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Much more needs to be discovered on
Eczema or atopic dermatitis (AD) is the most
common skin disease in children, and recent data
derived from several studies showed that the
prevalence of AD is still increasing in most Asian
countries. The role of allergic reactions in AD is
still a matter of debate. In some children allergy
is not involved, while in others allergic reactions
can trigger and maintain the skin lesions. Therefore, AD is now considered as a group of skin
diseases with as a common feature the existence
of a chronic skin inflammation. The underlying
mechanisms of AD are not uniform, but differ from
patient to patient, and also differ in one patient
in time, suggesting the existence of different
subtypes of AD, in a complex interplay. From
different studies it is now suggested that at least
4 different players are involved in AD. These
4 players are: congenital skin barrier defects,
allergy, auto immunity (i.e. the production of
auto-antibodies against skin cells), and microbial
agent colonization, especially colonization with
bacteria, mainly Staphylococcus aureus
ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔

the mechanisms of AD and other “players” might
be discovered soon, as the current “4-playermodel” cannot explain all features of AD.
Treatment of AD might change in the near future.
Today’s cornerstones of treatment are still
moisturizers (from a young age to prevent further
skin barrier dysfunctions and allergic sensitization),
local corticosteroids, and antiseptics, but new
future therapeutic approaches become very likely.
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The third edition of exercise physiology
for health, fitness, and performance builds upon
the strengths of the previous two editions with an
improved organization and detailed coverage
of the latest research findings and practices.
The text’s clear explanations and illustrations
enable you to easily grasp and apply the principles
of exercise physiology. Moreover, its many
interactive exercises prepare you for your chosen
career in exercise science, fitness, rehabilitation,
athletic training, or allied health.
This edition begins with an introductory
chapter that explains the text’s organization
and provides an overview of exercise physiology,
basic terminology, and key concepts. Next, four
stand-alone units cover the metabolic,
cardiovascular-respiratory, neuromuscularskeletal, and neuroendocrine-immune systems.
Each of these units thoroughly integrates theory
with its applications to different populations, from
young athletes to the elderly.
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This introductory text offers undergraduates
an essential foundation in exercise science,
an umbrella term used to describe physical activity,
exercise, sport, and athletic performance.
The book covers this dynamic and growing field and
its disciplines, which include clinical exercise
physiology, athletic training, sports medicine, sport
nutrition, biomechanics, and sport psychology. You’ll
learn about body systems, basic nutrition, exercise
behavior, different types of training, disease conditions,
and advanced technology.
Valuable Features Enhance Your Learning
Highlight Boxes draw your attention to important
terms and their definitions.
Interviews with leading exercise science
professionals cover the essential ingredients for a
successful career.
Critical Thinking Questions throughout the
chapters facilitate discussion and application of key
concepts.
Chapters dedicated to professional issues point
you the many career paths available and include expert
forecasts of where the field of exercise is heading.
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วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำเปนสื่อกลางในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข เผยแพร
วิทยาการ ขาวสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเอกสาร
ประชาสัมพันธผลงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและ
ศูนยอนามัยที่ 1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลและ
บุคคลในแวดวงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เสริมสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคลากรกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เทศบาล ภาคเอกชนและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในเลม
เริม่ ดวยเรือ่ งจากปก คือ ตรุษจีน...มัน่ ใจ ซือ้ ของเซนไหวสะอาด
ปลอดภัยจากตลาดสดนาซือ้ 1,218 แหง ตามดวยรายงานพิเศษ
เรื่ อ ง สธ รุ ก โครงการสาธารณสุ ข เพื่ อ การท อ งเที่ ย วสร า ง
มาตรฐานสาธารณสุข-ระบบบริการสุขภาพ งานวิจัยเรื่องการ
ประเมิน ความสะอาดความปลอดภัยของน้ำบริโภคในครัวเรือน
การศึ ก ษาเพื่ อ กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิ น
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ฟ ลู อ อไรด เ กิ น
มาตรฐานในน้ำดืม่ จังหวัดตาก การสำรวจสถานการณปนเปอ น
สารตะกัว่ ในหมอกวยเตีย๋ วพืน้ ทีศ่ นู ยอนามัยที่ 3 ภายใตนโยบาย
กวยเตีย๋ วอนามัย การนำนโยบายความปลอดภัยดานอาหารมา
ใชในทางปฏิบตั กิ บั สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีตอการบริการทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา บทความเรือ่ งการฆาเชือ้ โรคในน้ำดวยคลอรีน
ครัวไทย...จะเปนครัวโลก...ตอนแลวรูจักกฎหมายไทยดีรึยัง?
จริงไหมไมควรรับประทานยาพรอมนมหรือน้ำผลไม? จริยธรรม
นำใจ เรื่องเลา ขาวชมรม สรุปขาวสุขาภิบาล 3 และกิจกรรม
สุขาภิบาลอาหาร
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