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ที่มา..ภาพถายขาวดำ
การปลูกฝเมื่อ 120 ป กอน

โดย หลวงอนุสาร สุนทรกิจ ชัวยงเสงสตูดิโอ เชียงใหมสำเนาภาพ
จากหนังสือภาพถายฟ�ลมกระจก เมืองเชียงใหม โดย หลวงอนุสารสุนทรกิจ
แตงสีโดย #เชียงใหมที่คุณไมเคยเห็น

กาวทันเอชไอว�สถานีวัยรุน ตอน…คุณแมครับ สวัสดีคะ หนา 2-3
ป 2564 กับ เพ�่อนๆ ที่มีเอชไอว� หนา 4-5
โพรไบโอติกส กับ เบาหวาน หนา 6 - 7

กาวทันเอชไอว� สถานีวัยรุน

ตอน…คุณแมครับ สวัสดีคะ
เด็กดอย

ในภาษาอังกฤษมีคำวา เพศ (sex) อันหมายถึง ความเปน
เพศชายหรือเพศหญิงทางชีววิทยาซึง่ ถูกกำหนดโดยโครโมโซม
ตัง้ แตหลังปฏิสนธิเปนตัวออน และเปนตัวกำหนดการแบงตัว
ของเซลลสรางตอมเพศ และอวัยวะสืบพันธุภ ายใน และภายนอก
และนอกจากนีย้ งั มีคำวาเพศสภาพ (gender) ซึง่ หมายถึงความเปนชาย
หรือหญิงทีม่ าจากความรูส กึ สวนตัว ซึง่ ไดรบั ผลมาจากปจจัยทางสังคม
ดังนั้นอาจไมจำเปนตองตรงกับเพศทางชีววิทยาแมสวนใหญจะถูก
กำหนดตัง้ แตแรกเกิด แตกอ็ าจเปลีย่ นแปลงภายหลังได ตามความรูส กึ วาตนเองเปนชาย หรือหญิง ตามปจจัย
แวดลอม และตามความเขาใจของสังคมเมือ่ มองเห็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้ รูส กึ คิด พูดหรือกระทำ เชน การแตงกาย
ทาทางการพูด

ความรูสึกวาตนเองเปนเพศไหน หรืออัตลักษณทางเพศ (gender identity) นี้ อาจสอดคลองกับเพศ
ตอนแรกเกิดหรือไมกไ็ ด เริม่ มีการพัฒนามาตัง้ แตชว งวัยเด็กและหากมีความไมสอดคลองกันมักจะสังเกตไดตง้ั แต
อายุ 2-3 ป ความรูส กึ นีจ้ ะกำหนดการแสดงออกทางเพศ และบทบาทในสังคม ซึง่ ก็อาจสอดคลอง หรือแตกตางจาก
รสนิยมทางเพศ (sexual orientation) ทีเ่ กีย่ วของกับความรูส กึ ทางอารมณหรือความสนใจทางเพศตอบุคคลหนึง่
ก็ได ประการหลังนี้มักจะมาทราบตอนโตเขาสูวัยรุนแลว เรื่องเพศฟงดูเปนเรื่องราวที่ซับซอน และหลากหลาย
แตไมยากเกินกวาทีจ่ ะทำความเขาใจ หากเปดใจใหกวางและมองเห็นความเปนคน กอนเพศสภาพใด ๆ ตามปจจัย
แวดลอมและตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่บุคคลนั้นรูสึก คิด พูดหรือกระทำเชน การแตงกาย
ทาทางการพูด
การที่บุคคลมีเพศสภาพตางจากเพศโดยกำเนิด หรือที่เรียกวาคนขามเพศ (transgender) อาจกอใหเกิด
ปญหาทางจิตใจจนมีผลกระทบตอการใชชีวิตปกติของบุคคลได ในทางการแพทย จึงมีการวินิจฉัยที่เรียกวา
“ความทุกขใจในเพศสภาพ” (gender dysphoria) หมายถึงความทุกขทรมานใจจากการที่บุคคลมีเพศสภาพ
ไมตรงกับเพศโดยกำเนิดของตน ผูป กครองอาจพบวาเด็กมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเปนเพศตรงกันขามไดตง้ั แตกอ น
อายุ 3 ป โดยจากสถิตพิ บวารอยละ 10 ของเด็กผูช ายและรอยละ 5 ในเด็กผูห ญิงทีอ่ ายุนอ ยกวา 12 ป มีความ
ตองการเปนเพศอื่น ตามปจจัยแวดลอมและตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่บุคคลนั้นรูสึก คิด พูด
หรือกระทำเชน การแตงกาย ทาทางการพูด
มชนสัมพันธ
2 สารชุ
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ลองมาทำความรูจัก

กับเกณฑการว�นิจฉัย

“ความทุกข ใจในเพศสภาพ”

ในเด็กตามแนวทาง DSM-5 ซึ่งเปนแนวทางที่จ�ตแพทย
เขาใชกัน พอชวยใหนึกออกเกณฑที่วานี้ประกอบดวย

ขอ A.

มีความรูสึกขัดแยงอยางมากระหวางเพศ
สภาพของตนกับเพศโดยกำเนิดตอเนื่องอยางนอย
6 เดือน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย 6 ขอ
ทีเ่ กีย่ วของกับความรูส กึ ทางอารมณ หรือ ความสนใจ
ทางเพศตอบุคคลหนึ่งก็ได ประการหลังนี้มักจะมา
ทราบตอนโตเขาสูว ยั รุน แลว เรือ่ งเพศฟงดูเปนเรือ่ งราว
ที่ซับซอน และหลากหลายแตไมยากเกินกวาที่จะ
ทำความเขาใจหากเปดใจใหกวางและมองเห็นความ
เปนคน กอนเพศสภาพใด ๆ ตามปจจัยแวดลอม
และตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่
บุคคลนั้นรูสึก คิด พูดหรือกระทำเชนการแตงกาย

1. มีความปรารถนาอยางมากที่จะเปนเพศอื่น หร�อ
ยืนยันวาตนเองเปนเพศอื่น
2. ในเด็กผูชายจะมีความพ�งพอใจอยางมากในการแตงตัวเปน
เพศหญิงหร�อเลียนแบบเพศหญิงหร�อในเด็กผูหญิง
จะมีความพ�งพอใจอยางมากในการแตงตัวเหมือน
เพศชายเพ�ยงอยางเดียวโดยตอตานการแตงตัวดวยชุด
ของเพศหญิง
3. มีความพ�งพอใจอยางมากในการแสดงบทบาทเปนเพศอื่น
4. มีความพ�งพอใจอยางมากในการเลนของเลน เกมส
หร�อกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศอื่น
5. มีความพ�งพอใจอยางมากในการมีเพ�่อนเลนเปนเพศอื่น
6. ในเด็กผูชายจะปฏิเสธการเลนของเลน เกมส และกิจกรรม
ของเพศชาย และหลีกเลี่ยงการเลนที่
ยุงว�นวาย หร�อในเด็กผูหญิงจะปฏิเสธการเลนของเลน
เกมส และกิจกรรมของเพศหญิง
7. ไมชอบกายว�ภาคทางเพศของตนเปนอยางมาก
8. มีความปรารถนาอยางมากที่จะมีลักษณะทางเพศ
เปนเพศที่คิดวาตนเองเปน

ขอภาวะตB.าง ๆ ทัง้ 6 ขอทีม่ นี น้ั กอใหเกิดความทุกขทรมานใจ

อยางมากหรือทำใหมปี ญ
 หาในการใชชวี ติ ในสังคม การเรียน
หรือดานอื่นๆที่สำคัญในชีวิต
สำหรับแนวทางการดูแล หากผูปกครองเริ่มสังเกตวาเด็กมีอากัปกิริยา การแสดงออก หรืออารมณที่ไมตรง
กับเพศกำเนิด ในหลายกรณีอาจเปนเพียงการทำตาม ลอเลียน หรือเลนสนุกตามประสาเด็ก เชนเด็กหญิงที่
พูดครับ หรือชอบเลนผาดโผนตามอยางพี่ชาย เด็กชายที่แยงตุกตาของพี่สาวมาเลน ซึ่งเมื่อเวลาผานไป เด็กโตขึ้น
ไดรับการบอกสอน และไดเลนรวมกลุมกับเพศเดียวกันก็มักจะเปลี่ยนพฤติกรรมไป ในรายที่ดูจริงจัง ผูปกครอง
หรือคนใกลชิดสามารถมีสวนชวยใหเด็กคนพบอัตลักษณทางเพศที่แทจริงของตน ใหเวลาอยูใกลชิด พูดคุยและทำ
กิจกรรมรวมกับเด็กทั้งครอบครัว และโรงเรียนควรประสานกันดูแลเด็กไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไมใหเกิดความสับสน
หรืออาจตองการคำปรึกษาและความชวยเหลือแนะนำจากหมอ / ทีมจิตเวชเด็กในการสงเสริมบทบาท และพฤติกรรม
ที่เชิงบวกที่จะทำใหเด็กสามารถมีพัฒนาการตามวัยไดเต็มศักยภาพ และมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะกาวตอไป
ไมวาเขาจะเปนเพศไหน หรือเลือกใชชีวิตแบบไหน ก็เปนพลเมืองที่มีคุณคาในสังคมไดไมตางกัน
สารชุมชนสัมพันธ 3
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ป 2564 กับ…

เพ�่อนๆ ที่มีเอชไอว�

โดย คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา

?

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ”

ธันวาคม เดือนสงทายป 2558 ผมไดอานบทความชิ้นสั้นๆ ชิ้นหนึ่ง โดยคุณ Candace Y.A. Montague [1]
เขียนถึงเรื่องราวของคุณ Rosเรื่องผลกระทบในการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นจากผลขางเคียงของการรักษาดวยยาตานไวรัส
ที่เรียกวา ไขมันยายที่ (Lipodystrophy) นั่นทำใหผมนึกถึงเรื่องราวหนึ่งของเพื่อน ๆ ที่มีเอชไอวีในประเทศไทยที่เขาสู
การรักษาในระยะนั้นราว ๆ ป 2543 เปนตนมา
ตอนนั้น...นาจะป 2546 ที่ผมไดไปรวมประชุมที่เคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต เปนการประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง
การรณรงคผลักดันเรื่องการเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสรวมกับเพื่อนผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ จำไดวา
ผมทำโปสเตอรไปเสนอ และไดคยุ แลกเปลีย่ นวา สำหรับประเทศไทยแลว การรักษาดวยยาตานไวรัสจะไดรบั การประกาศ
เปนหนึ่งในชุดสิทธิประโยชนดานการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เรื่องที่ผมคิดถึงจึงเปนเรื่อง
หลายคนกังวลกับอาการดังกลาว เพราะทำใหรูปลักษณเปลี่ยนไป และกระทบกับการดำเนินชีวิต....ผมอภิปราย
ประเด็นนี้ในที่ประชุม ....หมอจำนวนหนึ่งในที่ประชุมแนะนำวา ใหเปลี่ยนสูตรยารักษา...แตนั้นเปนขอจำกัดในประเทศที่
ไมไดร่ำรวย ที่จะมียาหลายสูตรใหเลือกเปลี่ยน.... ขณะที่เพื่อนที่มีเอชไอวีชาวบราซิลแนะนำวา ในประเทศของเขาใชวิธี
ศัลยกรรมพลาสติกชวย....คำพูดอีกประโยคของผูใหการรักษาจำนวนหนึ่งในไทยผุดขึ้นมาในความทรงจำคือ “จะเอาสวย
หรืออยากจะมีชีวิตอยู ?” ซึ่งเพื่อนๆ ผูมีเอชไอวีก็ไดแตคุยปลอบกันวา “อดทน” ...ผมยังจำเรื่องราวเหลานี้ได และชวงนั้น
ไดติดตามคนหาความกังวล และผลกระทบเรื่องนี้ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส ซึ่งมาจัดที่กรุงเทพฯ ในป 2547
(Bangkok 2004) ...สำหรับประเทศไทยในเวลาตอมาก็ไดมกี ารปรับเปลีย่ นสูตรยา และปญหาเรือ่ งนีก้ บ็ รรเทาลงไป.... และ
ก็ดูเหมือนวา กวาสิบปมานี้ ผูที่มีเอชไอวีและอยูในการรักษาฯ ก็ไมไดมีความกังวลใดๆ อยูอีก นอกจากเรื่อง การเริ่มตน
ชีวิตใหมดวยสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอันเปนผลมาจากการรักษา
กลางป 2558 มีบทความอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอานแลวเก็บไว
เปนเรือ่ งราวของ Greg Sanchez [2] ซึง่ มีชวี ติ อยูก บั เชือ้
เอชไอวีมารวม 30 ปแลว ก็มีชีวิตอยูรวมกับเอชไอวี
มานาน...ไมหางปกันนักกับเขา Sanchez อายุ 50 ป
แตเขารูสึกราวกับวารางกายของเขาแกกวาอายุจริงรวม
20 ป ปจจุบันเขากินยาตานไวรัส 1 เม็ด ตอวัน แตวา
โตะหัวเตียงของเขามีขวดยาตางๆ วางอยูม ากกวา 2 โหล
เพือ่ ใหเขาไดหยิบมากินไดงา ย....เขามีอาการเจ็บปวดหัวเขา
และหลัง จนตองใชไมเทาชวยเวลาเดิน ..... “บางครัง้ ผมรูส กึ เหมือนเปนคนแก” นัน่ นับเปนสัญญาณหนึง่ ทีบ่ อกวา ภาวะของ
การมีเอชไอวีมาอยางยาวนาน สงผลใหรางกายทำงานหนัก ทำใหผูที่มีเอชไอวีตองเผชิญกับภาวะอาการเรื้อรังตาง ๆ
ของโรคสูงวัย อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับและไต และสมอง เร็วกวาคนที่ไมมีเอชไอวี
งานศึกษาวิจยั ชิน้ หนึง่ ในจำนวนทีม่ อี ยูน อ ยในเรือ่ งนีข้ องมหาวิทยาลัย UCLA [3] (University of California at Los Angeles)
ระบุวา การศึกษาตัวอยางเลือดของผูท ม่ี เี อชไอวีชว้ี า ผูท ม่ี เี อชไอวีมอี ายุสงู วัยเร็วกวาผูท ไ่ี มมเี อชไอวีถงึ 14 ป แตนกั วิจยั ยังไม
สามารถสรุปไดวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีความสัมพันธกับการรักษาดวยยาตานไวรัสหรือไม
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งานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในจำนวนที่มีอยูนอยในเรื่องนี้
ของมหาวิทยาลัย UCLA[3] (University of
California at Los Angeles) ระบุวาการศึกษา
ตัวอยางเลือดของผูที่มีเอชไอวีชี้วา ผูที่มีเอชไอวีมี
อายุสูงวัย เร็วกวาผูที่ไมมีเอชไอวีถึง 14 ป แตนักวิจัย
ยังไมสามารถสรุปไดวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมี
ความสัมพันธกบั การรักษาดวยยาตานไวรัส หรือไม ตัวเลขทางสถิตบิ อกวาเรามีคนจำนวนมากทีม่ ชี วี ติ อยูก บั เอชไอวีมายาวนาน
รวม 20 – 30 ป และคนกลุมนี้จะเปนคนกลุมแรก ๆ ที่บอกเราวา การมีชีวิตอยางยาวนานรวมกับเอชไอวีนั้น จะตองอยู
และเผชิญภาวะอาการเจ็บปวยเชนไร สำหรับผมแลว อาการเจ็บปวยเหลานี้ไมไดมีเฉพาะทางรางกายเทานั้น แตยังคง
ปรากฏในดานของจิตใจดวย ทั้งภาวะอาการซึมเศราบนความรูสึกผิดที่วา ตนเองมีชีวิตรอดในขณะที่เพื่อน ๆ คนอื่น ๆ
ตองตายจากไป อาการเครียดจากรายจายดานการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นดวย รวมไปถึง ความรูสึกหดหู โดดเดี่ยว ที่ไมสามารถ
เดินเหิน หรือยืนไดนาน ๆ เชนคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกันซึ่งทำใหตนเองตองตัดขาดออกจากการเขารวมกิจกรรมนอกบานอื่น ๆ
มากมาย...นั่นเปนผลกระทบที่มากกวาความเจ็บปวยทางรางกาย แตหมายถึงคุณคา ความหมาย และความหวังในการมีชีวิต
อยูข องพวกเขาดวย...สำหรับผมแลว เรือ่ งนีค้ งตองติดตามตอไปอยู 23 กันยายนป 2558 ผูป ระสานงานเครือขายผูต ดิ เชือ้ ฯ
ประเทศไทย ไดชวนผมไปรวมวงคุยกับบรรดาเจาหนาที่และแกนนำผูติดเชื้อฯ ที่ทำงานรวมกันผานรูปแบบการทำงาน
ที่เรียกวา “ศูนยองครวม” จากภาคตางๆ ทั่วประเทศ
ภารกิจของผมวันนั้นคือไปชวนคุยเรื่องความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทย ทั้งดานการรักษา และการปองกัน
พรอมกับชี้ชวนใหเห็นประเด็นที่นาจะเปนความทาทายในการทำงานขางหนา สมาชิกในวงคุยวันนั้นเปนผูที่มีเอชไอวี
และอยูรวมกับเอชไอวีมายาวนานกวา 10 ป อายุเฉลี่ยของพวกเขาคราวๆ ก็นาจะอยูที่ราว ๆ 40 ป ผมนำเรื่องของ Sanchez
ไปพูดกับเพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอีกหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องผลของโครงการวิจัย HPTN 052 ที่นำไปสูการกำหนดมาตรการ
การรักษาเสมือนการปองกัน (Treatment as Prevention) เรื่อง การรักษาการติดเชื้อเอชไอวีใหหาย หรือ HIV CURE
เรื่อง PrEP หรือการปองกันกอนโอกาสสัมผัสเชื้อฯ รวมทั้งเรื่องการกำหนดเปาหมายการรณรงค
ดานการรักษาระดับสากลในชวงอดีตที่ผานมา ทั้งเรื่อง WHO 3x5 (การเขาถึงยาตานไวรัสเพื่อ
การรักษาจำนวน 3 ลานคนภายในป 2005) จนถึงปจจุบัน เชน กับการรณรงคของ UNAIDS
เรือ่ ง 90 : 90 : 90 ในป 2563 รวมทัง้ 95 : 95 : 95 ภายในป 2573 ในชวงทีผ่ มพูดถึงความ
กาวหนาทางการทดลองวิจัยดานการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีใหหายพอที่จะมีชีวิต
ปกติได โดยไมตองกินยาตานไวรัสอีกตอไป (functional cure) อันเปนทิศทางการวิจัย
เพื่อการรักษาฯที่กำลังคนควาวิจัยกันอยูในชวงนั้นผมยังจำคำพูดติดตลกของสมาชิกใน
วงคุยวันนั้นไดวา “เออ! ถา มันสำเร็จ แลวเราอยากเขาสูกระบวนการรักษา (เสมือน)
หายขาดบาง เราคงตองไปติดเชื้อฯ มาใหม แลวเขาไปสูกระบวนการทดลองวิจัย” ฮา...เกือบทั้งวง
พูดคุยสงเสียงฮาพรอมกับเสียงหัวเราะตามมา แวบหนึ่งผมนึกขึ้นมาวา เพื่อนๆ ผูที่มีเอชไอวี
เหลานี.้ ..จะมีความกังวลใจอะไรบางไหมเนอกับเรื่องการกินยาตานไวรัสไปตลอดชีวิต...พวกเขายังคิดถึง
เรื่อง การมีชวงหยุดพักกินยา (drug holiday) ที่เคยมีการพูดถึงกันในชวงกวาสิบป กอนบางหรือไม ?
...สำหรับผูที่มีเอชไอวีมานาน ทั้งที่อยูและไมอยูในการรักษาดวยยาตานไวรัส....
ชีวิตของพวกเขาจะเปนอยางไรกันบาง มีเรื่องใดตองเตรียมพรอมเพื่อเผชิญชีวิตบาง
หรือไม ?
อางอิง

[1] http://www.thebody.com/content/76811/how-buffalo-hump-can-affect-self-image-threaten-hi.html?ap=2009
[2] http://www.chicagotribune.com/news/ct-aging-with-hiv-20150614-story.html#
[3] http://fightingbackagainsthiv.blogspot.com/2015/12/hiv-ages-immune-cell-dna-by-14-years.html?spref=fb
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โพรไบโอติกส

กับ เบาหวาน

ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

หัวหนาศูนยวิจัยโรคไมติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดลอม

โพรไบโอติกส (Probiotics) คือ

กลุม เชือ้ จุลนิ ทรียท ม่ี ชี วี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ นลำไสของมนุษยและมีประโยชนเอือ้ เฟอ ตอรางกาย
มนุษย มีหลายรอยสายพันธุทั้งแบคทีเรียและยีสต ซึ่งแตละสายพันธุมีประโยชนที่แตกตาง
กันไป มีคณ
ุ สมบัตทิ นตอกรด และดาง สามารถจับทีบ่ ริเวณผิวของเยือ่ บุลำไสแลวผลิตสาร
ตอตานหรือกำจัดเชือ้ จุลนิ ทรียช นิดอืน่ ๆ รวมถึงกอใหเกิดประโยชนตอ สุขภาพได สามารถ
พบไดในอาหาร เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต กิมจิ มิโซะ แตงกวาดอง ชีส ซุปมิโซะ เปนตน
โพรไบโอติก ปจจุบนั มีการผลิตในรูปแบบทีห่ ลากหลายเพือ่ ใหสะดวกตอการบริโภค เชน
เม็ดรับประทาน เม็ดเคีย้ ว ผงสําหรับชง และผูผ ลิตบางรายไดเติมโพรไบโอติกลงในอาหาร
และน้ำผลไมอีกดวย

ไบฟ� โดแบคทีเร�ยม (Bifidobacterium)

เปน โพรไบโอติก ชนิดหนึง่ ทีม่ ปี ระโยชนตอ สุขภาพของมนุษยอยางมาก เปนเชือ้ เดนซึง่
พบในอุจจาระของทารกที่ดื่มนมแม แตก็สามารถพบไดในชองปาก เตานม ลําไส และ
ชองคลอดได ไบฟโดแบคทีเรียมทีใ่ ชเปนโพรไบโอติกมีอยู 8 สปชสี ไ ดแก B.adolescentis,
B.animalis, B.biﬁ dum, B.breve, B.biﬁ dum, B.lactis, B.biﬁ dum และ
B.pseudolongum เปนจุลนิ ทรียท ม่ี ปี ระโยชนในการชวยยอยอาหารชวยผลิตกรดไขมัน
สายสัน้ (short-chain fatty acids) และชวยลดการอักเสบ สามารถกําจัดจุลชีพปนเปอ น
ในอาหาร ลดการแยงจับ และยึดเกาะผนังลําไสของจุลชีพกอโรค ทําใหการยอยอาหาร
และการดูดซึมเปนไปอยางปกติ ชวยกระตุนการสรางเมือกที่ใชในการจับเชื้อไวรัสโรตา
จึงลดความเสีย่ งในเปนโรคทองเสียชนิดรุนแรงทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสโรตาไดเปนอยางดี รวมถึงการทองเสียทีเ่ กิดจากเชือ้ Enterovirus
ทีพ่ บไดในเด็กดวย ไบฟโดแบคทีเรียมสามารถผลิตสารตานจุลชีพ เชน L-(+)-lactic acid, bacteriocin และ H2O2 ได นอกจากนีย้ งั
ชวยใหรา งกายมีภมู คิ มุ กันตอการติดเชือ้ ในลําไสไดดี ชักนําใหมกี ารผลิต cytokine หรือ chemokine เพือ่ ปองกันโรคในรางกายได
เชน gamma-interferon, interleukin - 12, -18 เปนตน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมของเซลลแมคโครฟาจในการกําจัดเชื้อโดยการ
ฟาโกไซต และกระตุน อิมมูโนโกลบูลนิ เอในลําไสเล็ก นอกจากนีย้ งั พบรายงานคุณประโยชนของไบฟโดแบคทีเรียมอีกหลายดาน เชน
ปองกันและลดอาการทองเสียจากการใชยาตานจุลชีพ (antibiotic-associated diarrhea) ปองกันและลดโรคลําไสอกั เสบ
(inﬂammatory bowel disease) ปองกันและลดอาการลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) ยอยเกลือน้ำดี และปองกัน
ความเปนพิษของเกลือน้ำดีไดอกี ดวย ทัง้ ยังไมกอ โรคและปลอดภัยตอผูบ ริโภค (GRAS หรือ Generally Recognized As Safe) ดวย
คุณประโยชนตอ สุขภาพทีห่ ลากหลายจึงมีการผลิตและจําหนายไบฟโดแบคทีเรียมในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารออกสูท อ งตลาด
เปนจำนวนมาก แมวา จะไมมรี ายงานถึงปริมาณทีแ่ นะนํา แตหลายการศึกษาพบวา โพรไบโอติก ชนิดนีไ้ ดผลดีเมือ่ รับประทานใน
ปริมาณหนึง่ พันลานหนวยโคโลนีตอ วัน

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM)

เปนภาวะทีร่ า งกายมีนำ้ ตาลในเลือดสูงกวาปกติ เนือ่ งจากการขาดฮอรโมนอินซูลนิ
(Insulin) หรือการดือ้ ตอฮอรโมนอินซูลนิ สงผลใหกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให
เปนพลังงานของเซลลในรางกายมีความผิดปกติหรือทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ จนเกิด
น้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปลอยใหรางกายอยูในสภาวะนี้เปนเวลานาน
จะทำใหอวัยวะตาง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซอนขึ้น จากขอมูลของสหพันธ
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผูป ว ยโรคเบาหวาน
ทัว่ โลกราว 425 ลานคนในป 2560 และคาดการณวา จะมีจำนวนผูป ว ยดวยโรคนีม้ ากถึง
629 ลานคนในป 2588 สำหรับสถานการณโรคเบาหวานในประเทศไทยพบวา คนไทย
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ชวงอายุ 20-79 ป เปนโรคเบาหวานรอยละ 8.3 โรคเบาหวานมีหลายประเภท สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เบาหวาน
ประเภทที่ 1 (Type 1 Diabetes) เกิดจากตับออนไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลนิ ได เบาหวานประเภทที่ 2 (Type 2 Diabetes)
เกิดจากการทีต่ บั ออนผลิตฮอรโมนอินซูลนิ ไดไมเพียงพอตอการใช หรือเกิดภาวะการดือ้ อินซูลนิ (Insulin Resistance) และเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ (Gestational Diabetes) ซึ่งเปนโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหวางการตั้งครรภจากการเปลี่ยนแปลงฮอรโมน โดยที่
ผูป ว ยไมเคยเปนโรคเบาหวานมากอน โดยเบาหวานชนิดที่ 2 เปนชนิดนีพ้ บมากทีส่ ดุ (ประมาณ 90%) ของผูป ว ยเบาหวานทัง้ หมด
ลักษณะรวมทีเ่ ปนสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน คือ มีรปู รางอวนทวม (abdominal obesity) รับประทานอาหารมากเกินกวา
พลังงานทีใ่ ช ไมคอ ยออกกำลังกาย ไมคอ ยมีกจิ กรรมทางกาย (sedentary lifestyle) รวมทัง้ มีประวัตเิ บาหวานในครอบครัว สาเหตุ
เหลานีจ้ ะสงผลใหเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดของผูป ว ยสูง (hyperglycemia) โดยในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร
อยางนอย 8 ชัว่ โมง (Fasting Plasma Glucose : FPG) ผูป ว ยเบาหวานทุกรายจะตรวจพบน้ำตาลในปสสาวะ และระดับน้ำตาล
ในเลือด มีคา เทากับหรือมากกวา 126 มก./ดล. ในขณะทีค่ นปกติจะมาต่ำกวา 100 มก./ดล.

ผลของโรคเบาหวานตอการทำงานของรางกาย

โพรไบโอติกส

กับ การลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

การทีผ่ ปู ว ยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดทีส่ งู ตลอดเวลานีส้ ง ผลกระทบตอระบบ
การทำงานของรางกายเปนอยางมาก เชน ภาวะหลอดเลือดแดงขนาดใหญแข็ง หลอดเลือด
แดงตีบตันทำใหอวัยวะตาง ๆ ขาดเลือดไปเลีย้ ง เกิดความเสือ่ มสมรรถภาพของอวัยวะ
เกิดความพิการหรือเสียหนาที่ อาการไตเสือ่ ม ไตวายเรือ้ รัง ซึง่ นำไปสูก ารตรวจพบอัลบูมนิ
และน้ำตาลในปสสาวะ มักจะพบความผิดปกติของปริมาณแอนติบอดี โดยเฉพาะ IgG
และ IgM ที่จะมีปริมาณลดลงในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งทำใหมีโอกาสติดเชื้อ
ไดงา ยเนือ่ งจากภูมคิ มุ กันโรคต่ำ นอกจากนีภ้ าวะน้ำตาลในเลือดสูง ยังสงผลใหเกิดภาวะ
เครียดออกซิเดชัน่ จากอนุมลู อิสระทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากเกิดการเปลีย่ นแปลงการแสดง
ออกของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม และสมรรถนะของเอนไซมในระบบการตาน
อนุมูลอิสระ ไดแก เอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส (SOD), คะตาเลส (CAT) และ
กลูตาไทโอนเปอรออกซิเดส (GPx) เปนตน ซึง่ จะเปนอันตรายตอเซลลและเนือ้ เยือ่ ของ
รางกายอยางมาก ผลจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากอนุมูลอิสระยังมีความสัมพันธกับ
การอักเสบทีห่ ลอดเลือด ซึง่ จะนำไปสูก ารแข็งตัวหรือตีบตันของหลอดเลือดอีกดวย ในการ
ศึกษาหลาย ๆ งานวิจัยทั้งในสัตวทดลองและในมนุษย พบวา ภาวะของโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธความผิดปกติของชีวนิเวศจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร (Gut microbiome)
ในหลายกลไก เชน การใชพลังงาน เมตาบอลิซมึ ของไขมันในเซลลไขมัน การควบคุมการ
สรางและหลัง่ gut peptide YY and glucagon-like peptide 1, การกระตุน
lipopolysaccharide toll-like receptor-4 รวมถึงการควบคุมการสงผานของสารทีล่ ำไส
เปนตน ในภาพรวมจะเห็นวาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการ
ทำงานของรางกายหลายระบบ แมจะไมพบความผิดปกติในระยะแรก หากแตไมมี
การควบคุมระดับน้ำตาลรักษา ในระยะยาวก็จะเกิดการสะสมของอาการตางๆ จนแสดง
เปนภาวะทีร่ นุ แรงยากตอการรักษาในทีส่ ดุ
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เปนทีท่ ราบกันดีวา สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ของการปองกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ตองคอยหมัน่ ระวังระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดใหอยูเ กณฑปกติ เนนการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและสารอาหารครบถวน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ รวมถึงการออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามการควบคุม หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคเปนเรือ่ งทีป่ ฏิบตั ไิ ดยาก ผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตลิ ดระดับ
ของน้ำตาลและไขมันในเลือด จึงเปนอีกแนวทางทีก่ ำลังไดรบั ความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหารทีอ่ ยูใ นกลุม โพรไบโอติกส ทัง้ ใน
รูปแบบของโยเกริต์ นม ผงชงละลายน้ำ หรือแคปซูล เนือ่ งจากความสามารถของโพรไบโอติกในการยึดเกาะผนังลําไสทด่ี ี โพรไบโอติกจะไปใชนำ้ ตาล
กลูโคสในลำไสและชวยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคลในลำไส จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบของงานวิจัยทางคลินิก 12 งาน
ซึง่ รายงานขอมูลของอาสาสมัครรวม 508 ราย พบวา กลุม ทีไ่ ดรบั ประทานโพรไบโอติกจะมีระดับน้ำตาลลดลง 15 mg/dL และ HbA1c ลดลง 0.54%
รวมทัง้ คา HOMA-IR ก็ดขี น้ึ อยางมีนยั สำคัญ อีกการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทางคลินกิ 11 งาน ซึง่ รายงานขอมูลของอาสาสมัครรวม
614 ราย พบวา ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 9.36 mg/dL สวน HbA1c ลดลง 0.32% อีกการศึกษาหนึง่ ซึง่ รายงานขอมูลของผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
รวม 770 ราย พบวา FPG มีคานอยลง 11.27 mg/dL รวมทั้งลดคา HOMA-IR อยางมีนัยสำคัญ อีกหนึ่งการศึกษาที่นาสนใจ คือ การศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการรับประทานโยเกิรต ทีม่ โี พรไบโอติก (Lactobacillus acidophilus La5 และ Biﬁdobacterium lactis Bb12) กับโยเกิรต
ธรรมดา 300 กรัมตอวัน 6 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาการรับประทานโยเกิรต ทีม่ โี พรไบโอติก ชวยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และระดับ
น้ำตาลเฉลีย่ สะสม (HbA1c) อีกทัง้ ชวยเพิม่ ความสามารถในการตานอนุมลู อิสระในเลือด และเพิม่ เอนไซมทท่ี ำหนาทีใ่ นการตานอนุมลู อิสระอีกดวย
ในป 2018 ไดมกี ารวิจยั โดยทีมนักวิจยั จากเกาหลีใตไดทำการทดลองในกลุม ตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุม ยาหลอก กลุม ปริมาณปกติ กลุม ปริมาณเขมขน
เมือ่ ทัง้ 3 กลุม ทานโปรไบโอติกทีม่ ี Lactobacillus gasseri ครบ 12 สัปดาห พบวาในกลุม ทีท่ านโปรไบโอติกปริมาณปกติและปริมาณเขมขน มีไขมัน
ในชองทองลดลง และรอบเอวลดลง เมือ่ เทียบกับกลุม ยาหลอก โดยเฉพาะในกลุม ทีป่ ริมาณเขมขน พบวาเห็นผลดีมากกวากลุม ปกติจากขอมูลการศึกษา
ทีก่ ลาวมาทัง้ หมด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงประโยชนจากการบริโภคโพรไบโอติกตอชวยรักษาสมดุลของจุลนิ ทรียใ นระบบทางเดินอาหาร ชวยการยอย
การดูดซึมการสรางสารที่มีประโยชนตอรางกาย ลดอาการของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร รวมทั้งลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอไมเรื้อรัง
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
https://mag.rjeem.com/diabetes-type-2-diet-prevent-high-blood-sugar-symptoms-with-superfood-greek-yogurt
https://amprohealth.com/nutrition/probiotics / https://www.healthcarethai.com
Jayesh Shah, *Onkar C. Swami Role of Probiotics in Diabetes: A Review of Their Rationale and Efficacy. EMJ Diabet. 2017;5[1]:104-110.
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