเร็ง เอดส์ ในผู้ที่สบู บุหรี่ จดั จะพบว่ำมีระดับ กลูตำไทโอน
ในเลือดต่ำ เนื่องจำกอัตรำกำรใช้ กลูตำไทโอนเพิ่มขึ ้น
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เครื่ องดื่มสุขภำพบำงชนิดเพิ่มสำรคอลลำเจน กลุต้ำไธโอน คิวเทน และ แอลคำนิทนิ เพื่อสุขภำพและควำม
งำม
คอลลำเจน ช่วยชะลอควำมชรำ. บำรุงสมอง ลดน ้ำหนัก
กลูต้ำไธโอน กระตุ้นตับ ผิวขำว ต่อต้ ำน อนุมลู อิสระ
คิวเท็น Q10 บำรุงผิว สมอง ตับไต
แอลคำนิทนิ ประกอบด้ วย คำร์ นิทิน เป็ นกรดอะมิโนจำเป็ น
(Essential Amino Acids) ที่ร่ำงกำยต้ องกำร
ในแอลคำนิทินประกอบด้ วยกรดอะมีโน 2 ตัว

ภำพที่ 24. เครื่ องดื่ม Vista ผสม กลูต้ำไทโอน แอลคำนิทนิ

คือ ไลซีน (Lysine) และเมทไธโอนีน (Methionine)
ไลซีน (Lysine) คือ กรดอะมิโน ชนิดหนึง่ ซึง่ จัดเป็ น กรดอะมิโนจำเป็ น
ซึง่ ร่ำงกำยไม่สำมำรถสร้ ำงเองได้ จำเป็ นต้ องได้ รับจำกสำรอำหำรอื่น ๆ
ไลซีน มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ ำงโปรตีนที่สำคัญต่อร่ำงกำย
โดยร่ำงกำยต้ องกำรไลซีนเพื่อกำรเจริญเติบโต กำรซ่อมแซมเนื ้อเยื่อ
กำรสร้ ำงภูมิต้ำนทำน ฮอร์ โมน รวมถึงเอนไซม์ต่ำง ๆ
เมทไธโอนีน จะถูกนำไปใช้ สร้ ำงเป็ นกรดอะมิโน ซีสตีน (cysteine)
ซึง่ หำกร่ำงกำยได้ รับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนไม่เพียงพอจะมีผลให้ เกิด

ภำพที่ 25. เครื่ องดื่มสุขภำพ เจลเล่

อำกำรซึมเศร้ ำ ระบบภูมิต้ำนทำนอ่อนแอ ทำให้ เกิดกำรติดเชื ้อได้ ง่ำย

ผสมคอลลำเจน

และผิวหนังที่เป็ นแผลจะหำยช้ ำกว่ำปกติ นอกจำกนัน้ เมไธโอนีน ยังเกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรเกิด โฮโมซีสเทอีน ซึง่ เป็ น
กรดอะมิโนที่ประกอบไปด้ วยซัลเฟอร์
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Bio-Identical Hormones therapy in Health and Wellbeing
Pansak Sugkraroek MD , FRCOG(T)
Colleage of Integrative Medicine
Dhurakij Pundit University

Introduction
The field of antiaging and regenerative medicine is constantly discovering the important
of bioidentical hormones therapy from gold standard in treatment of menopause and andropause
to restoring vitality and increase health span. This go along well with the concept of “ Healthy
from Inside and Beuty from Within “ .
Medical knowledge had been flourished about hormones and how they work in the past
45 years. Lifestyle, diet , exercise and health risks have disruptive changes too . Increased
workloads , stressful jobs , lack of sleep , poor nutrition and less leisure time together with time
constraints have had negative effects on the aging process and increase chance to develop Non
communicable disease (NCD) ( Abraham SB , Rubino D, Sinaii N 2013 ) . Poor diet, stress, and
Xenohormones which are environmental chemicals that attach strongly to body’s hormone
receptors are the most important factors that lead to hormone imbalances. Providing the body
with the specific nutrients and with the actual bio-identical hormones which are derived from
plants increases the body’s ability to regain hormones balance and to maintain it. Each patient
has their own hormonal profile that enhance their well-being. Therefore each patient needs his/her
personalized treatment plan from caretaker physician for optimizing hormone balance in the body.
The importance of hormones goes far for optimal health . Every cell and biological
system in human body is influenced and connected in a complex way to the constantly circulating
world of communicating hormones for health and well-being. These hormones are part of the most
fragile system in human body and easily thrown off balance with today’s chemical and stress filled
environment.
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Hormone imbalances and the resulting symptoms are extremely common health
problems. Years of research and review of thousands of evidence based quality published
research confirm that as many as seven out of ten people have some level of hormonal imbalance
at particular age. Once imbalances are identified, the patient’s individualized hormone treatment
plan restore hormonal balance and effectively resolves many if not all, most of these symptoms
such as fatigue, insomnia, headache, thyroid abnormalities, hair problems, menstrual
abnormalities, infertility, sexual dysfunction, obesity etc.
Normal function of the body is a matter of appropriate communication between cells
and organs. The hormones are messengers that help regulating through stimulation and feedback
mechanism to enhance optimal hormones production.
Aging process start when endocrine organ becomes weakened and does not
response to stimulating hormones appropriately to produce specific hormones accordingly then
the feedback system has to re-adjust. When pushed to limits, one endocrine gland weakness can
throw off the balance of other hormone system. For example; as a women ages she will get to a
point where she does not ovulate anymore and thus her biggest source of estrogen/progesterone
will have dried up. These female hormones deficiency will have a negative impact on the thyroid
function, causing an hypoactive thyroid ( subclinical hypothyroidism) which lead to weight gain,
anxiety, depression, hair loss, skin problems etc.. Men and women sex hormones deficiency also
post some effects on stress level and sexual function and also increase chance to develop
Adrenal fatigue etc. Restoring healthy level of essential hormones according to body needed will
increase vitality and longevity to human at the end of the day.

Bioidentical Hormones therapy for Health and Wellbeing
Bioidentical Hormone therapy is a medical approach that restores hormonal
imbalance by testing for the exact level of active hormones in the body and then restoring optimal
hormones level by prescribing the exact Bio- Identical hormones accordingly with regular follow
up to readjust the dose from time to time to suit each individual. Personalized supplements and
lifestyle changes also lead to hormones balance together with excellent health and well-being
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and can be used together effectively for synergistic action .( Samaras N , Papadopoulou MA,
Samaras D et al 2014

What are Hormones?
Hormone is a class of regulatory biochemical produces in particular part of organism by
specific cells, gland and/or tissues and then transport by blood stream to other parts of the body,
with the intention of influencing a variety of physiological activities such as growth, metabolism,
reproduction and apoptosis .
• Hormones are the body’s messengers transporting information between the brain, the
endocrine glands , and the cells.
• Hormones repair, built , restore and rejuvenate organs/tissue.
• Aging is noted when hormones decline. Human are the most vibrant and healthiest in their
late 20’s when their hormones are at their peak after that hormone level will decrease one
by one.
• Hormones need to be balanced if expecting to see quality results from personalized
diet/supplements and exercise program.
Restoring hormones with bioidentical hormone therapy
“ To make the aging process slow , smooth, vibrant and healthy, we must be sure that our
hormones stay in balance or we may find ourselves experiencing obesity, illness, mood swings,
sexual dysfuntion, fatigue, insomnia ,aches and pains with low vitality.”
Why we need bioidentical hormones ?
Synthetic hormones whether derived from animal or manufactured in the
laboratories are chemicals that may act as foreign substances in human body. Because
they are not identical to human body, and human body system cannot metabolize them
properly. They can be much stronger than human hormones and can stay in the body
much longer than human hormones.
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Bioidentical Hormones Therapy uses only natural Bio-Identical hormones in the
dose of physiologic level to restore optimal level of each hormone. Unlike synthetic
hormones, Bio-Identical hormones are natural to the body hormones system and are
replicas of the body’s own natural hormones. They are made from plant extracts, which
are extracted and changed in a laboratory to biologically identical to the same hormones
human body makes.( Gass ML , Stuenkei CA , Utian WH et al 2015 , Santoro N ,
Braunstein GD , Butts CL et al 2016)) For optimal safety and results, Bioidentical Hormone
Therapy will be prescribed only to individual which their hormones are low and causing
symptoms, with regular assessment of hormone levels. Bioidentical hormone therapy can
be used in many conditions and symptoms if prescribed properly .( Files JA , Ko MG ,
Pruthi S 2011)

Menopause and perimenopause
Menopause or the cessation of normal physiologic menstrual period is declared when a
full year without a period goes by. The average age of menopause is 50 years old. However
women can experience menopause-related changes many years before and years after. The
stage leading to the eventual end of menstruation, called Perimenopause or Climacteric, can last
anywhere form 6 months to 10 years. During Peri-menopause ( Premenopause , Menopause
,Postmenopause) some women may experience hot flashes, night sweats, weight gain, mood
swings, anxiety/depression, poor quality sleep, irritability, vaginal dryness, memory problems,
sexual symptoms ( Achilli C , Pundir J , Ramanathan J et al 2017 Bolour S , Braunstein G 2005,
Yasui T , Matsui S , Tani A et al 2012) and other symptoms that decrease the quality of life. Proper
bioidentical hormones therapy will restore nearly all of these disturbing symptoms and improve
quality of life.( L’Hermite M 2017 . Ruiz AD , Daniels KR 2014)

Andropause
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Testosterone a major male hormone , decrease steadily with advanced age. This
decrease in Testosterone production lead to changes in sexual function, prostate problem, mood,
energy level, and body fat/muscle composition.( Allan CA , Strauss BJ , Mc Lachlan RI 2007) Men
may develop hot flashes, decreased sexual libido, erectile dysfunction, decreased muscle
strength and size, bone loss (less commonly than women), decreased mental clarity, grumpiness
and depression, low energy level, fatigue, poor blood sugar control, heart disease and more.
Bioidentical testosterone therapy restore youth and vitality together with sexual wellness in most
of elderly men.
Hypo and Hyperthyroid
Occur when the thyroid gland doesn’t produce enough or produces too much thyroid
hormone (T3/T4) or the thyroid hormones are blocked from performing their function. The body’s
metabolism will be too slow or too fast. Thyroid hormone levels may be low for many years before
symptoms become clearly noticeable ( subclinical hypothyroidism).( Gaby AR 2004 , Wilson GR
, Cury RW 2005) They are often confused with general age-related changes. People might
experience fatigue, sluggishness, hyperactivity, depression, feeling cold, cold hands and feet,
palpitations, weight gain or weight loss, thinning hair, brittle nails, dry or oily skin and constipation.
For thyroid gland to function optimally, proper nutrition is needed to work perfectly. There is a
better chance of getting the proper nutrients for the thyroid if we eat organic fruit and vegetables
and include sea-salt in our diet.( Guan H , Shan Z , Teng et al 2008) Balancing thyroid hormone
with bioidentical thyroid hormones also restore metabolism and regain vitality and can be
prescribed if no contraindication.( Leonard W 2011)
Estrogen dominance
Estrogen is needed for proper functioning of many processes of the body but Too much
of Estrogen may cause problems from estrogen-progesterone imbalance . In the present situation
of toxic world most of us, women and men are overloaded with xenoestrogen from environment
pollutants. It is no wonder to consider the air we breathe, the water we drink and the food that we
eat, chemicals that either look like estrogen in our bodies are synthetic estrogens are used in
human medications, substances to fatten animals before slaughter, to get the cows to produce
more milk, to kill the bugs on our fruit and vegetable and petroleum products that help our cars
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run and in the manufacturing of plastics that hold our food. Estrogen and progesterone levels
must be balanced in order to work well together efficiently. Progesterone levels tend to drop off
sooner and more abruptly with age and lack of ovulation than does estrogen. These factors can
result in too much estrogen in relationship to the amount of progesterone being produced in the
body. This estrogen/progesterone imbalance is a common cause of symptoms during perimenopause and menopause. It can also occur after childbirth or during periods of high stress
when a woman undergoes a significant hormonal shift.
Estrogen dominance may be associated with thyroid problems and breast disease, with
heavy or irregular periods, breast tenderness, water retention, moodiness, weight gain, trouble
sleeping and more.
Balancing this common condition with bioidentical progesterone restore most of the
disturbing symptoms from estrogen dominance thus improve quality of life and vitality.
Adrenal Fatigue
The adrenal glands normally secrete cortisol in response to stress, exercise and
excitement, and in reaction to low blood sugar. However, too much physical or emotional stress
over a prolonged period can cause the glands to reduce their output of adrenal hormones. Feeling
“Burned Out” is from adrenal exhaustion. The adrenals get weakened by stimulants like cigarette
smoking, excessive coffee drinking and sugar or simple carbohydrate boosts. The first and most
important part of adrenal repair occurs only it people are going to sleep at a particular evening
hour according to their Biological Clock. Staying active late into the night on a regular basis has
a way of not allowing our adrenals to catch up with the repair needed from a long days’ worth of
stress. Low output of cortisol is associated with fatigue, allergies, anxiety, nervousness, asthma,
and poor memory and sugar cravings .Low DHEA-S also cause sleep deprivation which lead to
severe adrenal fatigue if not intervene . Restoring healthy level of DHEA-S will bring back vitality
and energy. ( Cameron DR , Braunstein GD 2005 Morales AJ , Nolan JJ , Nelson Jc et al 1994))
Polycystic Ovarian disease
PCOS, is a condition in which multiple immature follicular cysts form in the ovaries,
disruption the process of ovulation. Strangely enough, multiple follicular ovarian cysts are noticed
301

only in 50% of the women known to have PCOS. ( Guzick DS 2004)Infertility and other menstrual
problems can occur as a result but may be reversible with proper hormone balancing treatment
using bioidentical hormones therapy. Although the cause of the condition is unknown, it is marked
by several hormonal imbalances, including the overproduction of estrogen and androgens by the
ovaries. ( Azziz R , Carmina E , Dewailly D et al 2006 , Teede H , Deeks A , Moran L 2010)These
excess hormones can lead to obesity, facial hair, acne and scalp hair loss together with irregular
menstruation. Adrenal hormones are often out of balance as well. In addition, there is a strong link
between PCOS, insulin resistance and type II diabetes which has led many doctors to pursue part
of the treatment is to deal with the blood sugar balance. For women who seek fertility treatment
and using ovulation induction protocol, luteal phase defect may occur and can be managed by
proper adding bioidentical progesterone after ovulation to restore balance of estrogen and
progesterone in the body. Bioidentical Hormones therapy to balance and optimized essential
body hormones is effective in restoring healthy level of hormones involved.
Premenstrual Syndrome
A woman between the years of her first period until menopause is always experiencing
hormones cycling up and down. This cycling is normal and should not cause any negative
feelings. It is when the hormones become out of balance that the problem begins. Sometimes
the symptoms are so big that decrease quality of life and work performance. For women who have
one or more hormones out of balance, their hormonal shifts during the menstrual cycle can bring
uncomfortable physical or emotional symptoms that affects her daily functioning and quality of
life. PMS sufferers may experience painful menstrual periods, bloating, fatigue, breast
tenderness, pelvic pain, irritability, mood swings, depression, increased/decreased appetite and
forgetfulness. Balance female hormones with life style and proper diet together with exercise
decrease this symptoms dramatically, in severe case bioidentical hormones therapy to restore
balance of estrogen-progesterone work well and restore vitality and sense of wellbeing .
Osteoporosis
Osteoporosis is degenerative disease of bone experienced by both men and women
although there are many more women than men.( Cawthon PM 2011) Bone is a hormonally
sensitive tissue that is affected by age-related decline in production of many hormones. In
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women, declining production of estrogen and progesterone in the 10 years leading up to
menopause and afterwards speeds up this process.( Corina M , Vulpol C , Branisteanu D 2012)
Decreasing levels of male hormones like testosterone also play a role since these hormones
stimulate bone growth.( Kawate H , Takayanagi R 2010) Imbalances of cortisol and thyroid
hormones also contribute to bone loss. Hormones testing can accurately test for imbalances in
each of the major hormones the have an impact upon bone health. Too much stress raises
cortisol output, interfering with calcium absorption and bone-building activity, while at the same
time stepping up the activity of bone destroying cells. Cigarette smoking, alcohol intake and a
lack of physical activity are associated with bone loss too. Common symptoms of osteoporosis
are thinning and brittle bones, broken bones, loss of height and bone pain. A holistic approach
using bio-identical hormones can prevent, stop or slow down these process and regain bone
health.

Breast conditions
The breasts should not be tender, painful or full of cysts even just prior to the menstrual
period. If they are, then there is a hormone imbalance that should be corrected. Breast tissue
contains estrogen receptors. High levels of estrogen or an estrogen/progesterone imbalance
(estrogen dominance) can cause all of the symptoms and also can be relieved with Bioidentical
progesterone therapy .

Infertility
An imbalance of the female hormones can disrupt ovulation and implantation.
Commonly the ovary’s corpus luteum doesn’t produce enough progesterone long enough to help
the conception progress commonly known as Luteal phase defect. Many young women have a
DHEA deficiency or a thyroid weakness which when proper corrected with bioidentical hormones
helps the fertility naturally.( Poppe K , VelKeniers B , Glinoer D 2007) Bioidentical Hormone
Therapy which enhance fertility function has brought many babies into the world without having
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to risk the health of the mother with exceedingly high doses of toxic hormones.( Al-Asmakh M
2007)

Restoring Healthy Hormones level using Bioidentical Hormones therapy
In the past, most medically prescribed hormones such as those used in HRT (Hormone
Replacement Therapy) have a bad reputation ever since reputable research concluded that there
is higher incidence of cancer and other diseases in people who take them. The word “Hormone”
in this case actually means synthetic hormone which may be derived from female horse urine or
synthesized in the laboratory. Synthetic hormones do not look exactly like our hormones and
because of that, they do not allow themselves to be broken down like natural hormones in human
body. They are thought to build up in the body and add to the disease making process.
Bioidentical Hormones are hormones that look exactly and behave exactly like human own
hormones. They are not associated with causing illnesses or serious side effects.( Holtorf K 2009)
Double blind randomized studies are needed to confirm what had been seen in the clinical office
setting hundreds of thousands of time over the last 45 years. The firm conclusion held by new
evidence based research world-wide is that Bioidentical Hormones Therapy when used
appropriately are health restoring for wellness.( Moskowitz D 2006)
Options For Restoring Balance and Wellness
1. Let nature take care and do nothing
This is not a good idea even if one can suffer with hormone imbalance. As hormones
affect total health. Being out of balance can be the start of diseases developing especially
degenerative diseases such as Non communicable diseases.
2. Hormone Replacement Thertapy ( HRT)
HRT are hormones made to be partly like our hormones and partly different. Women
Health Initiative research and other medical research projects show that these hormones
can possibly make women feel better but they may come with a risk of causing other
serious diseases for long term users. ( Schonberg MA , Davis RB et al 2005 , NAMS
2017)
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3. Bio-identical Hormones
• Hormones derived from Yam or Soy and modified in the laboratory to be exactly like
human own hormones
• Used by thousands of physician for more than 40 years without being associated with
causing illnesses, instead restores balance and good health for wellness.
• Personalized Program to suit each individual is prescribed using together the different
hormones that all need to be in balance with one another like estradiol, estriol,
progesterone, testosterone, DHEA, pregnenolone and natural thyroid hormones. ( Simon
JA 2012 , Sood R < Shuster L , Smith R et al 2011 , Stephenson K , Neuenschwander PF
, Kurdowska AK 2013)
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บทคัดย่อ
ตัง้ แต่ปีคศ. 2000 การแพทย์แผนปั จจุบนั เริม่ มีการยอมรับในเรื่องของการแพทย์เชิงประจักษ์เพิม่ มากขึน้ และ
มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงงานวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ เข้ากลุม่ ทีเ่ ป็ นการศึกษาทีจ่ ะบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลของยาหรือการรักษาโรคใด ๆ ได้จริง เพราะไม่มอี คติ แต่การนางานวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ เข้ากลุม่
มาใช้ในทางเวชปฏิบตั จิ ริง ๆ นัน้ อาจมีประเด็นทีต่ อ้ งคานึงถึงก็คอื ผลลัพธ์ของคนไข้ทเ่ี รานาไปใช้อาจจะอยูใ่ นกลุม่ ของ
ฝั ง่ ทีไ่ ม่ได้ผล ความเป็ นปั จเจกบุคคล คนไข้ของเราอาจจะมีลกั ษณะทีไ่ ม่เหมือนกับคนไข้ทถ่ี กู คัดเข้ามาในกลุ่มทดลอง
ผลลัพธ์ของงานวิจยั ทางคลินิกนัน้ อาจจะเป็ นเพียงแค่ผลลัพธ์ตวั แทน แต่ไม่ได้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางคลินิกทีต่ อ้ งการ
จริง ๆ ในระยะยาว นอกจากนี้ขบวนการวิจยั ใหม่ ๆ และหลักการทางสถิตทิ ซ่ี บั ซ้อนและลุ่มลึก ก็อาจจะทาให้
ผลงานวิจยั เดิมเปลีย่ นแปลงไปได้ในปั จจุบนั หรือทาให้งานวิจยั วิจยั เชิงประสิทธิภาพแบบสังเกตการณ์มคี ุณค่าและ
ความหมายเทียบเท่ากับงานวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ เข้ากลุ่มได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ แพทย์ยคุ ใหม่กค็ วรจะมีความรูค้ วาม
เข้าใจในเรือ่ งขบวนการวิจยั ทางคลินิก และสถิตศิ าสตร์ทางคลินิก รวมไปถึงแนวคิดในเรือ่ งของขบวนการเกิดพยาธิ
สภาพของโรคอย่างถ่องแท้ดว้ ยเช่นกัน
ในเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ ไม่อาจทีจ่ ะใช้งานวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ เข้ากลุม่ เป็ น
ตัวตัดสินได้เสมอไป ด้วยเหตุทก่ี ารดูแลสุขภาพให้ดไี ม่ได้เกิดจากตัวแปรเพียงตัวเดียว และปั จจัยความแตกต่างเฉพาะ
บุคคลก็จะส่งผลต่อคาแนะนา หรือการให้การรักษา และผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกันเช่นกัน การวัดผลลัพธ์ทม่ี กั จะเป็ น
นามธรรมก็สง่ ผลให้งานวิจยั ทางด้านนี้มขี อ้ โต้แย้งอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีขอ้ จากัดดังกล่าวข้างต้น แต่
เวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์กม็ แี นวคิดมาจากหลักการของสมุทยั เวชศาสตร์ ทีม่ วี ธิ กี ารคิดที่
แตกต่างออกไปในการหาความผิดปกติของการทางาน ไม่ใช่แค่ความผิดปกติทางกายภาพ วิธกี ารวินิจฉัยหาความ
ผิดปกติแต่เนิ่น ๆ และการรักษาตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นและรากฐานของการเกิดโรคทีแ่ ท้จริง ก็พบว่าทาให้แก้ไขปั ญหา
สุขภาพของคนไข้ทไ่ี ม่ได้รบั การแก้ไขในระบบแพทย์แผนปั จจุบนั ทีก่ าลังเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ได้
จริง ๆ
คาสาคัญ: เวชศาสตร์ชะลอวัย การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ งานวิจยั เชิงทดลองแบบเข้ากลุม่ การแพทย์เชิงประจักษ์

Abstract

Since the year 2000, Randomized Controlled Trial (RCT) is increasingly accepted among
conventional medicine as an Evidence-Based Medicine (EBM). RCT can tell the relationship between the
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determinants X (drugs or interventions) and outcome Y (efficacy of treatment) without bias. But how to apply
RCT in clinical practice should be considered in some issues such as the result of our patients may be not
positive as the reference research, individualization of each patient, our patient may not have different
condition as the eligibility criteria, many researches used the surrogate outcome that are not the exactly
desirable clinical outcome. Nowadays many modern research methodologies and clinical statistics have been
developed with sophisticated and prudent system. These changes can make the fact of some old original
researches change with time or make the Observational Efficacy Research to be valuable as RCT. So
modern practitioners should have a knowledge and clearly understand in Clinical Research Methodology and
modern Clinical Statistics, together with the pathophysiology of diseases too.
That are the reason why RCT are not the answer of Anti-Aging Medicine or Wellness. Because
optimal health or wellness cannot be achieved with only one factor (such as one drug, one supplement, or
one lifestyle modification), individualization that lead to different managements and outcomes, and most of
evaluable outcomes are the subjective outcome, these will lead to many conflicts and controversies until
today. However anti-aging medicine or wellness is based on the basis of knowledge of Functional Medicine,
that have the different thinking process to find out the abnormal function, not only anatomical defects, and
many functional tests for early detection and early intervention to treat the real cause of disease and prevent
the future degenerative changes. This concept found that many patients that have not met the criteria for
treatment under conventional medicine, that are increasing nowadays, have exactly improved quality of life.

Keywords: Anti-aging Medicine Wellness Randomized-controlled Trial Evidenced-Based Medicine

บทนา
ในยุคตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็ นต้นมา วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้เติบโตขึน้ มาเรือ่ ย
ๆ มีการพัฒนาการรักษาเกิดขึน้ มากมาย โดยนช่วงแรก ๆ ปั ญหาอย่างหนึ่งก็คอื ผลของการรักษาหลาย ๆ อย่างนัน้ อยู่
ภายใต้ความคิดเห็นและประสบการณ์ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ โดยไม่มรี ะบบการควบคุมหรือการตัดสินทีพ่ สิ จู น์ความเป็ น
จริงได้แน่นอนชัดเจนว่าสิง่ ไหนจริง สิง่ ไหนได้ผล จึงนาไปสูค่ วามสับสนในข้อมูลของความรูแ้ ละการรักษา (Marks,
1995) ช่วงระยะเวลาประมาณ 60 ปี ก่อน จึงเริม่ เกิดการพัฒนาของระบบการค้นคว้าวิจยั หาความรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือการวัดประสิทธิภาพของการรักษานัน้ ๆ เพือ่ ลดความมีอคติ (Bias) จนเกิดงานวิจยั ชนิดทีช่ ่อื ว่า การ
วิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ เข้ากลุม่ (Randomized Controlled Trial) หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อย่อว่า RCT นันเอง
่
(Kaptchuk,
1998)

311

แม้วา่ RCT จะเป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางว่า เป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ของขบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ หา
คาตอบของประสิทธิภาพในการรักษาโรคใด ๆ ว่าเกิดจากปั จจัยนัน้ ๆ โดยไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง ซึง่ การศึกษาแบบนี้
มักจะมุง่ เน้นไปทีป่ ระสิทธิภาพของยาเป็ นส่วนใหญ่กต็ าม (และยังรวมไปถึงการศึกษาผลข้างเคียงและความคุม้ ค่าของ
ยานัน้ ๆ อีกด้วย) เพือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดมาตรฐานการรักษาต่าง ๆ ดังทีเ่ ห็นในปั จจุบนั จนต่างก็เป็ นทีย่ อมรับกันว่า
RCT เป็ นบรรทัดฐานทีด่ ที ส่ี ดุ (Gold standard) ทีจ่ ะทาให้ขอ้ มูลงานวิจยั นัน้ ๆ ยอมรับได้ และเกิดการพัฒนานาไปสู่
กระบวนการรวบรวมและประมวลความรูข้ องงานวิจยั แบบ RCT หลาย ๆ งานวิจยั มาใช้เป็ นข้อสรุปทีเ่ รียกว่า
Systematic Reviews และ Meta-Analysis of RCTs จนนาไปสูท่ ม่ี าของการเกิดเวชปฏิบตั เิ ชิงประจักษ์ (EvidenceBased Medicine: EBM) ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา ทาให้เวชปฏิบตั ทิ เ่ี ดิมไม่คอ่ ยเป็ นระบบ เกิดจาก
ประสบการณ์สว่ นตัว เกิดจากความคาดเดา สะเปะสะปะ ก็จะถูกปรับเปลีย่ นให้เป็ นมีความเป็ นระบบและตรวจสอบ
ได้มากยิง่ ขึน้ โดยแพทย์ผทู้ าการรักษาก็จะต้องมีความรูใ้ นการค้นคว้าหาอ่านงานวิจยั อ้างอิง (Research evidence,
Literature review) แล้วสามารถนามาผสมผสานกับประวัตแิ ละข้อมูลการเจ็บป่ วยของคนไข้ (The Patient’s History)
และปรับให้เข้ากับเวชปฏิบตั ติ ามปกติ (Clinical Practice) เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลทีด่ ที ส่ี ดุ (Optimal Outcome) กับ
คนไข้คนนัน้ ๆ นันเอง
่
RCT เป็ นคาตอบที่ดีที่สดุ ในทุกกรณี หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ RCT จะแนวทางของเวชปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละได้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือทีส่ งู กว่างานวิจยั ใด ๆ ก็ตาม แต่ขอ้ จากัดบางประการก็ทาให้ RCT ไม่สามารถทาได้ในหลาย ๆ สถานการณ์
เช่น ยาหรือการรักษาทีพ่ บว่ามีความเสีย่ งต่อคนไข้สงู หรือทาให้คนไข้ทต่ี อ้ งอยูใ่ นกลุม่ ควบคุมไม่ได้รบั การรักษาทีเ่ ป็ น
บรรทัดฐานเดิม (Gold Standard) (มักพบในการรักษามะเร็ง) หรือการรักษานัน้ ๆ ได้รบั ความนิยมมาแล้วแม้จะไม่เคย
มีการทา RCT มาก่อนก็ตาม (เช่น การผ่าตัดแบบส่องกล้อง-Laparoscopy กับการผ่าตัดแบบเปิ ดหน้าท้องตามปกติ)
และถึงแม้วา่ ยาหรือการรักษานัน้ ๆ จะสามารถทาในรูปแบบ RCT ได้กต็ าม แต่การจะนาผลของ RCT นัน้ ไปใช้ในเวช
ปฏิบตั จิ ริง ๆ ก็ยงั มีประเด็นทีต่ อ้ งคานึงถึง ดังต่อไปนี้
1. ในงานศึกษาแบบ RCT หากพบว่ามาตรฐานการรักษาหรือยานัน้ ๆ ได้ผลมีประสิทธิภาพทีด่ จี ริง เมือ่ เทียบกับยา
หลอกหรือยาเดิม เช่น ดีขน้ึ 70% ก็ไม่ได้หมายความว่าเมือ่ นามาใช้กบั คนไข้แล้วจะต้องดีขน้ึ ทุกคน เพราะใน
งานวิจยั นี้ ยังมีคนไข้อกี กลุม่ หนึ่งทีไ่ ม่ได้ผลคือประมาณ 30% ซึง่ อาจจะเป็ นคนไข้ของเราก็เป็ นได้
2. ในงานศึกษาแบบ RCT มักจะทาการศึกษาในคนไข้ทม่ี คี วามปกติมากทีส่ ดุ คนไข้ทม่ี คี วามเจ็บป่ วยทีห่ ลากหลาย
(Co-Morbidities) เช่น เป็ นโรคตับ โรคไต หรือใช้ยาร่วมด้วยหลายอย่าง มักจะไม่ได้รบั การคัดเลือกเข้ามาใน
งานวิจยั (Inclusion Criteria / Eligibility) เนื่องจากต้องคานึงถึงปั ญหาทางจริยธรรม(Ethical Issues) ในการนา
คนไข้กลุม่ นี้เข้ามา เพราะอาจจะเกิดปั ญหาข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์ของยา (Adverse drug reactions) หรือปั ญหา
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างยาหลายตัว (Drug Interactions) ได้ ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว หากงานวิจยั นี้ได้ผลจริง และ
จะนาข้อมูลจากงานวิจยั นี้ไปใช้จริงในเวชปฏิบตั ิ แพทย์ทส่ี งยาเหล่
ั่
านี้อาจจะไม่ได้คานึงถึง ความถูกต้องของการ
นาไปใช้ (External Validity / Generalizability) กล่าวคือ คนไข้ทแ่ี พทย์จะสังยาให้
่
นนั ้ อาจจะมีลกั ษณะทีไ่ ม่
เหมือนกับกลุ่มผูป้ ่ วยทีท่ าการวิจยั คือมีโรคประจาตัวร่วมด้วยหลายอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต หรือมียา
ทานร่วมด้วยอยูแ่ ล้วหลายตัว ผลของการรักษาก็อาจจะไม่ตรงตามงานวิจยั ทีอ่ า้ งอิงได้
3. ในหลาย ๆ ครัง้ ทีพ่ บว่า ข้อจากัดของงาน RCT เองทีท่ าให้เกิดการตีความหมายทีผ่ ดิ พลาด เพราะงานวิจยั RCT
ส่วนใหญ่มกั จะมีขอ้ จากัดในเรือ่ งของระยะเวลาการศึกษาวิจยั ทีย่ าวนานไม่ได้ เช่นงานวิจยั ในยาใหม่ ๆ ซึง่ มักจะ
ใช้ระยะเวลาในการดูประสิทธิผลของยาประมาณ 1-5 ปี ไม่คอ่ ยมีการศึกษาผลการตอบสนองของยาใหม่ทย่ี าวนาน
ตลอดอายุขยั ของคนไข้ จึงทาให้การวัดผลลัพธ์ทางคลินิก (Clinical Outcomes) มักจะใช้ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นตัวแทน
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(Surrogate Outcomes) แทนผลลัพธ์ทแ่ี ท้จริง เช่น ยาลดไขมันในเลือดส่วนใหญ่มกั จะวัดผลทีร่ ะดับไขมันในเลือด
ทีล่ ดลง ซึง่ ในกรณีน้ี ถึงแม้ผลของระดับไขมันในเลือดทีล่ ดลงจะเป็ นผลทีต่ รงไปตรงมากับผลของยาก็จริง แต่
ในทางเวชปฏิบตั แิ ล้วผลลัพธ์น้ีจดั เป็ นแค่ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นตัวแทนเท่านัน้ เพราะผลลัพธ์ทแ่ี ท้จริงทีเ่ ป็ นจุดประสงค์ของ
การทีแ่ พทย์สงยาลดไขมั
ั่
นนัน้ ก็คอื การลดอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) หรือลด
อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดอัตราการตาย เป็ นต้น ซึง่ การทีจ่ ะทาการวิจยั เพือ่ รอไปจนวัดผลลัพธ์
เหล่านี้นนั ้ ก็อาจจะนานเกินไป จึงนิยมใช้ระดับไขมันในเลือดเป็ นตัวชีว้ ดั ก่อน เพราะเกิดขึน้ เร็วกว่า และเชื่อว่าการ
ลดไขมันในเลือดลงได้ ก็น่าจะลดผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการอย่างแท้จริงนัน้ ๆ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้
พบว่างานวิจยั ใหม่ ๆ ทีเ่ ก็บข้อมูลการทานยาลดไขมันในเลือดไปนาน ๆ กลับพบว่า ผลลัพธ์ในระยะยาวทีต่ อ้ งการ
เช่น การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรืออัตราการตาย ไม่ได้ลดลงแตกต่างกันเลย ทัง้ ๆ ทีส่ ามารถลดระดับ
ไขมันในเลือดลงได้กต็ าม ดังทีเ่ ห็นเป็ นปั ญหาถกเถียงกันอยูใ่ นปั จจุบนั ถึงข้อดีและข้อเสียของการให้ยาลดไขมันใน
การป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจดังกล่าว (Yebyo, 2018; Richman, 2018) ในกรณีแบบนี้ ประเด็นหนึ่งทีน่ ่าสนใจก็
คือ การแก้ไขภาวะไขมันในเลือดทีผ่ ดิ ปกติ จะเพียงพอต่อการลดความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
หรือไม่ หรืออาจจะยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย เช่น การอักเสบ ภาวะความเครียดออกซิเดชัน นันเอง
่
(Linton, 2019)
4. การศึกษาแบบ RCT หรือการวิจยั การรักษาใด ๆ มักจะเน้นศึกษาถึงปั จจัยตัวแปรเพียงตัวเดียว กล่าวคือ ผลของ
ยาชนิดนัน้ ๆ หรือผลของรูปแบบการผ่าตัดแบบนัน้ ๆ เพราะจุดประสงค์ของการรักษาก็คอื การหายจากโรค แต่ใน
ความเป็ นจริงแล้วนัน้ การมีสขุ ภาพทีด่ ไี ม่ได้เกิดจากยาเพียงเม็ดเดียว หรือปั จจัยทางการรักษาเพียงปั จจัยเดียว
แตกต่างจากแนวทางในการรักษาโรคทีอ่ าจจะดีขน้ึ ได้ดว้ ยการจ่ายยาเพียงชนิดเดียว อกจากนี้ การแนะนาและให้
แนวทางการรักษาในแต่ละบุคคลก็ยงั ขึน้ กับความแตกต่างในพันธุกรรม สรีรวิทยา สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ ของแต่ละ
คน ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ผลของการรักษามีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (Individualization) โดยใน
ลักษณะแบบนี้ การวิจยั แบบ RCT ก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกัน
5. เวชปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีท่ ากันมาเป็ นมาตรฐานในอดีตนัน้ บางครัง้ ก็พบว่ามีทม่ี าจากสมมติฐานในพยาธิสภาพของการ
เกิดโรค เช่น พบว่าการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งมีการเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด การให้นาแอสไพรินทีม่ ฤี ทธิ ์ในการ
ยับยัง้ การเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด ก็น่าจะป้ องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ หรืองานวิจยั ทีพ่ บว่าได้ผลดีในอดีต
แต่เมือ่ สภาวะสิง่ แวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปในปั จจุบนั ผลลัพธ์ของการรักษานัน้
ๆ จะยังคงเหมือนเดิมอีกหรือไม่ หรือรูปแบบงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาเพิม่ มากขึน้ หลักการทางสถิตทิ ท่ี นั สมัยมากขึน้
ระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทร่ี วดเร็วขึน้ ก็อาจจะพบว่างานวิจยั ไม่เกิดประโยชน์ ดังเช่น
การให้ยาแอสไพรินเพือ่ ป้ องกันภาวะการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจและสมอง ในเวชปฏิบตั ทิ ท่ี ากันต่อเนื่องมา
เป็ นเวลาอันยาวนาน เพราะฤทธิ ์ในการต่อต้านการเกาะกลุม่ กันของเกล็ดเลือด ทีเ่ ชื่อว่าน่าจะป้ องกันการเกิดหลอด
เลือดแดงแข็งได้ แต่จากงานวิจยั ล่าสุดของ McNeil, J.J. และคณะในปี ค.ศ. 2018 ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ี
แท้จริง ก็พบว่าไม่ได้เพิม่ อัตราการอยูร่ อดในระยะ 5 ปี เมือ่ เทียบกับยาหลอก และกลับเพิม่ ความเสีย่ งจากการเกิด
เลือดออกในอวัยวะสาคัญ ๆ เช่นระบบทางเดินอาหาร ทีร่ นุ แรงกว่าอีกด้วย จึงทาให้ American College of
Cardiology และ American Heart Association ประกาศเป็ นคาแนะนาเมือ่ เดือนมีนาคมปี ล่าสุด (ค.ศ.2019) ว่าไม่
แนะนาให้สงยาแอสไพริ
ั่
นเพือ่ เป็ นการป้ องกันอีกต่อไป เพราะมีหลักฐานว่าไม่ได้ประโยชน์และเกิดโทษมากกว่า
นันเอง
่
ดังนัน้ แม้วา่ งานวิจยั แบบ RCT จะได้รบั การยอมรับว่าเป็ นการศึกษาทีบ่ อกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น
และตัวแปรตามทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ก็จริง แต่การจะนาผลการศึกษาไปใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไข้จริง ๆ นัน้ จะต้อง
คานึงถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วยนันเอง
่
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งานวิ จยั อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ RCT (Non-RCT Research Design)
งานวิจยั ในปั จจุบนั และอนาคต ยังมีการศึกษาทีไ่ ม่ใช่รปู แบบ RCT มากยิง่ ขึน้ (Non-RCT Research design)
คือเป็ นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลโดยไม่มกี ารสุม่ คนไข้เข้ากลุม่ (Observational Efficacy Research) หรือนาข้อมูลจาก
การศึกษาในรูปแบบ RCT เดิม แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่ (Secondary Analysis) ซึง่ ในกรณีทงั ้ สองแบบนี้ ผลของ
การศึกษาจากกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม จะนามาเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้ เพราะทัง้ สองกลุม่ ไม่ได้เหมือนกัน
ตัง้ แต่แรก (เหมือนกับขบวนการสุม่ แบบ RCT) จึงอาจจะส่งผลให้มตี วั กวน (Confounding) ทีจ่ ะเป็ นปั จจัยทาให้
ผลการรักษานัน้ ๆ ไม่ได้เกิดจากตัวแปรทีเ่ ราต้องการศึกษาโดยตรง และทาให้ผลการศึกษานัน้ แปลผลไม่ถกู ต้อง แต่
ด้วยรูปแบบทางสถิตขิ องการวิจยั ทางคลินิก (Clinical Statistics) ใหม่ ๆ และระบบคอมพิวเตอร์ทป่ี ระมวลผลได้รวดเร็ว
ขึน้ จึงสามารถปรับให้ทงั ้ สองกลุ่มมีความเหมือนกันทางสถิตกิ ่อน แล้วจึงค่อยนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้นนั ้ มาวิเคราะห์ต่อไป โดย
วิธแี บบนี้ ก็ได้รบั การยอมรับจากนักวิจยั และนักสถิตทิ างการแพทย์ทวโลกแล้
ั่
วว่า ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แบบนี้ มี
ความน่าเชื่อถือ โดยเทียบเท่ากับการศึกษาแบบ RCT ได้เช่นกัน (กล่าวคือ หากสามารถทาการศึกษาเรือ่ งนี้แบบ RCT
ได้จริง ๆ ผลของการศึกษาทีไ่ ด้กจ็ ะใกล้เคียงกันกับวิธกี ารปรับทางสถิตดิ งั กล่าว)
นอกจากนี้ ในการอ่านและแปลผลการศึกษาวิจยั นัน้ แพทย์กค็ วรจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งขบวนการวิจยั
ทางคลินิก (Clinical Research Methodology) และสถิตศิ าสตร์ทางคลินิก (Clinical Statistics) ทีถ่ กู ต้องเช่นกัน
มิฉะนัน้ ก็จะเกิดปั ญหาในการตีความและการนาไปใช้ได้ อย่างเช่นตัวอย่างในรายงานล่าสุดของ Meyer ทีต่ พี มิ พ์ใน
วารสาร JAMA Network Open เมือ่ เดือน พ.ค. 2019 ทีส่ รุปผลการศึกษาว่า การบริโภคสารเสริมอาหารทีม่ วี ติ ามินบี6
และบี12 ในปริมาณทีส่ งู เพิม่ ความเสีย่ งของกระดูกข้อสะโพกหักในสตรีวยั หมดประจาเดือน ซึง่ หากมองในแง่ของ
ขบวนการศึกษาวิจยั ทีน่ าเอากลุ่มการศึกษาเดิมแบบ RCT ในปี ค.ศ.1976-1984 มาติดตามผลเพิม่ เติมต่อในปี ค.ศ.
1984-2014 โดยส่งแบบสอบถามให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้ตอบกลับรายงานถึงพฤติกรรมการทานอาหาร การบริโภคอาหาร
เสริม และการเกิดกระดูกหักทีข่ อ้ สะโพก แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่อกี ครัง้ (Secondary Analysis) พบว่าความเสีย่ ง
ของกระดูกข้อสะโพกหักเพิม่ สูงขึน้ ในกลุม่ ที่บริโภคอาหารเสริมกลุม่ วิตามินบี6 และบี12 ร่วมกันในปริมาณทีส่ งู มาก
(ปริมาณบริโภควิตามินบี6 มากกว่า 35 mg/d และวิตามินบี12 มากกว่า 30 µg/d) โดยมีคา่ สัดส่วนความเสีย่ ง
(RR=Risk Ratio) เท่ากับ 1.47 และค่า 95%CI (Confidence Interval) เท่ากับ 1.15-1.89 โดยกลุม่ ทีม่ กี ารบริโภค
วิตามินบี6 หรือบี12 ในปริมาณน้อยถึงปานกลาง ทัง้ เดีย่ ว ๆ หรือร่วมกันทัง้ คู่ ไม่ได้เพิม่ ความเสีย่ งดังกล่าว
ในกรณีน้ี ถึงแม้วา่ งานศึกษาชิน้ นี้จะมีลกั ษณะเป็ นแบบสังเกตการณ์ทางคลินิกไปข้างหน้า (Observational
Cohort Study) ไม่ได้เป็ นการศึกษาแบบ RCT ก็ตาม (เพราะไม่ได้มกี ารสุม่ กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม) แต่ดว้ ยรูปแบบขบวน
การศึกษาและสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์มมี าตรฐานและได้รบั การยอมรับในปั จจุบนั แล้วว่า ผลการศึกษาทีใ่ ช้กระบวนการใน
ลักษณะแบบนี้จะมีความใกล้เคียงกับการศึกษาแบบ RCT ด้วยเช่นกัน เพราะมีการปรับปั จจัยตัวกวนอื่น ๆ
(Confounding factors) ด้วยวิธกี ารทางสถิติ (Statistical Adjustments) เช่น อายุ BMI การออกกาลังกาย และวิตามินดี
ซึง่ จะทาให้ผลของการศึกษาน่าจะบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (การบริโภควิตามินบี6 และบี12) กับตัวแปร
ตาม (การเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก) โดยไม่น่าจะเกีย่ วข้องกับปั จจัยอื่น ๆ ได้
แต่หากมีความรูค้ วามเข้าใจในแง่ของปั จจัยเสีย่ งของภาวะกระดูกพรุน ซึง่ นาไปสูค่ วามเสีย่ งกระดูกหักในวัย
สูงอายุ ก็จะพบว่านอกจากปั จจัยอื่นทีม่ คี วามสาคัญและไม่ได้นามาใช้ในการปรับค่าทางสถิตไิ ด้แก่ วิตามินซี วิตามินเค
(มาศ ไม้ประเสริฐ, 2561) ซึง่ หากสามารถเก็บข้อมูลและนามาปรับค่าได้ ก็มคี วามเป็ นไปได้ทค่ี า่ RR. และ 95%CI ใหม่
อาจจะลดลงจน RR เข้าใกล้ 1 และ 95%CI คร่อม 1 (ก็คอื ไม่มคี วามแตกต่าง) หรืออาจจะลดลงไม่มาก ใกล้เคียงกับค่า
เดิม (ก็คอื ยังคงมีความแตกต่าง) นันเอง
่
ดังนัน้ การอ่าน การทาความเข้าใจ การแปลผลและการทีจ่ ะนาผลการศึกษาไป
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ใช้นนั ้ แพทย์ตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งขบวนการวิจยั ทางคลินิก (Clinical Research Methodology) และ
สถิตศิ าสตร์ทางคลินิก (Clinical Statistics) ทีถ่ ูกต้องด้วยนันเอง
่
การอ่านเพียงแค่บทสรุป (Abstract) สัน้ ๆ อาจจะยัง
ไม่เพียงพอ และควรจะต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างถ่องแท้อกี ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะนามาใช้รว่ มในการวิเคราะห์
การศึกษา ว่าทาได้ครบถ้วนหรือถูกต้องจริงหรือไม่
อย่างไรก็ตาม หากการศึกษาข้างต้นเป็ นจริง ก็ยงั คงเป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นทีจ่ ะต้องนาไปศึกษาเพิม่ เติมต่ อ
ถึงคาอธิบายเชิงชีวภาพ (Biological Plausibility) ว่าเหตุใดการบริโภควิตามินบี6 และบี12 ร่วมกันในปริมาณทีส่ งู จึง
เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดกระดูกหักทีข่ อ้ สะโพกดังกล่าว โดยลักษณะเช่นนี้กม็ รี ายงานอยูเ่ รื่อย ๆ ในเรือ่ งของผลไม่พงึ
ประสงค์ (Adverse effect) ของการบริโภคสารเสริมอาหารในปริมาณสูง ๆ เช่น การบริโภควิตามินซีในปริมาณสูงจะ
เพิม่ การดูดซึมของธาตุเหล็ก (Hallberg, 2000) เพิม่ ความเสีย่ งการเกิดนิ่วในไต (Linda, 2005) การมีระดับธาตุเหล็ก
เพิม่ ขึน้ สูงในเลือดจะสัมพันธ์กบั การเพิม่ ความเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือด (Debargha, 2014) การบริโภค
แคลเซียมเสริมเพิม่ ความเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และโรคเสือ่ มต่าง ๆ (มาศ ไม้ประเสริฐ, 2561) จะเห็นได้
ว่าในขณะทีป่ ระชาชนเริม่ ตระหนักในการดูแลและป้ องกันการเกิดโรค ด้วยการค้นหาเครือ่ งมือและวิธกี ารต่าง ๆ มาใช้
ในการดูและสุขภาพ เช่น สารเสริมอาหาร สูตรอาหารเพือ่ การลดน้าหนัก การออกกาลังกาย เป็ นต้น แต่ความรูท้ างด้าน
นี้ ยังต้องการข้อมูลเพื่อการพิสจู น์อกี มากมาย และแพทย์ควรจะต้องมีความรูท้ างด้านนี้ให้ลกึ ซึง้ มากขึน้ รวมไปถึงการ
ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆ และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ลกึ ซึง้ มากขึน้ จะใช้วธิ กี ารคิดแบบเดิม ๆ อีกต่อไปไม่ได้ เช่น โรคความ
ดันโลหิตสูงก็ใช้ยาลดความดัน โรคเบาหวานก็ใช้ยาลดน้าตาล โรคติดเชือ้ ก็ใช้ยาฆ่าเชือ้ ซึง่ วิธกี ารแบบนี้ อาจจะ
ก่อให้เกิดปั ญหา เช่น ภาวะกระดูกพรุนก็เสริมด้วยแคลเซียม (เพราะตรวจพบว่าแคลเซียมสะสมในกระดูกลดลง) ดังที่
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และการใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ การรักษาโรคติดเชือ้ แม้วา่ จะเป็ นมาตรฐานการรักษาของโรคติดเชือ้
ในปั จจุบนั แต่ผลกระทบจากการทีย่ าปฏิชวี นะนัน้ ไปปรับเปลีย่ นเชือ้ โรคทีเ่ ป็ นระบบสมดุลทีด่ ขี องลาไส้ (Gut
ecosystem) ทาให้สง่ ผลกระทบต่อการทางานของลาไส้ทผ่ี ดิ ปกติ (Gut dysfunction) ได้แก่ ภาวะลาไส้รวซึ
ั ่ ม (Leaky
Gut syndrome) ภาวะแพ้อาหารแอบแฝง (IgG Food Allergy) ภาวะเสียสมดุลของแบคทีเรียในลาไส้ (Dysbiosis) ซึง่
ภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ แม้วา่ ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่ยอมรับว่าเป็ นโรค แต่กส็ ามารถพิสจู น์ได้ดว้ ยการทดสอบการ
ทางาน (Functional Test) และเริม่ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั อาการผิดปกติต่าง ๆ ทัง้ อาการทีไ่ ม่บ่งบอกโรคใด ๆ (Nonspecific symptoms) และอาการของโรคอื่น ๆ เช่น ภาวะภูมคิ ุม้ กันแปรปรวน ภาวะภูมคิ ุม้ กันทาลายตัวเอง อาการทาง
สมองต่าง ๆ ภาวะฮอร์โมนแปรปรวน เป็ นต้น
ปัญหาของงานวิ จยั ในเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ Wellness
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ หากใช้เครือ่ งมือในการตรวจวินิจฉัยเพือ่ หาโรคแบบทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นระบบแพทย์แผน
ปั จจุบนั ก็อาจจะไม่สามารถระบุถงึ ความผิดปกติของโรคใดโรคหนึ่งได้ กล่าวคือ ผลทีไ่ ด้จากการตรวจยังอยูใ่ นระดับค่า
มาตรฐานทีใ่ ช้อา้ งอิง (Reference range) ซึง่ ค่าดังกล่าวนี้ใช้ในการแบ่งคนป่ วย แยกออกจากคนปกติ (Disease V.S.
Normal) แต่คนทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ปกติเหล่านี้นนั ้ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง (Optimal
health) เสมอไป ในเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) หรือบางทีกเ็ รียกว่า Wellness นัน้ เชื่อว่าในระดับ
อ้างอิงมาตรฐานนัน้ ผูท้ ม่ี รี ะดับการตรวจวัดอยูใ่ นระดับช่วงบน จะมีการทางานทีด่ กี ว่า มักไม่มอี าการใด ๆ มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ กี ว่าผูท้ ม่ี รี ะดับการตรวจวัดอยูใ่ นระดับช่วงล่าง จึงมักเรียกผูท้ อ่ี ยูใ่ นช่วงดังกล่าวว่า Optimal Health และ
Suboptimal Health ตามลาดับ
ตัวอย่างการวินิจฉัยภาวะ Suboptimal Health ดังกล่าว ซึง่ บางครัง้ ก็เรียกว่า Subclinical condition เช่น
ภาวะ Subclinical Hypothyroidism หรือภาวะ Adrenal Insufficiency ก็จะมีปัญหาหรือข้อถกเถียงกันตลอดมาในแง่
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ของการวินิจฉัย เช่น จะใช้คา่ TSH เท่าไร (Cut-offed point) ในการตัดสินภาวะ Subclinical Hypothyroidism จะใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการวินิจฉัยภาวะ Adrenal Dysfunction หรือแม้แต่การรักษาภาวะเหล่านี้เองก็ตาม ก็ยงั มีขอ้ ถกเถียง
โต้แย้งกันในหลายประเด็น เช่น มีรายงานล่าสุดจาก Systematic review และ Meta-analysis โดย Martin Feller ในปี
ค.ศ. 2018 ว่าไม่แนะนาให้รกั ษาคนไข้ Subclinical Hypothyroidism ด้วยยา Thyroxin เพราะพบว่าไม่ทาให้คุณภาพ
ชีวติ เพิม่ ขึน้ และอาจทาให้เพิม่ ความเสีย่ งจากการให้ฮอร์โมนเสริมด้วย ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วนัน้ พบว่าปั ญหาของ
ภาวะ Subclinical Hypothyroidism นัน้ เกิดจากการทีร่ า่ งกายไม่สามารถเปลีย่ นฮอร์โมน T4 ให้เป็ น T3 ได้ เพราะความ
บกพร่องของเอนไซม์ De-iodinase ทีเ่ ซลล์เป้ าหมาย (Peripheral conversion) จึงทาให้คนไข้ยงั คงมีอาการของ
ไทรอยด์ฮอร์โมนไม่พอใช้อยู่ เพราะ T3 เป็ นตัวทีม่ ฤี ทธิ ์มากกว่า T4 นันเอง
่
ดังนัน้ การให้ Thyroxin ซึง่ ก็คอื T4 จึงไม่
น่าจะได้ประโยชน์ตามทีง่ านวิจยั ดังกล่าวอ้างไว้ (เพราะ T4 ทีใ่ ห้ไป ก็ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ น T3 ได้) ซึง่ ในทางเวช
ศาสตร์ชะลอวัยนัน้ จะมีการให้ฮอร์โมน T3 กับ T4 ร่วมกัน ซึง่ พบว่าได้ผลมากกว่า แต่งานวิจยั ในแนวทางแบบนี้ ก็ยงั
ไม่คอ่ ยเป็ นทีย่ อมรับ หรือมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบกันระหว่างการให้ฮอร์โมนรวม T3 T4 และการให้ฮอร์โมน T4
เพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกัน ก็พบว่าไม่มคี วามแตกต่างในแง่ของการประเมินผลทางคลินิกทีว่ ดั ผลได้ชดั เจน
(Objective outcomes) เช่น ค่าผลเลือด การลดลงของน้าหนัก เป็ นต้น มีเพียง (Subjective outcomes) ทีด่ ขี น้ึ เช่น
อาการเหนื่อย การทางานของสมอง เป็ นต้น ซึง่ น้าหนักของตัวชี้วดั เหล่านี้ ค่อนข้างอ่อนและไม่มนี ้าหนักในทางแพทย์
แผนปั จจุบนั ทีม่ งุ่ เน้นหาความผิดปกติทเ่ี ห็นเด่นชัด หรือความผิดปกติทางกายวิภาค (Anatomical defect) เพือ่ การ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรค อย่างไรก็ตาม ในภาวะหมดไฟในการทางาน (Burn-out syndrome) ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับภาวะ
Adrenal Dysfunction ในทางเวชศาสตร์ชะลอวัยนัน้ ปั จจุบนั WHO ได้จดั ให้เป็ นภาวะทีแ่ พทย์ควรให้การรักษาคนไข้
เป็ นภาวะทีม่ กี ารบรรจุไว้ใน ICD-10 และล่าสุด ICD-11 ก็มกี ารเพิม่ คาจากัดความของนิยามกลุ่มอาการนี้ให้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ ภาวะนี้ในอดีตเคยมีการถกเถียงถึงความจาเป็ นในการรักษาด้วยหรือไม่
ดังนัน้ ด้วยเหตุทภ่ี าวะ Suboptimal หรือ Subclinical condition มักไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพให้
เห็นเด่นชัด การวัดผลในแง่ของตัวแปรทีเ่ ป็ นรูปธรรม (Objective Outcome) เช่น ความผิดปกติทางกายภาพ อาจจะไม่
ชัดเจนเท่าตัวแปรทีเ่ ป็ นนามธรรม (Subjective Outcome) เช่น อาการเหนื่อย การทางานของสมอง ความ
กระฉับกระเฉงกระปรีก้ ระเป่ า อาการนอนไม่หลับ เป็ นต้น จึงทาให้การศึกษาวิจยั เพือ่ หาคาตอบในการวินิจฉัยและผล
ของการรักษาในแนวทางนี้จงึ มักจะไม่ได้คาตอบทีช่ ดั เจน การยอมรับในระบบแพทย์แผนปั จจุบนั จึงยังไม่ได้ขอ้ สรุปที่
ชัดเจน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งยอมรับว่าปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ (แม้จะเป็ นเรือ่ งเล็กน้อย) แต่กน็ ามาซึง่ คุณภาพชีวติ ที่
ไม่ดี (Poor Quality of Life) ของคนไข้ และทาให้คนไข้หล่านี้พยายามแสวงหาทางแก้ไข และก็มกั จะยังไม่เจอคาตอบ
ซึง่ ปั ญหาในลักษณะแบบนี้ตอ้ งยอมรับว่ากาลังเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ในสภาพสังคมปั จจุบนั และคนไข้กม็ กั จะไม่ได้รบั
การรักษาหรือได้รบั การรักษาทีไ่ ม่ตรงประเด็นดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนันเอง
่
การรักษาของภาวะเหล่านี้จะใช้งานวิจยั แบบ
RCT ก็ยงิ่ ไม่ได้คาตอบ เหตุปัจจัยหนึ่งก็เป็ นเพราะว่าภาวะสุขภาพสมบูรณ์สงู สุด (Optimal conditions) ไม่ได้เกิดได้
จากยาหรือสารเสริมอาหารแต่เพียงชนิดเดียว (งานวิจยั แบบ RCT จะมองตัวแปรต้นเพียงตัวแปรเดียว) แต่ควรเกิดจาก
การดูแลแบบองค์รวม (Holistic approach) ได้แก่ การดูแลเรือ่ งภาวะโภชนาการ สารเสริมอาหาร การออกกาลังกาย
การลดความเครียด การลดสารพิษจากสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ อาหาร น้า อากาศ เครือ่ งสาอาง วัสดุอุปกรณ์ในบ้านและ
สานักงาน การล้างสารพิษจากร่างกาย การลดการอักเสบ การเสริมฮอร์โมนแบบธรรมชาติ (Bio-identical Hormonal
Replacement Therapy) เหล่านี้เป็ นต้น ซึง่ แพทย์เองก็ควรจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งราวเหล่านี้ อย่างถูกต้องและ
นาไปใช้ได้อย่างเกิดผลอีกด้วย
พืน้ ฐานของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ Wellness
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ในหลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Wellness ต่างมีจุดประสงค์เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพของร่างกายให้อยู่
ในภาวะสุขภาพสมบูรณ์สงู สุด (Optimal Health) นัน้ ส่วนหนึ่งก็มพี น้ื ฐานมาจากหลักการของสมุทยั เวชศาสตร์
(Functional Medicine) ทีม่ ที งั ้ การตรวจวัดในระดับของสารเคมีต่าง ๆ เช่น ระดับของกรดอะมิโน กรดไขมัน สารสือ่
ประสาท ฮอร์โมนและเมตาบอไลท์ รวมไปถึงการตรวจวัดการทางานทีผ่ ดิ ปกติ เช่น การล้างสารพิษโดยตับ (Liver
Detoxification) การทางานของลาไส้ (Gut function) เป็ นต้น โดยสรุปหลักการของสมุทยั เวชศาสตร์ Functional
Medicine ได้เป็ นหลักเบือ้ งต้น (Jones, 2010) ดังนี้
1. โครงสร้างไม่สมดุล (Musculoskeletal Structural Imbalance)
2. สิง่ แวดล้อม อาหาร การออกกาลังกาย การบาดเจ็บ (Environmental Inputs: diet, nutrition, exercise,
trauma)
3. ภาวะความเครียดออกซิเดชัน และการสร้างพลังงานได้ไม่สมบูรณ์จากไมโตครอนเดรียทางานผิดปกติ
(Oxidative stress and Energy Production)
4. สารพิษสารเคมีสะสม และความบกพร่องในขบวนขจัดสารพิษ (Intoxication and Detoxification)
5. ระบบการย่อยอาหารและลาไส้ทางานแปรปรวน (Gastrointestinal Status Imbalance)
6. ภูมคิ ุม้ กันแปรปรวนและการเสียสมดุลของขบวนการอักเสบ (Immune & Inflammatory Imbalance)
7. ฮอร์โมนเสียสมดุล (Hormonal and Neurotransmitter Imbalance)
8. สุขภาพจิต วิญญาณ อารมณ์ และสังคม (Mind, Spirit, Emotion and Community)
โดยเชื่อว่าหลักการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญของการทางานของเซลล์และอวัยวะต่าง
ๆ ในร่างกายให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพดีทส่ี ดุ การเสียสมดุลดังกล่าว จะนามาซึง่ การเสือ่ ม การเจ็บป่ วยการ
เกิดมะเร็ง หรือการเสียชีวติ นันเอง
่
เปรียบพืน้ ฐานเหล่านี้ได้กบั รากของต้นไม้ หากรากทีด่ แี ข็งแรงมันคง
่ ก็จะส่งผลให้ลา
ต้น กิง่ ก้าน ใบ ดอก ผล ก็จะเจริญเติบโตดีฉนั ใด พืน้ ฐาน 8 ประการนี้หากมีความผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อการทางานที่
ผิดปกติ หรือการเกิดโรคฉันนัน้ ดังนัน้ หากเราไปดูแลแต่เพียงปั ญหาของกิง่ ก้าน ใบ ดอก ผล โดยทีไ่ ม่ได้แก้ไขต้นเหตุ
ทีร่ ากก่อน การแก้ปัญหาก็ไม่อาจจะจบสิน้ หรือในบางครัง้ การมีปัญหาของระบบราก โดยยังไม่กระทบถึงกิง่ ก้าน ใบ
(คือยังไม่มอี าการเจ็บป่ วยทีช่ ดั เจน) ก็อาจจะส่งผลต่ออาการบางอย่าง หรือคุณภาพทีช่ วี ติ ทีแ่ ย่ลง ซึง่ การแก้ตน้ เหตุ ก็
จะเป็ นการป้ องกันการลุกลามไปจนเกิดโรคในอนาคตด้วยนันเอง
่
ดังนัน้ หากคนไข้มกี ลุม่ อาการปั ญหาต่อไปนี้ ได้แก่ อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย อ้วน ลดน้าหนักได้ยาก
สมรรถภาพทางกายลดลง เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เจ็บป่ วยบ่อย ๆ ผื่นแพ้เรือ้ รัง โดยทีห่ า
สาเหตุของโรคทีอ่ ธิบายอาการเหล่านี้ได้ไม่ชดั เจน หรือมีภาวะโรคเรือ้ รังต่าง ๆ เช่น ภาวะแพ้ภมู ติ วั เอง โรคหลอดเลือด
แดงแข็ง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็ นต้น ก็อาจจะต้องหาสาเหตุในขบวนการคิดตาม 8 ระบบ
ดังกล่าวข้างต้นว่า คนไข้มกี ารเสียสมดุลหรือมีความบกพร่องในด้านใดบ้าง การพยายามปรับแก้ไขด้านต่าง ๆ เหล่านัน้
ให้เกิดความสมดุล ก็จะช่วยให้อาการต่าง ๆ เหล่านี้ดขี น้ึ ได้ หรือการควบคุมโรคได้ดยี งิ่ ขึน้ ลดการใช้ยาทีเ่ ป็ นการแก้ไข
หรือรักษาทีป่ ลายเหตุ ลดหรือชะลอความเสือ่ ม หรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาหรือโรคนัน้ ๆ ได้นนเอง
ั่
หลักการแก้ไขในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ก็มกั จะแก้ไขในด้านของวิถชี วี ติ ต่าง ๆ (Lifestyle management) ได้แก่
อาหารการกิน สารเสริมอาหาร การนอน การออกกาลังกาย การลดความเครียด การล้างสารพิษ การลดมลพิษมลภาวะ
จากสิง่ แวดล้อม การปรับสมดุลฮอร์โมน การลดการอักเสบ การลดอนุมลู อิสระ เหล่านี้เป็ นต้น โดยพิจารณาตาม
หลักการของกลไกการเกิดพยาธิสภาพ (Pathophysiology) ของโรคทีแ่ ท้จริง หลักการทางสรีรวิทยา (Physiology)
ชีวเคมีวทิ ยา (Biochemistry) ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญของหลักการทางการแพทย์ นามาปรับใช้ในระยะตัง้ แต่เริม่ ต้น ใช้
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วิทยาการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยตัง้ แต่เนิ่น ๆ (Early detection) เพือ่ เริม่ ให้การรักษาตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น
(Early Intervention) เพือ่ แก้ไขอาการต่าง ๆ ทัง้ ทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคใด ๆ (Non-specific symptoms) เพือ่ เพิม่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี (Quality of life) เพือ่ ป้ องกันการพัฒนาไปสูค่ วามเสือ่ มหรือโรคต่าง ๆ ในอนาคต ซึง่ แนวความคิด
เหล่านี้เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญของเวชศาสตร์ชะลอวัย Anti-Aging Medicine) และ Wellness นันเอง
่
แม้วา่ แนวคิดเหล่านี้
จะมีขอ้ ขัดแย้งในกลุม่ ของแพทย์แผนปั จจุบนั ในระยะเริม่ ต้นอยูบ่ า้ ง แต่กระแสการแสวงหาความรูแ้ ละความต้องการมี
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของประชาชนทีเ่ พิม่ มากขึน้ กอปรกับวิวฒ
ั นาการและความสาเร็จในแนวทางการรักษาทีพ่ สิ จู น์ได้ดว้ ยตัว
คนไข้เอง และงานวิจยั ใหม่ ๆ ทีพ่ สิ จู น์ได้มากยิง่ ขึน้ ก็จะยิง่ ทาให้น้าหนักของศาสตร์การแพทย์ในแขนงนี้เพิม่ มากยิ่งขึน้
และมีแนวโน้มทีค่ วามต้องการของแพทย์ทม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในศาสตร์ทางด้านนี้เพิม่ มากขึน้ รวมไปถึงงานการ
ศึกษาวิจยั ใหม่ ๆ ทีจ่ ะเติบโตขึน้ มาอีกมากมายในอนาคตนันเอง
่
สรุป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นคาตอบได้วา่ เหตุใดเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ Wellness จึงมักจะได้รบั การ
ต่อต้านในประเด็นของการไม่มหี ลักฐานทางการแพทย์ในเชิงประจักษ์ทช่ี ดั เจน แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่า แนวคิด
การแพทย์ดงั กล่าวจะไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือไม่สามารถทีจ่ ะพิสจู น์ได้ บท
พิสจู น์ของคนไข้ทไ่ี ด้รบั การรักษาในแนวทางนี้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ เป็ นหลักฐานทางการแพทย์ในเชิง
ประจักษ์ทจ่ี ะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตจะเป็ นคาตอบทีส่ าคัญ ทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงแนวทางการดูแลสุขภาพของคนไข้ใน
อนาคตเพือ่ ให้ได้ซง่ึ สุขภาพทีส่ มบูรณ์และป้ องกันโรคหรือความเสือ่ มได้อย่างแท้จริงนันเอง
่
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ดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ในระยะผลสดกั
ร
บระยะผลแห
้ง
Glycemic Indices of Deglet Nour of Date Fruit at Rutab Stage and Tamer Stage

ขวัญนภา โพธิ์ชัย, พีรภัท้ร แสงสุข, อัจฉรา เดชโพธิ์พระ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก้าหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัด้อ
ย

บทนา : อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที่นิยมรับประทานกันในกลุ
้มชาวมุสลิมในช
้วงเวลาละศีลอดและนิยมรับประทาน
กันเพื่อสุขภาพ ้น
เช ลดระดับน้าตาลในเลือด ลดไขมัน้านการอั
ต
กเสบ ฯลฯ แต
้ยังพบว
้าค
้าดัชนีน้ าตาล
(Glycemic index) ของอินทผลัมในแต
้ละฐานข
้อมูลมี้าที
ค ่แตกต
้างกันมาก มีทั้อมู
งข ลที่ม้าดั
ีค ชนีน้าตาลต่้า
และข
้อมูล้าที
ค ่ม้าดั
ีค ชนีน้าตาลสูง โดยความแตกต
้างอาจมีผลมากจากสายพัน้ธุ สภาพดิน วิธีการทางเกษตร
และระดับความสุกที้างกั
่ต น งานวิจัยนีจึ้องการศึ
งต
กษาหาค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร
(Deglet Nour) ในระยะผลสด (Rutab Stage) กับ ระยะผลแห
้ง (Tamer Stage) ซึ่งผลที้จากงานวิ
่ได
จัยนีอาจ
้นตั
เป ว้วยในการเลื
ช
อกรับประทานอินทผลัมที่มีดัชนีน้าตาลเหมาะสมกับ้างกายได
ร
้
วัตถุประสงค
้ : เพื่อศึกษาหาค
้าดัชนีน้าตาล (Glycemic index) ของอินทผลัมในระยะผลสด (Rutab Stage)
และระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
วิธีดาเนินการ : การศึกษานี้นการศึ
เป
กษาวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก โดยท้าการตรวจค
้าระดับน้าตาลในเลือด
โดยใช
้เข็มเจาะน้าตาลขนาดเล็กเจาะที่บริเวณปลายนิว และวัด้าระดั
ค บน้าตาลในเลือดด
้วย Glucometer โดย
ด้าเนินการเจาะเลือดทั้อนและหลั
งก
งการรับประทานอาหารตัวอย
้างที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90 และ 120
นาที รวมการเจาะเลือดทังสิน 7 ครัง/การทดสอบ ท้าการทดสอบทังหมด 3 ครัง โดยครังที่ 1 รับประทาน
กลูโคส 50 กรัม + เจาะเลือด ครังที่ 2 และ 3 ทดสอบ 50 กรัม คาร
้โบไฮเดรตของอินทผลัมแต
้ละระยะ
+ เจาะเลือด โดยการทดสอบแต
้ละครังจะท้าคนละวันกัน หลังจากนันน้า้าที
ค ้ไปสร
่ได ้างกราฟเพื่อค้านวณหา
้าดั
ค ชนีน้าตาล
ผลการวิจัย :้าเฉลี
ค ่ยของดัชนีน้าตาล ±SEM ของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะสดและระยะแห
วร
้ง มี้า
ค
้ากั
เท บ 81.58 ± 6.41 และ 83.28 ± 5.21 และพบว
้าค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมทังระยะผลสดและระยะผล
แห
้งไม
้มีความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุปผลการวิจัย : ผลการวิจัยพบว
้าค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ทั
วร งระยะผลสดและระยะ
ผลแห
้งมี้าอยู
ค ้ในระดับสูง ้าดั
(ค ชนีน้าตาล ≥70)้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมที่สูงจะท้า้ระดั
ให บน้าตาลในเลือด
สูงขึนอย
้างรวดเร็ว จึงเหมาะส้าหรับ้ที
ผู ้างกายต
่ร ้องการได
้รับพลังงานอย
้างรวดเร็ว ้น
เช ้ที
ผู ่ถือศีลอด้ที
ผู ่มี
ภาวะระดับน้าตาลในเลือดต่้า (Hypoglycemia) ้นต
เป ้น และผู
้ป
้วยโรคเบาหวานหรือ้ที
ผู ่มีระดับน้าตาลใน
เลือดผิดปกติ (Pre-Diabetes) ควรรับประทานในปริมาณที่จ้ากัด
คาสาคัญ : อินทผลัม, ดัชนีน้าตาล
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1. บทนา
ชื่อโครงการวิจัย
ดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ในระยะผลสดกั
วร
บระยะผลแห
้ง
(Glycemic Indices of Deglet Nour of Date Fruit at Rutab Stage and Tamer Stage)
1.1 หลักการและเหตุผล
อิ น ทผลั ม หรื อ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร
้ Phoenix dactylifera L. ้นไม
เป ้ผลที่ เ จริ ญ เติ บ โตได
้ได
้ดี ใ น
บริเวณที่มีอากาศร
้อนและแห
้งแล
้ง ้น
เช ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ผลมีทังขนาดเล็กและใหญ
้ออกเป
้นช
้อ
รสหวานฉ่้า รับประทานได
้ทังผลดิบและผลสุก และเมื่อน้าผลสุกไปตากแห
้งจะสามารถเก็บ้ได
ไว้นานหลายป
้
แถมยังท้า้มี
ให รสชาติหวานจัดมากขึน จนมีการเข
้าใจผิด้าเป
ว ้นผลไม
้เชื่อม ซึ่งอินทผลัม้นผลไม
เป ้ที้พลั
่ให งงาน
้อย
ได ้างรวดเร็วเนื่องจากมีน้าตาลสูง โดยใน 100 กรัม จะให
้พลังงานประมาณ 282 กิโลแคลอรี ประกอบด
้วย
คาร
้โบไฮเดรต 75.03 กรั ม (เป
้นน้ า ตาล 63.35 กรั ม ) โปรตี น 2.45 กรั ม ไขมั น 0.39 กรั ม นอกจากนียังมี
วิตามินและแร
้ธาตุ้างๆ
ต สูงโดยเฉพาะโพแทสเซียม
(696 มก./100 กรัม) จึ้วยให
งช ้ร
้างกายสดชื่นและ
้ฟนฟูก้าลัง้อย
ได ้างรวดเร็ว [1] อีกทังยังอุดมไปด
้วยแร
้ธาตุหลากหลายชนิดอื่นๆอีกมากมาย ้แก
ได ้ แคลเซียม
ซัลเฟอร
้ เหล็ก ฟอสฟอรัส แมงกะนีส ทองแดง แมกนีเซียม สารหอมระเหย วิตามินบี 6 กรดโฟลิก และใย
อาหาร[2] ซึ่ง้นประโยชน
เป
้ต
้อร
้างกาย
สืบเนื่องจากชาวมุสลิมหรือ้ที
ผู ่นับถือศาสนาอิสลามมีจ้านวน 2,777,542 คน คิด้นร
เป ้อยละ 4.6
ของประชากรทังหมดในประเทศไทยตามข
้อมูลจากส้านักงานสถิติแ้งชาติ
ห ้ป พ.ศ. 2543[3] โดยจะมีการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอนของทุก้ป (เดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติ) ซึ่ง้นหนึ
เป ่งในหลักการปฏิบัติที่จ้า้นของ
เป
ศาสนาอิสลาม โดยมีจุดประสงค
้เพื่อ้อิ
ให สลามิกชนเกิดความอดทน มีเมตตา และเห็นอกเห็นใจผู
้ยากไร
้ การถือ
ศีลอดจะเริ่มตังแต
้แสงอรุณขึน (แสงแรกของวัน) ไปจนถึงดวงอาทิต้ลั
ย บขอบฟ
้า โดยตลอดช
้วงดังกล
้าว้ที
ผู ่ถือ
ศีลอดจะต
้องงดเว
้นจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ และเมื่อถึงเวลาละศีลอด (ดวงอาทิต้ลั
ย บ
ขอบฟ
้า) จะมีการส
้งเสริม้รั
ให บประทานอินทผลัม้นอาหารชนิ
เป
ดแรกก
้อนที่จะรับประทานสิ่งอื่นๆ ซึ่ง้น
เป
แนวทางปฏิบัติตามแบบฉบับการกระท้าหรือที่เรียกว
้า “ซุนนะห
้” ของท
้านนบีมุฮัมหมัด (ศาสนทูตของศาสนา
อิสลาม) โดยมีรายงานจากท
้านอนัส บุตร มาลิก (อัครสาวกท
้านหนึ่ง)้า
ว “ท
้านศาสนทูตฯ จะละศีลอดด
้วย
อินทผลัมสดหลายเม็ด้อนหน
ก ้าที้านจะละหมาด”
่ท
อินทผลัมยัง้นหนึ
เป ่งในผลไม
้สวรรค
้และถูกกล
้าวถึงในพระมหาคัมภี้อั
ร ลกุรอาน (คัมภี้ของ
ร
ศาสนาอิสลาม) ้หลายแห
ไว
้งและหลายรูปค้า กล
้าวคือ ้ค้
ใช ้า
าว “อันนัคลุ” 10 แห
้ง และใช
้ค้้า
าว
“นัคลัน”
1 แห
้งในบทอะบะสะ โองการที่ 29 และใช
้ค้้า
าว “อันนัคละฮฺ” 2 แห
้ง คือ ในบทมัรยัม โองการที่ 23 และ 25
และใช
้ค้้า
าว “นะคีล” 7 แห
้งด
้วยกัน รวม 20 แห
้ง[4] จึงท้า้อิ
ให นทผลัม้นผลไม
เป ้ที่นิยมรับประทานในหมู
้ชาว
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มุสลิมทั่วโลกบนพืนฐานของความเชื่อ และมักพบในพิธีส้าคัญ้างๆ
ต ของศาสนา ้น
เช พิธีนิกะห
้ (พิธีแ้งงาน)
ต
พิธีอะกีเกาะห
้ (พิธีโกนผมเด็กแรกเกิด) ้นต
เป ้น
ทางด
้านวิทยาศาสตร
้ยัง้มี
ได การศึกษาและให
้ข
้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการให
้รับประทานอินทผลัม
้นอาหารชนิ
เป
ดแรกเมื่อถึงเวลาละศีลอดอีก้วย
ด เนื่องจากในอินทผลัมมีสารอาหารที่จ้า้นส้
เป าหรับการละศีล
อดมีอ้สองชนิ
ยู
ด คือ น้าตาลและโพแทสเซียม โดยภายหลังการอดอาหารเป
้นเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ผลที่
ตามมาคือระดับโพแทสเซียมในเลือดจะลดลงกว
้าปกติเล็ก้อย
น เกิดภาวะที่เรียกว
้า Hypokalemia หรือภาวะ
โพแทสเซียมต่้า้งผลท้
ส า้มี
ให อาการวิงเวียนหัวเล็ก้อย
น
การรับประทานผลไม
้ที่มีโพแทสเซียมสูงจะ
้วยลดป
ช ้ญหาลงได
้ ซึ่งอินทผลัม้นผลไม
เป ้มีโพแทสเซียมสูงและมีน้าตาลชนิดกลูโคสและฟรุกโตสที้างกาย
่ร
สามารถดูดซึม้อย
ได ้างรวดเร็วในปริมาณที่เพียงพอต
้อความต
้องการของร
้างกาย[2]
นอกจากนียังพบว
้ามีก้มผู
ลุ ้รับประทานอินทผลัมโดยมีวัตถุประสงค
้เพื่อบ้ารุงรักษาสุขภาพ้างอิ
อ ง
จากการทดลองในอาสาสมัครผู
้มีสุขภาพดี พบว
้า อินทผลัมมีฤทธิ้านอนุ
์ต
มูลอิสระ้านการอั
ต
กเสบ
ลด
ไขมันและน้าตาลในเลือด และป
้องกันการตายของเซลล
้หัวใจ ท้า้ระดั
ให บไตรกลีเซอไรด
้ลดลงโดยไม
้ส
้งผลเสีย
้อระดั
ต
บน้าตาลในเลือด อีกทังยั้วยป
งช ้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัว และการศึกษาในชายที่มีภาวะเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ[1] ยังพบว
้าการรับประทานอินทผลัมมีผลต
้อการลดระดับน้าตาลในเลือด้งผลให
ส ้ทังกลุ
้มผู
้
มีสุขภาพดีและกลุ
้มผู
้ป
้วยโรคเบาหวานเลือกรับประทานอินทผลัมโดยมุ
้งหวัง้ตนเองมี
ให
ภาวะของน้าตาลใน
เลือดอยู
้ในระดับที่ปกติ แต
้อย
้างไรก็ตามยังพบว
้าค
้าดัชนีน้าตาล
(Glycemic index) ของอินทผลัมในแต
้
ละฐานข
้อมูลมี้าที
ค ่แตกต
้างกัน อย
้างสินเชิง โดยพบทั้อมู
งข ล ที่ม้าดั
ีค ชนีน้าตาลต่้าและข
้อมูล้าที
ค ่ม้าดั
ีค ชนี
น้าตาลสูง
้อมู
ข ลจากการศึกษาหาค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัม พบว
้าข
้อมูลที้จากแหล
่ได
้งต
้างๆ มี้าดั
ค ชนี
น้ า ตาลที่ แ ตกต
้างกั น โดยข
้อมู ล International table of glycemic index and glycemic load values:
2002[5] มี้าดั
ค ชนีน้าตาลอยู
้ในระดับสูงคือ 103 ซึ่งถือ้าอยู
ว ้ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับ้าดั
ค ชนีน้าตาลใน
อาหารดัชนีน้าตาลสูงทั่วไป และอาจเกิดผลเสีย้อร
ต ้างกายได
้หากมีการรับประทานในปริมาณมาก แต
้ในทาง
ตรงกัน้าม
ข ้อมู
ข ลจากแหล
้งอื่นๆ ้น
เช งานวิจัยของ Miller[6]้ป 2003 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
้ ซึ่งตีพิม้พ
ใ น European Journal of Clinical Nutrition แ ล ะ จ า ก Ali[7]้ป 2009 ป ร ะ เ ท ศ โ อ ม า น ตี พิ ม้พ ใ น
International Journal of Food Sciences and Nutrition พบว
้ามี้าดั
ค ชนีน้าตาลอยู
้ในระดับต่้าคือ 47.2
และในช
้วง 47.6 - 57.7 ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อน้า้อมู
ข ล้าดั
ค ชนีน้าตาลจาก 3 แหล
้งมาเปรียบเทียบกัน พบว
้า
้อมู
ข ลมี้าแตกต
ค ้างกันอย
้างมาก ท้า้ไม
ให้ทราบค
้าดัชนีน้าตาลที่แ้จริ
ท งของอินทผลัม โดยเฉพาะสายพัน้ที
ธุ ่มี
การรับประทานอย
้างแพร
้หลายในประเทศไทย
ความแตกต
้างของค
้าดัชนีน้าตาลในอินทผลัมอาจมีผลมากจากสายพัน้ธุ สภาพดิน วิธีการทาง
เกษตร และระดับความสุกที้างกั
่ต น[7] ทัง ผลดิบ ผลสุก หรือผลสุกที่น้าไปตากแห
้ง โดยระยะความสุกในระดับ
้างๆ
ต จะส
้งผลท้าให
้มีความหวานของอินทผลัมที่แตกต
้างกันตามไปด
้วย กล
้าวคือผลสุกจะมีความหวาน
มากกว
้าผลดิบ และผลสุกที่น้าไปตากแห
้งจะยิ่งท้า้มี
ให ความหวานทวี คูณขึนไปอีก อาจเนื่องมาจากปริมาณ
น้าตาลกลูโคสและฟรุกโตสที่มากขึน ซึ่งสามารถส
้งผลต
้อระดับ้าดั
ค ชนีน้าตาลได
้เพราะน้าตาลชนิดกลูโคส
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และฟรุกโตสสามารถดูดซึม้าสู
เข้ร
้างกายได
้รวดเร็ว [8] และมีผลต
้อระดับ้าดั
ค ชนีน้าตาลโดยตรง อีกทังความสุก
ของผลไม
้จะท้า้คาร
ให ้โบไฮเดรตถูก้อยและถู
ย
กดูดซึม้เร็
ได วขึน ท้า้ค
ให้าดัชนีน้าตาลยิ่งสูงขึนได
้เช
้นกัน
เนื่องจากชาวมุสลิมมีการรับประทานอินทผลัมอย
้างแพร
้หลายทังในช
้วงเดือนรอมฎอนและใน
้วงเวลาปกติ
ช
อ้เป
ยู้นประจ้า และยังมีก้มผู
ลุ ้รับประทานอินทผลัมโดยมุ
้งหวังประโยชน
้เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย
้างยิ่งในกลุ
้มผู
้ป
้วยโรคเบาหวาน หากมีการรับประทานอินทผลัมซึ่งอาจมี้าดั
ค ชนีน้าตาลสูงในปริมาณที่มาก
เกินไป อาจมีผลต
้อระดับน้าตาลในเลือดที้งผลเสี
่ส
ย้อสุ
ต ขภาพร
้างกายได
้ รวมทังยัง้มี
ไม ้อมู
ข ลที่ช้เห็
ีให นถึง้า
ค
ดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้ที
ธุ ้นที
่เป ่นิยมรับประทานในประเทศไทยในระยะความสุก้างๆ
ต งานวิจัยนีจึง
้องการศึ
ต
กษาหาค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร (Deglet Nour) ซึ่ง้นสายพั
เป
น้ที
ธุ ้รั
่ ได บ
ความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ในระยะผลสด (Rutab Stage) และระยะผลแห
้ง (Tamer Stage) โดย
้งหวั
มุ ้าผลที
งว
้จากงานวิ
่ ได
จัยนีอาจเป
้นตัว้วยในการเลื
ช
อกรับประทานอินทผลัมที่มีดัชนีน้าตาลเหมาะสมกับ
้างกายได
ร
้
1.2 วัตถุประสงค
้
วัตถุประสงค
้ทั่วไป
เพื่อศึกษาหาค
้าดัชนีน้าตาล (Glycemic index) ของอินทผลัมในระยะผลสด (Rutab Stage)
และระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
วัตถุประสงค
้เฉพาะ
1. เพื่อหาดัชนีน้าตาล (Glycemic index) ในระยะผลสด (Rutab Stage)
2. เพื่อหาดัชนีน้าตาล (Glycemic index) ในระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
3. เพื่อหาความแตกต
้างของค
้าดัชนีน้าตาล (Glycemic index) ในระยะผลสด (Rutab Stage)
กับระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ น้ า ตาลในเลื อ ดหลั ง การรั บ ประทานอิ น ทผลั ม ในระยะผลสด
(Rutab Stage) กับระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
1.3 คาถามงานวิจัย
้าดั
ค ช นี น้ า ตาล (Glycemic index) ในระยะผลสด (Rutab Stage) กั บ ระยะผลแห
้ง (Tamer
Stage) ของอินทผลัมมี้าเท
ค ้าไร
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1.4 สมมติฐาน
้าดั
ค ชนีน้าตาล (Glycemic index) ของอินทผลัมในระยะผลสด (Rutab Stage) มี้าแตกต
ค ้าง
จาก อินทผลัมในระยะผลแห
้ง (Tamer Stage)
1.5 ประโยชน
้ที่คาดว
้าจะได
้รับ
1.5.1 เพื่อ้นข
เป ้อมูลพืนฐานในการแนะน้าการรับประทานส้าหรับประชาชนทั่วไปและผู
้ป
้วย
โรคเบาหวาน
1.5.2 สามารถน้าผลวิจยั ที้ไปใช
่ได ้เป
้นฐานข
้อมูล้แก
ให ้ผู
้ที่สนใจท้าการวิจัยเกี่ยวกับการบริโภค
อินทผลัมในผู
้ป
้วยเบาหวาน
1.6 นิยามศัพ้ในงานวิ
ท
จัย
1.6.1 ดั ช นี น้ า ตาล (Glycemic index) คื อ้าความเร็
ค
ว ในการเปลี่ ย นแป
้งเป
้นน้ า ตาลของ
อินทผลัม ซึ่ง้การหาค
ใช ้าด
้วยวิธีการตรวจค
้าระดับน้าตาลในเลือดเป
้นการทดสอบค
้าน้าตาลในหลอดเลือดแดง
ฝอย (Capillary blood glucose) โดยจะด้าเนินการเจาะเลือดก
้อนและหลังการรับประทานอาหารอินทผลัม
ตัวอย
้างที่มีปริมาณกลูโคส 50 กรัม ที่เวลา 0, 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที รวมการเจาะเลือดทังสิน 7
ครัง
1.6.2 อิ น ทผลั ม หรื อ ที่ เ รี ย กว
้า Dates สายพั น้เดกเล็
ธุ
ท นั ้
ว ร (Deglet Nour) ซึ่ ง้นไม
เป ้ผลที่
เจริญเติบโตได
้ดีในบริเวณที่มีอากาศร
้อนและแห
้งแล
้ง ้นในประเทศแถบตะวั
เช
นออกกลาง ผลมีทังขนาดเล็ก
และใหญ
้ ออกเป
้นช
้อ รส หวานฉ่้า รับประทานได
้ทังผลดิบ ผลสุก และผลตากแห
้ง โดยผลดิบมีลักษณะสี
เหลือง ผลสุกมีลักษณะสีน้าตาล และผลตากแห
้งมีสีน้าตาล โดยนิยมรับประทานผลตากแห
้ง
1.6.3 อินทผลัมระยะผลสด หรือ Rutab stage หมายถึง ผลของอินทผลัมที่มีการเจริญเติบโตใน
ระยะเต็มที่จนสุก แต
้ยัง้แห
ไม ้ง มีลักษณะสีน้าตาลอ
้อน ผิวสัมผัสเรียบ
1.6.4 อินทผลัมระยะผลแห
้ง หรือ Tamer stage หมายถึง ผลของอินทผลัมที่มีการเจริญเติบโต
ในระยะเต็มที่จนสุก แล
้วมีลักษณะแห
้ง และมีลักษณะสีน้าตาลเข
้ม ผิวสัมผัสหยาบเป
้นเส
้นตามยาว

325

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข
้อง
้วิ
ผู จัย้ท้
ได าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข
้องดังนี
อินทผลัม หรือ อินทผลัม
ชื่อวิทยาศาสตร
้ Phoenix dactylifera ชื่อวงศ
้ Palmae (Arecaceae) ชื่อสามัญ Date Palm
“อินทผลัม” (date palm) ้นพื
เป ชชนิดหนึ่งในตระกูลปาล
้มพบมากในพืนที่แถบตะวันออกกลาง
และอเมริกาใต
้ มีหลากหลายสายพัน้ทั
ธุ งชนิดที่ปลูก้เพื
ไว ่อ้นไม
เป ้ประดับและชนิดที่ปลูก้เพื
ไว ่อรับประทานผล
ผลของอินทผลัมมีขนาดใหญ
้ ลักษณะของต
้นอินทผลัมชนิดปลูก้รั
ไว บประทานผลจะมีความสูงประมาณ 30
เมตร ขนาดของล้า้นประมาณ
ต
30-50 เซนติเมตร มีใบเป
้นแบบขนนก และมีใบย
้อยเจริญเติบโตพุ
้งเป
้นแนว
ยาวออกไปหลายทิศทาง ผลมีลักษณะยาวรีออกผลเป
้นช
้อ แต
้ละต
้นมีอายุยืนยาวได
้มากถึง 100้ป ผลที่มีสี
เหลืองและสี้มจะเป
ส ้นผลดิบ เมื่อเริ่มสุกจะสังเกตว
้าสีเหล
้านีจะค
้อยๆ เปลี่ยนเป
้นสีน้าตาลเข
้มจัด รสชาติหวาน
อุดมไปด
้วยน้าตาล วิตามิน้างๆ
ต ที้นประโยชน
่เป
้ต
้อร
้างกาย นอกจากนียัง้นอาหารที
เป
่มีฤทธิ้วยระบายท
์ช
้อง
(Laxatine food) และมีสรรพคุณทางยาช
้วยรักษาโรคได
้อย
้างหลากหลาย นอกจากนียังมี้นใยอาหารที
เส
้วย
่ช
รักษาอาการท
้องผูก้วยท้
ช าความสะอาดล้า้
ไส มีธาตุเหล็กสู้วยรั
งช กษาโรคโลหิตจาง และมีสารต
้านอนุมูน
อิสระช
้วยลดสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ระดับน้าตาลในเลือดสูง และอัตราการเกิดโรคหัวใจ อินทผลัม้นผลไม
เป ้
ที่ ส้ า คั ญ ของผู
้นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามทั่ ว โลก โดยจะนิ ย มรั บ ประทานอิ น ทผลั ม ในเดื อ นแห
้งการถื อ ศี ล อด
(รอมฎอน) เพื่อ้นแหล
เป ้งพลังงานทดแทนพลังงานที่สูญเสียไป เพราะในอินทผลัมประกอบไปด
้วยน้าตาล
ปริมาณสูงถึง 77% ของน้าหนักผลแห
้ง ท้า้ผู
ให้บริโภครู
้สึกหายจากการอ
้อนเพลียหลังรับประทาน[9]
ประวัติของอินทผลัม
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที้าแก
่เก ้ที่สุดที้มี
่ได การเพาะปลูกกันมาในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง
้นเวลาไม
เป
้น
้อยกว
้า 5,000้ป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร
้คือบันทึกการเกษตรกรรมของอิรักในสมัยอารย
ธรรมเมโสโปเตเมีย ซึ่ง้นช
เป ้วงเวลา 3,000้ก
ป้อนคริสตศักราชแต
้ก็ยัง้สามารถระบุ
ไม
้นก้
ต าเนิดที่แ้นอนของ
น
อินทผลัม้
ได เนื่องจากได
้มีการเพาะปลูกกระจายอยู
้ทั่วไปบริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมียไปจนถึงบริเวณ
อินเดียตะวันตก หลังจากนันการเพาะปลูกอินทผลัมก็แพร
้ขยายมาตามคาบสมุทรอาหรับ แอฟริกาเหนือ และ
ตะวันออกกลาง และในช
้วง 2,000้ก
ป้อนคริสตศักราช อินทผลัม้ถู
ได กน้า้าไปเพาะปลู
เข
กในอียิป้ต การแพร
้
ขยายของอิ น ทผลั ม ขยายตั ว ไปพร
้อมกั บ การเผยแพร
้ศาสนาอิ ส ลามไปจนถึ ง ทางตอนใต
้ของสเปน และ
ปากีสถาน โดยชาวสเปนเป
้นชนกลุ
้มแรกที่น้าอินทผลัมจากคาบสมุทรอาหรับ แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง
และตอนใต
้ของเอเชียไปยังอเมริกา[10]

326

ความหมายของอินทผลัม
ค้้า
าว อินทผลัม ้านว
(อ ้า อิน-ทะ-ผะ-ลัม) ค้านีรูปเขียนอย
้างเป
้นทางการจะไม
้ปรากฏรูป สระอา
หลัง ผ ผึง แต
้คนทั่วไปมักออกเสียงพยางค
้ที่ 3 ของค้านี้นเสี
เป ยงยาวว
้า อินทผลัมอินทผลัม แปลว
้า ผลไม
้ของ
พระอินทร
้ อินทผลัม้นชื
เป ่อ้ตระกู
ไม ลปาล
้มชนิดหนึ่งมีถิ่นก้าเนิดอยู
้แถบลุ
้มแม
้น้าสินธุ ผลเป
้นรูปรีมน เมื่อสุกมี
รสหวานจัด ้พลั
ให งงานสูง และมีคุณ้าทางอาหารสู
ค
ง ผลอินทผลัมสดสามารถน้ามารับประทานได
้โดยตรง
หรืออาจน้าไปรับประทานกับอาหารอื่น หรือน้าไปแปรรูปก็้
ได[11]
ชนิดของอินทผลัม
การแยกลักษณะอินทผลัมแต
้ละสายพัน้ดู
ธุ ที่รูป้างและคุ
ร
ณสมบัติทางประสารทสัมผัสของผล ท้า
้สามารถแยกได
ให
้มากกว
้า 600 สายพัน้ธุ อินทผลัมสายพัน้ที
ธุ ้วนใหญ
่ส ้สามารถพบได
้ทั่วโลกได
้แก
้ Aabel,
Ajwah, Al-Barakah, Amir Hajj, Abid Rahim, Barhe, Baht, Bekreri, Bomaan, Bouhattam, Barakawi,
Bireir, Deglet Nour, Dabbas, Dayri, Empress, Fard, Ftimi, Garn ghzal, Halawi, Haleema, Hayany,
Iteema, Jabri, Kenta, Khadrawy, Khlas, Kenta, Kodary, Korkobbi, Khusatawi, Lulu, Maktoomi,
Maghool, Manakbir, Mermilla, Medjool, Mejraf, Mishriq, Nabtat-seyf, Naptit Saif, Nefzaoui, Raziz,
Rotab, Rotbi, Sagai, Smiti, Shikat alkahlas, Sagay, Shishi, Shikat alkahlas, Sokkery, Saidi, Sayir,
Sekkeri, Shabebe, Sellaj, Sultana, Tagyat, Tamej, Thoory, Umeljwary, Umelkhashab, Zahidi and
Bericcha Pazham ซึ่งชื่อเรียกของแต
้ละสายพัน้ขึ
ธุ นอยู
้กับแต
้ละภูมิภาคที่พบสายพัน้นั
ธุ น[12]
ระยะความสุกของอินทผลัม
อินทผลัมจะให
้ผลผลิต้ละครั
ป
งและหลังจากการผสมเกสรผ
้านไปจะเริ่ม้ผลผลิ
ให
ตแบ
้งออกเป
้น
5 ระยะในการพัฒนาเพื่อที่จะให
้ผลที่สุกสมบูร้
ณ กระบวนการที่จ ะให
้อินทผลัมสุกสมบูร้นี
ณ ้ระยะเวลานาน
ใช
เบืองต
้นประมาณ 7 เดือน ลั กษณะการสุกของผลอินทผลัมโดยทั่วไปจะให
้สีเหลืองไปจนถึงสี น้าตาล ผล
อินทผลัมจะอยู
้เป
้นพวง แต
้ละพวงจะให
้น้าหนักถึง 10 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่จะให
้ผลผลิตในหนึ่ง้นถึ
ต ง 100
กิโลกรัม
ความหวานและเนือสัมผัสของอินทผลัมจะขึนอยู
้กับการสุกและระยะของการสุก เนื่องจากการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของอินทผลัมมีการเปลี่ยนแปลทังภายนอกและภายในอยู
้หลายประการ ทังสีและ
องค
้ประกอบทางเคมีขึนอยู
้กับระยะการสุกที่แ้งออกเป
บ ้น 5 ระยะได
้แก
้ Hababouk, Khimri, Khalal, Rutab
และ Tamer
- ระยะ Hababouk ้นระยะแรกหลั
เป
งจากการผสมพัน้ธุ 4-5 สัปดาห
้ ผลอ
้อนและสมบูร้จะ
ณ
ถูกปกคลุมไปด
้วยกลีบใบ มีเพีย้วยปลายขอรั
งส
ง้ที
ไข ่มองเห็น้
ได ในระยะนีผลจะมีขนาดและน้าหนักประมาณ
เมล็ดถั่ว
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- ระยะ Khimri อินทผลัมในระยะนีมีการพัฒนาการที่ยาวนานมากที่สุด ้เวลาทั
ใช
งหมด 9-14
สัปดาห
้ เริ่มมีการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากผลเล็กๆ ไปจนถึงมีลักษณะรูป้างกลมรี
ร
ผลมีสีเขียว แข็ง
น้าหนักแห
้งมีความชือเป
้นองค
้ประกอบ 80% และน้าตาล (กลูโคสและฟรุกโตส) 50% มีรสขม ฝาดและไม
้
เหมาะส้าหรับรับประทาน
- ระยะ Khalal ในระยะนีอยู
้ขึนกับสายพัน้ของอิ
ธุ
นทผลัม การเปลี่ยนแปลงของความรู
้จากสี
เขียวไปสู
้สีเขียวเข
้มอมเหลือง, เหลือง, ชมพู, แดงสด ระยะนีจะมีการขยายขนาดของผลเป
้นเวลา 6 สัปดาห
้
และลักษณะทางสรีรวิทยาผลจะเริ่มโตเต็มที่จะมีความแข็งและสุก ผลจะโตมีขนาดและน้าหนักเต็มที่ในช
้วงท
้าย
ของระยะ การสุกจะเพิ่มปริมาณน้าตาลในเนืออินทผลัมท้า้ผลที
ให ่ตามมาคือมีปริมาณน้าที้นองค
่เป ้ประกอบ
ลดลง
- ระยะ Rutab ระยะนี้นระยะสุ
เป
ด้ายของการสุ
ท
ก้เวลาระหว
ใช
้าง 2-4 สัปดาห
้ เนือสัมผัสของ
ผลจะเริ่ม้ม
นุ รสชาติฝาดของระยะก
้อนหน
้านีจะค
้อยๆหายไป และตัวผลจะเริ่มมีสีน้าตาลหรือด้าเนื่องจากการ
สูญเสียความชือออกไปท้า้น
ให ้าหนักของผลลดลง มีปริมาณของน้าตาลและความแข็งเพิ่มขึน เปลี่ยนจากซูโครส
้นน
เป ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
- ระยะ Tamer ้นระยะสุ
เป
ด้ายในการสุ
ท
กและผลจะมีความแห
้ง การแห
้งจะท้า้มี
ให ซูโครสและ
น้าตาลโมเลกุลเดี่ยวใกล
้เคียงกับ 50% การสุกของผลจะสุกตลอดทังเดือนและแต
้ละสายพัน้จะสุ
ธุ ก้พร
ไม ้อมกัน
้วนใหญ
ส ้ผิวของอินทผลัมจะเกาะติดกับเนือข
้างในที้มและผิ
่นุ
วจะมีลักษณะเป
้นริวรอยเนื่องจากเนือข
้างในมัน
หดตัว สีของผิวจะเป
้นสีเดียวกับสีเนือภายในของผลด
้วยซึ่งจะมีสีท้ม
ี่เข [12]

รูปที่ 1 ระยะความสุกของอินทผลัม
Source: Sami Ghnimi et al. NFS Journal 2017;6;1-10
สารอาหารและประโยชน
้ของอินทผลัม
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที้พลั
่ให งงานได
้อย
้างรวดเร็วเนื่องจากมีน้าตาลสูง ใน 100 กรัม จะให
้พลังงาน
ประมาณ 282 กิโลแคลอรี ประกอบด
้วยคาร
้โบไฮเดรต 75.03 กรัม ้นน
เป ้าตาล 63.35 กรัม โปรตีน 2.45 กรัม
ไขมัน 0.39 กรัม นอกจากนียังมีวิตามินและแร
้ธาตุ้างๆ
ต สูงโดยเฉพาะโพแทสเซียมซึ่งมี 696 มิลลิกรัม/100
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กรัม จึ้วยให
งช ้ร
้างกายสดชื่นและฟ
้นฟูก้าลัง้อย
ได ้างรวดเร็ว [1] และอินทผลัมยังอุดมไปด
้วยสารอาหารที่มี
ประโยชน
้อย
้างมากมาย เพราะเป
้นผลไม
้ที้มี
่ไม คอเลสเตอรอล มีไขมันต่้า อุดมไปด
้วยวิตามินที่ส้าคัญ ้น
เช
วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินเค แคลเซียม เหล็ก ซัลเฟอร
้ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแมงกานีส ้นต
เป ้น
นอกจากนียังพบสารอาหารจ้าพวกน้ามันโวลาไทล
้ ไฟเบอร
้ และเบต
้าแคโรทีน ที้วยกระตุ
่ช ้นระบบขับ้าย
ถ และ
้วยก้
ช าจัดสารอนุมูลอิสระในร
้างกาย้องกั
ป นการเกิดมะเร็ง้เป
ได้นอย
้างดี[13]
อินทผลัมมี้วนที
ส ่ท้าหน
้าที้วยลดอาการเจ็
่ช
บ้วยต
ป ้างๆ ้นการแก
เช
้โรควิงเวียนศีรษะ ลดการเกิด
เสมหะในล้าคอ้วยก้
ช าจัดเชือแบคทีเรียและพยาธิในช
้องท
้องเมื่อรับประทานในขณะท
้องว
้าง้วยก้
ช าจัด
สารพิษในล้า้
ไส และยับยังการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียที้นอั
่เป นตรายต
้อร
้างกาย ส้าหรับคนที้นโรค
่เป
กระเพาะอาหารสามารถรับประทานอินทผลัมเพื่อ้าไปช
เข ้วยลดอาการแสบร
้อนภายในกระเพาะได
้ และช
้วยลด
อาการบาดเจ็บที่เกิดขึนของแผลในกระเพาะให
้มีขนาดเล็กลง ดังนันอินทผลัมจึง้นทั
เป งผลไม
้ที้รสชาติ
่ใ ห
อ้อย
ร
มีประโยชน
้ในด
้านการบ้ารุ้างกาย
งร
และรักษาอาการเจ็บ้วยไปในตั
ป
ว[14]
อินทผลัมกับชาวมุสลิม
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที่แพร
้หลายในกลุ
้มชาวมุสลิม เนื่องจากในเดือนรอมฎอนหรือเดือนของการถือ
ศีลอด จะมีการละศีลอดแต
้สามารถรับประทานอินทผลัม้เพราะเป
ได
้นความเชื่อจากศาสดามุฮัมมัด สารอาหาร
จ้า้นส้
เป าหรับการละศีลอดมีอ้สองตั
ยู
ว คือ น้าตาลกับโพแทสเซียม โดยภายหลังการอดอาหารเป
้นเวลา
ประมาณ 12 ชั่วโมง ผลที่ตามมาคือระดับโพแทสเซียมในเลือด ลดลงกว
้าปกติเล็ก้อย
น ้นภาวะที
เป
่เรียกว
้า
Hypokalemia หรือภาวะโพแทสเซียมต่้า คนเราจะมี อาการวิงเวียนหัวเล็ก้อย
น การรับประทานผลไม
้ที่มี
โพแทสเซียมสูงจะช
้วยลดป
้ญหาลงได
้ ซึ่งอินทผลัม้ามาท้
เข าหน
้าที่ตรงจุดนี้
ได อีก้ญหาหนึ
ป
่งของผู
้ที่อดอาหาร
้วงสั
ช นๆ คือระดับน้าตาลในเลือดลดลงท้า้เกิ
ให ดอาการมึนงงได
้เช
้นกัน การเติมน้าตาลกลับ้าไปในเลื
เข
อดจะ
้วยแก
ช ้ป
้ญหานี้ดี
ได น้าตาลในอินทผลัม้นน
เป ้าตาลกลูโคสและ ฟรุกโตสที่สามารถถูกดูดซึม้าสู
เข ้ร
้างกายได
้
รวดเร็ว อินทผลัม้ปริ
ให มาณน้าตาลและโพแทสเซียมพอเหมาะที่จะแก
้ไขทังสองป
้ญหา จึง้นสาเหตุ
เป
ที่ชาว
มุสลิม้ผลไม
ใช ้ชนิดนี้นตั
เป ว้วยรั
ช กษาสภาพร
้างกายให
้มีพลังงานอยู
้ได
้ในช
้วงถือศีลอด[2]
สายพัน้อิ
ธุ นทผลัมที่นิยมปลูกในประเทศไทย
อินทผลัมสายพัน้ที
ธุ ่นิยมปลูกในประเทศคือสายพัน้ทานผลสด
ธุ
เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะ
ภูมิอากาศร
้อนชืนเหมาะกับการเจริญเติบโตของอินทผลัมสายพัน้ชนิ
ธุ ดทานผลสด้นเจริ
ต ญเติบโตเร็ว้น
ต
สมบูร้
ณ ้ผลผลิ
ให
ตสูง เมื่ออยู
้ในช
้วงติดผลแล
้วได
้รับน้าพอเหมาะลูกก็จะโต รสชาติหวานกรอบ หวานกว
้าสาย
พัน้ต
ธุ้างประเทศ โดยสายพัน้ที
ธุ ่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทยคือ สายพัน้บาร
ธุ ้ฮี (Barhee/Barhi) ซึ่ง้น
เป
สายพัน้ที
ธุ ่นิยมทานผลสด และเมื่อ้นานมานี
ไม
นางเจน ชอล
้ค และคณะนักวิจัยจากศูน้วิ
ย จัยเพาะเลียงเนือเยื่อ
อินทผลัม D.P.D. (Date Palm Developments) เมืองซัมเมอร
้เซ็ท ประเทศอังกฤษ ้มาให
ได ้ความรู
้ในงาน
สัมมนาอินทผลัมโลกครังที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที้านมาให
่ผ ้การสนับสนุนที้าอิ
่ว นทผลัมสาย
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พั น้บาร
ธุ ้ฮี ข องอิ รั ก เหมาะสมและเข
้ากั บ สภาพภู มิ อ ากาศในประเทศไทยได
้ดี แ ละให
้ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
อินทผลัมสายพัน้บาร
ธุ ้ฮีจะปลูก้วยการเพาะเลี
ด
ยงเนือเยื่อและอนุบาลตามขันตอนอย
้างถูก้อง
ต ้อนน้
ก าลงปลูก
ในพืนดินและดูแลใส
้ปุ
้ยตามระยะจนออกดอกออกผล ส้าหรับสภาพอากาศและดินในประเทศไทย ้ากั
เข บสาย
พัน้นี
ธุ ้ดี
ได ออกดอกและให
้ผลผลิตรวดเร็วภายใน 3้ขณะที
ป
่ในต
้างประเทศใช
้เวลาประมาณ 6้ป[15]
สายพัน้อิ
ธุ นทผลัมที่นิยมรับประทานในประเทศไทย
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที่นิยมรับประทานในประเทศไทยโดยเฉพาะกับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
โดยสายพัน้อิ
ธุ นทผลัมที่นิยมกันมากเป
้นสายพัน้ทานผลแห
ธุ
้ง เพราะสามารถเก็บ้ได
ไว้นาน มีรสชาติหวานกว
้า
การรับประทานผลสด และยิ่งผลสุกแห
้งมากเท
้าไหร
้ยิ่งมีรสชาติหวาน อินทผลัมสายพัน้ทานผลแห
ธุ
้งส
้วนใหญ
้
น้า้ามาจากต
เข
้างประเทศที่พบเห็น้ทั
ได ่วไปในลักษณะบรรจุก้องขาย
ล
สายพัน้ที
ธุ ่นิยมรับประทานมากคือสาย
พัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร (Deglet Nour) ซึ่งสายพัน้นี
ธุ ้นิ
ไม ยมปลูกในประเทศไทยเพราะสภาพอากาศและป
้ญหาเชือ
รา แต
้ในต
้างประเทศแถบตะวันออกกลางจะนิยมปลูกกันมากและมีเพียงพอส้าหรับการส
้งออกไปทั่วโลกตลอด
ทังป
้ และเนื่องจากมีการผลิตที่สูงมากท้า้ราคาขายของสายพั
ให
น้นี
ธุ จะถูกกว
้าสายพัน้ที
ธุ ่ปลูกในประเทศไทย
อีกทังยังเก็บ้ได
ไว้นาน คนไทยจึงนิยมรับประทานกันมากทังคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและคนไทยพุทธ
ทั่วไปก็สามารถซือมารับประทานได
้
อินทผลัมพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ร (Deglet Nour)
ตามธรรมชาติของอินทผลัมพัน้นี
ธุ เมื่อผลสุกและเริ่มแห
้ง สีของผลจะออกเป
้นสีทอง โปร
้งแสง
เหมือนสีของน้าผึง ้นสายพั
เป
น้ที
ธุ ่นิยมทานผลแห
้งโดยจะปล
้อยให
้ผลสุกแห
้งคาต
้นจึงจะน้ามารับประทาน มี
แหล
้งก้าเนิดจากประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนีเซีย ในวงการอินทผลัมถือ้าเป
ว ้น "ราชินีแ้งอิ
ห นทผลัม" ้น
เป
สายพัน้ที
ธุ ่นิยมส
้งออกไปขายต
้างประเทศทั่วโลกมากที่สุดในขณะนี รสชาติ้หวานมาก
ไม
หวานปนมัน ้แข็
ไม ง
กระด
้าง เหนียวไม
้มาก้ม
นุ เมื่อแก
้จะเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป
้นสีแดงออกน้าตาล เมื่อสุกเต็มที่จะออกสีเหลือง
ทองและเมื่อแห
้งไปเรื่อยๆ สีผิวจะใสโปร
้งแสงคล
้ายสีของน้าผึง เมื่อเก็บ้นานๆ
ไว
จะคล้าออกสีน้าตาล และ
หวานฉ่้ามากขึนแต
้ถ
้าทานใหม
้ ๆ จะหวานน
้อยมาก ้นความหวานปนมั
เป
น[16]
สายพัน้นี
ธุ นิยมน้า้ามาขายในประเทศไทยพบได
เข
้ตามห
้างสรรพสิน้าทั
ค ่วไปที่บรรจุ้นกล
เป ้อง
ราคาขายของอินทผลัมพัน้นี
ธุ อยู
้ที่ประมาณ 250 - 700 บาท/กิโลกรัม ราคาจะถูกหรือแพงขึนอยู
้กับจุดที่ซือ
้านที
ร ่ขาย ประเทศที่น้า้า
เข และเกรดของสิน้า
ค
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รูปที่ 2้นอิ
ต นทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร

รูปที่ 3 ผลอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร

รูปที่ 4 ผลิตภัณ้อิ
ฑ นทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร

น้าตาลในอินทผลัมพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ร
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที่มีน้าตาลเป
้นส
้วนประกอบถึง 75% และส
้วนใหญ
้จะเป
้นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
ที้างกายสามารถดู
่ร
ดซึมน้าไปใช
้เป
้นพลังงานได
้เลย ดั้อมู
งข ลตางรางที่ 1 แสดงข
้อมูลของ National Nutrient
Database [17]
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ตารางที่ 1 ปริมาณน้าตาลชนิด้าง
ต ๆ ในอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ร 100 กรัม[17]
สารอาหาร
น้าตาลทังหมด 2, 3
ซูโครส 2, 3
กลูโคส (เดกซ
้โทส) 2, 3
ฟรุกโตส 2, 3
แล็กโทส 2, 3
มอลโทส 2, 3
กาแล็กโทส 2, 3
2้องปฏิ
ห
บัติการข
้อมูลทางสารอาหาร,
3้องปฏิ
ห
บัติการข
้อมูลทางสารอาหาร,

หน
้วย
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

ปริมาณ/100 กรัม
63.35
23.84
19.87
19.56
0.00
0.12
0.00

ศูน้วิ
ย จัยการเกษตร, โปรแกรมวิเคราะห
้อาหารและสารอาหาร 5f, เมือง Beltsville รัฐแมรี่แลนด
้้ป 2001
ศูน้วิ
ย จัยการเกษตร, โปรแกรมวิเคราะห
้อาหารและสารอาหาร 5m, เมือง Beltsville รัฐแมรี่แลนด
้้ป 2001

ชนิดของน้าตาล
น้าตาลซูโครส (sucrose) ซูโครสเป
้นน้าตาลโมเลกุล้คู โมเลกุลของซูโครสประกอบด
้วยกลูโคส
และ ฟรุกโตสอย
้างละหนึ่งโมเลกุล เมื่อรับประทานซูโครส เอนไซม
้ซูเครส (sucrase) ในล้า้จะย
ไส ้อย ซูโครส
้นกลู
เป โคส และฟรุกโตสอย
้างรวดเร็ว[18]
น้าตาลกลูโคส (glucose) กลูโคสเป
้นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว พบได
้ในรูปอิสระและในโมเลกุลของ
แป
้งและ ซู โ ครส เมื่ อ รั บ ประทานกลู โ คส กลู โ คสจะถู ก ดู ด ซึ ม ้อย
ได ้างรวดเร็ ว ในล้ า ้โดยวิ
ไส
ธี active
transport[18]
น้าตาลฟรุกโตส (fructose) ฟรุกโตสเป
้นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ในผลไม
้พบในรูปอิสระและใน
โมเลกุ ล ของ ฟรุ ก โตสจะถู ก ดู ด ซึ ม ในล้ า้เล็
ไส ก โดยวิ ธี carrier-mediated facilitated diffusion ้ดี
ได ก้า
ว
น้าตาลซูโครส[18]
อินทผลัมกับโรคเบาหวาน
้ป
ผู้วยโรคเบาหวานสามารถทานอินทผลัม้
ได เนื่องจากน้าตาลที่อ้ในอิ
ยู นทผลัมมีคุณสมบัติในการ
้วยฟ
ช ้นฟูระบบเมตาบอริซึมของร
้างกาย และช
้วยให
้เซลล
้ที่ท้างานไม
้เต็มประสิทธิภาพ สามารถฟ
้นคืนกลับมา
ท้างานเป
้นปกติอีกครัง ส้าหรับ้ป
ผู้วยโรคเบาหวานที่รับประทานอินทผลัมในปริมาณที่พอดีจะส
้งผลให
้ตับ้อน
อ
สามารถหลั่งโฮโมนอินซูลิน้เป
ได้นปกติอีกครัง[19]
นายแพทย
้ Juma M Alkaabi้เชี
ผู ่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต
้ได
้ท้าการวิจัยกับ
้ป
ผู้วยเบาหวานโดยให
้ผู
้ป
้วยเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานผลอินทผลัม 5 สายพัน้เปรี
ธุ ยบเทียบกับคนสุขภาพ
ทั่วไป และพบว
้าการทานผลอินทผลั มนันไม
้ท้า้ระดั
ให บน้าตาลในเลือดของผู
้ป
้วยสูงขึนแต
้อย
้างใด สาเหตุ
เพราะน้าตาลที่อ้ในอิ
ยู นทผลัมนันเป
้นน้าตาลที่มีประโยชน
้ต
้อร
้างกาย[20]
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อินทผลัมกับหญิงตั้งครรภ
้
จากงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของอินทผลัมในหญิงตังครรภ
้ไตรมาสสุด้ายในช
ท ้วงเวลาในการ
คลอดบุตร โดยการให
้หญิงตังครรภ
้จ้านวน 91 คนรับประทานอินทผลัมปริมาณ 70-76 กรัมทุกวัน จากอายุ
ครรภ
้ 37 สัปดาห
้ไปจนถึงคลอด จากผลการทดลองพบว
้าการบประทานอินทผลัมในช
้วงไตรมาสสุด้ายของ
ท
การตังครรภ
้จะส
้งผลในการช
้วยลดระยะเวลาในการออกแรงตอนคลอดบุตร และลดความต
้องการฮอร
้โมน
oxytocin ในการเร
้งให
้เกิดการคลอดเมื่อเทียบกับกลุ
้มหญิงตังครรภ
้ที่้ได
ไม้รับประทานอินทผลัม มีความ
แตกต
้างอย
้างนัยส้าคัญทางสถิติ ดังนันจึงมีการแนะน้า้หญิ
ให งตังครรภ
้ประทานอินทผลัม้โดยปราศจากข
ได
้อ
้าม
ห [21]
อินทผลัมมีใยอาหารสูง
อินทผลัมจะช
้วยเพิ่มปริมาณกากใยในอาหารได
้มากขึน เนื่องจากอินทผลัม 3.5 ออนซ
้ มีปริมาณ
กากใยอยู
้เกือบ 7 กรัม ซึ่งกากใยอาหารนันใครๆ ก็้กั
รู นดี้ามี
ว ประโยชน
้ต
้อระบบย
้อยอาหาร ซึ่้วยป
งช ้องกัน
อาการท
้องผูก้
ได โดยผลงานวิจัยชินหนึ่งที้ผู
่ให้คนจ้านวน 21 คน รับประทานอินทผลัมวันละ 7 ลูก ้นเวลา
เป
21 วัน จะช
้วยให
้ถ
้ายอุจจาระถี่ขึน และช
้วยท้า้เกิ
ให ดการเคลื่อนไหวของล้า้มากขึ
ไส น เมื่อเปรียบเทียบกับตอน
ที่้ได
ไม้รับประทานอินทผลัม นอกจากนีกากใยในอินทผลัมจะท้า้การย
ให ้อยอาหารท้างานช
้าลง และช
้วย
้องกั
ป นน้าตาลในเลือดไม
้ให
้สูงเกินไปได
้[12]
อินทผลัม้วยบรรเทาอาการปวดท
ช
้อง
อินทผลัมจะมีการน้ามาใช
้เพื่อรักษาอาการปวดท
้องต
้าง ๆ ้เพราะในอิ
ได
นทผลัมจะมีสารฟ
้นอลิก
สูง อินทผลัมจะถูก้เป
ใช้นยาในเชิ้วยท้
งช าความสะอาดล้า้
ไส และช
้วยสมานแผลที่อาจเกิดในล้า้
ไส สารสกัดจาก
เนืออินทผลัมจะท้า้ร
ให้างกายเพิ่มระยะเวลาของการย
้อยอาหารในหนูทดลองให
้นานมากขึน [30] นอกจากนีใน
เนืออินทผลัมก็ยังมีฤทธิ้วยต
์ช ้านการเกิดอาการท
้องเสียในหนูทดลองได
้ด
้วยเช
้นกัน[31]
อินทผลัมมีสารต
้อต
้านอนุมูลอิสระ
อินทผลัมมีสารต
้อต
้านอนุมูลอิสระอยู
้หลายชนิด ซึ่งมีประโยชน
้ต
้อสุขภาพมาก รวมทังยั้วยลด
งช
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต
้างๆ้วย
ด สารต
้อต
้านอนุมูลอิสระจะช
้วยปกป
้องเซลล
้จากอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระ
นันเป
้นโมเลกุลที้มี
่ไม ความคงที่ ที่อาจก
้อให
้เกิดปฏิกิริยาที้นอั
่เป นตรายต
้อร
้างกาย และก
้อให
้เกิดโรคได
้ สาร
้อต
ต ้านอนุมูลอิสระที่ส้าคัญที่พบในอินทผลัม้แก
ได ้ ฟลาโวนอยด
้ (flavonoid) สารต
้อต
้านอนุมลู อิสระชนิดนีจะ
้วยลดอาการอั
ช
กเสบ และมีการท้าศึกษาวิจัยพบว
้าช
้วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรงเบาหวาน โรคอัลไซเมอร
้ และ
โรคมะเร็งบางชนิด, แคโรทีนอยด
้ (carotenoid) สารต
้อต
้านอนุมูลอิสระชนิดนี้รั
ได บการพิสูจ้แล
น ้วว
้าช
้วยท้า
้หั
ให วใจมีสุขภาพแข็งแรง และอาจช
้วยลดความเสี่ย งที่จะเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา และกรดฟ
้โนลิค
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(phenolic acid) สารต
้อต
้านอนุมูลอิสระชนิดนีมีสรรพคุณที้วยต
่ช ้อต
้านอาการอักเสบ และอาจช
้วยลดความ
เสี่ยงในการเป
้นโรคมะเร็งและโรคหัวใจด
้วย[12]
อินทผลัม้วยชะลออาการของโรคอั
ช
ลไซเมอร
้
ในป
้จจุบันยัง้มี
ไม วิธีการรักษาภาวะสมองเสื่อมอย
้างโรคอัลไซเมอร
้ให
้หายขาดได
้ แต
้เชื่อกัน้าเส
ว ้น
ใยอาหาร และสารต
้านอนุมูลอิสระอย
้างโพลี้นอล
ฟ
แอนโทไซยานิน และกรดเฟอรูลิกในอินทผลัมอาจมี
สรรพคุณ้วยบรรเทาอาการของโรคอั
ช
ลไซเมอร
้ได
้ โดยมีงานวิจัยหนึ่งของประเทศโอมานเกี่ยวกับการศึกษา
คุณประโยชน
้ของอินทผลัมที้งผลต
่ส ้อการพัฒนาความจ้าและการเรียนรู
้ พบว
้าการให
้อินทผลัมกับหนูทดลอง
้งผลการเรี
ส
ยนรู
้ของหนูอ้างมี
ย นัยยะส้าคัญทางสถิต้วยลดพฤติ
ิช
กรรมก
้าวร
้าวและพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู
้ของหนู้
ได สอดคล
้องกับการทดลองทางชีววิทยาในประเทศอเมริกาที่แสดงผลว
้าหนูท้รั
ี่ได บสารสกัดจาก
อินทผลัมมีความจ้าและพฤติกรรมที่ดีก้าหนู
ว ท้ได
ี่ไม้รับสารสกัดดังกล
้าว ดังนันสารสกัดจากอินทผลัมจึงอาจ
้วยลดความเสี
ช
่ยงและชะลออาการของโรคอัลไซเมอร
้ได
้ กรดเฟอรูลิกในอินทผลัมจะช
้วยป
้องกันและต
้อต
้าน
สาร Aβ 1–42 ที่จะท้า้เกิ
ให ดโรคสมองเสื่อม และยั้วยลดการสะสมของสาร
งช
Aβ ในสมองและป
้องกันการ
เสื่อมของเซลล
้ประสาทอีก้วย
ด [22]
อินทผลัมกับการรักษามะเร็ง
ในอินทผลัม้นแหล
เป ้งที่ส้าคัญของอินทรี้ที
ย ่มีประโยชน
้ต
้อร
้างกาย ในความเชื่อชาวตะวันออก
กลางเชื่อ้าการรั
ว
บประทานอินทผลัมยั้วยท้
งช า้ร
ให้างกายแข็งแรง้วยเสริ
ช
มสร
้างระบบภูม้มกั
ิคุ นของร
้างกายที่
ดี และยั้วยเป
งช ้นสารต
้านมะเร็ง จากงานวิจัยของ Ishrud and John พบว
้าการสกัดสาร Glucans ซึ่ง้นโพ
เป
ลีแซคคาร
้ไรด
้ในอินทผลัมสาพัน้ธุ Lybian จะช
้วยยับยังการเจริญเติบโตของเซลล
้มะเร็งในหนูทดลองได
้ [29]
อย
้างไรก็ตามผลที่เกิดขึนเป
้นผลที่มาจากการทดลองในสัต้ว ในทางการแพทย
้ยัง้มี
ไม การระบุที่แ้ชั
น ด้า
ว
อินทผลัมสามารถช
้วยรักษาโรคมะเร็ง้จริ
ได งแต
้อย
้างใด
อินทผลัม้วยป
ช ้องกันมะเร็งลาไส
้ใหญ
้
ใยอาหารและสารโพลี้นอลในอิ
ฟ
นทผลัม้วยบ้
ช ารุงสุขภาพของล้า้ใหญ
ไส ้ โดยช
้วยส
้งเสริมการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน
้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ
้มนีท้า้ช
ให้วยเสริมสร
้างให
้ล้า้ใหญ
ไส ้มี
ความแข็งแรงโดยยับยังการเจริญเติบโตของเชือโรคและเพิ่มการผลิตอซิเตทและแลคเตทซึ่ง้นสารละลายที
เป
่
้วยกระดู
ช
ดซึมสารอาหารที่ส้าใหญ
้ใหญ
้ และยับยังการแพร
้กระจายของเซลล
้มะเร็งโดยจะช
้วยเพิ่มขึนในการ
เจริญเติบโตของ C. coccoides-E rectale ซึ่ง้นแบคที
เป
เรียกลุ
้มที่ส้าง
ร butyrate ที้วยป
่ช ้องกันผลกระทบ
เกี่ยวกับมะเร็งล้า้ใหญ
ไส ้และโรคล้าใหญ
้อักเสบ[23]

334

อินทผลัมกับสารแคโรทีนอยด
้
อินทผลัมถูกจัด้เป
ให้นแหล
้งที่ส้าคัญของแคโรทีนอยด
้เมื่อเทียบกับผลไม
้แห
้งชนิดอื่ น ปริมาณของ
แคโรทีนอยด
้ในอินทผลัมจะขึนอยู
้กับสายพัน้ธุ ระยะของความสุก การตากแห
้ง และความเสียหายจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต สารแคโรทีนอยด
้หลัก ๆ ที่พบในอินผลัม้แก
ได ้ ลูทีน (Lutein), เบต
้าแคโรทีน (β-carotene),
ซีแซนทิน (zeaxanthin), และนีโอแซนทิน (neoxanthin) ซึ่งแคโรทีนอยด
้ที่พบสามารถเปลี่ยนเป
้นวิตามินเอ
เพื่อน้าไปใช
้ในร
้างกายได
้ โดยจะพบปริมาณแคโรทีนอยด
้มากที่ที่ระยะผลสด (ผลสีเหลือง) และคุณ้าทาง
ค
สารอาหารของแคโรทีนอยด
้จะลดลงตามระยะสุกของอินทผลัม ยิ่งมีความสุกมากปริมาณแคโรทีนอยด
้จะยิ่ง
ลดลง จะมีปริมาณแคโรทีนอยด
้น
้อยที่สุดที่ระยะผลแห
้ง นอกจากนีในอินทผลัมที่มีผลสีแดงยังพบสารพวก
lycopene, neurosporene, γ-carotene,
δ-carotene, α-carotene, β-carotene, phytofluene
และ phytoene ที้นประโยชน
่เป
้ต
้อร
้างกายโดยวิตามินเอจะท้าหน
้าที้นสารต
่เป ้านอนุมูลอิสระ มีการศึกษา
พบว
้า เบต
้าแคโรทีนมีบทบาทส้าคัญในการป
้องกันมะเร็ง โดยยับยังการสร
้างอนุมูลอิสระ และยังพบว
้ามัน้วย
ช
เสริมสร
้างความแข็งแรงของภูม้มกั
ิคุ น ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง กล
้ามเนือหัวใจตาย
เฉียบพลัน ้นโลหิ
เส ตในสมองตีบ และยั้วยป
งช ้องกันโรคต
้อกระจกได
้อีก้วย
ด [28]
ลักษณะทางชีวเคมีและโภชนาการของอินทผลัม
อิ น ทผลั ม้นผลไม
เป ้ที่ ใ้พลั
ห ง งานสู ง และมี ป ริ ม าณน้ า ตาลสู ง จากผลการวิ จั ย พบว
้า 73% ของ
สารอาหารในอินทผลัม้นคาร
เป ้โบไฮเดรต โดยส
้วนใหญ
้ที่พบจะเป
้นน้าตาลกลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส เพื่อ้
ให
รางกายน้าไปใช
้ในการเผาผลาญพลั งงานได
้ทันที นอกจากนียังมีสารอาหารพวกแร
้ธาตุและวิตามินหลากหลาย
ชนิ ด ้น
เช B-Complex B1, B2, Nicotinic Acid และ Vitamin A วิ ต ามิ น เหล
้านี มี้วนช
ส ้วยเหลื อ ให
้ร
้างกาย
ท้างานได
้ปกติ และท้า้ร
ให้างกายแข็งแรง มี้วนช
ส ้วยในการเผาผลาญคาร
้โบไฮเดรตและรักษาระดับน้าตาลใน
เลือด ส้าหรับไขมัน้นแหล
เป ้งพลังงานแก
้ร
้างกายและช
้วยสร
้างฮีโมโกลบินส้าหรับเขาเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือด
ขาว อินทผลัมมี Magnesium และ Calcium ้นสิ
เป ่งส้าคัญในการสร
้างกระดูก้แข็
ให งแรง และเพื่อ้พลั
ให งงาน
เพื่อ้ในการเผาผลาญอาหาร
ใช
มีเหล็ก้นสิ
เป ่งส้าคัญในการสร
้างเซลล
้เม็ดเลื อดแดงและเซลล
้เม็ดเลือดแดงจะเป
้น
ตัวน้าสารอาหารไปสู
้เซลล
้ต
้างๆทั้างกาย
่วร
อินทผลัม้นผลไม
เป ้ที้มี
่ไม คอเลสเตอรอล และมีปริมาณโซเดียมไม
้เกิน
2,400 มิลลิกรัมตามปริมาณที่แนะน้า้วยป
ช ้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและกลุ
้มโรคหัวใจได
้ อินทผลัม
้อยง
ย ้ายเนื่องจากมีไฟเบอร
้สูง ดังนันจึ้วยในการควบคุ
งช
มการเคลื่อนที่ของล้า้และช
ไส ้วยรักษาอาการของผูก ใน
อินทผลัมก็้นแหล
เป ้งของโพแทสเซียมซึ่งดี้อการดู
ต
แลระบบประสาทและสมดุลประสาทของร
้างกาย นอกจากนี
ยังมีฟอสฟอรัสที่ท้างานร
้วมกับแคลเซียมในการสร
้างความแข็งแรงให
้กับกระดูกและการเจริญเติบโตของกระดูก
และโพแทสเซี ย มมี้วนช
ส ้วยในการรั ก ษาและกล
้ามเนื อของคุ ณ ขณะท้ า งาน และซี ลี เ นี ย มที่ ส้ า คั ญ ในการ
เจริญเติบโตและซ
้อมแซมเซลล
้[24]
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ดัชนีน้าตาล
ดัชนีน้าตาล (Glycemic Index, GI) ้นการวั
เป
ดการดูดซึมของคาร
้โบไฮเดรตในอาหาร เปรียบเทียบ
กับอาหารมาตรฐาน (น้าตาลกลูโคส หรือ ขนมป
้งขาว) ซึ่งก้าหนดให
้มี้าดั
ค ชนีน้าตาลมี้าเท
ค ้ากับ 100 ้า
ถ
อาหารชนิดนันมี้าดั
ค ชนีน้าตาลต่้ากว
้า 100 แสดงว
้าคาร
้โบไฮเดรตในอาหารนันถูก ดูดซึ ม้อยกว
น ้าอาหาร
มาตรฐาน้าดั
ค ชนีน้าตาลค้านวณได
้จากพืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดที่เพิ่มขึนหลังการรับประท าน
อาหารทดสอบที่มีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม เปรียบเทียบกับพืนที้
่ใต กราฟของระดับน้าตาลในเลือดที่เพิ่มขึนหลัง
การรับประทานอาหารมาตรฐานที่มีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม ้นระยะเวลา
เป
120 นาทีในคนปกติ และ 180 นาที
ในผู
้ป
้วยโรคเบาหวาน[25]
GI =

พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดของอาหารทดสอบที่มีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม 𝑥 100
พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดของอาหารมาตรฐานทีม่ ีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม

้าดั
ค ชนีน้าตาลของอาหารแบ
้งเป
้นหลายระดับ้แก
ได ้้าดั
ค ชนีน้าตาลสูงมี้ามากกว
ค ้า 70้าดั
ค ชนี
น้าตาลปานกลางมี้าอยู
ค ้ระหว
้าง 55-69 และค
้าดัชนีน้าตาลต่้ามี้าน
ค ้อยกว
้า 55 [26]
การหาค
้าดัชนีน้าตาล
การหาค
้าดัชนีน้าตาลจะต
้องมีอาสาสมัครอย
้างน
้อย 10 คน อาสาสมัครต
้องงดน้างดอาหารมา
้น
เป เวลา 10-12 ชั่วโมง ้นผู
เป ้ที้มี
่ไม โรคประจ้าตัว งดแอลกอฮอล
้ในคืน้อนการศึ
ก
กษา งดการออกก้าลังกาย
อย
้างหนัก และการสูบบุหรี่ 24 ชั่วโมงก
้อนท้าการศึกษาและตอนเช
้าของวันที่ศึกษา นอกจากนี้องก้
ต าหนด
อาหารมือเย็นที่รับประทานก
้อนมาท้าการศึกษาเนื่องจากป
้จจัยเหล
้านี้วนแต
ล ้มีผลต
้อการผันแปรของค
้าดัชนี
น้าตาล อาสาสมัครจะถูกเจาะเลือดก
้อนรับประทานอาหารห
้างกั น 5-10 นาที เพื่อหาระดับน้าตาลเฉลี่ยใน
ขณะนัน การเจาะเลือดจากปลายนิวจะได
้ค
้าที่ดีก้าเจาะจากเส
ว
้นเลือดด้า จากนันรับประทานอาหารอ
้างอิง
(น้าตาลกลูโคส หรือ ขนมป
้งขาว) ซึ่งมีปริมาณคาร
้โบไฮเดรต 50 กรัม ภายใน 10 นาที และเจาะเลือดหลังจาก
รับประทานอาหารค้าแรกที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที เพื่อติดตามการตอบสนองของระดับ
น้าตาลในเลือดในแต
้ละช
้วงเวลาน้า้าที
ค ้มาค้
่ได านวณหาพืนที้กราฟของระดั
่ใ ต
บน้าตาลในเลือดที่เพิ่มขึน (The
incremental area under the curve; IAUC) ส้าหรับการหาค
้าการตอบสนองของน้าตาลในเลือด หลั งจาก
รั บ ประทานอาหารอ
้างอิ ง จะต
้องท้ า การทดลองซ้ า อย
้างน
้อย 2 ครั งโดยท้ า เมื่ อ เริ่ ม การศึ ก ษา้วงกลาง
ช
การศึกษา และปลายการศึกษาเพื่อน้ามาหาค
้าเฉลี่ย IAUC
การหา IAUC ของอาหารทดสอบท้าโดยวิธีการเดียวกันกับการทดสอบอาหารอ
้างอิงแต
้จะท้า
เพียง 1 ครัง โดยปริมาณอาหารทดสอบที้องรั
่ต บประทานค้านวณจากคาร
้โบไฮเดรตส
้วนที่ใ้พลั
ห งงานแก
้
้างกาย
ร
(available carbohydrate) 50 กรัม ค้านวณค
้า IAUC ของอาหารทดสอบเปรียบเทียบกับ IAUC ของ
อาหารอ
้างอิง้นค
เป ้าร
้อยละ ซึ่ง้าที
ค ้เรี
่ได ยกว
้า “ค
้าดัชนีน้าตาล” ของอาหารทดสอบนันๆ ในกรณีที่ปริมาณ
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อาหารทดสอบมี ป ริ ม าณมากเกิ น กว
้าปริ ม าณที่ ค วรจะบริ โ ภคมากๆ สามารถลดปริ ม าณ available
carbohydrate ลงเหลือ 25 กรัม้
ได[26]
้าดั
ค ชนีน้าตาลกับระดับน้าตาลในเลือด
อาหารที่มีค้โบไฮเดรตแต
าร
้ละชนิดจะถูก้อยและถู
ย
กดูดซึม้าร
เข้างกายในอัตราที่แตกต
้างกัน ท้า
้ระดั
ให บน้าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึนต
้างกัน อาหารที่มี GI สูงจะท้า้ระดั
ให บน้าตาลในเลือดขึนสูงเร็วกว
้าอาหารที่
มี GI ต่้า้วนอาหารที
ส
่มี GI ต่้าจะถูก้อยช
ย ้าๆ จึงท้า้น
ให ้าตาลกลูโคสถูกปล
้อยเข
้าไปในกระแสเลือดอย
้างช
้าๆ
ระดับน้าตาลในเลือดก็จะขึนช
้าด
้วย[27]
ดัชนีน้าตาลในอินทผลัม
้อมู
ข ลจาก International table of glycemic index and glycemic load values : 2002 ซึ่ง
รวบรวมค
้าglycemic index (GI) และ glycemic load (GL) ในอาหารซึ่ ง ้รวบรวมจากการทบทวน
ได
วรรณกรรม และผลการทดลองจากงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร
้ที่ศึกษาความสัมพัน้ของค
ธ ้าดัชนีน้าตาลกับสุขภาพ
ที่มีความน
้าเชื่อถือ้ระดั
ได บหนึ่ง จากข
้อมูลนีแสดงค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมชนิดผลแห
้งอยู
้ที่ 103 จากข
้อมูล
ดังกล
้าวนีท้า้หลายคนเชื
ให
่อ้าการรั
ว
บประทานอินทผลัมจะส
้งผลต
้อระดับน้าตาลในเลือดได
้[5]

3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) และวิธีการรวบรวมข
้อมูล (Data collection method)
3.1.1 รูปแบบการวิจัย (Research design)
การศึกษานี้นการศึ
เป
กษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study)
3.1.2 วิธีการรวบรวมข
้อมูล (Data collection method)
ท้ า การตรวจร
้างกายอาสาสมั ค รผู
้เข
้าร
้วมโครงการวิ จั ย ทั งทางด
้านกายภาพ
(Physical examination) และทางด
้านชีวเคมี (Biochemical examination)
การตรวจทางกายภาพ (Physical examination) ้แก
ได ้ การวัด้นรอบวงเอว
เส
การชั่ง
น้าหนัก การวัด้วนสู
ส ง การประเมิน้าดั
ค ชนีมวลกาย
การตรวจทางด
้านชีวเคมี (Biochemical examination) คือ การเจาะเลือดที่ปลายนิวมือ
้วยเข็
ด มขนาดเล็ก แล
้ววัดระดับน้าตาลในเลือดด
้วยเครื่อง Glucometer
3.2 ประชากรศึ ก ษา (Reference population) กลุ
้มตั ว อย
้าง (Samples) ขนาดตั ว อย
้าง
(Sample size) และวิธีการชักตัวอย
้าง (Sampling technique)
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3.2.1 ประชากรศึกษา (Reference population)
ประชาชนวัย้ใหญ
ผู ้ สุขภาพดี ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.2 กลุ
้มตัวอย
้าง (Samples)
้มี
ผู สุขภาพดี ชาย-หญิง อายุระหว
้าง 20-35้ป ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.3 ขนาดตัวอย
้าง (Sample size)
อาสาสมั ค รผู
้เข
้าร
้วมโครงการวิ จั ย จ้ า นวน 10 คน จากการเชิ ญ ชวนให
้เข
้าร
้วม
โครงการวิจัยแบบตัว้อตั
ต ว ซึ่ง จ้านวน 10 คนนี ้มี
ได การอ
้างอิงมาจากบทความวิจัยของ Brouns F.[5] เรื่อง
Glycaemic index methodology. Nutr Res Rev. 2005 ที่ ไ้วิ
ด เ คราะห
้ค
้าดั ช นี น้ า ตาลโดยใช
้จ้ า นวน
อาสาสมั ค รผู
้เข
้าร
้วมวิ จั ย ตั งแต
้ 8, 10, 12, 20 และ 37 คน ซึ่ ง พบว
้าอาสาสมั ค รจ้ า นวน 10 คน มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการวิเคราะห
้ผลค
้าดัชนีน้าตาล
3.3 เกณฑ
้การคัด้เข
ผู้าร
้วมการวิจัย้าร
เข้วมโครงการ (Inclusion criteria)
3.3.1 ้นเพศชายหรื
เป
อหญิง
3.3.2 มีอายุระหว
้าง 20-35้ป
3.3.3 มีระดับน้าตาลในเลือดปกติ (FBS < 100 mg/dl)
3.3.4 มีดัชนีมวลกายอยู
้ในเกณฑ
้ปกติ (BMI 18.5-22.9 kg/m2)
3.3.5 สมัครใจเข
้าร
้วมโครงการวิจัยโดยการลงนามในหนังสือยินยอมตนให
้ท้าวิจัย
3.4 เกณฑ
้การคัด้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
3.4.1้องมี
ต ลักษณะหรืออาการทางคลินิกของโรคติด้อเรื
ต อรัง ้น
เช วัณโรค ไวรัสตับอั กเสบบี
และโรคไม
้ติด้อเรื
ต อรัง ้น
เช โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ้นต
เป ้น
3.4.2 ้นผู
เป ้ที่ก้าลังรับประทานยาหรือผลิตภัณ้เสริ
ฑ มอาหารที่มีผลต
้อกระบวนการเมตาบอลิซึม
(metabolism) ของคาร
้โบไฮเดรต ้น
เช สเตียรอยด
้ (steroid)
3.4.3 อยู
้ในช
้วงการลดน้าหนัก ทั้วยวิ
งด ธีการควบคุมอาหารหรือการออกก้าลังกาย
3.4.4 สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
้
3.4.5 รับประทานอาหารเฉพาะ ้น
เช อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ ้นต
เป ้น
3.4.6้วยเป
ป ้นโรคหรือมีภาวะทางร
้างกายใดๆ ที้นอุ
่เป ปสรรคต
้อการทดสอบในช
้วงท้าการวิจัย
3.4.7 มี้ญหาเกี
ป
่ยวกับการหยุดไหลของเลือด ้น
เช ้นโรคฮี
เป
โมฟ
้เลีย
3.4.8 กลัวการเจาะเลือด
3.4.9 มีการตังครรภ
้
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3.5 เกณฑ
้การให
้ผู
้เข
้าร
้วมการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
3.5.1้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยปฏิเสธหรือขอถอนตัวจากการศึกษาด
้วยตนเอง
3.5.2้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยที่สมัครใจในตอนแรก แต
้ต
้อมาขอลาออกจากการวิจัย
3.6 ระยะเวลาในการเก็บ้อมู
ข ลทั้งหมดในการวิจัย
้เข
ผู้าร
้วมการวิ จั ย จะถู ก นั ด ให
้มาท้ า การทดสอบรวมทั งสิ น 3 ครั ง ้เวลาครั
ใช
งละ 2 ชั่ ว โมง
30 นาที หลังจากการรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษ้ย คณะสาธารณสุขศาสตร
้
มหาวิทยาลัยมหิดล
3.7 วิธีการดาเนินการทดสอบและวิเคราะห
้ผล
3.7.1 ขั้นการเตรียมการทดลอง
• รับสมัครผู
้เข
้าร
้วมการวิจัย้าร
เข้วมโครงการวิจัย้วยการเชิ
ด
ญชวนแบบตัว้อตั
ต ว เมื่อ้ผู
ได้
ที่สนใจสมัครเข
้าร
้วมมาแล
้ว จะมีการให
้ท้าแบบคัดกรอง ประกอบด
้วยข
้อค้าถามเกี่ย วกับ้อมู
ข ลเชิงประชากร
(ชื่อ, เพศ, อายุ) สถานะทางสุขภาพ โรคประจ้าตัว การใช
้ยา การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล
้ การตังครรภ
้ และ
ประเภทของอาหารที่รับประทานเป
้นปกติ หลังจากนันท้าการตรวจร
้างกายทางกายภาพ ้แก
ได ้ วัด้นรอบวงเอว
เส
ชั่งน้าหนัก วัด้วนสู
ส ง และประเมิน้าดั
ค ชนีมวลกาย
• จัดเตรียมสารละลายน้าตาลกลูโคส (Glucose) 50 กรัม ละลายในน้า 200 มล.
• จัดเตรียมอินทผลัม สายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร (Deglet Nour) ทังสองระยะความสุก ซึ่งใน
การวิจัยครังนี้รั
ได บสนับสนุนอินทผลัมจากร
้าน All about Date-Thailand โดยระยะผลสด (Rutab stage)
และระยะผลแห
้ง (Tamer stage) ถูกน้า้ามาจากประเทศลิ
เข
เบียเละประเทศตูนิเซียตามล้าดับ และค้านวณ 50
กรั ม คาร
้โบไฮเดรตของอิ น ทผลั ม ที้องรั
่ ต บ ประทานจาก National Nutrient Database for Standard
Reference Legacy Release ข อ ง United States Department of Agriculture Agricultural Research
Service (USDA)[6] ้ปริ
ได มาณอินทผลัมสดและอินทผลัมแห
้งเท
้ากับ 71 และ 67 กรัม ตามล้าดับ
3.7.2 ขั้นการดาเนินการทดลอง
ใน 2 สัปดาห
้ก
้อนการทดสอบ้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยจะต
้องไม
้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
แตกต
้างไปจากวิถีชีวิตปกติ ทังในด
้านการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย และคืน้อนการทดสอบ
ก
้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยแต
้ละคนจะต
้องงดอาหารและน้า้นเวลา
เป
8-10 ชั่วโมง
การตรวจค
้าระดับน้าตาลในเลือดเป
้นการทดสอบค
้าน้าตาลในหลอดเลือดฝอย (Capillary
blood glucose) โดยใช
้เข็มเจาะน้าตาลขนาดเล็กเจาะที่บริเวณปลายนิว้วยเทคนิ
ด
ค ปราศจากเชือ (Aseptic
technique) และวัด้าระดั
ค บน้าตาลในเลือดด
้วย Glucometer (Accu-Chek® Guide glucometer, Roche
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Mannheim, Germany) โดยจะด้าเนินการเจาะเลือดก
้อนและหลังการรับประทานอาหารตัวอย
้างที่เวลา 15,
30, 45, 60, 90 และ 120 นาที รวมการเจาะเลือดทังสิน 7 ครัง/การทดสอบ
้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยจะถูกนัด้มาท้
ให าการทดสอบรวมทังสิน 3 ครัง ณ้องประชุ
ห
มภาควิชา
โภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร
้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี
ครังที่ 1 : รับประทาน 50 g Glucose + เจาะเลือด
ครังที่ 2 : ทดสอบ 50 g Carbohydrate ของอินทผลัม ระยะ Rutab + เจาะเลือด
ครังที่ 3 : ทดสอบ 50 g Carbohydrate ของอินทผลัม ระยะ Tamer + เจาะเลือด
โดยการทดสอบแต
้ละครังจะท้าคนละวันกัน ้เวลาในการทดสอบแต
ใช
้ละครังประมาณ
2 ชั่วโมง 30 นาที
3.7.3 ขั้นการวิเคราะห
้ผลการทดลอง
• การคานวณผล
้าระดั
ค
บ น้ า ตาลในเลื อ ดที้านได
่ อ ้ในแต
้ละเวลา จะถู ก น้ า มาสร
้างกราฟ แล
้ว
ค้านวณหาพืนที้กราฟ
่ใต
ตามวิธีของ Wolever และคณะ (2008) และค้านวณค
้าดัชนีน้าตาล (Glycemic
index, GI) จากสูตร
GI =

พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดของอาหารทดสอบที่มีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม 𝑥 100
พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บนา้ ตาลในเลือดของอาหารมาตรฐานที่มีค้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม

• สถิติท้ศึ
ี่ใช กษา
้โปรแกรม
ใช
Microsoft Excel 2013 ในการค้ านวณหาพื นที่้กราฟของการเพิ
ใต
่ มขึนของ
ระดับน้าตาลในเลือดและค
้าดัชนีน้าตาล และใช
้โปรแกรม SPSS ver.18 ในการค้านวณค
้าทางสถิติ โดยการ
เปรี ย บเที ย บค
้าเฉลี่ ย ของค
้าดั ช นี น้ า ตาล ของอิ น ทผลั ม ทั งสองระยะ จะใช
้การทดสอบ t-test และการ
เปรียบเทียบค
้าเฉลี่ยของระดับน้าตาลในเลือด ณ จุดเวลาที่ 0, 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที ้การ
ใช
ทดสอบ Analysis of Variance (ANOVA)
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4. ผลการวิจัย
4.1้อมู
ข ลทั่วไปของผู
้เข
้าร
้วมการวิจัย
งานวิจัยนี มี้เข
ผ้าร
ู ้วมงานวิจัยจ้านวน 10 คน (ชาย 3 คน และหญิง 7 คน) มีอายุเฉลี่ย้ากั
เท บ
2 ดังแสดงใน
21.80้ป (อายุระหว
้าง 20 ถึง 24้)
ป มี้าดั
ค ชนีมวลกายเฉลี่ย้ากั
เท บ 21.41 กิโลกรัม้อเมตร
ต
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2้อมู
ข ลทั่วไปของผู
้เข
้าร
้วมวิจัย
อายุ น้าหนัก ้วนสู
ส ง ดัชนีมวลกาย
้เข
ผู้าร
้วมวิจัย เพศ
้)
(ป
(kg)
(cm)
(kg/m2)
1
หญิง 22
55
155
22.89
2
หญิง 21
45
154
18.97
3
หญิง 22
54
160
21.09
4
หญิง 22
52
160
20.31
5
หญิง 22
54.3
170
18.78
6
หญิง 22
64
161
24.69
7
หญิง 21
59
159
23.34
8
ชาย 24
63
178
19.90
9
ชาย 20
65
173
21.71
10
ชาย 22
67
173
22.39

FBS*
(mg/dl)
97
97
89
82
90
81
87
91
97
92

้นรอบวงเอว
เส
(cm)
74
65
76.2
72
70
82
70
75
80
82
ชาย 79.00
เฉลี่ย
21.80 57.83 164.30
21.41
90.30
หญิง 72.74
ชาย 3.61
้วนเบี
ส ่ยงเบน
1.03 6.96 8.43
1.95
5.83
มาตรฐาน
หญิง 5.40
FBS*: (Fasting Blood Sugar) หมายถึง ระดับน้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร 8-10 ชั่วโมง
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4.2้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ระยะผลสดและระยะผลแห
ร
้ง
้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสด
วร
และระยะผลแห
้ง ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 พบว
้าอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้งมี้าดั
ค ชนีน้าตาลเท
้ากับ 83.28 และอินทผลัมสายพัน้ธุ
เดกเล็ทนั้ระยะผลสดมี
วร
้าดั
ค ชนีน้าตาลเท
้ากับ 81.58 โดยจากค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ท
นั้ทั
วร ง 2 ระยะ จึงจัด้อิ
ให นทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้อยู
วร ้ในกลุ
้มผลไม
้ประเภทที่มีดัชนีน้าตาลสูง ้าดั
(ค ชนี
น้าตาลมากกว
้า 70) และเมื่อเปรียบเทียบค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ในทั
วร ง 2 ระยะ
พบว
้าค
้าดัชนีน้าตาลไม
้มีความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

4.3 ระดับน้าตาลในเลือดหลังการรับประทานกลูโคส อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ระยะผลสด
ร
และ
อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ระยะผลแห
ร
้ง
จากการให
้ผู
้เข
้าร
้วมวิจัยรับประทานน้าตาลกลูโคส อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสด
วร
และ
อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้ง พบว
้าค
้าระดับน้าตาลในเลือดก
้อนท้าการทดลองทัง 3 ครัง ้มี
ไม
ความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมี้าเฉลี
ค ่ย้ากั
เท บ 89.30 ± 5.94 มิลลิกรัม้อเดซิ
ต ลิตร ดังตาราง
ที่ 4
และเมื่อ้ผู
ให้เข
้าร
้วมวิจัยรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสด
วร
และอินทผลัมสาย
พัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้ง พบว
้าระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ทั
วร ง 2
ระยะ จะเพิ่มสูงขึนและเพิ่มขึนถึงระดับสูงสุดในนาทีที่ 30้วนค
ส ้าระดับตาลในเลือดหลังรับประทานน้าตาล
กลูโคสจะเพิ่มขึนสูงสุดในนาทีที่ 45 หลังจากนันระดับน้าตาลในเลือดจะลดลงและคงที่กลับ้ระดั
สู บปกติ (อด
อาหาร) ในนาทีที่ 90 แต
้น้าตาลกลูโคสค
้าระดับน้าตาลในเลือดจะลดลงกลับ้ระดั
สู บปกติในนาทีที่ 120 โดย
ระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ทั
วร งในระยะผลสดและระยะผลแห
้ง มี
แนวโน
้มลดลงได
้เร็วกว
้าระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานน้าตาลกลูโคส ดังรูปที่ 5
ในช
้วงนาทีที่ 45 ถึง 90 เมื่อเปรียบเทียบค
้าระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานกลูโคสกับ้า
ค
ระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ทั
วร ง 2 ระยะ้าระดั
ค บน้าตาลในเลือดหลัง
รับประทานกลูโคสเมื่อเทียบกับอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสดมี
วร
ความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยยะ
ส้าคัญทางสถิติ และเทียบกับอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้งก็มีความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยยะ
ส้าคัญทางสถิต้นเดี
ิเช ยวกัน แต
้เมื่อเทียบค
้าระดับน้าตาลหลังรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร
ระหว
้างระยะผลสดกับระยะผลแห
้งไม
้มีความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยยะส้าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
นอกจากนียังพบว
้าหลังจากรับประทานกลูโคส อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสด
วร
และ
อินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้ง ในช
้วงนาทีที่ 15้าระดั
ค บน้าตาลในเลือดไม
้มีความแตกต
้างกัน
อย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมี้าเฉลี
ค ่ย้ากั
เท บ 129.13 ± 12.29 มิลลิกรัม้อเดซิ
ต ลิตร และในช
้วงนาทีที่ 30
เมื่อเปรียบเทียบค
้าระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานกลูโคสกับอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลแห
วร
้ง
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มีความแตกต
้างกันอย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยกลูโคสมี้าระดั
ค บน้าตาลที่สูงกว
้า แต
้เมื่อเปรียบเทียบค
้า
ระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานกลูโคสกับอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสดไม
วร
้มีความแตกต
้างกัน
อย
้างมีนัยยะส้าคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3้าดั
ค ชนีนาตาลอิ
้
นทผลัมระยะผลสด และอินทผลัมระยะผลแห
้ง
ระยะความสุกของอินทผลัม น้าหนักที่รับประทาน (กรัม) ้าดั
ค ชนีน้าตาล (%)* ระดับดัชนีน้าตาล**
ระยะผลสด (Rutab stage)
71
81.58 ± 6.41a
สูง
ระยะผลแห
้ง (Tamer stage)
67
83.28 ± 5.21a
สูง
หมายเหตุ :
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตัง หมายถึง ้มี
ไม ความแตกต
้างกันที่ระดับนัยยะส้าคัญ 0.05
* แสดงค
้าเฉลี่ย ±้วนเบี
ส ่ยงเบนมาตรฐาน
** ดัชนีน้าตาลแบ
้งออกเป
้น 3 ระดับ ดัชนีน้าตาลระดับต่้า ้อยกว
(น ้า 55) ดัชนีน้าตาลระดับปานกลาง
(56 ถึง 59) ดัชนีน้าตาลระดับสูง (มากกว
้า 70)
กลูโคส

180

ระยะสด

ระดับน้ าตาลในเลือด (มกรัม/ดล.)

160
140

ระยะแห้ง

120
100
80
60
40
20
0
0

15

30

45

60

90

120

เวลา (นาที)
รูปที่ 5 ระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานกลูโคส อินทผลัมระยะผลสด และอินทผลัมระยะผลแห
้ง
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ตารางที่ 4้าเฉลี
ค ่ยระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานกลูโคส อินทผลัมระยะผลสด และอินทผลัมระยะผลแห
้ง ที่เวลา 0, 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที
อาหาร

ระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (มิลลิกรัม้อเดซิ
ต ลิตร)**
นาทีที่ 0

กลูโคส

90.30 ± 5.83a

อินทผลัมระยะผลสด

88.50 ± 6.45a

อินทผลัมระผลแห
้ง

89.10 ± 6.03a

นาทีที่ 15
128.30 ±
12.00a
128.50 ±
18.67a
130.60 ±
25.52a

นาทีที่ 30
157.80 ±
18.81a
138.40 ±
22.22a
137.30 ±
24.24b

นาทีที่ 45
159.90 ±
19.91a
116.40 ±
23.54b
122.00 ±
25.22b

นาทีที่ 60
146.70 ±
27.47a
102.60 ±
14.83b
106.60 ±
20.62b

นาทีที่ 90
118.40 ±
15.85a
85.90 ± 7.64b

นาทีที่ 120
90.70 ± 17.77a
82.30 ± 7.21a

92.20 ± 15.72b 86.20 ± 12.70a

หมายเหตุ :
** แสดงค
้าเฉลี่ย ±้วนเบี
ส ่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตัง หมายถึง ้มี
ไม ความแตกต
้างกันที่ระดับนัยยะส้าคัญ 0.05
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5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ร
จากการวิเคราะห
้ค
้าดัชนีน้าตาลในอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสดกั
วร
บระยะผล
แห
้ง พบว
้าอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ระยะผลสดมี
วร
้าดั
ค ชนีน้า ตาลที่ต่้ากว
้าระยะผลแห
้ง โดยได
้ค
้า
ดั ช นี น้ า ตาลของอิ น ทผลั ม สายพั น้เดกเล็
ธุ
ท นั ้ระยะผลสดและผลแห
วร
้งอยู
้ที่ 81.58 และ 83.28
ตามล้าดับ ซึ่งจัดอยู
้ในกลุ
้มผลไม
้ที่ม้าดั
ีค ชนีน้าตาลสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับ้าดั
ค ชนีน้าตาลของ
อินทผลั ม จากงานวิจัยอื่นๆ พบว
้าค
้าของดัชนีน้า ตาลอาจเป
้นผลมากจากองค
้ประกอบต
้างๆ ใน
อินทผลัม ้น
เช ปริมาณน้าตาล ปริมาณใยอาหาร สายพัน้ธุ สภาพดิน วิธีการทางเกษตร และระดับ
ความสุกที้างกั
่ต น ้นต
เป ้น
5.1.1้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมกับปริมาณน้าตาล
จากการวิเคราะห
้ผลการวิจัย้ผลสอดคล
ได
้องกับงานวิจัย้อนหน
ก ้านีของ Alkaabi และ
คณะ เมื่อ้ค.ศ.
ป 2011[20] ที้ท้
่ได าการศึกษาองค
้ปริมาณน้าตาลของอินทผลัม 5 สายพัน้ธุ พบว
้า
อินทผลัมทัง 5 สายพัน้ธุ มี้วนปริ
ส
มาณส
้วนใหญ
้เป
้นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งถือ้ว
ได้าเป
้นชนิดหลักของ
น้าตาลรีดิว้ซ (Reducing sugar) ซึ่ งน้าตาลรีดิว้ซ ้นน
เป ้าตาลที่ถูกออกซิไดส
้ได
้ง
้าย ตัวอย
้างของ
น้าตาลกลุ
้มนี้แก
ได ้ น้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ้น
เช น้าตาลกลูโคส น้าตาลกาแล็กโทส
น้าตาลฟรุกโตส โดยน้าตาลกลูโคสมีความส้าคัญในกระบวนการแมทาบอลิซึม (metabolism) ซึ่งมี
ความสัมพัน้กั
ธ บการสร
้างสร
้างพลังงานของร
้างกายโดยสามารถเข
้าสู
้กระแสเลือดได
้อย
้างรวดเร็ว และ
้นแหล
เป ้งพลังงานหลักของสมอง[36] โดยน้าตาลที่พบส
้วนมากจะเป
้นน้าตาลกลูโคส และน้าตาลฟรุก
โตส โดยน้าตาลฟรุกโตสจะหวานเป
้น 1.3 ้าของน
เท
้าตาลกลูโคสตามข
้อมูลของธีรวัฒ้น เหมะจุฑา
เมื่อ้พ.ศ.
ป 2556[39] และมีบทบาทหลักในการให
้รสชาติหวานของอินทผลัม โดยสัมพัน้กั
ธ บรายงาน
การศึกษาในประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส
้ก
้อนหน
้านีของ Imad Ahmed และคณะ เมื่อ้ค.ศ.
ป
1995[33] ้ท้
ได าการวิเคราะห
้องค
้ประกอบของอินทผลัม 12 สายพัน้ที
ธุ ่นิยมบริโภคอย
้างแพร
้หลาย
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
้ แสดงให
้เห็น้าปริ
ว มาณน้าตาลรวมในอินทผลัม 12 สายพัน้มี
ธุ
แตกต
้างกันมีความหลากหลายมาก โดยเริ่มตังแต
้ 44.3 - 64.1 กรัม้ออิ
ต นทผลัม 100 กรัม ซึ่งปริมาณ
ของน้าตาลนันจะขึนอยู
้กับสายพัน้และระดั
ธุ
บของความสุกของอินทผลัม โดยจะมีปริมาณน้าตาลที่สูง
ที่สุดในระยะผลแห
้ง โดยมีปริมาณน้าตาลทังหมดมากกว
้า 50% ของน้าหนักของอินทผลัมในระยะผล
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แห
้งและมีแนวโน
้มเพิ่มมากขึนตามระยะความความสุก ซึ่ง้นผลท้
เป
า้ในอิ
ให นทผลัมระยะผลแห
้งมี้า
ค
ดัชนีน้าตาลที่สูงกว
้าอินทผลัมระยะผลสด
5.1.2้าดั
ค ชนีน้าตาลของอินทผลัมกับปริมาณใยอาหาร
ปริมาณใยอาหาของอินทผลัมพบว
้ามีความหลากหลายซึ่งขึนอยู
้กับชนิดและระดับของ
ความสุ ก้นเดี
เช ย วกั น สอดคล
้องกั บ งานวิ จั ย ของ Al-Shahib และ Marshall เมื่ อ้ป ค.ศ. 2003[34]
งานวิจัยของ Al Jasser เมื่อ้ค.ศ.
ป 2009[35] และงานวิจัยของ Imad Ahmed และคณะเมื่อ้ค.ศ.
ป
1995[33] ที้วิ
่ได เคราะห
้องค
้ประกอบในอินทผลัม พบว
้าว
้าร
้อยละของใยอาหารจะลดลงเมื่อ้าสู
เข้ระยะ
ผลแห
้ง (Tamer stage) ซึ่งใยอาหารของอินทผลัมในระยะผลแห
้งเกือบทังหมดจะเป
้นใยอาหารที้
่ไม
สามารถถูก้อยได
ย ้ (dietary fiber) กล
้าวคือในอินทผลัมระยะผลแห
้งจะมีปริมาณใยอาหารน
้อยกว
้า
ในระยะผลสด จากข
้อมูลของประไพศรี ศิริจักรวาล เมื่อ้พ.ศ.
ป 2552[26] ที้าปริ
่ว มาณใยอาหารของ
ผลไม
้มีความสัมพัน้แบบผกผั
ธ
นกับ้าดั
ค ชนีน้าตาล อาจเป
้นเหตุที่ท้า้ค
ให้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัม
ระยะผลสดและระยะผลแห
้งมีความแตกต
้างกัน โดยที่อินทผลัมระยะผลสดมี้าดั
ค ชนีน้าตาลที้อยกว
่น ้า
อินทผลัมระยะผลแห
้ง เพราะในอินทผลัมระยะผลสดที่มีปริมาณใยอาหารมากกว
้าอินทผลัมที่ระยะผล
แห
้ง และในการศึ ก ษาก
้อนหน
้านี ของ Al-Farsi และคณะ เมื่ อ้ค.ศ.
ป
2005[37] ้ท้
ได า การศึ ก ษา
องค
้ประกอบและลักษณะของอินทผลัมระยะผลแห
้ง 3 สายพัน้ธุ ้ระบุ
ได ้าใยอาหารที
ว
่พบในอินทผลัม
ระยะผลแห
้งส
้วนใหญ
้เป
้นใยอาหารไม
้สามารถถูก้อยได
ย ้ (dietary fiber) และมีปริมาณของใยอาหาร
้สามารถละลายน
ไม
้า้มี
ได 84-94% ของปริมาณใยอาหารทังหมด และใยอาหารที่สามารถละลายน้า้
ได
มี 6-16% ของปริมาณใยอาหารทังหมด โดยการบริโภคอินทผลัม 100 กรัม สามารถให
้ใยอาหารได
้ถึง
50-100% ของปริมาณใยอาหารที่ควรได
้รับ้อวั
ต นตามรายงานของ Aidoo และคณะ เมื่อ้ค.ศ.
ป 1996
[38]

นอกจากนีความแตกต
้างของค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมจากผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่น
้อนหน
ก ้านี อาจเป
้นผลมาจากสายพัน้ของอิ
ธุ
นทผลัมที้างกั
่ต น สภาพดินของพืนที่ที่ปลูกอินทผลัม
วิธีการทางเกษตรที้ในการดู
่ใช
แลรักษารวมไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยว และระดับความสุกที้างกั
่ต นทัง ผล
ดิบ ผลสุก หรือผลสุกที่น้าไปตากแห
้ง โดยระยะความสุกในระดับ้างๆ
ต จะส
้งผลท้า้มี
ให ความหวาน
ของอินทผลัมที่แตกต
้างกันตามไปด
้วยตามการศึกษาของ Ali และคณะเมื่อ้ค.ศ.
ป 2009[7] กล
้าวคือ
อินทผลัมที่ระยะผลสุกจะมีความหวานมากกว
้าระยะผลดิบ และอินทผลัมระยะผลสุกที่น้าไปตากแห
้ง
จะยิ่งท้า้มี
ให ความหวานทวีคูณขึนไปอีก อาจเนื่องมาจากปริมาณน้าตาลกลูโคสและฟรุกโตสที่มากขึน
ซึ่งสามารถส
้งผลต
้อค
้าระดับดัชนีน้าตาลได
้เพราะน้าตาลกลูโคสสามารถดูดซึม้าสู
เข้ร
้างกายได
้รวดเร็ว [8]
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ทังนีความแตกต
้างของเชือชาติของผู
้เข
้าร
้วมวิจัยอาจท้า้ค
ให้าดัชนีน้าตาลมีความแตกต
้าง
้วยเช
ด ้นกัน จากการวิเคราะห
้ผลการวิจัยพบว
้ามีความแตกต
้างกับผลการวิจัยของ Alkaabi เมื่อ้ค.ศ.
ป
2011[20] ซึ่ง้ท้
ได าการศึกษาหาค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัม 5 สายพัน้ธุ โดยท้าการศึกษาในผู
้เข
้าร
้วม
วิจัยเชือชาติอาหรับที่มีสุขภาพดี 10 คน ผลการศึกษาได
้ค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมต่้าสุดอยู
้ที่ 42
และสู ง สุ ด อยู
้ที่ 55 ซึ่ ง จั ด อยู
้ในช
้วงค
้าดั ช นี น้ า ตาลต่้ า ้าดั
(ค ช นี้อยกว
น ้า 55) อาจเป
้นเพราะการ
ตอบสนองต
้อน้ า ตาลกลู โ คสของกลุ
้มผู
้เข
้าร
้วมวิจั ยเชื อชาติ อ าหรั บ้งผลให
ส ้ค
้าระดับ น้ าตาลหลัง
รับประทานน้าตาลกลูโคสมี้าสู
ค งกว
้าระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานน้าตาลกลูโคสของกลุ
้ม
้เข
ผู้าร
้วมวิจัยเชือชาติไทย โดยค
้าระดับน้าตาลสูงสุดหลังการรับประทานน้าตาลกลูโคสของผู
้เข
้าร
้วม
วิจัยเชือชาติอาหรับอยู
้ที่ ประมาณ 170 มิลลิกรัม้อเดซิ
ต ลิตร แต
้ของผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติไทยใน
การศึกษาของพรฤดี ศรีปทุมรัก้ษ เมื่อ้พ.ศ.
ป 2547[18] ที้ท้
่ได าการศึกษาหาค
้าดัชนีน้าตาตลในผลไม
้
ไทย้าระดั
ค บน้าตาลสูงสุดหลังรับประทานน้าตาลกลูโคสจะอยู
้ที่ประมาณ
160 มิลลิกรัม้อ
ต
เดซิลิตร ซึ่งในหาค
้าดัชนีน้าตาลต
้องค้านวณได
้จากสูตรค้านวณของ Wolever และ Jenkins[25] ดังนี
GI =
พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดของอาหารทดสอบที่มคี ้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม 𝑥 100
พืนที้กราฟของระดั
่ใต
บน้าตาลในเลือดของอาหารมาตรฐานที่มคี ้โบไฮเดรต
าร
50 กรัม

จากข
้อมูลของการศึกษาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
้ของ Alkaabi และคณะ เมื่อ้ป
ค.ศ. 2011[20] พบว
้าค
้าระดับน้าตาลในเลือดสูงสุดของน้าตาลกลูโคสในผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติอาหรับ
ซึ่ง้นอาหารมาตรฐาน
เป
มีมากกว
้าค
้าระดับน้าตาลสูงสุดของน้าตาลกลูโคสในผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติ
ไทย ท้า้ในการค้
ให
านวณหาพืนที้กราฟเพื
่ใต
่อหาค
้าดัชนีน้าตาลจากการศึกษาในผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติ
อาหรับมี้าของส
ค ้วนที้นพื
่เป นที้กราฟของระดั
่ใ ต
บน้าตาลในเลือดของอาหารมาตรฐานมากกว
้าของ
การศึกษาในผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติไทย ในการศึกษาของพรฤดี ศรีป ทุมรัก้ษ[18] และในผลการท้าวิจัย
้ค
ได้าระดับน้าตาลในเลือดของน้าตาลกลูโคสใกล
้เคียงกับการศึกษาในผู
้เข
้าร
้วมวิจัยเชือชาติไทย ท้า้
ให
้าดั
ค ชนีน้าตาลที่ค้านวณได
้ออกมาของการศึกษาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
้มี้าน
ค ้อยกว
้า
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5.2 ระดับน้าตาลในเลือดหลังการรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนัว้ร
จากผลการวิจัยพบว
้าอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้ในระยะผลสดกั
วร
บระยะผลแห
้ง มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้าตาลในเลือดไม
้แตกต
้างกันอย
้างมีนัยยะส้าคัญทางสถิติ โดยอาจเป
้นผลมา
จากการที่อินทผลัมทัง 2 ระยะมีปริมาณองค
้ประกอบต
้างๆ ที่แตกต
้างกันเพียงเล็ก้อย
น
้อจ
ข ากัดของงานวิจัย
1. ้เข
ผู้าร
้วมการวิจัยนีมีสัด้วนของผู
ส
้ชายและผู
้หญิงที้เท
่ไม้ากัน โดยคิด้นร
เป ้อยละ 30
และร
้อยละ 70 ตามล้าดับ และมีอายุ 21้ป ้นส
เป ้วนมาก
2. การศึกษาค
้าดัชนีน้าตาลของการท้าวิจัยนีกระท้าในผู
้เข
้าร
้วมการวิจัยที้นคนไทย
่เป
้านั
เท น
3. ตั ว อย
้างของอิ น ทผลั ม ระยะผลสด (Rutab) และระยะผลแห
้ง (Tamer) ที้ใน
่ใช
การศึกษาครังนีน้ามาจากแหล
้งที่แตกต
้างกัน โดยระยะผลสด (Rutab) และระยะผลแห
้ง (Tamer)
น้า้ามาจากประเทศลิ
เข
เบียและประเทศตูนีเซีย ตามล้าดับ
4. การศึกษาการวิจัยในครังที้ได
่ไม้ท้าการวิเคราะห
้องค
้ประกอบของอิ นทผลัม้วย
ด
คณะผู
้วิจัยเอง แต
้เป
้นการศึกษาข
้อมูลและอ
้างอิงมาจากการศึกษาก
้อนหน
้านี
5. การวิเคราะห
้ค
้าดัชนีน้าตาลในงานวิจัยนี้ได
ไม้มีการท้าการทดลองซ้า

6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ศึ
ได กษาค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร 2 ระยะ คือ ระยะ
ผลสด (Rutab Stage) และระยะผลแห
้ง (Tamer Stage) รวมทังหาความแตกต
้างของค
้าดัชนีน้าตาล
(Glycemic index) และเปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือดหลังการรับประทานอินทผลัมทัง 2 ระยะ
ในการวิจัยนี้ท้
ได าการเจาะเลือดจากปลายนิวเพื่อวัดระดับน้าตาลในเลือดก
้อนและหลังรั บประทาน
อาหารตัวอย
้างที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที
ผลการวิจัยพบว
้าค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร ระยะผลสดและระยะ
ผลแห
้งมี้าอยู
ค ้ในระดับสูง ้าดั
(ค ชนีน้าตาล ≥ 70) โดยมี้าเท
ค ้ากับ 81.58 และ 83.28 ตามล้าดับ และ
พบว
้าค
้าดัชนีน้าตาลของอิน ทผลัมทั งระยะผลสดและระยะผลแห
้งไม
้มีค วามแตกต
้างกั นอย
้างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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โดยค
้าดัชนีน้าตาลของอินทผลัมที่สูงจะท้า้ระดั
ให บน้าตาลในเลือดสูงขึนอย
้างรวดเร็ว จึง
เหมาะส้าหรับ้ที
ผู ้างกายต
่ร
้องการได
้รับพลังงานอย
้างรวดเร็ว ้น
เช ้ที
ผู ่ถือศีลอด้ที
ผู ่มีภาวะระดับ
น้าตาลในเลือดต่้า (Hypoglycemia) ้นต
เป ้น และผู
้ป
้วยโรคเบาหวานหรือ้ที
ผู ่มีระดับน้าตาลในเลือด
ผิดปกติ (Pre-Diabetes) ควรรับประทานในปริมาณที่จ้ากัด
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าตาลในเลือดหลังรับประทานอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร
ทังระยะผลสด และระยะผลแห
้งไม
้มีความแตกต
้างอย
้างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) อาจเป
้น
เพราะปริมาณองค
้ประกอบภายในที้แตกต
่ไม ้างกันหรือ้างกั
ต นเล็ก้อย
น ในการวิเคราะห
้องค
้ประกอบ
ของอินทผลัมสายพัน้เดกเล็
ธุ
ทนั้
วร อาจต
้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
้อเสนอแนะ
ข
การศึกษาในอนาคตควรมีการวิเคราะห
้ปริมาณขององค
้ประกอบต
้างๆ ในอินทผลัมที่จะ
น้ามาใช
้ในการวิจัยเพื่อ้ได
ให้ผลที่แ้นย้
ม ามากยิ่งขึน และควรท้าการศึกษาเพิ่มเติมในอาสาสมัครผู
้ป
้วย
โรคเบาหวานหรือ้ที
ผู ่มีระดับน้าตาลในเลือดผิดปกติ (Pre-Diabetes)
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