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สาระสุขภาพ

โรค
เอส แอล อี

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

 โรคเอส แอล อี หรอืโรคลปัูส จดัเป็นโรคแพ้ภมิูตวัเองชนดิหนึง่ เกดิจากความผดิปกตขิองระบบ

ภูมิต้านทานของร่างกาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยท�าลายสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคภายนอก

ร่างกาย กลบัเปลีย่นเป็นสร้างภมูต้ิานทานต่อเน้ือเย่ือและเซลล์ต่างๆ ของตนเอง ท�าให้เกดิมีภมิูคุม้กนั

ทีเ่ป็นพิษต่ออวยัวะต่างๆ ของร่างกาย อวยัวะทีพ่บเกีย่วข้องบ่อยคอื ผวิหนงั ข้อ ไต หวัใจ ปอด สมอง 

และระบบโลหิต 

โรคเอส แอล อี ความหมาย

ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคนี้

 โรคเอส แอล อี พบได้ทุกเชื้อชาติ พบในคนผิวด�า ผิวเหลืองมากกว่าคนผิวขาว พบมาก 

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ในวัยรุ่นถึงวัยกลางคน 

คือในระหว่างอายุ 20 - 45 ปี เฉลี่ย 30 ปี ผู้หญิงมีอัตราการเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 9 - 10 เท่า 

 สาเหตุ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่มีผู้ให้ข้อคิดว่าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ประกอบกับ

ตัวคนนั้นมีสภาพร่างกายที่เอื้อในการเกิดโรค สาเหตุที่เป็นปัจจัยร่วม ได้แก่ 

  พันธุกรรม

  เชื้อโรคหรือสารพิษ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส

  ฮอร์โมนเพศหญิง เนื่องจากว่าพบเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย

  และพบได้บ่อยเมื่อเริ่มมีประจ�าเดือน ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

  สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรค ได้แก่ แสงแดด ยา อาหาร 

 เนื่องจากเป็นโรคท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิต้านทาน โรคเอส แอล อี จึงมีอาการ

แสดงออกทางคลินิกได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าภูมิต้านทานท่ีผิดปกตินั้นไปต่อต้านหรือเป็นพิษ 

ต่อเนือ้เยือ่ของอวยัวะส่วนใดของร่างกาย อาการอาจมเีพยีงบางระบบหรอืหลายระบบร่วมกนั มตีัง้แต่

อาการเพยีงเลก็น้อยจนรนุแรงถงึแก่ชีวติได้ อาการของแต่ละระบบอาจแสดงออกมาในเวลาเดยีวกนั 

หรือเกิดขึ้นในช่วงต่อมาของการด�าเนินโรค อาการจึงมีระยะทุเลา ทรุดลง หรือก�าเริบได้ตลอดเวลา 

อาการ และอาการแสดง
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 อาการทางระบบประสาท มีอาการคล้ายมีพยาธิสภาพที่สมอง ชัก 
เพ้อเจ้อ เอะอะ โวยวาย คลุ้มคลั่งคล้ายโรคจิต

 อาการทางผิวหนัง มีผื่นเฉพาะโรค เป็นรูปผีเสื้อตั้งแต่สันจมูกไปสู่ 
โหนกแก้ม ผืน่วงแดงตามใบหน้า หนงัศรีษะ และใบหู แผลทีเ่พดานปาก เป็นๆ 
หายๆ และอาการทางผิวอื่นๆ ที่พบได้บ่อย คือ ผมร่วง ผื่นตามตัว ตามเท้า
ทั่วไปจากการแพ้แสงแดด ปลายมือปลายเท้าซีด

 อาการทางระบบอื่นๆ อาจพบต่อมน�้าลายโต ต่อมน�้าเหลืองโต

 อาการทางระบบหายใจ มีการอักเสบของเยื่อบุหัวใจ ท�าให้เกิดอาการ
เจ็บหน้าอก ใจส่ัน เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการกล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบพบได้บ้างแต่น้อย

 อาการทางปอด ที่พบบ่อยคือการอักเสบของเยื่อหุ ้มปอด หรือมี 
การติดเชื้อร่วมด้วย 

 อาการทั่วไป มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้าหนักลด 

 อาการทางระบบทางเดินอาหาร พบอาการปวดท้องได้บ่อย บางครั้ง
ปวดท้องจากตับอ่อนอักเสบ อาการที่พบได้บ้างแต่ไม่มาก เช่น กลืนล�าบาก 
ตับแข็ง

  อาการทางข้อ จะมีอาการปวดข้อมากกว่าลักษณะอักเสบ มักเป็นที่ 
ข้อ เข่า ข้อนิ้วมือ ข้อที่เหมือนกันทั้งสองข้างคล้ายการอักเสบจากรูมาตอยด์ 
แต่จะต่างกันตรงท่ีอาการทางข้อของเอส แอล อี ไม่มีอาการการกัดกร่อน 
ของข้อ

 อาการทางไต มีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ พบเซลล์เม็ดเลือดแดง 
และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นสีน�้าล้างเนื้อ ถ้าอาการมากจะมี
อาการเหมือนโรคไต คือ บวม ปัสสาวะน้อย ความดันโลหิตสูงจนถึงไตวาย

 อาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงพบได้บ้าง 

 อาการทางระบบโลหิต ซีดจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 
ต�่าลง เกล็ดเลือดต�่า ท�าให้ผู้ป่วยอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย

อาการที่พบได้

 แม้ว่าเอส แอล อี จะมีอาการได้มากมาย แต่ผู้ป่วยไม่จ�าเป็น

ต้องมีอาการครบทุกระบบดังกล่าว ความรุนแรงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
 

บางคนมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีผื่น มีไข้ บางคนอาจมีอาการ

ปวดข้ออย่างเดียว แต่บางคนมีอาการมากดังกล่าวข้างต้น
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 แพทย์จะวินิจฉัยจากอาการดังกล่าวข้างต้นร่วมกับอาการเฉพาะโรค และการตรวจทางห้อง
ปฏบิตักิาร เช่น ตรวจเลอืด และเอกซเรย์ บางรายอาจต้องตดัเนือ้เยือ่ไปตรวจเพือ่ประกอบการวินจิฉัย 

 เนือ่งจากโรคนีผู้ป่้วยแต่ละรายมคีวามรนุแรงต่างกนั การรกัษาจงึแตกต่างกนัได้มากมายขึน้กบั
อาการท่ีมี บางรายอาจให้เพียงยาแก้ปวดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการรักษาจะเน้นการควบคุม 
การก�าเริบของโรคให้สงบโดยเร็ว และรักษาต่อเนื่องเพ่ือมิให้โรคก�าเริบอีก ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงขึ้นแพทย์จะให้ยาสเตียรอยด์ เช่น เพรดนิโซโลน ตั้งแต่ขนาดต�่าจนถึงขนาดสูงติดต่อกันเป็น
เวลานานเป็นสัปดาห์ หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอวัยวะที่มีการอักเสบ บางรายอาจ
ต้องให้ยาอื่นร่วมด้วย เช่น ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด ยากดภูมิคุ้มกัน บางรายอาจจ�าเป็นต้องใช้วิธี
การเปลี่ยนถ่ายเลือดร่วมในการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรง และระบบอวัยวะที่มีการอักเสบ 

 	ช่วงที่มีการรักษาด้วยยา ต้องรับประทานยาตามขนาดและระยะเวลาที่แพทย์ก�าหนด 
อย่างเคร่งครัด ไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเอง 
 	หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง ถ้าจ�าเป็นควรสวมหมวกปีกกว้าง กางร่ม ใส่เสื้อแขนยาว 
และใช้ยากันแดดที่ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตได้ดี 
 	ท�าจิตใจให้สบาย ไม่ควรเครียด หรือหมกมุ่น ท้อถอย เศร้าใจกังวลใจ เพราะจะท�าให้อาการ
ของโรคก�าเรบิได้ ควรมคีวามอดทนต่อการรกัษา แม้บางครัง้จะต้องพบกบัอาการข้างเคียงของยาบ้าง 
ควรท�าใจให้ยอมรับกับโรคและปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นคิดในเชิงสร้างสรรค์และค่อยๆ แก้ปัญหา 
ไปตามล�าดับ เนื่องจากการพยากรณ์โรคต่างกัน จึงไม่ควรน�าอาการของตนไปเปรียบกับผู้ป่วยอื่น 
เพราะจะท�าให้สับสน 
 	เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่สุกสะอาด เพราะมีโอกาสติดเชื้อ 
ต่างๆ ง่าย เช่น ไข้ไทฟอยด์ พยาธิ แบคทีเรีย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผลจากยาสเตียรอยด์ 
อาจท�าให้เกิดภาวะกระดูกพรุนง่าย การกินอาหารมีแคลเซียมสูงจะป้องกันได้ 
 	ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ 
 	ไม่ควรตัง้ครรภ์ในระยะท่ีโรคก�าเรบิ เพราะอาจจะเป็นอนัตรายต่อแม่และเดก็ในครรภ์ ไม่ควร
ใช้ยาคุมก�าเนิดหรือใส่ห่วง ซึ่งอาจจะท�าให้มีโอกาสติดเชื้อสูง ควรใช้วิธีอ่ืนแทนโดยปรึกษาแพทย์ 

ระยะที่โรคสงบตั้งครรภ์ได้ แต่ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอด 

การรักษาและการพยากรณ์โรค

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้

 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยเอส แอล อี มีชีวิตยืนยาวขึ้นเพราะมียาปฏิชีวนะ และยาลด 

ความดันโลหิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

โรคนี้มากขึ้น

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยเอส แอล อี
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เอกสารอ้างอิง

 	ไม่รับประทานยาเองโดยไม่จ�าเป็นเพราะยาบางตัวอาจท�าให้โรคก�าเริบ การแพ้ยาจะเกิดได้

ง่ายกว่าคนปกติ 

 	หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอากาศไม่บริสุทธิ์ ไม่เข้าใกล้ผู้ที่ก�าลังติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด 

 	ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ พยาบาล ไปตรวจตามนัดอย่างสม�่าเสมอเพื่อประโยชน ์

ในการประเมินความรุนแรงของโรคและผลของการรักษา แพทย์จะได้พิจารณารักษาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม ไม่ควรเปลี่ยนผู้รักษาบ่อยเพราะแพทย์คนใหม่อาจจะไม่ทราบรายละเอียดอาการเจ็บป่วย 

ท�าให้เกิดการล่าช้าในการวินิจฉัยโรค การรักษาและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ 

 	ถ้ามีอาการผิดปกติที่ชี้บ่งว่ามีการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ไข้หวัด มีตุ่มหนอง ควรรีบ 

กลับไปหาแพทย์ทันที หรือหากไปหาแพทย์อื่นควรน�ายาที่ก�าลังรับประทานอยู่ไปให้แพทย์ดูด้วย 

ทุกครั้ง เพื่อแพทย์จะได้จัดยาให้สอดคล้องกับยาเดิม 

 	ถ้ามีอาการผิดปกติที่เป็นอาการก�าเริบของโรคให้ไปพบแพทย์ก่อนนัด เช่น มีไข้เป็นๆ หายๆ 

อ่อนเพลีย น�้าหนักลด ผมร่วง บวม ผื่นใหม่ๆ ปวดข้อ 

 	ถ้าหากรับประทานยาที่กดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น อิมมูแรน เอ็นดอกแซน

  ให้หยุดยาชั่วคราวระหว่างที่มีการติดเชื้อ 

 	ท�างานหรือเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ 

 โรคเอส แอล อี หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่กระตุ้นให้โรคก�าเริบได้ แม้โรคจะยังรักษาไม่หาย แต่การปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วย การให้ความร่วมมือในการรักษา ความตั้งใจและอดทน จะสามารถควบคุมการก�าเริบของโรคได้ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างมีความสุข หากท่านสงสัยว่าเป็นโรคนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกๆ

สรุป
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ทพญ.ชุติมา จรรยาธรรม
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

สขุภาพปากและฟัน

 CPR By RAMA Dentist เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของทีม

ทนัตแพทย์รามาธบิด ีทีน่�าประสบการณ์และองค์ความรู้ในการดูแลผูป่้วยทันตกรรมมาสร้างเป็นต้นแบบ 

การดูแลผู้ป่วยทันตกรรม ซึ่งเน้นการท�าความสะอาดฟันให้สะอาด ก�าจัดคราบจุลินทรีย์ เพื่อป้องกัน

การเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด การติดเชื้อ 

ในช่องปากจากฟันผุและเหงือกอักเสบ สามารถท�าให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอันตรายได้

C
P หมายถึง Plaque คราบจุลินทรีย์เป็นแผ่นคราบเหนียว 

ติดฟัน มีลักษณะสีขาว สีเหลือง เกิดจากการสะสมของสาร 

ไกลโคโปรตีนในน�้าลาย (Glycoprotein) รวมกับเชื้อจุลินทรีย ์

ในช่องปาก เศษอาหาร และเนื้อเยื่อในช่องปากท่ีหลุดลอกออกมา 

โดยสะสมบริเวณขอบเหงือก ซอกฟัน ซึ่งคราบจุลินทรีย์หรือ 

คราบพลัคนี้ไม่สามารถก�าจัดออกได้ด้วยการบ้วนน�้า ต้องก�าจัดออก

ด้วยการแปรงฟัน ถ้าปล่อยให้สะสมนานขึ้น ชนิดของเชื้อจุลินทรีย ์

ทีส่ะสมจะมคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่คราบจลุนิทรย์ีเหล่านีเ้ป็นสาเหตุ

ของโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบ

By RAMA Dentists
C P R

โอ๊ย!! ปวดฟัน ช่วยด้วย

ทีม CPR RAMA Dentist
ช่วยชีวิตฟันซี่นี้ด่วน

 หมายถึ ง  Care Team การมีส ่ วนร ่ วมของแพทย ์ 

 ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย 

 เป็นองค์รวม และมแีนวทางการดสูขุภาพช่องปากไปในทศิทาง

เดียวกัน 

ผู้ป่วย

ทันตแพทย์

แพทย์
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R
 By RAMA Dentists นอกจากการมี Care 
Team ทีเ่ข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรูเ้รือ่ง Plaque 
และวิธีการก�าจัด Remove plaque ที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพแล้ว ผู้ป่วยจะมีทันตสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนั้น 
ยังต้องประกอบด้วย การได้รับการประเมินและตรวจ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะโดยทันตแพทย ์
ทีมทันตแพทย์รามาธิบดีให้ความส�าคัญการมาตรวจ
ติดตามผลหลังการรักษาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อประเมินผล
ความส�าเร็จของการรักษา โดยพิจารณาระยะเวลา 
นัดหมายตามความเส่ียงในการเกิดโรคในช่องปาก 
ของผู้ป่วยแต่ละคน

 หมายถึง Remove Plaque การก�าจัดคราบจุลินทรีย์ 

 ออกโดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน ผู้ป่วยรวมถึง

บุคลากรทางการแพทย์ จะต้องรู้จักวิธีการท�าความสะอาด 

ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การแปรงฟันควรแปรงฟัน 

ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แปรงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 2 นาที และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

 สุขภาพช่องปากเป็นจุดเร่ิมต้นของสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง หากเรามีฟันและเหงือกท่ีดี 

จะสามารถรับประทานอาหารได ้ดี  ได ้ รับ 

สารอาหารครบถ้วนเต็มท่ี ร่างกายจะสามารถ 

น�าไปใช้เป็นพลังงานในการด�าเนินช
ีวิต ใช้ซ่อมแซม

ส่วนท่ีสึกหรอ ใช้สร้างภูมิต้านทานของร่างกาย
  

แต่หากมีสุขภาพช่องปากท่ีไม่ดี เกิดโรคฟันผ ุ

เหงือกอักเสบ มีปริมาณคราบจุลินทรีย์มาก จะมี

การสะสมเชือ้โรคมากมายในช่องปา
ก มโีอกาสเส่ียง 

ต่อการติดเชื้อไปยังกระแสเลือด
ได้มากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย ่างยิ่งผู ้ป ่วยท่ีมี โรคทางระบบ 

ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เช่น ผู้ป่ว
ยที่ได้รับยาเคมี

บ�าบัด ผู ้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิต้านทานต�่า ดังนั้น 

สุขภาพช่องปากจึงเป็นสิ่งส�าคัญของชีวิต

CPR By RAMA Dentist
มาร่วมกันช่วยชีวิตฟันของเรากันเถอะค่ะ
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สมุนไพรใกล้ตัว
ศ.นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล

ดองดึงC L I M B I N G  L I L Y

 โบราณกล่าวว่า หัว (ศรีษะ) 

ดองดึง แก้โรคเรื้อน คุดทะราด 

บาดแผล และขับลม ต�ารา

สรรพคุณแผลงกล่าวว่า แก้ลม 

พรรดึก (ท้องผูก) แก้เสมหะ

 แพทย์ตามชนบทใช้หัว

ดองดึงกินแก้ลมจับโปง ลมเข้า

ข้อ (ปวดข้อ รูมาติซ่ัม เก๊าท์) 

แก้ปวดหัวเข่าได้ดี บางจังหวัด 

ใช้ต ้มรับประทานแก้ท้องอืด  

ท้องเฟ้อ หัวรับประทานขับพยาธิ

ของสัตว์กัดต่อย แป้งได้จาก 

รากดองดึง แก้โรคหนองใน

สรรพคุณทางยา

 ดองดึง เป็นพ
ืชในวงศ์ Lilia

ceae เป็นต้นไ
ม้เลื้อยขนาดเล

็ก 

ใบคล้ายผักปล
าบ หรือหวายลิง 

ปลายมีเส้นเล็
กหมวดม้วนลง 

ต้นเลื้อยไปได้ยา
วประมาณ 2 เมตร ให้ดอ

กสวยงามมาก 
ดอกเป็นเส้น 

ยาวหยักๆ คล
้ายผมดัด หลุ

บลงมาคลุมก้า
น สีของดอกม

ีสีแดง 

กับเหลืองสีละ
คร่ึงดอก ตัดกับก้านสีเข

ียวน่าดูมาก หัวลงใต้ดิน

คล้ายฝักกระจบั
 มสีีขาวนวล ม

รีากเป็นพวงเล็
กๆ พบมากตาม

ท่ีราบ

ชายฝั่งทะเลแถ
บภาคตะวันออ

ก และภาคใต้ท่ีหัว
หินมีให้เห็นท่ัว

ไป 

แถบชายฝั่งทะเ
ล

 วงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วิเคราะห์

แล้วว่า หัวดองดึง มีสารเคมีใช้เป็นตัวตั้งต้น

สังเคราะห์ยาชื่อโคลชิซีน (Colchicine) ยาตัวนี ้

สามารถระงบัการแบ่งตวัของเซลล์ รวมทัง้เซลล์

ของเม็ดเลือดขาว ดังนั้นจึงระงับการอักเสบ 

ของข้อได้ดี เนื่องจากข้อที่อักเสบมีการท�างาน

ของเซลล์หุ ้มมากเกินไป ยาโคลชิซีนเป็นยา 

แผนป ัจจุ บันใช ้ระงับอาการปวดข ้อจาก 

โรคเก๊าท์ได ้ผลชะงัด โรคเก๊าท์คือโรคที่มี 

การปวดข้อใหญ่ๆ เช่น เข่า ข้อเท้า หัวแม่เท้า 

มักเกิดในคนมีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีปัจจัยเสี่ยง 

ให้เกิดโรคนี้ในคนอ้วน คนที่ชอบกินเนื้อสัตว์ 

หัวดองดึง
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เครื่องในสัตว์ ยอดผัก ของหมักดอง อาหาร

เค็มๆ และเบียร์ โรคเก๊าท์มีอันตราย เพราะ

ท�าให้ไตเสื่อมหน้าที่ เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

เช่น ในไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ เนื่องจาก

ตะกอนของกรดยูริคหรือเกลือยูเรด ซึ่งมีมาก 

ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และ

ของหมักดอง การบ�าบัดที่ดีนั้น นอกจากจะงด

C L I M B I N G  L I L Y

 คนมีอายุแล้วควรระวังรักษาสุขภาพ 

ของหัวใจ ไต และแขนขาให้ดี จะได้ไปไหน 

ได ้ตามสมควร มีคนจ�านวนมากที่กระดูก 

ข้อเสื่อมไปมาไม่สะดวกเป็นภาระแก่ผู้อื่น ทั้งนี้

เพราะเคยชินกับการเป็นอยู่ท่ีสบายเกินควร 

ขาดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย ์

ซึ่งมีข ้อต่างๆ ไว้ให้ใช้งานกล้ามเนื้อจะได้

เคลือ่นไหว และลดการสกึหรอก่อนเวลาอนัควร 

การบรโิภคอาหารทีม่ไีขมนั โปรตนี และแคลอรี่

มากเกินไปเป็นสาเหตุส�าคัญ ที่ท�าให ้เกิด 

การเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ดังนั้นผู ้สูงอายุ 

ควรงดบริโภคเสียบ้าง วัฒนธรรมไทยให้คน 

สูงอายุถือศีล 8 คือ งดอาหารเย็นและไปนอน

ปฏิบัติธรรมในวัดทุกวันพระ ช่วยให้คนแก ่
ใกล้วัด ใกล้พระ จิตใจผ่องใส่ ตัวเบา เพราะ
ลดละสิ่งที่ไม ่ควรทั้งหลาย สิ่งดีๆ เหล่านี้ 
ควรได้รับการฟื้นฟู ต่อต้านกระแสนิยมวัตถุ 
จากโลกตะวันตก ซึ่งนับวันแต่จะท�าให้สังคม
พิการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 น�้าปานะของพระสงฆ์ได้แก่ น�้าผลไม้ 
ลูกเล็ก ส่วนน�้าชาของโยมอุปัฏฐาก น่าจะได้แก่ 
ชาหญ้าหนวดแมว แก้ขัดเบา แก้กษัย และ 
ชาดองดึง แก้ปวดข้อ ปวดเข่า ที่ดินว่างในวัด
ควรแบ่งให้โยมปลูกสมุนไพรไว้ใช้ประจ�าวัน
อย ่ างนี้ จะได ้ชื่ อว ่ า  วัดกับบ ้ านช ่วยกัน 
พลันรุ่งเรือง

อาหารดังกล ่าวแล ้ว ยังต ้องดื่มน�้ามากๆ 

โดยเฉพาะน�้าต้มยาสมุนไพร หญ้าหนวดแมว 

หรอืชาพยพัเมฆ (Orthosiphon Glandiflorus) 

เพราะหญ้าหนวดแมวมีสรรพคุณขับปัสสาวะ 

เพิ่มความเป็นด่างของน�้าปัสสาวะ ช่วยท�าลาย

ล้างกรดยูริค และขับกรดยูริคออกสู่ปัสสาวะ

มากขึ้น

ใบดองดึง
ผลดองดึง

ดอกดองดึง

หญ้าหนวดแมว



รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
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ธรรมะกับการแพทย์

 เครื่องยนต์ เครื่องจักร เมื่อใช้งานไปน็อต
อาจจะหลวม ต้องหมั่นตรวจตราและขันให้แน่น
อยูเ่สมอๆ มฉิะนัน้วนัดคีนืดน็ีอตอาจจะหลดุและ
ส่งผลเสียหายร้ายแรงได้

 จิตใจก็เช่นกนั อาการนอ็ตหลวมคอื อดึอดั 
หงุดหงิด ร�าคาญ ไม่พอใจ ถ้าไม่สังเกต ไม่เอาใจ
ใส่ฝึกฝนให้เท่าทันและระงับยับยั้งอาการเหล่านี้ 
ปล่อยไปตามบญุตามกรรม วนัดคีนืดีอาการนอ็ต
หลุดคือ บันดาลโทสะ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็อาจ
จะเกิดขึ้น ถึงตอนนั้นความเสียท่ีตามมาอาจจะ
แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

ไม่อยากน็อต
ต้องหมั่นขันน็อตบ่อยๆ

 ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ควบคุม
ความโกรธต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝน ไม่ใช่แค่
บอก แค่สั่งสอนว่า อย่าโกรธนะ ความโกรธไม่ดี 
ห้ามโกรธ การสั่งสอนแบบนี้ไม่เกิดผลในทาง
ปฏิบัติแต่อย่างใด การเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการ 
ฝึกสงัเกตอาการหลวม (ยงัไม่หลดุ) ให้รูท้นับ่อยๆ 
เมื่อรู้ทันแล้วหยุด วางใจเป็นกลางสักครู่ อาการ
หลวมก็จะหายไปเอง ฝึกไปพกัหนึง่ เวลามอีาการ
หลวมจะนึกได้ทันขึ้นมาได้เอง แล้วจะสามารถ
ระงบัยบัยัง้ได้ ไม่หลงยาวจนหลดุไปเป็นความโกรธ 
ที่รุนแรงควบคุมไม่ได้

หลุด
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ค�าถามสุขภาพ

	ตอนนี้รักษารากฟันอยู ่ค ่ะหมอนัดไปใส่
รากฟันแท้เมื่อเดือนก่อน ถ้าใส่แล้วไม่ครอบ 
จะเป็นอะไรไหมคะ หรอืว่าไปครอบทหีลงัได้ไหมคะ 
จ�าเป็นต้องครอบไหม

 การฟอกสีฟันได้ในกรณีที่ไม่ได้สูบบุหรี่ 
แต่กรณีท่ีเกิดจากสาเหตุของการกินยาปฏิชีวนะ
มากเกินไปค่ะ ไม่ทราบว่าควรจะฟอกไหมคะ
เพราะก็อยากให้ฟันขาวเหมือนคนอื่น

 รักษารากฟันเสร็จแล้วถ้าไม่ท�าครอบฟัน 
อาจท�าให้ฟันแตกหรือหักได้ค่ะ ยกเว้นรักษา
รากฟันในฟันหน้าทีม่เีนือ้ฟันเหลอือยูม่ากอาจไม่
ต้องท�าครอบฟันก็ได้ เนื่องจากไม่ต้องรับแรง 
จากการบดเคี้ยวมาก 

 ฟันสีเข้ม (เทาหรือน�้าตาล) จากการได้รับ 
ยาปฏชิวีนะ เมือ่ฟอกสฟัีนแล้วอาจขาวได้ใกล้เคยีง 
สีฟันปกติหรือสีแค่จางลง ข้ึนกับความเข้ม 
ของสีฟันก่อนฟอกว่ามากหรือน้อย ฟันภายหลัง
ฟอกแล้ว สามารถกลับมาสีเข้มเหมือนเดิมได้อีก 
ถ้าต้องการฟันขาวอกีครัง้ คงต้องฟอกสฟัีนซ�า้ค่ะ 
การฟอกสีฟัน ไม่มผีลท�าให้ฟันกร่อนหรือไม่แขง็แรง 
แต่อาจท�าให้เกิดอาการเสียวฟันได้ค่ะ

งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม

ตอบ

วสัดคุรอบฟัน 

เนื้อฟันเดิม รากฟัน
การครอบฟัน
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ตารางกิจกรรม
วัน เดือน ปี สถานที่ ชื่อเรื่อง ติดต่อ

9 - 12 ม.ค. 2560 (ภาคทฤษฎ)ี

13 ม.ค. 2560 (ภาคปฏิบัติ)

รุ่นที่ 1

16 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560

รุ่นที่ 2

6 - 24 ก.พ. 2560

รุ่นที่ 3

27 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560

ชั้น 5

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง 

“การพัฒนาศักยภาพพยาบาล

วิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)

หลักสูตร 1 เดือน”

http://academic.ra.

mahidol.ac.th

โทร. 02-2011542,

02-2012193

6-9 ก.พ. 2560 (ภาคทฤษฎี)

10 ก.พ. 2560 (ภาคปฏิบัติ)

รุ่นที่ 1

13 ก.พ. - 3 มี.ค. 2560

รุ่นที่ 2

6 - 24 มี.ค. 2560

รุ่นที่ 3

27 มี.ค. - 12 เม.ย. 2560

ชั้น 5

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง 

“การพัฒนาทักษะการพยาบาล

ผู้ป่วยกุมารเวชบ�าบัดวิกฤตเด็ก (PICU)

หลักสูตร 1 เดือน”

http://academic.ra.

mahidol.ac.th

โทร. 02-2011542,

02-2012193

18 - 19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพฯ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดประชุมวิชาการ

The 2nd ID Rama Workshop

เรื่อง

“Cutting Edge in Infectious Diseases”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

23 พฤษภาคม 2560

ณ ชั้น 7

อาคารศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบริหารยาเคมีบ�าบัด

ทางสายสวนหลอดเลือดด�าส่วนกลางที่บ้าน”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

3 - 4 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

ด้านการแพทย์

และโรงพยาบาลรามาบดี

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ

The 4th Annual Ramathibodi Conference

เรื่อง

“Update Anesthesia 

in Critical Patients and

High Level of Regional Anesthesia

Workshop 2017”

โทร. 02-2011542,

02-2012193

www.acmrrama.com
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รายละเอียด

 โรคเอส แอล อี หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ โรคพุ่มพวง เป็นโรคที่มีความสลับซับซ้อน ปัจจุบัน

ยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัด การวินิจฉัยและการรักษาโรคต้ังแต่ระยะแรก และติดตามการรักษา 

อย่างสม�่าเสมอจะช่วยในการป้องกันการเสียชีวิต และความพิการได้ เนื่องจากโรคเอส แอล อ ี

เป็นโรคเรื้อรัง การรักษาผู้ป่วยนั้นจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ป่วย ดังนั้นความรู้

เกี่ยวกับโรค การด�าเนินโรค วิธีการรักษา ยาที่ใช้รักษาโรค รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น 

และวิธีป้องกันผลข้างเคียงนั้น จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

มารู้จัก

โรคเอสแอลอีกันเถอะ


