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ส�งสาร สร�างความเข�าใจ เพ�่องานว�จัยสู�ชุุมชน

ก�าวทันเอชไอว�สถานีวัยรุ�น ตอน…คุณแม�ครับ สวัสดีค�ะ  หน�า 2-3
ป� 2564 กับ เพ�่อนๆ ที่มีเอชไอว� หน�า 4-5
โพรไบโอติกส�  กับ เบาหวาน หน�า 6 - 7

ที่มา..ภาพถ�ายขาวดำ 
การปลูกฝ�เมื่อ 120 ป� ก�อน

โดย หลวงอนุสาร สุนทรกิจ  ชัวย�งเส�งสตูดิโอ เชียงใหม�สำเนาภาพ
   จากหนังสือภาพถ�ายฟ�ล�มกระจก  เมืองเชียงใหม� โดย หลวงอนุสารสุนทรกิจ

     แต�งสีโดย #เชียงใหม�ที่คุณไม�เคยเห็น

มาฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด 

รักษ
าชีว

ิต ถึง
ติดก็ไม

ตาย
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เด็กดอยเด็กดอย

ตอน…คุณแม�ครับ สวัสดีค�ะ  ตอน…คุณแม�ครับ สวัสดีค�ะ  ตอน…คุณแม�ครับ สวัสดีค�ะ  

  การที่บุคคลมีเพศสภาพตางจากเพศโดยกำเนิด หรือที่เรียกวาคนขามเพศ (transgender) อาจกอใหเกิด

ปญหาทางจิตใจจนมีผลกระทบตอการใชชีวิตปกติของบุคคลได ในทางการแพทย จึงมีการวินิจฉัยที่เรียกวา 

“ความทุกขใจในเพศสภาพ” (gender dysphoria) หมายถึงความทุกขทรมานใจจากการที่บุคคลมีเพศสภาพ

ไมตรงกับเพศโดยกำเนิดของตน ผูปกครองอาจพบวาเด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเปนเพศตรงกันขามไดต้ังแตกอน

อายุ 3 ป โดยจากสถิติพบวารอยละ 10 ของเด็กผูชายและรอยละ 5 ในเด็กผูหญิงท่ีอายุนอยกวา 12 ป มีความ

ตองการเปนเพศอื่น ตามปจจัยแวดลอมและตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่บุคคลนั้นรูสึก คิด พูด

หรือกระทำเชน การแตงกาย ทาทางการพูด 

  ความรูสึกวาตนเองเปนเพศไหน หรืออัตลักษณทางเพศ (gender identity) นี้ อาจสอดคลองกับเพศ

ตอนแรกเกิดหรือไมก็ได เร่ิมมีการพัฒนามาต้ังแตชวงวัยเด็กและหากมีความไมสอดคลองกันมักจะสังเกตไดต้ังแต

อายุ 2-3 ป ความรูสึกน้ีจะกำหนดการแสดงออกทางเพศ และบทบาทในสังคม ซ่ึงก็อาจสอดคลอง หรือแตกตางจาก

รสนิยมทางเพศ (sexual orientation) ท่ีเก่ียวของกับความรูสึกทางอารมณหรือความสนใจทางเพศตอบุคคลหน่ึง

ก็ได ประการหลังนี้มักจะมาทราบตอนโตเขาสูวัยรุนแลว เรื่องเพศฟงดูเปนเรื่องราวที่ซับซอน และหลากหลาย 

แตไมยากเกินกวาท่ีจะทำความเขาใจ หากเปดใจใหกวางและมองเห็นความเปนคน กอนเพศสภาพใด ๆ ตามปจจัย

แวดลอมและตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่บุคคลนั้นรูสึก คิด พูดหรือกระทำเชน การแตงกาย 

ทาทางการพูด 

ก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�นก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�น

                                                           ในภาษาอังกฤษมีคำวา เพศ (sex) อันหมายถึง ความเปน

                                                              เพศชายหรือเพศหญิงทางชีววิทยาซ่ึงถูกกำหนดโดยโครโมโซม

                                                                  ต้ังแตหลังปฏิสนธิเปนตัวออน และเปนตัวกำหนดการแบงตัว

                                                                  ของเซลลสรางตอมเพศ และอวัยวะสืบพันธุภายใน และภายนอก 

                                                      และนอกจากน้ียังมีคำวาเพศสภาพ (gender) ซ่ึงหมายถึงความเปนชาย                     

                                                    หรือหญิงท่ีมาจากความรูสึกสวนตัว ซ่ึงไดรับผลมาจากปจจัยทางสังคม 

                                                     ดังนั้นอาจไมจำเปนตองตรงกับเพศทางชีววิทยาแมสวนใหญจะถูก

กำหนดต้ังแตแรกเกิด แตก็อาจเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามความรูสึกวาตนเองเปนชาย หรือหญิง ตามปจจัย

แวดลอม และตามความเขาใจของสังคมเม่ือมองเห็นส่ิงท่ีบุคคลน้ันรูสึก คิด พูดหรือกระทำ เชน การแตงกาย 

ทาทางการพูด 
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    มีความรูสึกขัดแยงอยางมากระหวางเพศ

สภาพของตนกับเพศโดยกำเนิดตอเนื่องอยางนอย 

6 เดือน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย 6 ขอ 

ท่ีเก่ียวของกับความรูสึกทางอารมณ หรือ ความสนใจ

ทางเพศตอบุคคลหนึ่งก็ได ประการหลังนี้มักจะมา

ทราบตอนโตเขาสูวัยรุนแลว เร่ืองเพศฟงดูเปนเร่ืองราว

ที่ซับซอน และหลากหลายแตไมยากเกินกวาที่จะ

ทำความเขาใจหากเปดใจใหกวางและมองเห็นความ

เปนคน กอนเพศสภาพใด ๆ ตามปจจัยแวดลอม 

และตามความเขาใจของสังคมเมื่อมองเห็นสิ่งที่

บุคคลนั้นรูสึก คิด พูดหรือกระทำเชนการแตงกาย 

    ภาวะตาง ๆ ท้ัง 6 ขอท่ีมีน้ันกอใหเกิดความทุกขทรมานใจ

อยางมากหรือทำใหมีปญหาในการใชชีวิตในสังคม 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

ในเด็กตามแนวทาง DSM-5 ซึ่งเป�นแนวทางที่จ�ตแพทย�
เขาใช�กัน พอช�วยให�นึกออกเกณฑ�ที่ว�านี้ประกอบด�วย

ข�อ A. 

ข�อ B. 

                                                           ในภาษาอังกฤษมีคำวา เพศ (sex) อันหมายถึง ความเปน

                                                              เพศชายหรือเพศหญิงทางชีววิทยาซ่ึงถูกกำหนดโดยโครโมโซม

                                                                  ต้ังแตหลังปฏิสนธิเปนตัวออน และเปนตัวกำหนดการแบงตัว

                                                                  ของเซลลสรางตอมเพศ และอวัยวะสืบพันธุภายใน และภายนอก 

                                                      และนอกจากน้ียังมีคำวาเพศสภาพ (gender) ซ่ึงหมายถึงความเปนชาย                     

                                                    หรือหญิงท่ีมาจากความรูสึกสวนตัว ซ่ึงไดรับผลมาจากปจจัยทางสังคม 

                                                     ดังนั้นอาจไมจำเปนตองตรงกับเพศทางชีววิทยาแมสวนใหญจะถูก

กำหนดต้ังแตแรกเกิด แตก็อาจเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามความรูสึกวาตนเองเปนชาย หรือหญิง ตามปจจัย

แวดลอม และตามความเขาใจของสังคมเม่ือมองเห็นส่ิงท่ีบุคคลน้ันรูสึก คิด พูดหรือกระทำ เชน การแตงกาย 

ทาทางการพูด 

ลองมาทำความรู�จัก
กับเกณฑ�การว�นิจฉัย

 “ความทุกข�ใจในเพศสภาพ”
ในเด็กตามแนวทาง DSM-5 ซึ่งเป�นแนวทางที่จ�ตแพทย�
 “ความทุกข�ใจในเพศสภาพ”

ในเด็กตามแนวทาง DSM-5 ซึ่งเป�นแนวทางที่จ�ตแพทย�

1.   มีความปรารถนาอย�างมากที่จะเป�นเพศอื่น หร�อ  
 ยืนยันว�าตนเองเป�นเพศอื่น
2.   ในเด็กผู�ชายจะมีความพ�งพอใจอย�างมากในการแต�งตัวเป�น
 เพศหญิงหร�อเลียนแบบเพศหญิงหร�อในเด็กผู�หญิง
 จะมีความพ�งพอใจอย�างมากในการแต�งตัวเหมือน จะมีความพ�งพอใจอย�างมากในการแต�งตัวเหมือน
 เพศชายเพ�ยงอย�างเดียวโดยต�อต�านการแต�งตัวด�วยชุด เพศชายเพ�ยงอย�างเดียวโดยต�อต�านการแต�งตัวด�วยชุด
 ของเพศหญิง
3.  มีความพ�งพอใจอย�างมากในการแสดงบทบาทเป�นเพศอื่น3.  มีความพ�งพอใจอย�างมากในการแสดงบทบาทเป�นเพศอื่น
4.  มีความพ�งพอใจอย�างมากในการเล�นของเล�น เกมส�  
 หร�อกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศอื่น
5.  มีความพ�งพอใจอย�างมากในการมีเพ�่อนเล�นเป�นเพศอื่น5.  มีความพ�งพอใจอย�างมากในการมีเพ�่อนเล�นเป�นเพศอื่น
6. ในเด็กผู�ชายจะปฏิเสธการเล�นของเล�น เกมส� และกิจกรรม6. ในเด็กผู�ชายจะปฏิเสธการเล�นของเล�น เกมส� และกิจกรรม
 ของเพศชาย และหลีกเลี่ยงการเล�นที่
 ยุ�งว��นวาย หร�อในเด็กผู�หญิงจะปฏิเสธการเล�นของเล�น   ยุ�งว��นวาย หร�อในเด็กผู�หญิงจะปฏิเสธการเล�นของเล�น  
 เกมส� และกิจกรรมของเพศหญิง
7.  ไม�ชอบกายว�ภาคทางเพศของตนเป�นอย�างมาก
8.  มีความปรารถนาอย�างมากที่จะมีลักษณะทางเพศ
 เป�นเพศที่คิดว�าตนเองเป�น
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ป� 2564 กับ…

  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 และไดคุยแลกเปล่ียนวา สำหรับประเทศไทยแลว การรักษาดวยยาตานไวรัสจะไดรับการประกาศ
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) ...สำหรับประเทศไทยในเวลาตอมาก็ไดมีการปรับเปล่ียนสูตรยา และปญหาเร่ืองน้ีก็บรรเทาลงไป.... และ
ก็ดูเหมือนวา กวาสิบปมานี้ ผูที่มีเอชไอวีและอยูในการรักษาฯ ก็ไมไดมีความกังวลใดๆ อยูอีก นอกจากเรื่อง การเริ่มตน
ชีวิตใหมดวยสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอันเปนผลมาจากการรักษา 

 เพ�่อนๆ ที่มีเอชไอว�
ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”
ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”
ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”

   กลางป 2558 มีบทความอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอานแลวเก็บไว  
   เปนเร่ืองราวของ Greg Sanchez [2] ซ่ึงมีชีวิตอยูกับเช้ือ
   เอชไอวีมารวม 30 ปแลว ก็มีชีวิตอยูรวมกับเอชไอวี
   มานาน...ไมหางปกันนักกับเขา Sanchez อายุ 50 ป  
   แตเขารูสึกราวกับวารางกายของเขาแกกวาอายุจริงรวม  
    20 ป ปจจุบันเขากินยาตานไวรัส 1 เม็ด ตอวัน แตวา
   โตะหัวเตียงของเขามีขวดยาตางๆ วางอยูมากกวา 2 โหล 
   เพ่ือใหเขาไดหยิบมากินไดงาย....เขามีอาการเจ็บปวดหัวเขา
และหลัง จนตองใชไมเทาชวยเวลาเดิน ..... “บางคร้ังผมรูสึกเหมือนเปนคนแก” น่ันนับเปนสัญญาณหน่ึงท่ีบอกวา ภาวะของ
การมีเอชไอวีมาอยางยาวนาน สงผลใหรางกายทำงานหนัก ทำใหผูที่มีเอชไอวีตองเผชิญกับภาวะอาการเรื้อรังตาง ๆ 
ของโรคสูงวัย อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับและไต และสมอง เร็วกวาคนที่ไมมีเอชไอวี 
งานศึกษาวิจัยช้ินหน่ึงในจำนวนท่ีมีอยูนอยในเร่ืองน้ีของมหาวิทยาลัย UCLA [3] (University of California at Los Angeles) 
ระบุวา การศึกษาตัวอยางเลือดของผูท่ีมีเอชไอวีช้ีวา ผูท่ีมีเอชไอวีมีอายุสูงวัยเร็วกวาผูท่ีไมมีเอชไอวีถึง 14 ป แตนักวิจัยยังไม
สามารถสรุปไดวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีความสัมพันธกับการรักษาดวยยาตานไวรัสหรือไม 

โดย คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

 เพ�่อนๆ ที่มีเอชไอว�



ป�ที่ 21 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2564 5สารชุมชนสัมพันธ�

  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 และไดคุยแลกเปล่ียนวา สำหรับประเทศไทยแลว การรักษาดวยยาตานไวรัสจะไดรับการประกาศ
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) ...สำหรับประเทศไทยในเวลาตอมาก็ไดมีการปรับเปล่ียนสูตรยา และปญหาเร่ืองน้ีก็บรรเทาลงไป.... และ
ก็ดูเหมือนวา กวาสิบปมานี้ ผูที่มีเอชไอวีและอยูในการรักษาฯ ก็ไมไดมีความกังวลใดๆ อยูอีก นอกจากเรื่อง การเริ่มตน
ชีวิตใหมดวยสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอันเปนผลมาจากการรักษา 

ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”
ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”
ผมนึกยอนไปเรื่องความกาวหนาดานการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา แลวมีคำถามวา 

“ เพื่อนๆ ที่มีเอชไอวี และอยูกับการรักษามานานแลว เปนยังไงกันบาง ? ”

   กลางป 2558 มีบทความอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอานแลวเก็บไว  
   เปนเร่ืองราวของ Greg Sanchez [2] ซ่ึงมีชีวิตอยูกับเช้ือ
   เอชไอวีมารวม 30 ปแลว ก็มีชีวิตอยูรวมกับเอชไอวี
   มานาน...ไมหางปกันนักกับเขา Sanchez อายุ 50 ป  
   แตเขารูสึกราวกับวารางกายของเขาแกกวาอายุจริงรวม  
    20 ป ปจจุบันเขากินยาตานไวรัส 1 เม็ด ตอวัน แตวา
   โตะหัวเตียงของเขามีขวดยาตางๆ วางอยูมากกวา 2 โหล 
   เพ่ือใหเขาไดหยิบมากินไดงาย....เขามีอาการเจ็บปวดหัวเขา
และหลัง จนตองใชไมเทาชวยเวลาเดิน ..... “บางคร้ังผมรูสึกเหมือนเปนคนแก” น่ันนับเปนสัญญาณหน่ึงท่ีบอกวา ภาวะของ
การมีเอชไอวีมาอยางยาวนาน สงผลใหรางกายทำงานหนัก ทำใหผูที่มีเอชไอวีตองเผชิญกับภาวะอาการเรื้อรังตาง ๆ 
ของโรคสูงวัย อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับและไต และสมอง เร็วกวาคนที่ไมมีเอชไอวี 
งานศึกษาวิจัยช้ินหน่ึงในจำนวนท่ีมีอยูนอยในเร่ืองน้ีของมหาวิทยาลัย UCLA [3] (University of California at Los Angeles) 
ระบุวา การศึกษาตัวอยางเลือดของผูท่ีมีเอชไอวีช้ีวา ผูท่ีมีเอชไอวีมีอายุสูงวัยเร็วกวาผูท่ีไมมีเอชไอวีถึง 14 ป แตนักวิจัยยังไม
สามารถสรุปไดวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีความสัมพันธกับการรักษาดวยยาตานไวรัสหรือไม 

                                                                                        

                                                                               งานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในจำนวนที่มีอยูนอยในเรื่องนี้
                                                                                ของมหาวิทยาลัย  UCLA[3] (University of 
                                                                          California at Los Angeles) ระบุวาการศึกษา
                                                                                        ตัวอยางเลือดของผูที่มีเอชไอวีชี้วา ผูที่มีเอชไอวีมี
                                                                                   อายุสูงวัย เร็วกวาผูที่ไมมีเอชไอวีถึง 14 ป แตนักวิจัย
                                                                                  ยังไมสามารถสรุปไดวา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมี
ความสัมพันธกับการรักษาดวยยาตานไวรัส หรือไม ตัวเลขทางสถิติบอกวาเรามีคนจำนวนมากท่ีมีชีวิตอยูกับเอชไอวีมายาวนาน
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
อยูของพวกเขาดวย...สำหรับผมแลว เร่ืองน้ีคงตองติดตามตอไปอยู 23 กันยายนป 2558 ผูประสานงานเครือขายผูติดเช้ือ 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 
                                      เร่ือง 90 : 90 : 90 ในป 2563 รวมท้ัง 95 : 95 : 95 ภายในป 2573 ในชวงท่ีผมพูดถึงความ
                                  กาวหนาทางการทดลองวิจัยดานการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีใหหายพอที่จะมีชีวิต
                                     ปกติได โดยไมตองกินยาตานไวรัสอีกตอไป (functional cure) อันเปนทิศทางการวิจัย
                                     เพื่อการรักษาฯที่กำลังคนควาวิจัยกันอยูในชวงนั้นผมยังจำคำพูดติดตลกของสมาชิกใน
                                   วงคุยวันนั้นไดวา “เออ! ถา มันสำเร็จ แลวเราอยากเขาสูกระบวนการรักษา (เสมือน)
                                     หายขาดบาง เราคงตองไปติดเชื้อฯ มาใหม แลวเขาไปสูกระบวนการทดลองวิจัย” ฮา...เกือบทั้งวง
                                      พูดคุยสงเสียงฮาพรอมกับเสียงหัวเราะตามมา แวบหนึ่งผมนึกขึ้นมาวา เพื่อนๆ ผูที่มีเอชไอวี
                                เหลาน้ี...จะมีความกังวลใจอะไรบางไหมเนอกับเรื่องการกินยาตานไวรัสไปตลอดชีวิต...พวกเขายังคิดถึง
                                เรื่อง การมีชวงหยุดพักกินยา (drug holiday) ที่เคยมีการพูดถึงกันในชวงกวาสิบป กอนบางหรือไม ?
                                    ...สำหรับผูที่มีเอชไอวีมานาน ทั้งที่อยูและไมอยูในการรักษาดวยยาตานไวรัส....
                                          ชีวิตของพวกเขาจะเปนอยางไรกันบาง มีเรื่องใดตองเตรียมพรอมเพื่อเผชิญชีวิตบาง
                                                  หรือไม ?

อ�างอิง 
[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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ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
หัวหนาศูนยวิจัยโรคไมติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดลอม

โพรไบโอติกส� (Probiotics)  คือ 
กลุมเช้ือจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในลำไสของมนุษยและมีประโยชนเอ้ือเฟอตอรางกาย
มนุษย มีหลายรอยสายพันธุทั้งแบคทีเรียและยีสต ซึ่งแตละสายพันธุมีประโยชนที่แตกตาง
กันไป มีคุณสมบัติทนตอกรด และดาง สามารถจับท่ีบริเวณผิวของเย่ือบุลำไสแลวผลิตสาร
ตอตานหรือกำจัดเช้ือจุลินทรียชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพได สามารถ
พบไดในอาหาร เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต กิมจิ มิโซะ แตงกวาดอง ชีส ซุปมิโซะ เปนตน 

โพรไบโอติก ปจจุบันมีการผลิตในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหสะดวกตอการบริโภค เชน 
เม็ดรับประทาน เม็ดเค้ียว ผงสําหรับชง และผูผลิตบางรายไดเติมโพรไบโอติกลงในอาหาร
และน้ำผลไมอีกดวย 

 ไบฟ�โดแบคทีเร�ยม (Bifidobacterium)
 เปน โพรไบโอติก ชนิดหน่ึงท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของมนุษยอยางมาก เปนเช้ือเดนซ่ึง
 พบในอุจจาระของทารกที่ดื่มนมแม แตก็สามารถพบไดในชองปาก เตานม ลําไส และ
 ชองคลอดได ไบฟโดแบคทีเรียมท่ีใชเปนโพรไบโอติกมีอยู 8 สปชีส ไดแก B.adolescentis,
 B.animalis, B.bifi dum, B.breve, B.bifi dum, B.lactis, B.bifi dum และ 
 B.pseudolongum เปนจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการชวยยอยอาหารชวยผลิตกรดไขมัน
 สายส้ัน (short-chain fatty acids) และชวยลดการอักเสบ สามารถกําจัดจุลชีพปนเปอน
 ในอาหาร ลดการแยงจับ และยึดเกาะผนังลําไสของจุลชีพกอโรค ทําใหการยอยอาหาร 
 และการดูดซึมเปนไปอยางปกติ ชวยกระตุนการสรางเมือกที่ใชในการจับเชื้อไวรัสโรตา 
จึงลดความเส่ียงในเปนโรคทองเสียชนิดรุนแรงท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโรตาไดเปนอยางดี รวมถึงการทองเสียท่ีเกิดจากเช้ือ Enterovirus 
ท่ีพบไดในเด็กดวย ไบฟโดแบคทีเรียมสามารถผลิตสารตานจุลชีพ เชน L-(+)-lactic acid, bacteriocin และ H2O2 ได นอกจากน้ียัง
ชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันตอการติดเช้ือในลําไสไดดี ชักนําใหมีการผลิต cytokine หรือ chemokine เพ่ือปองกันโรคในรางกายได
เชน gamma-interferon, interleukin - 12, -18 เปนตน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมของเซลลแมคโครฟาจในการกําจัดเชื้อโดยการ
ฟาโกไซต และกระตุนอิมมูโนโกลบูลินเอในลําไสเล็ก นอกจากน้ียังพบรายงานคุณประโยชนของไบฟโดแบคทีเรียมอีกหลายดาน เชน 
ปองกันและลดอาการทองเสียจากการใชยาตานจุลชีพ (antibiotic-associated diarrhea) ปองกันและลดโรคลําไสอักเสบ 
(inflammatory bowel disease) ปองกันและลดอาการลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) ยอยเกลือน้ำดี และปองกัน
ความเปนพิษของเกลือน้ำดีไดอีกดวย ท้ังยังไมกอโรคและปลอดภัยตอผูบริโภค (GRAS หรือ Generally Recognized As Safe) ดวย
คุณประโยชนตอสุขภาพท่ีหลากหลายจึงมีการผลิตและจําหนายไบฟโดแบคทีเรียมในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารออกสูทองตลาด

เปนจำนวนมาก แมวาจะไมมีรายงานถึงปริมาณท่ีแนะนํา แตหลายการศึกษาพบวา โพรไบโอติก ชนิดน้ีไดผลดีเม่ือรับประทานใน
ปริมาณหน่ึงพันลานหนวยโคโลนีตอวัน

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM)
เปนภาวะท่ีรางกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกวาปกติ เน่ืองจากการขาดฮอรโมนอินซูลิน 
(Insulin) หรือการด้ือตอฮอรโมนอินซูลิน สงผลใหกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให
เปนพลังงานของเซลลในรางกายมีความผิดปกติหรือทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ จนเกิด
น้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปลอยใหรางกายอยูในสภาวะนี้เปนเวลานาน
จะทำใหอวัยวะตาง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซอนขึ้น จากขอมูลของสหพันธ
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผูปวยโรคเบาหวาน
ท่ัวโลกราว 425 ลานคนในป 2560 และคาดการณวาจะมีจำนวนผูปวยดวยโรคน้ีมากถึง 
629 ลานคนในป 2588 สำหรับสถานการณโรคเบาหวานในประเทศไทยพบวา คนไทย

โพรไบโอติกส� โพรไบโอติกส� 
กับ เบาหวานกับ เบาหวาน
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      การท่ีผูปวยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดท่ีสูงตลอดเวลาน้ีสงผลกระทบตอระบบ
การทำงานของรางกายเปนอยางมาก เชน ภาวะหลอดเลือดแดงขนาดใหญแข็ง หลอดเลือด
แดงตีบตันทำใหอวัยวะตาง ๆ ขาดเลือดไปเล้ียง เกิดความเส่ือมสมรรถภาพของอวัยวะ 
เกิดความพิการหรือเสียหนาท่ี อาการไตเส่ือม ไตวายเร้ือรัง ซ่ึงนำไปสูการตรวจพบอัลบูมิน 
และน้ำตาลในปสสาวะ มักจะพบความผิดปกติของปริมาณแอนติบอดี โดยเฉพาะ IgG 
และ IgM ที่จะมีปริมาณลดลงในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งทำใหมีโอกาสติดเชื้อ
ไดงายเน่ืองจากภูมิคุมกันโรคต่ำ นอกจากน้ีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ยังสงผลใหเกิดภาวะ
เครียดออกซิเดช่ันจากอนุมูลอิสระท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงการแสดง
ออกของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม และสมรรถนะของเอนไซมในระบบการตาน
อนุมูลอิสระ ไดแก เอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส (SOD), คะตาเลส (CAT) และ
กลูตาไทโอนเปอรออกซิเดส (GPx) เปนตน ซ่ึงจะเปนอันตรายตอเซลลและเน้ือเย่ือของ
รางกายอยางมาก ผลจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากอนุมูลอิสระยังมีความสัมพันธกับ
การอักเสบท่ีหลอดเลือด ซ่ึงจะนำไปสูการแข็งตัวหรือตีบตันของหลอดเลือดอีกดวย ในการ
ศึกษาหลาย ๆ งานวิจัยทั้งในสัตวทดลองและในมนุษย พบวา ภาวะของโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธความผิดปกติของชีวนิเวศจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร (Gut microbiome) 
ในหลายกลไก เชน การใชพลังงาน เมตาบอลิซึมของไขมันในเซลลไขมัน การควบคุมการ
สรางและหล่ัง gut peptide YY and glucagon-like peptide 1, การกระตุน 
lipopolysaccharide toll-like receptor-4 รวมถึงการควบคุมการสงผานของสารท่ีลำไส 
เปนตน ในภาพรวมจะเห็นวาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการ
ทำงานของรางกายหลายระบบ แมจะไมพบความผิดปกติในระยะแรก หากแตไมมี
การควบคุมระดับน้ำตาลรักษา ในระยะยาวก็จะเกิดการสะสมของอาการตางๆ จนแสดง
เปนภาวะท่ีรุนแรงยากตอการรักษาในท่ีสุด 

โพรไบโอติกส� 
กับ การลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน  

ชวงอายุ 20-79 ป เปนโรคเบาหวานรอยละ 8.3 โรคเบาหวานมีหลายประเภท สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เบาหวาน
ประเภทท่ี 1 (Type 1 Diabetes) เกิดจากตับออนไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินได เบาหวานประเภทท่ี 2 (Type 2 Diabetes) 
เกิดจากการท่ีตับออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดไมเพียงพอตอการใช หรือเกิดภาวะการด้ืออินซูลิน (Insulin Resistance) และเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ (Gestational Diabetes) ซึ่งเปนโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหวางการตั้งครรภจากการเปลี่ยนแปลงฮอรโมน โดยที่
ผูปวยไมเคยเปนโรคเบาหวานมากอน โดยเบาหวานชนิดท่ี 2 เปนชนิดน้ีพบมากท่ีสุด (ประมาณ 90%) ของผูปวยเบาหวานท้ังหมด 
ลักษณะรวมท่ีเปนสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน คือ มีรูปรางอวนทวม (abdominal obesity) รับประทานอาหารมากเกินกวา
พลังงานท่ีใช ไมคอยออกกำลังกาย ไมคอยมีกิจกรรมทางกาย (sedentary lifestyle) รวมท้ังมีประวัติเบาหวานในครอบครัว สาเหตุ
เหลาน้ีจะสงผลใหเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดของผูปวยสูง (hyperglycemia) โดยในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร
อยางนอย 8 ช่ัวโมง (Fasting Plasma Glucose : FPG) ผูปวยเบาหวานทุกรายจะตรวจพบน้ำตาลในปสสาวะ และระดับน้ำตาล
ในเลือด มีคาเทากับหรือมากกวา 126 มก./ดล. ในขณะท่ีคนปกติจะมาต่ำกวา 100 มก./ดล. 

ผลของโรคเบาหวานต�อการทำงานของร�างกาย

เปนท่ีทราบกันดีวาส่ิงสำคัญท่ีสุดของการปองกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ตองคอยหม่ันระวังระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดใหอยูเกณฑปกติ เนนการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและสารอาหารครบถวน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ รวมถึงการออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามการควบคุม หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติไดยาก ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีคุณสมบัติลดระดับ
ของน้ำตาลและไขมันในเลือด จึงเปนอีกแนวทางท่ีกำลังไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอยูในกลุมโพรไบโอติกส ท้ังใน

รูปแบบของโยเกร์ิต นม ผงชงละลายน้ำ หรือแคปซูล เน่ืองจากความสามารถของโพรไบโอติกในการยึดเกาะผนังลําไสท่ีดี โพรไบโอติกจะไปใชน้ำตาล

กลูโคสในลำไสและชวยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคลในลำไส จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบของงานวิจัยทางคลินิก 12 งาน 
ซ่ึงรายงานขอมูลของอาสาสมัครรวม 508 ราย พบวา กลุมท่ีไดรับประทานโพรไบโอติกจะมีระดับน้ำตาลลดลง 15 mg/dL และ HbA1c ลดลง 0.54% 
รวมท้ังคา HOMA-IR ก็ดีข้ึนอยางมีนัยสำคัญ อีกการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทางคลินิก 11 งาน ซ่ึงรายงานขอมูลของอาสาสมัครรวม 
614 ราย พบวา ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 9.36 mg/dL สวน HbA1c ลดลง 0.32% อีกการศึกษาหน่ึง ซ่ึงรายงานขอมูลของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
รวม 770 ราย พบวา FPG มีคานอยลง 11.27 mg/dL รวมทั้งลดคา HOMA-IR อยางมีนัยสำคัญ อีกหนึ่งการศึกษาที่นาสนใจ คือ การศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการรับประทานโยเกิรตท่ีมีโพรไบโอติก (Lactobacillus acidophilus La5 และ Bifidobacterium lactis Bb12) กับโยเกิรต
ธรรมดา 300 กรัมตอวัน 6 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาการรับประทานโยเกิรตท่ีมีโพรไบโอติก ชวยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และระดับ
น้ำตาลเฉล่ียสะสม (HbA1c) อีกท้ังชวยเพ่ิมความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในเลือด และเพ่ิมเอนไซมท่ีทำหนาท่ีในการตานอนุมูลอิสระอีกดวย 
ในป 2018 ไดมีการวิจัยโดยทีมนักวิจัยจากเกาหลีใตไดทำการทดลองในกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมยาหลอก กลุมปริมาณปกติ กลุมปริมาณเขมขน
เม่ือท้ัง 3 กลุมทานโปรไบโอติกท่ีมี Lactobacillus gasseri  ครบ 12 สัปดาห พบวาในกลุมท่ีทานโปรไบโอติกปริมาณปกติและปริมาณเขมขน มีไขมัน
ในชองทองลดลง และรอบเอวลดลง เม่ือเทียบกับกลุมยาหลอก โดยเฉพาะในกลุมท่ีปริมาณเขมขน พบวาเห็นผลดีมากกวากลุมปกติจากขอมูลการศึกษา
ท่ีกลาวมาท้ังหมด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงประโยชนจากการบริโภคโพรไบโอติกตอชวยรักษาสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร ชวยการยอย 
การดูดซึมการสรางสารที่มีประโยชนตอรางกาย ลดอาการของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร รวมทั้งลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอไมเรื้อรัง 
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน 
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