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่ งวัคซีนป้ องกัน

มะเร็งปากมดลูก HPV

(Human Papilomavirus Vaccine)

ภญ.ผุสดี สุขประเสริ ฐ

อุบต
ั ิการณ์การเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย พบมะเร็งปากมดลูกสูงเป็ นอันดับสอง (รองจากมะเร็งเต ้านม) คือ
19.8 คน ต่อแสนประชากรหญิง หรือในประชากรหญิงทุกหา้ พันคนจะพบหนึ่ งคนที่เป็ นมะเร็งปากมดลูก โดยมี
่
Human Papilomavirus หรือ HPV เป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึงสายพั
นธุ ์ของ HPV ที่ก่อโรคมะเร็ง
ปากมดลูกในหญิงไทยประมาณร ้อยละ 70-75 คือสายพันธุ ์ 16 และ 18 เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้นจึงได ้
มีการคิดค ้นวัคซีน HPV เพื่อป้ องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชือ้ HPV สองสายพันธุ ์นี ้

้
้
ความสามารถในการป้ องกันการติดเชือจะเกิ
ดขึนภายใน
1 เดือน หลังจากได ้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม
ส่วนระยะเวลาในการป้ องกันโรคของวัคซีนยังคงต ้องติดตามผลต่อไป เนื่ องจากวัคซีนยังไม่มีข ้อมูลประสิทธิผลของ
้ ยงั ไม่
วัคซีนยาวเกินกว่า 10 ปี และเพื่อให ้ได ้รับประโยชน์สงู สุดจากการฉี ดวัคซีน HPV ควรได ้รับวัคซีนตังแต่
้
่ คซีนนี สามารถฉี
้
้ อายุ 9 – 26 ปี
ติดเชือ้ HPV นั่นคือ ก่อนการมีเพศสัมพันธ ์ครังแรก
ซึงวั
ดได ้ตังแต่
ข้อควรระว ัง
้
วัคซีนไม่แนะนาใหฉ
้ ี ดในหญิงตังครรภ
์ และไม่ควรฉี ดในผูท้ ่แพ
ี ว้ ค
ั ซีนและส่วนประกอบในวัคซีน
อาการข้างเคียง
สามารถพบอาการปวด บวม แดง คัน บริเวณที่ฉี ดวัคซีนและอาจมีไข ้ได ้
ความคุม
้ ค่า
วัคซีน HPV สามารถป้ องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได ้ แต่เนื่ องจากวัคซีนมีราคาค่อนข ้างสูง (เมื่อเปรียบเทียบ
้
กับวัคซีนชนิ ดอื่นๆที่ใช ้ในการป้ องกันโรค) ดังนั้น การเลือกใช ้จึงขึนอยู
ก
่ บ
ั กาลังทรัพย ์ของแต่ละบุคคลด ้วย
ข้อควรรู ้
1. วัคซีน HPV มีความสามารถในการป้ องกันการติดเชือ้ HPV เฉพาะสายพันธุ ์ที่ทาวัคซีนเท่านั้น ส่วนสาย
พันธุ ์อื่นๆ อาจป้ องกันได ้บ ้าง
้
2. ผลในการป้ องกันการติดเชือจะได
้ผลเต็มที่ต่อเมื่อยังไม่เคยได ้รับเชือ้ HPV มาก่อน
3. ถึงแม้จะได ้รับวัคซีนป้ องกันแล ้ว แต่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก็ยงั คงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น เนื่ องจากวัคซีน
้ ้อย่างสมบูรณ์
ไม่สามารถป้ องการการติดเชือได
เอกสารอ้างอิง

่ คซีน HPV (Human Papilomavirus Vaccine)
1. ชะอรสิน สุขศรีวงศ ์. คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล. บทความเผยแพร่ความรู ้สู่ประชาชน ความรู ้เรืองวั
สืบค ้นได ้จาก : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/173/ความรู ้เรื่องวัคซีนHPV(HumanPapilomavirusVaccine)/
2. Grabenstein John D. ImmunoFacts : Vaccines and Immunologic Drugs-2010. St. Louis, Mo.: Wolters Kluwer Health; 2009.
3. HPV and Cancer. National Cancer Institute; [cited 2013 June 9]; Available
from: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/HPV#r6.
4. Human Papillomavirus (HPV) Vaccines. National Cancer Institute; [cited 2013 June 9]; Available
from: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Prevention/HPV-vaccine.
5. วัคซีน : การวิจยั พัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการสร ้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค. จรุง เมืองชนะ, สมฤดี จันทร ์ฉวี, บรรณาธิการ. นนทบุร:ี สานักงานกิจการ
โรงพิมพ ์องค ์การสงเคราะห ์ทหารผ่านศึก; 2555.
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แพ้ยา?? เราแน่ ใจได้อย่างไร??

Newsletter
ภก.สิทธิชยั แก้ วก่า

“แพ้ยาอะไรหรือเปล่าครับ/ค่ะ” เป็ นคาถามที่ได ้ยินเสมอเวลาไปรับบริการจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ไม่วา่ จะเป็ นแพทย ์ พยาบาลหรือเภสัชกร คาตอบยอดนิ ยมของคาถามนี ้ คือ แพ ้เพนิ ซล
ิ ลิน
้ ่อถูกถามต่อว่าแพ ้แล ้วมีอาการอย่างไร หลายคนมักตอบว่า ท ้องเสีย ง่วงนอน เวียน
แพ ้ซ ัลฟา แต่บ่อยครังเมื
่ ้ ซึงอาการเหล่
่
้
้ วต
หัว คลืนไส
านี โดยมากไม่
ใช่อาการแพ ้ยา บทความนี มี
ั ถุประสงค ์เพื่ออธิบายความหมายที่
้ ้อควรปฏิบต
แท ้จริงของคาว่า “แพ้ยา” รวมทังข
ั ิเมื่อเกิดอาการแพ ้ยาขึน้

“แพ้ยา” คือ ความผิดปกติของร่างกายที่มีตอ่ ยาที่ใช ้ ไม่วา่ จะด ้วยการกิน ฉี ด ทา หยอด สูด

้ ้ไม่ได ้เกิดกับทุกคน แต่เกิดขึนกั
้ บบางคนที่มีระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกายไวต่อยา
ความผิดปกติที่เกิดขึนนี
่ นสิงที
่ ่คนทัวไปจะไม่
่
มากกว่าปกติ คล ้ายกับผู ้ที่แพ ้กุ ้ง ปู ถัว่ เกสรดอกไม ้ ซึงเป็
แพ ้กัน จะมีเพียงบางคนเท่านั้น
่
้
้ ้ายกับอาการแพ ้ยา ไม่วา่ จะเป็ นผื่นแดงที่ผิวหนัง
ที่แพ ้ ซึงอาการแพ
้ที่เกิดขึนจากอาหารหรื
อเกสรดอกไม ้นี คล
้ งเหล่
่
้
่ ่
ปากบวม ตาบวม หลอดลมตีบหายใจไม่ออก แน่ นหน้าอก เนื่ องจากทังสิ
านี และยา
ล ้วนแต่เป็ นสิงที
กระตุ ้นให ้ระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกายทางานไวมากกว่าปกติได ้เหมือนกัน

ดังนั้นการแพ ้ยาจึงอาจถือได ้ว่าเป็ นความโชคร ้ายเฉพาะตัว ไม่ใช่ยาตัวใดตัวหนึ่ งจะทาให ้แพ ้เหมือนกัน
่
้ บทุก
ทุกคน แตกต่างกับ “อาการข ้างเคียงของยา” ซึงหมายถึ
ง ผลที่ไม่ใช่ผลการรักษาของยาที่จะต ้องเกิดขึนกั
้
้ บการรับรู ้ของแต่ละบุคคล เช่น ยาแก ้แพ ้ลดนามู
้ ก
คนที่ได ้รับยา เพียงแต่จะเกิดขึนมากน้
อยแตกต่างกันไปขึนกั
้
้ บทุกคนที่ทานยา
คอร ์เฟน (chlorpheniramine) ทาให ้เกิดอาการข ้างเคียงคือง่วงนอน อาการนี จะเกิ
ดขึนกั
้ ก แต่บางคนง่วงนอนมากจนไม่สามารถขับรถหรือทางานได ้ บางคนอาจง่วงนอนนิ ดหน่ อย แต่ย ั ง
ลดนามู
สามารถขับรถและทางานได ้ตามปกติ
เหตุที่แพทย ์และเภสัชกร ต ้องการแยกแยะให ้ได ้ว่าผลไม่พึงประสงค ์ที่เกิดจากยานั้นเป็ นการ “แพ้ยา”
หรือไม่ เนื่ องจากมีการวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิตอ
่ อาการแพ ้ยาและอาการไม่พึงประสงค ์ของยาไม่เหมือนกัน ดังนี ้
แพทย ์จะมุ่งรักษาอาการแพ ้ยา พร ้อมกับหายาที่เป็ น
่ าเป็ นต ้องหลีกเลียงและป้
่
สาเหตุของอาการแพ ้ ซึงจ
องกันไม่ให แ้ พ ้ยาซา้
่
่แพ ้ให ้ได ้ (ไม่ควรจดจาเพียงชือกลุ
่
อีกโดยผู ้ที่แพ ้ควรจดจาชือยาที
ม
่
“การแพ้ยา”
่
ยาหรือลักษณะยา เช่น ยาแก ้ปวด แคปซูลแดงดา) เพือแจ ้งแก่ผู ้ให ้
้ ่ไปรับบริการ รวมทังควรพกบั
้
่
บริการทุกคนและทุกครังที
ตรแพ ้ยา (ซึงออกให
้โดยเภสัชกรผู ้ทาการประเมินหายา
้
ที่เป็ นสาเหตุของการแพ)้ ติดตัวไว ้ด ้วยเสมอ เพื่อป้ องกันการแพ ้ยาซา้ เนื่ องจากการแพ ้ยาที่เกิดขึนจะยั
งคง
้
้
่
้
่
เกิดขึนซาเสมอเมือได ้รับยานันอีก แม ้จะได ้รับเพียงแค่ป ริมาณเล็กน้อย อาการแพ ้ยาทีกล่าวไปข ้างต ้น เช่น
เป็ นผื่นแดงที่ผิวหนัง ปากบวม ตาบวม ถือเป็ นอาการแพ ้ยาที่ไม่รน
ุ แรง ในบางคนอาจมีการแพ ้ที่รุนแรง
้
่
หลังจากได ้รับยาที่แพ ้แม ้เพียงแค่ครังแรก
เช่น เป็ นผื่นพุพอง ผิวหนังหลุดลอก ความดันโลหิตตามากจนหมด
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2. กรณี

“อาการข้างเคียงของยา”

แพทย ์จะประเมินความรุนแรงของอาการข ้างเคียงนั้น เพื่อดู วา่ ยาที่
ใช ้มีความจาเป็ นต ้องใช ้ต่อไปมากน้อยเพียงใด จะมี คาแนะนาหรือ
้ ้นหรือไม่ เช่น ยาทาให ้
วิธใี ดที่จะช่วยลดอาการข ้างเคียงที่เกิดขึนนั
่
่ ้มาก อาจเปลียนจาก
่
ง่วงนอนมาก อาจเปลียนจากรั
บประทานตอนเช ้าเป็ นก่อนนอน ยาที่ทาให ้คลืนไส
รับประทานตอนท ้องว่างเป็ นรับประทานพร ้อมอาหาร เนื่ องจากยาบางชนิ ดมีความจาเป็ นต ้องใช ้มากและอาจไม่มียา
่ ่สามารถทดแทนได ้อย่างเหมาะสม การหยุดใช ้ยานั้นเนื่ องด ้วยอาจเข ้าใจผิดว่าเป็ นการแพ ้ยา จะทาให ้เสีย
อืนที
โอกาสในการได ้รับยาที่ดีและเหมาะสมที่สุดไป
จากที่ได ้กล่าวไว ้ข ้างต ้น การแพ ้ยาถึงแม ้จะไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได ้ แต่ความรู ้ความเข ้าใจอย่าง
่
้ วยทาให ้ป้ องกันการแพ ้ยาซา้ ซึงเป็
่ นสิงที
่ ่สามารถป้ องกันไม่ให ้เกิดขึนได
้ ้จากความ
ถูกต ้องในเรืองการแพ
้ยานี จะช่
ร่วมมือและใส่ใจของทุกคน

เอกสารอ ้างอิง
1.
Tisdale JE, Miller DA, editors. Drug-induced diseases: prevention, detection, and management. American
Society of Health-System Pharmacists; 2010.
2.
Volcheck GW. Clinical allergy: diagnosis and management. Totowa, NJ: Springer; 2009.
3.
ธีรต
ั ถ ์ เหลืองมั่นคง แพ ้ยา?? คุณแน่ ใจได ้อย่างไhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/91/แพ ้ยา-แน่ ใจ
ได ้อย่างไรว่าแพย้ า/
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ผมหงอก ผมขาว
กับสมุนไพร
สืบค้นข้อมูล & รวบรวม By ภญ.กรรณิการ์ สุระเสียง

สีเส้นผมเกิดจากเม็ดสีซึ่งรากผมสร้างขึ้นมา ทาให้เส้นผมมีสีต่างๆตามพันธุกรรม ถ้า
เม็ดสีมีมากและเข้มข้น เส้นผมจะมีสีเข้ม แต่ถ้าเม็ดสีถูกสร้างมาน้อย สีเส้นผมก็จะอ่อน ระดับ
ของเม็ดสีของเส้นผมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของร่างกาย ธรรมชาติของสีผมมีทั้งสีดา
เช่นคนเอเชีย สีน้าตาลและ สีบลอนด์ เช่น ชาวตะวันตก สีเส้นผมจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พันธุกรรม และสีผิวกับสีนัยน์ตา

ผมสีเทาและผมสีขาว
ผมสีเทาหรือสีขาว ซึ่งมักเรียกกันว่าผมหงอกหรือหัวหงอก ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นไม่ได้มีสาเหตุจากการสร้างเม็ดสีขาวแทนเม็ดสีดา แต่เกิดจากการ
ที่รากผมไม่สร้างเม็ดสี ทาให้เส้นผมไม่มีสี กลายเป็นเส้นผมสีขาวหรือเทาเงินเมื่อสะท้อนแสง
เส้นผมสีเทาหรือขาวมักเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีอายุสูงวัย แต่ก็สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10
ปี ด้วยต้นเหตุเดียวกันคือรากผมไม่สร้างเม็ดสีให้เส้นผม ทาให้เส้นผมไม่มีสี ในบางกรณีผมสี
เทาอาจเกิดได้จากโรคต่อมไทรอยด์ หรือในคนที่ร่างกายขาดวิตามินบี12
จากงานวิจัยปี คศ.2005 ในวารสารการแพทย์พบว่าคนเอเซียจะเริ่มมีผมหงอกหรือผม
ขาวตั้งแต่อายุปลาย 30 ส่วนฝรั่งหรือชาวตะวันตกจะพบเส้นผมเริ่มขาวตั้งแต่อายุ 35 แต่
ชาวอัฟริกัน-อเมริกันจะพบเส้นผมขาวได้ช้ากว่าเมื่ออายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีสีผิว
และ เส้นผมเป็นสีเผือกนั้นมีสาเหตุจากเม็ดสีทั่วร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมีน้อยมากนั่นเอง
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ความเข้ าใจที่ว่าถ้ าดึงเส้ นผมหงอกออก 1 เส้ น ผมหงอกจะงอกขึ้นเป็ นทวีคูณ
เป็ นความเข้ าใจที่ไม่ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อสีผมธรรมชาติ
1. อายุ เด็กทารกแรกเกิดสีผมจะอ่อน และจะค่อยๆดาเข้มขึ้นตามวัยจนถึงวัยรุ่นและวัย
เจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสีผมจะเป็นไปโดยธรรมชาติเมื่ออายุเจ้าของสูงวัยขึ้น
จนเป็นผมสีเทาหรือสีดอกเลาหรือสีผมหงอก บางคนเกิดมาก็มีผมขาวทั้งหัวซึ่งเป็นไป
ตามพันธุกรรมก็มี
2. สาเหตุทางการแพทย์ เช่น คนที่มีปัญหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด ทา
ให้เส้นผมด่างขาวเป็นกลุ่มๆ คนที่มีปัญหาร่างกายขาดสารอาหาร มีผลทาให้เส้นผมไม่
แข็งแรง ผมเส้นบางและเบา สีผมอ่อนและขาวไวกว่าอายุ เส้นผมที่ดาขาอาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นน้าตาลแดงคล้ายกากมะพร้าวเนื่องจากรากผมไม่สามารถผลิตเม็ดสี
ได้ปกติ หากร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและแข็งแรง สภาพเส้นผมจะกลับคืนมี
ชีวิตชีวาได้ในกรณีนี้ อีกกรณี เช่น คนที่มีปัญหาโรคโลหิตจางหรือซีด อาจมีผลทาให้
เกิดเส้นผมขาวหรือหงอกได้เร็วเพราะรากผมขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงหรือไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังมีข้อสังเกตว่า คนที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี และมีเส้นผม
ขาวแต่มีขนคิ้วดา มีสถิติว่าจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับคนวัย
เดียวกันที่มีผมขาวและขนคิ้วสีขาวไปด้วยกัน
3. ปัจจัยร่วมอื่นๆ เช่น
o
o

o

o
o

คนที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มของผมขาวเร็วกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า
ผมขาวบางครั้งอาจค่อยๆดาขึ้นเมื่อร่างกายมีอาการอักเสบและกินยาบางชนิด
ร่วมด้วยซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่อยารักษา
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทาให้ร่างกายตกใจหรือเสียใจอย่างรุนแรง ทา
ให้รากผมชะงักการเจริญเติบโตชั่วคราวและผมร่วงเป็นกระจุก อาจทาให้เห็น
ผมหงอกได้เร็วเสมือนหนึ่งผมหงอกชั่วข้ามคืน
เมื่อคนเราอายุ 30 เส้นผมจะหงอกขาวเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ทุกๆ 10 ปี
คนที่ทางานหนักเกินไป ร่างกายพักผ่อนน้อย รวมทั้งการรับประทานอาหารไม่
ครบหมู่ ทาให้การเจริญเติบโตของรากผมไม่แข็งแรง นอกจากเส้นผมหลุดร่วง
ได้ง่ายแล้ว การสร้างเม็ดสีก็ลดน้อยลง ทาให้เส้นผมขาว
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เป็นที่น่าเสียใจที่ไม่พบว่ามีอาหารชนิดพิเศษอย่
างหนึ่งอย่างใด หรืออาหารเสริมพิเศษ
ชนิดใด รวมทั้งไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ว่าโปรตีนเสริมหรือวิตามินใดๆที่สามารถเสริม
เพื่อชะลอหรือยับยั้งการเกิดผมสีขาวหรือผมหงอกได้

คุณค่าอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์บารุงให้เส้นผมแข็งแรง เช่น
 วิตามินเอ

จาเป็นต่อสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมที่แข็งแรง พบทั่วไปในผักใบเขียว
เข้ม ผลไม้สีผมและสีเหลือง
 วิตามินบี

ช่วยควบคุมการหลั่งของน้ามันธรรมชาติเพื่อหล่อลื่นเส้นผมให้เงางามและชุ่ม
ชื้น พบในผักใบเขียว มะเขือเทศ กล้วย โยเกิร์ต และธัญพืช
 แร่ธาตุต่างๆ

เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง ช่วยบารุงให้เส้นผมแข็งแรง ได้จากแหล่ง
อาหาร เช่น เนื้อแดง เนื้อไก่ ไข่แดง อาหารทะเล และธัญพืช
 โปรตีน

ช่วยบารุงให้เส้นผมเงางามและมีความยืดหยุ่นดี ไม่ขาดตอน พบทั่วไปใน
เนื้อสัตว์ ไข เต้าหู้ ฯลฯ
1. ผักโขม

ผักโขม นอกจากจะมีประโยชน์ในการบารุงสุขภาพแล้ว ก็ยังช่วย
แก้ปัญหาผมหงอกและทาให้ผมยาวไวขึ้น โดยนาผักโขมสดมาบดแล้วนามาหมักผมทิ้งไว้
แล้วล้างออก ทาเป็นประจาจะทาให้ผมกลับมาดกดาขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาว
2. งาดา
งาดา เป็นหนึ่งในอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าโภชนาการ โดยเฉพาะแคลเซียมที่
ช่วยบารุงสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยชะลอการเกิดผมหงอกก่อน
วัยได้อีกด้วย วิธีรับประทานก็ไม่ยาก แค่เพียงเติมงาดาลงไปในอาหารทุกมื้อ ก็จะได้รับ
ประโยชน์กันไปแบบเต็ม ๆ
3. ใบบัวบก

พืชชนิดนี้ไม่ได้มีดีแค่ช่วยแก้ช้าในหรือดับร้อน แต่ยังสามารถนามาทา
ครีมหมักผม เพื่อบารุงเส้นผมให้เงางาม ป้องกันปัญหาผมหงอกก่อนวัย โดยการนาใบ
บัวบกปั่นกับน้าสะอาดให้พอละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้า เคี่ยวกับน้ามะพร้าว จากนั้นนามา
ชโลมศีรษะทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วล้างออก หรือจะนาน้าใบบัวบกคั้นสดมาหมักผมทิ้งไว้ 20
นาที จากนั้นสระออกด้วยแชมพูตามปกติ
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รู้จักกันดีว่าขิงมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้อักเสบ แต่อีกหนึ่งคุณประโยชน์สาหรับ
เส้นผมที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการป้องกันผมหงอก แค่เพียงหมักผมด้วยขิงบดผสมกับน้าผึ้ง
เป็นประจา ปัญหาผมหงอกที่ทาให้กังวลจนหมดความมั่นใจก็จะไม่มาทาให้ลาบากใจ
5. ชาดา
คนที่ชื่นชอบการดื่มชาและกาลังมีปัญหาเรื่องผมหงอก ต้องลองวิธีนี้เลยค่ะ นาใบชา
ดาที่ใช้แล้วมาแช่น้าทิ้งไว้ จนกลายเป็นน้าชาเข้ม ๆ จากนั้นเติมเกลือลงไปเล็กน้อย แล้ว
นามาชโลมศีรษะ ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างออกตามปกติ ทาติดต่อกันเป็นประจา
6. หัวหอม
หัวหอมที่เรานิยมนามารับประทานกันนี้ ถ้านามาคั้นเอาแต่น้าแล้วนามาหมักผมก็จะ
ช่วยรักษาอาการผมหงอก ผมร่วงและศีรษะล้านได้ เพราะน้าของหัวหอมนั้นมีฤทธิ์ในการ
บารุงเส้นผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
7. ใบฝรั่ง
ขอบอกว่าประโยชน์เพื่อสุขภาพของฝรั่งไม่ได้จากัดอยู่แค่เพียงที่ผลเท่านั้น แต่ในใบ
ฝรั่งก็ยังมีสรรพคุณในการรักษาปัญหาผมขาว ผมร่วง และบารุงผมที่เสียได้อีกด้วย โดยการ
นาใบฝรั่งมาบดผสมกับน้าแล้วหมักผมเป็นประจา ก็จะทาให้เส้นผมที่เคยหงอกขาวกลับมาดก
ดาดังเดิม อีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นเป็นกอง
8. ว่านหางจระเข้
จะช่วยบารุงเส้นผมให้ผมเงางามอยู่เสมอ ลดการเกิดผมขาวได้ วิธีนามาใช้ก็ไม่ยาก
แค่เพียงนาน้าวุ้นของว่านหางจระเข้มาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ไม่ต้องล้างออก ทาทุก
ครั้งหลังสระผม แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

9. พริกไทยดา

พริกไทยดาสามารถช่วยปิดผมขาวได้ แค่นามาบดให้

ละเอียดผสมกับโยเกิร์ตแล้วหมักผมทิ้งไว้ จากนั้นล้างออกตามปกติ ผมหงอกที่มีก็จะลดลง อีก
ทั้งโยเกิร์ตยังทาให้ผมนุ่มสลวยขึ้น
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10. สะเดา

ด้วยสรรพคุณที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอัดแน่น
อยู่ในสะเดา จึงทาให้สะเดามีคุณประโยชน์ในด้านการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ ทั้งช่วย
รักษาปัญหารังแค ป้องกันเชื้อราบนหนังศีรษะ ที่สาคัญใครที่มีปัญหาผมขาวก่อนวัยนาสะเดา
มาตาให้ละเอียดแล้วนามาหมักผมก็จะช่วยให้ผมดาเงางาม และลดปัญหาผมขาว
11. พรมมิ

สมุนไพรไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องบารุงความจาชนิดนี้ นอกจากจะป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ได้แล้วก็ยังช่วยบารุงเส้นผมได้อย่างมากมายเลย ทั้งป้องกันผมหงอก ปัญหา
ผมขาด หรือแม้แต่ปัญหาศีรษะล้าน ยิ่งถ้านามาบดแล้วผสมกับน้ามันมะพร้าวนามาหมักผม
เป็นประจา ก็จะยิ่งได้ผล 2 ต่อ ทั้งแก้ผมหงอกและบารุงผมให้เงางามอีกด้วย
12. โรสแมรี

ปิดท้ายกันด้วยเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นาใบโรส
แมรีสดและใบสดมาแช่น้าแล้วกรองน้ามาชโลมศีรษะ หรือจะใช้น้ามันหอมระเหยโรสแมรีมา
ชโลมศีรษะ ก็สามารถช่วยลดผมหงอกได้เหมือนกัน
แม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยลดผมหงอกได้ แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าจริง ๆ แล้ว ถ้าอยากจะ
ให้ผมหงอกหายไปอย่างถาวร หรือชะลอไม่เกิดผมหงอกก่อนวัย ก็ควรจะรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ และพยายามอย่าเครียด เท่านี้ก็จะช่วยทาให้ผมหงอกลดลงได้อีกแรงหนึ่งแล้ว
ขอขอบคุณข ้อมูลจาก
1.รองศาสตราจารย ์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุ กล
ุ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/serviceknowledge-article.php

2.

hindustantimes.com homeremedyshop.com vibrantnation.com http://health.kapook.com/view142517.html

Yangtalat Pharmacy Newsletter

11

Newsletter

สาระน่ารู้ เรื่ องแคลเซียม
โดย ภก.วีรวุฒิ สุมา

แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากที่สุดในร่างกาย โดยร้อยละ 99 ของแคลเซียมใน
ร่างกายจะเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน หน้าที่สาคัญ เช่น พัฒนาและสร้างความ
แข็งแรงให้กระดูกและฟัน ควบคุมการทางานของหลอดเลือด ควบคุมการทางานของ
กล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ การส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาท การปลดปล่อย
ฮอร์โมน เป็นต้น1,2 ร่างกายจะมีกลไกที่ทาหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้สมดุล
หากในเลือดมีระดับแคลเซียมต่า ร่างกายจะดึงแคลเซียมที่สะสมในกระดูกเพื่อรักษาสมดุล
ของแคลเซียมในเลือด ปกติร่างกายจะไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นมาได้เอง จึงต้อง
รับประทานเข้าไปเพื่อทดแทนแคลเซียมที่ถูกนาไปใช้หรือถูกขับทิ้งออก จากร่างกาย ซึ่งถ้า
ร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจะทาให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค ต่าง ๆ ดังต่อไปนี1,3
้

1. โรคกระดูกพรุน เป็นภาวะที่ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ทาให้กระดูก
เปราะบางและมีโอกาสหักได้ง่าย โดยคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีการสูญเสียมวลกระดูก
มากขึ้น และอัตราการสูญเสียจะเพิ่มขึ้นทุกปี

2. โรคความดันโลหิตสูง มีการศึกษาพบว่าคนที่ความดันโลหิตสูงมักจะรับประทาน
แคลเซียมน้อยกว่าคนปกติ และระดับแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นอาจทาให้ความดันโลหิตลดลง
เพราะแคลเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ดีและทาให้หัวใจและหลอดเลือดทางาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. อาการก่อนมีประจาเดือน เช่น ปวดหัวNewsletter
อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อยากอาหาร
เป็นต้น โดยมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียมขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน จะ
ลดอาการก่อนมีประจาเดือนได้ร้อยละ 50
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดปริมาณแคลเซียมที่แนะนาให้บริโภคในแต่ละวันสาหรับ
กลุ่มอายุต่างๆ4 ดังต่อไปนี้
อายุ

ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม)

0-5 เดือน

210

6-11 เดือน

270

1-3 ปี

500

4-8 ปี

800

9-18 ปี

1,000

19-50 ปี

800

>50 ปี

1,000

หญิงตั้งครรภ์*

800

หญิงให้นมบุตร*

800

*หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรที่เป็นวัยรุ่น ควรบริโภคแคลเซียมตาม
ปริมาณที่แนะนาในช่วงวัยรุ่น
แหล่งของแคลเซียมที่ได้รับ อาจมาจากการรับประทานอาหาร เช่น นม ปลาตัวเล็กที่
ทานได้ทั้งกระดูก กุ้งฝอย กุ้งแห้ง กะปิ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ (ยกเว้นเต้าหู้ไข่)
เป็นต้น หรือรับประทานยาเม็ดแคลเซียม แต่ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแคลเซียมจะมีความแตกต่างกัน
ที่รูปเกลือ ซึ่งจะให้ปริมาณแคลเซียมที่ไม่เท่ากัน5 ดังต่อไปนี้
แคลเซียมในรูปเกลือ
ต่าง ๆ

ปริมาณแคลเซียมที่ได้จากเกลือแคลเซียม100
มิลลิกรัม

แคลเซียมคาร์บอเนต

40 มิลลิกรัม

แคลเซียมอะซิเตต

25 มิลลิกรัม
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21 มิลลิกรัม

แคลเซียมแลคเตต

13 มิลลิกรัม

แคลเซียมกลูโคเนต

9 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะเป็นแคลเซียมในรูปเกลือคาร์บอเนต ซึ่งให้
แคลเซียมได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 40 ดังนั้นในผู้สูงอายุ จะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ยา
แคลเซียมคาร์บอเนตวันละ 2,000 มิลลิกรัม จึงจะได้แคลเซียม 800 มิลลิกรัมตามความต้องการ
หรือในผู้หญิงตั้งครรภ์ จะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ยาแคลเซียมคาร์บอเนตวันละ 2,500
มิลลิกรัม จึงจะได้แคลเซียม 1000 มิลลิกรัมตามความต้องการ นอกจากรูปเกลือที่ต่างกันแล้ว
ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแคลเซียมยังมีหลายรูปแบบ คือ ยาเม็ดแข็ง ยาเม็ดฟู่ และยาแคปซูล หาก
ต้องการรับประทานยาเม็ดแคลเซียมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
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