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ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามคณะกรรมการเขต กรรมการจังหวัดสมัยที่ 20
นายมานพ  หล่อวงศ์สกุล
นายสวิน  ฌานะจารี
นางสาวเกศกาญจน์  ลิมเรืองวุฒิกุล
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ภก.ทวีเกียรติ  ศุทธาดิศัย
นางวิมลลักษณ์  กิตติศรีไสว
นายสุพัฒน์ ตันติภัทราศิลป์
นางณัฐวดี  เชษฐชัยยันต์
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กรรมการเขต ภาษีเจริญ
กรรมการเขต คลองเตย
กรรมการเขต บางกะปิ
กรรมการเขต บางขุนเทียน
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นายอดิศร  กาญจนโสภา
นายณัฎฐ์พัฒน์  ทวีคงปัญญา
นายอาลัก  ทัศนปริชญานนท์
นายจิรศักดิ์ พิทักษ์พรไพศาล
นายกังวาน หวังยิ่งเจริญ
นายชูวิทย์  สายพรหม
ภก.จิรพงษ์ แม้นจริง
นายณัฐพล  ยวดยิ่ง
นายจักรพรรดิ  ไชยสิทธิ์
นางสาววันทนีย์  ตังประเสริฐ
นายคามิน  ลิ้มสุวัฒน์
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คุณสุมิตรา บุญศิริ
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สมาคมรานขายยา
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แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
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โทรสาร. 0 2890 2917
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Facebook : สมาคมรานขายยา
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วัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้า
ลำาไส้แปรปรวน จบ! ด้วย “ธาตุบรรจบ”
ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนชนิดน้ำา
“จุดจู๋ซานหลี่ 足三里ST36”
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ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เนื่องจากมิใช่วารสารเพื่อจำาหน่าย แสวงหาผลกำาไร
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วัตถุประสงค์
1. เป็นสือ่ กลางเพือ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านขายยาของสมาชิก
ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
ประสานความสามัคคีและแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น
3. เผยแพร่ขา่ วสารและวิชาการในวงการยา

สารจาก
นายกสมาคมร้านขายยา
นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน วิกฤตโควิด- 19 ถือว่าเป็นบททดสอบครั้งสำ�คัญของธุรกิจทุกคน แม้จะผ่านมาได้
แต่อนาคตไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ แนวคิดในการบริหารธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เป็น
อย่างดีในทุกสถานการณ์จงึ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ และธุรกิจทีจ่ ะแข็งแรงและเติบโตในอนาคตได้นน้ั จำ�เป็นต้องมีการปรับตัว
ต่อยอด มองหาโอกาสและปรับตัวให้เร็ว ในช่วงปลายปีจากมาตรการต่างๆ ของรัฐที่กระตุ้นออกไปอาจจะทำ�ให้
ดีขึ้นได้ ท่ามกลางวิกฤตต้องมีโอกาส แล้วโอกาสของเราคืออะไร วัคซีนเป็นความหวังของทุกคน ต่อให้ไม่ได้ผล
100 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องฉีดกันก่อน ในส่วนของสมาคมฯ ผมก็ได้ทำ�หนังสือขอให้ทางกองควบคุมโรคเปิดช่องทาง
ให้สมาชิกของสมาคมฯ ลงทะเบียนในกลุ่มของสมาชิกสมาคมร้านขายยาเพื่อขอสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนและได้รับ
การอนุมัติจากกองควบคุมโรคให้สมาคมฯ แจ้งส่งรายชื่อของสมาชิกที่จะรับการฉีดไปให้ทางกองด่วนเพื่อนัดวัน
ที่ฉีด เป็นสิ่งที่สมาคมฯ ทำ�เพื่อสมาชิกด้วยความห่วงใย
ในส่วนงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของสมาคมร้านขายยาได้เลื่อนออกไปแล้วครั้งหนึ่ง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าถ้าสถานการณ์เรื่องโควิดลดลงในปีนี้ งานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีต้องเกิดขึ้นแน่ในวันอาทิตย์ที่ 19
กันยายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค อย่างแน่นอน ขอกำ�ลังใจจากสมาชิกทุกๆ ท่านด้วยครับ
ในช่วงระยะนี้ทางสมาคมร้านขายยาจัดประชุมวิชาการทางออนไลน์ร่วมกับบริษัทต่างๆ โดยมีเนื้อหา ความ
รู้แตกต่างกันไป ขอเชิญชวนให้สมาชิกและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังและติดตามข่าวสารจากทางสมาคมฯ ว่าวันเวลา
ช่วงไหนที่มีจัดสัมมนาก็ขอเข้ามาเป็นกำ�ลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำ�ในการให้ความรู้ดัวยนะครับ
สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านประสพความสุข สวัสดีทุกๆ ท่านด้วยครับ...

(นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา)
นายกสมาคมร้านขายยา
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สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ครึง่ ปีผา่ นไปไวเหมือนโกหก สำ�หรับวิกฤตโควิด-19 ในสถานการณ์
ปัจจุบนั ก็ถอื ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง ยังไม่สามารถทำ�อะไรได้มาก ทัง้ ร้านค้า คลินกิ หรือว่าธุรกิจต่างๆ ก็กลับมาเปิด
ได้บา้ ง แต่จะมีการเปลีย่ นรูปแบบไปตามสถานการณ์ แต่สว่ นมากอาจจะเน้นไปใช้เรือ่ งของการนำ�สือ่ ออนไลน์มา
ปรับใช้มากขึน้
สำ�หรับธุรกิจร้านขายยา หลายๆ ร้านอาจเจอพิษจากโควิด-19 บ้าง เช่น ยอดขายตกลงไปบ้าง หรือว่าสินค้าบาง
อย่างขาดตลาด ถ้ามองแง่ดกี ไ็ ม่นา่ เท่ากับธุรกิจบางธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง เช่น ร้านอาหารต่างๆ หรือว่า
ธุรกิจกลางคืนมากมาย สำ�หรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรง ผมก็ขอเป็นกำ�ลังใจให้พวกท่านสามารถผ่านสถานการณ์
ทีเ่ ป็นอยูน่ ไ้ี ปให้ได้นะครับ
ปัจจุบนั สมาคมฯของเราก็ไม่ได้นง่ิ เฉยกับสถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่ ทางสมาคมฯ ก็พยายามช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผล
กระทบจากโควิด-19 โดยมีการจัดโครงการสมาคมร้านขายยาและเครือข่ายพันธมิตรร่วมใจต้านภัยโควิด ซึง่
เป็นโครงการทีส่ มาคมฯและเครือข่ายพันธมิตรไม่วา่ จะเป็นรูปแบบของบริษทั องค์กร หน่วยงาน ร้านขายยา และ
เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ในวงการยาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เดียวกันคือ ช่วยเหลือสังคมและคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ทัง้ ในรูปแบบของเงินตามกำ�ลังทีเ่ ราช่วยได้ หรือรูปแบบของสินค้าอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์มากมาย
ประชาสัมพันธ์อกี สักหน่อยนะครับ ในช่วงเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงสิงหาคมนี้ ทางสมาคมร้านขายยาร่วม
มือกับบริษทั ยาต่างๆ โดยจัดอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ส่วนเรือ่ งของหัวข้อการอบรมและเวลาในการอบรมนัน้
สามารถดูรายละเอียดในหน้ากิจกรรมทางวารสารยาฉบับนี้ และทางสมาคมฯจะมีการแจ้งผ่านทาง Facebook และ
line official ของสมาคมฯ อีกทีนะครับ
และท้ายทีส่ ดุ ผมอยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านทีค่ อยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในเวลาทีพ่ วกเราชาวไทยมี
ปัญหาร่วมกัน สำ�หรับผมคำ�ว่า “คนไทย เราไม่ทง้ิ กัน” ไม่หายไปไหนครับ ยังคงอยูก่ บั พวกเราคนไทยทุกคน

(นายภาสกร สกุลปิ่นจง)
บรรณาธิการ
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ระเบียงขาว อย.

อย. พร้อมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง
อย. ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกกัญชา กัญชง ให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร เครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประสงค์นำาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ขอให้ศึกษาราย
ละเอียด ประกาศ หลักเกณฑ์ข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย.พร้อมสนับสนุนเต็มที่
นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิด
เผยว่า จากกรณีที่มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ออกมาสะท้อน
ปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปกัญชา กัญชงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังติดขัดในเรื่อง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตนั้น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ได้ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกกัญชา กัญชง ให้สามารถ
นำาไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้แล้ว กรณี
การนำาไปใช้ในเครื่องสำาอาง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกำาหนดเงื่อนไขการ
ใช้น้ำามันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงส่วนของกัญชาส่วนของกัญชง รวมทั้งสารสกัด
ที่มีสารแคนนาบิไดออล (จากกัญชาและกัญชง) แล้ว และเพื่อความปลอดภัยของผู้
บริโภค คณะกรรมการเครื่องสำาอางยังได้ออกประกาศให้แสดงคำาเตือนที่ฉลากของ
เครื่องสำาอางดังกล่าวด้วย
รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สำาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร อย. ได้จัดทำาประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง กำาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำา
เข้า หรือจำาหน่าย มีผลบังคับใช้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปลดล็อกกัญชา กัญชง
ที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้สามารถนำามาใช้ในอาหาร ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ.2564 เรื่องเมล็ดกัญชง น้ำามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำามันจาก
เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงให้สามารถนำามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น ส่วนน้ำามันจากเมล็ดกัญชง
ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำามัน ผลิตภัณฑ์ทำาขนมปัง เป็นต้น ทั้งนี้ให้ใช้ในปริมาณตามเงื่อนไขที่กำาหนด และ
อยู่ในระหว่างจัดทำา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคน
นาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม
ในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีคำาแนะนำาสำาหรับการขออนุญาตลผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตำารับยา
จากสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบและกิ่งก้านกัญชา ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยา
แก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารหนัก และโรคผิวหนัง และยาแก้โรคจิต 2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใช้ภายนอก ที่ใช้ใบ
ลำาต้น กิ่ง ก้าน ราก สารสกัดกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบที่ไม่ใช่สารออกฤทธิ์ 3) ชาสมุนไพรจากใบกัญชา กัญชง
อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศคำาชี้แจง คำา
แนะนำา รวมถึงหลักเกณฑ์ในการจดแจ้งเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้จาก www.fda.moph.go.th ขอคำาปรึกษาได้ที่ อย.ซึ่ง อย. พร้อมสนับสนุน อำานวยความ
สะดวก เพื่อส่งเสริมการนำาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อนำารายได้สู่ชุมชนและประเทศชาติ
รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด
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อย. แจงเครือ่ งตรวจวัดออกซิเจนในเลือด
ที่ปลายนิ้ว ไม่ใช่เครื่องยืนยันการติดเชื้อ
โควิด-19
อย. ขอประชาชนทำาความเข้าใจเครือ่ งตรวจวัดระดับออกซิเจน
ในเลือดที่ปลายนิ้ว ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยยืนยันการ
ติดเชื้อโควิด-19 แต่ใช้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการเฝ้าระวังและ
ติดตามอาการของผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทำาหน้าทีต่ รวจวัดระดับออกซิเจน
ในเลือดของร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจ
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีทม่ี สี อ่ื ต่างๆ โฆษณา
แนะนำาให้ประชาชนหาซือ้ เครือ่ งตรวจวัดออกซิเจนในเลือดทีป่ ลายนิว้
มาไว้ติดบ้านเพื่อวัดระดับออกซิเจนในร่างกายและตรวจสอบว่า
ตนเองติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้น สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ขอเรียนว่า เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่
ปลายนิว้ ไม่ใช่เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัยยืนยันการติดเชือ้ โควิด-19
แต่ใช้ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ
เพื่อประเมินสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือติดตามอาการของผู้ป่วย
รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์ เช่น ติดตามโรค หรืออาการบาดเจ็บ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของ อย. ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำาเข้าต้องดำาเนินการยื่นขออนุญาตกับทาง อย. เสียก่อน รวมไปถึงการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำาทั้ง
ปรับ ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในกระบวนการผลิตและการนำาเข้า รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำา
เสมอ เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน และตรวจสอบ
การโฆษณาไม่ให้มีการกล่าวอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แต่สำาหรับเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดรูปแบบ
อื่นๆ หากไม่ได้ใช้งานทางการแพทย์ เช่น การกีฬาหรือการท่องเที่ยว จะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์และไม่ต้องขอ
อนุญาตกับ อย.
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ของ อย.
www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน
อย. 1556 และสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ
“COVID19” แล้วคลิกไปที่ “ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง” หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก FDAThai
หรือ ไลน์ FDAThai”
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บทความพิเศษ
ภญ.ปิยารัตน์ ตรีรัตนประคอง

When the protection blooms:
The Essential Vaccine in COVID-19 era

วัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้า
สวัสดีค่ะทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด
สิบเก้ากำาลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียว เมื่อได้ทบทวนอย่าง
ถี่ถ้วนจากข้อมูลวิชาการ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว ก็ไม่
อาจปฏิเสธได้เลยนะคะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบ
เก้าก็มีความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานี้ ผู้เขียนเชื่อว่า
ทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เป็นที่น่าเสียดายที่
ประเทศไทยมีตัวเลือกวัคซีนไม่มากนัก และขึ้นกับการจัดสรร
ของภาครัฐ ดังนั้นหากท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีด ผู้เขียนเองก็อยาก
ให้ศึกษาข้อมูลวัคซีนจากบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้
ถี่ถ้วนมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจฉีดวัคซีน
ในบทความนี้ทางผู้เขียนจะขอยกเนื้อหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้ามาก่อนหัวข้อวัคซีนเสริมในเด็กนะ
คะ โดยจะยกข้อมูลบางส่วนของทางองค์การอนามัยโลก (WHO; World Health Organization) และองค์กร
PAHO (Pan American Health Organization) มาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ให้กับตัวเอง รวมทั้งใช้ในการตอบคำาถามกับลูกค้าที่เข้ามาร้านยาในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านแรก
ที่ได้สัมผัสกับประชาชนทั่วไปนะคะ
ปัจจุบันวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้าที่มีใช้ในวงกว้างมี 16 ยี่ห้อ วัคซีนที่ทาง WHO และ PAHO แนะนำา
ตอนนี้มีดังนี้
1. Pfizer-BioNTech vaccine
2. Moderna vaccine
3. AstraZeneca vaccine
4. Janssen vaccine
5. Sinopharm vaccine
6. Sinovac vaccine
ในประเทศไทยที่มีการนำามาฉีดให้กับประชาชนจะเป็น AstraZeneca vaccine และ Sinovac vaccine ซึ่ง
ผู้เขียนจะนำาข้อมูลคร่าวๆ ของวัคซีนทั้งสองตัวที่ได้อ่านจากข้อมูลที่มีในเว็บไซด์ของทาง WHO มาเล่าให้ฟังนะ
คะ
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AstraZeneca vaccine เป็นชนิด ChAdOx1-S [recombinant] vaccines against COVID-19 ฉีด 2
เข็มห่างกัน 4-12 สัปดาห์ ในคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปฉีด Intramuscular เนื่องจากข้อมูลในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า
18 ปียังมีไม่เพียงพอ ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี มีการศึกษาด้านประสิทธิภาพ (Efficacy) ใน phase 3 ใน United
states 85% และการศึกษาด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ใน United Kingdom พบว่ามีประสิทธิผลดีในการ
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราตายได้ในคนไข้กลุ่มดังกล่าว จึงแนะนำาให้ฉีด
ในผู้สูงอายุ
การศึกษาด้านประสิทธิภาพใน phase 3 ที่ United Kingdom บลาซิล อเมริกาใต้ มีประสิทธิภาพ (Efficacy)
ในการป้องกันอาการจากการติด SAR-CoV-2 ที่ 63% พบว่าเทรนของประสิทธิภาพจะสูงขึ้นหากระยะห่างการ
ฉีดเข็มแรก และเข็มที่สองห่างกันมากขึ้น ทาง WHO จึงแนะนำาว่าช่วงระยะห่างที่ดีที่สุดในการฉีดเข็มแรกและ
เข็มที่สองคือช่วง 8–12 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นโดยมีการรวม
กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีเพิ่มเติมเข้ามา (ดูหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว 15 วัน สองเข็มฉีดห่างกัน
28 สัปดาห์) พบว่าคนที่ได้รับวัคซีนทุกช่วงอายุ มีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกันอาการจากการติด
SAR-CoV-2 ที่ 76% หากดูเฉพาะกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกันอาการ
จากการติด SAR-CoV-2 สูงถึง 85%
Sinovac vaccine (Sinovac-CoronaVac (COVID-19) vaccine) เป็นชนิด Aluminium-hydroxideadjuvanted, inactivated whole virus vaccine ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ในคนอายุมากกว่า 18 ปีถึง 60
ปีฉีด Intramuscular เนื่องจากข้อมูลในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า 18 ปียังมีไม่เพียงพอ และผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี
มีข้อมูลด้านความปลอดภัยยังน้อยอยู่ แต่ในทางทฤษฎีนั้นวัคซีนควรจะมีความปลอดภัยไม่แตกต่างจากผู้ที่อายุ
น้อยกว่า 60 ปี อย่างไรก็ตามยังคงต้องการข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่ทำาการศึกษาจริงเพิ่ม
เติมเพื่อเพิ่มน้ำาหนักด้านความปลอดภัยในคนกลุ่มที่อายุมากกว่า 60 ปี หญิงตั้งครรภ์ยังไม่มีข้อมูลจะให้เมื่อชั่ง
ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว
ในด้านของประสิทธิภาพใน Phase 3 มีที่อินโดนีเซีย (มีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกันอาการจาก
การติด SAR-CoV-2 ที่ 65.3%) ที่ตุรกี (มีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกันอาการจากการติด SARCoV-2 ที่ 83.5%) ที่บราซิล (กลุ่มตัวอย่างได้รับวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 14 วัน) นอกจากนี้ในเอกสารของ WHO
ยังมีระบุประสิทธิภาพใน Phase 3 ที่ประเทศบราซิลเพิ่มเติมโดยมีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกัน
อาการจากการติด SAR-CoV-2 ที่ 51% มีประสิทธิภาพ (Efficacy) ในการป้องกันอาการรุนแรง (Severe
COVID-19) 100% ลดการนอนโรงพยาบาลได้ 100% หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 14 วัน
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จากข้อมูลของ WHO และ PAHO จะเห็นได้ว่าการที่วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนย่อมมีการศึกษาเพื่อ
พิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยก่อนนำามาใช้ในวงกว้าง แม้ว่า Efficacy data ของวัคซีนทั้งคู่มีความ
หลากหลายมาก ทั้งนี้ขึ้นกับ Conditions ของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำาการศึกษา หรือประชากร
ที่ทำาการศึกษา จึงตอบได้ยากว่าตัวไหนดีกว่า ในส่วนของด้านความปลอดภัยของวัคซีนอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่า
หากวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ย่อมมีการศึกษาด้านความปลอดภัยที่มากเพียงพอ อย่างไรก็ตามวัคซีน
ทั้งคู่มีผลข้างเคียงที่ทำาให้เกิดลิ่มเลือดได้ ซึ่งเป็น Serious side effect ที่มีทั้ง 2 ยี่ห้อ ดังนั้นสิ่งที่ต้องตระหนัก
อย่างมากคือในคนไข้ที่กินยาหรือมีภาวะของร่างกายที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้ง่าย
จำาเป็นต้องมีการ
ปรึกษาแพทย์ และติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน PAHO ก็ยังไม่ได้ให้ตอบว่าวัคซีนยี่ห้อใด
ดีที่สุด และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีน ไม่ว่าตัวใดที่หน่วยงานในประเทศเสนอเพื่อป้องกันไวรัสโควิดสิบ
เก้า ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจรับวัคซีนกับทุกๆ คนนะคะ พบกันใหม่
บทความหน้าค่ะ
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1. Pan American Health Organization.(2021).COVID-19 Vaccines. แหล่งข้อมูล:https://www.paho.org/en/covid-19vaccines.
2. Pan American Health Organization.(2021). Frequently Asked Questions: COVID-19 vaccines. แหล่งข้อมูล: https://
www.paho.org/en/covid-19-vaccines/frequently-asked-questions-covid-19-vaccines
3. World Health Organization. (24 May 2021). Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19
vaccine, CoronaVac: Interim guidance, developed by Sinovac. แหล่งข้อมูล:https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Sinovac-Coronavac.
4. World Health Organization. (21 April 2021). Interim recommendations for use of the ChAdOx1-S [recombinant]
vaccine against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vaccine AZD1222, SII Covishield, SK Bioscience):
Interim guidance. แหล่งข้อมูล: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_
recommendation-AZD1222-2021.1
5. FasterCures. (8 June 2021). VACCINES IN USE. แหล่งข้อมูล: https://www.covid-19vaccinetracker.org/authorizedvaccines

Thai Pharmacies Association 19

ยาใจ
พท.ว.ภ.อุไรศรี เอกเศวตอนันต์ (หมอแดง แพทย์แผนไทย)

ลำาไส้แปรปรวน จบ! ด้วย “ธาตุบรรจบ”

“ลำาไส้แปรปรวน” อีกโรคยอดฮิตของคนสมัยนี้ เดี๋ยวก็ปวดท้อง ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายไม่สุด ท้องอืด
ง่าย ลมในท้องเยอะ รู้สึกไม่สบายท้อง ปวดท้องส่วนล่างหน่วงๆ เกร็งๆ ไปโรงพยาบาลก็ได้เพียงยามาบรรเทา
อาการปลาย บางคนเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง ไปรับยาจนเครียด “เอ๊ะ นี่ฉันเป็นมะเร็งลำาไส้รึเปล่า?”
ใครที่กำาลังทรมานกับอาการนี้อยู่ ลองฟังสาเหตุของโรคในทางแพทย์แผนไทยดูค่ะ สาเหตุที่แท้นั้นใกล้ตัว
มาก และข่าวดีคือเรารักษาด้วยตัวเองได้ นำามาแบ่งปันเพื่อเป็นทางเลือกนะคะ

กลไกการเกิดโรคลำาไส้แปรปรวน

ในทางแพทย์แผนไทย โรคลำาไส้แปรปรวนเป็นโรคทางวาตะ
หรือโรคทางลมอย่างหนึง่ เกริน่ ก่อนว่า ลมในร่างกายของเราแบ่ง
ตามทิศทางการเดินออกเป็น 6 กอง คือ
1. ลมพัดขึ้นบน (ลมอุทธังคมาวาตา)
2. ลมพัดลงล่าง (ลมอโธคมาวาตา)
3. ลมพัดในไส้ (ลมกุจฉิสยาวาตา)
4. ลมพัดนอกไส้ (ลมโกฏฐาสยาวาตา)
5. ลมพัดทั่วร่างกาย (ลมอังคมังคานุสารีวาตา)
6. ลมหายใจเข้าออก (ลมอัสสาสะปัสสาสะ)
ลมที่ทำาให้เกิดอาการนี้คือ “ลมในไส้และลมนอกไส้” ซึ่งเป็นลมที่เกิดในช่องท้อง ทำาหน้าที่ให้อวัยวะ
บีบคลาย เกิดการเคลื่อนไหว ย่อย ดูดซึมและขับออก ทำางานสอดประสานกับไฟย่อย (ปิตตะ) และคูถเสมหะ
(เสมหะ) เป็นกระบวนการที่ดำาเนินไปตามธรรมชาติ
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แต่ปัญหาเกิดเมื่อลมสองกองนี้เกิดการกำาเริบหรือหย่อน ทำาให้
การย่อยทำาได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ เกิดการตกค้างของอาหารเก่ากลาย
เป็นกรีสังหรือของเสียคงค้างในไส้ ของเสียหมักหมมนานวันเข้าเกิด
เป็นลมเป็นเถาดานบริเวณท้องน้อย กระเทือนให้ระบบคูถเสมหะหรือ
การขับถ่ายปรวนแปร เดี๋ยวถ่ายแข็งเดี๋ยวถ่ายเหลว ท้องอืด ลมเยอะ
และไม่สบายท้อง วนเวียนกันอยู่แบบนี้ตามกลไก “ปิตตะ > วาตะ >
เสมหะ”
“อาหาร” “อารมณ์” 2 สาเหตุลำาไส้แปรปรวน!
ถ้าถามว่าเหตุใดไฟย่อยถึงแปรปรวน กระทบลมในไส้และนอก
ไส้ ตอบได้ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายใต้ความเร่งรีบกดดัน
(อารมณ์) การกินที่ไม่เอื้อให้ไฟย่อยทำางานได้เต็มที่ (อาหาร) และ
วินัยในการขับถ่าย
พฤติกรรมการกินและอาหารที่ทำาร้ายระบบย่อยประกอบด้วย
• กินเร็ว กินดึก กินมากไป กินน้อยไป กินไม่เป็นเวลา กิน
แล้วนอน
• กินอาหารรสจัดเป็นประจำา ต้องดืม่ แอลกอฮอล์หลังมือ้ อาหาร
• กินผักใบเขียวมากเกินไป กินซ้ำาๆ ไม่ครบ 5 หมู่
• อาหารมื้อหลักไม่กิน (บางคนเกิดอาการช่วงลดน้ำาหนัก)
กินชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว อาหารเสริม ทำาให้อวัยวะในที่เกี่ยวกับ
ระบบย่อยอ่อนแอเนือ่ งจากไม่ได้รบั สารอาหารจากธรรมชาติทเ่ี พียงพอ
• ไม่ค่อยได้กินกากใย (ผัก ผลไม้สด)
• ดื่มน้ำาน้อย
ส่วน “อารมณ์ความรู้สึก” หลายคนอาจคิดว่าเกี่ยวกันด้วย
หรือ ความจริงกายกับใจเชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออก ท้องของ
เราอ่อนไหวมาก อะไรที่เข้าหัวจะลงท้องทันที คนที่มีความเครียด
สะสม งานที่ทำามีความกดดัน พลาดไม่ได้ งานที่ใช้สมองเป็นหลัก
คนที่ครุ่นคิด คิดมาก ลุ้นหวังกับอะไรบางอย่าง กังวลลึกๆ เช่น
หลายคนเกิดอาการนี้ช่วงที่พยายามลดน้ำาหนัก หรือทำางานโปรเจค
สำาคัญ ไปจนถึงคนที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ
เหล่านี้ล้วนส่งผลถึงลำาไส้และระบบย่อย
เวลาเรารูส้ กึ ไม่สบายท้อง เรามักพึง่ ยาทีช่ ว่ ยบรรเทาอาการ หรือ
หาคุณหมอเพือ่ ให้ชว่ ยวินจิ ฉัยโรค สุดท้ายไม่ได้สงั เกตตัวเอง ไม่เคย
รูว้ า่ อาการทีเ่ ป็นเกิดมาจากการใช้ชวี ติ ส่วนใด การกินการอยูแ่ บบไหน
ที่ทำาให้เป็นเรื้อรัง เอาแต่กินยาปัจจุบันซ้ำาไปมาจนระบบย่อยรวน
กระทบเป็นลูกโซ่ไปหลายระบบ
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วิธีรักษา “แก้ที่เหตุนำา บรรเทาที่เหตุปลาย”
เมื่อทราบที่มาแบบนี้แล้ว เราน่าจะเบาใจได้ว่าถ้าเราสังเกตตัวเอง
และมีการปรับพฤติกรรมต้นทาง ฟื้นฟูระบบย่อยให้กลับมาเป็นปกติอีก
ครั้ง เจ้าโรคลำาไส้แปรปรวนก็สามารถดีขึ้นได้ แดงสรุปคำาแนะนำาไว้แบบ
นี้ค่ะ
1. กินข้าวเช้า เคี้ยวให้ละเอียด ไม่เร่งรีบในการกิน และไม่กินมื้อ
ดึก
2. กินอาหารที่มีสมุนไพรช่วยย่อยเป็นส่วนประกอบเพื่อจุดไฟย่อย
เช่น ขิง ข่า กระชาย กะเพรา โหระพา พริกไทย ใบแมงลัก ฯลฯ เลี่ยง
การปรุงเพิ่มด้วยเครื่องปรุงรสจัดจ้าน
3. กินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสดใหม่ เพือ่ ให้ได้รบั สารอาหารบำารุงกระเพาะและลำาไส้ให้แข็งแรง
4. ให้ความสำาคัญกับการขับถ่าย ธาตุแต่ละคน หนักเบาไม่เท่ากัน เราควรสังเกตร่างกายตัวเองว่ากินอะไร
พฤติกรรมแบบไหน ช่วงเวลาใดที่เอื้อให้เราขับถ่ายได้ดี พยายามดื่มน้ำาสะอาดและกินกากใย กินอาหารที่มีพรี
และโพรไบโอติกส์ เหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำาไส้ ให้ระบบขับถ่ายดี ให้ลำาไส้ซึ่งหมายถึงระบบย่อย
ของเราแข็งแรงในระยะยาว
5. ออกกำาลังกายเบาๆ ทุกวัน ให้ลมในร่างกายได้ขับเคลื่อน ไหลเวียน
6. ดูแลอารมณ์ ความคิดจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิหรือทำากิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจให้สบาย “ใจนำากาย”
นอกจากจะทำาให้หายจากโรคลำาไส้แปรปรวนแล้ว เราจะห่างไกลจะโรคอื่นๆ ด้วย
จบ “ลำาไส้แปรปรวน” ด้วย “ยาธาตุบรรจบ”
ในช่วงที่มีอาการ มียาแผนไทยขนานหนึ่งที่ช่วยแก้อาการลมในท้อง
ที่เกิดแต่ธาตุผิดปกติได้เป็นอย่างดี ยาขนานนั้นคือ “ยาธาตุบรรจบ”
ความหมายคือบรรจบธาตุลมที่แปรปรวนให้สงบลง
“ยาธาตุบรรจบ” เป็นยาสามัญประจำาบ้านแผนไทยในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่ค่อนข้างปลอดภัย มีทั้งรูปแบบผง เม็ดลูกกลอน และเม็ด
แคปซูล วางขายในร้านขายยาไทยทั่วไป
รสยาของตำารับออกสุขุมร้อน มีตัวยาหลักคือ เนื้อลูกสมอไทยและ
โกฐก้านพร้าว ตัวยาช่วยเป็นสมุนไพรรสร้อนที่ช่วยกระจายกองลมในไส้
ให้เคลื่อนตัว บรรเทาอาการมวนท้อง จุกเสียดในช่องท้อง ช่วยจุดไฟย่อย
และเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคูถเสมหะ ทำาให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายดีขึ้น
ตำารับยาแผนไทยนั้นมุ่งปรับสมดุลธาตุที่ต้นเหตุ เมื่อระบบปิตตะ วาตะ เสมหะกลับสู่สมดุล อาการแปรปรวน
ในช่องท้องก็จะค่อยๆ ดีขึ้น ยิ่งเราปรับพฤติกรรมต้นเหตุ ดูแลฟื้นฟูระบบย่อยจากการกินให้ดี ผ่อนคลายอารมณ์
ตึงเครียด เมื่อต้นเหตุได้รับการแก้ ปลายเหตุจะไม่ดีขึ้นได้อย่างไร
แดงมีพูดสรุปโรคนี้พร้อมแนะนำาการใช้ยาไทยที่ถูกต้องไว้ในคลิป “ลำาไส้แปรปรวน จบด้วยธาตุบรรจบ
l EP.69” เข้าไปกดติดตามและดูได้ที่ช่องยูทูป Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน ครั้งต่อไปจะมีข้อมูลอะไร
ดีๆ มาฝากอีก อย่าลืมติดตามนะคะ
คลิปลำาไส้แปรปรวน>> https://youtu.be/hipvYqm1xK8
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แวะร้านยา
ภก.ณัฐพงษ์ สายแก้ว

ยาบรรเทาอาการ

กรดไหลย้อนชนิดน้ํา
กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reﬂux disease: GERD) หมาย
ถึงภาวะอันเกิดจากการมีสารจากกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมา ทำาให้เกิดอาการ
ที่รบกวนหรือมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะดังกล่าวและ/หรือมีภาวะ
แทรกซ้อนจากสิ่งไหลย้อนดังกล่าว สิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาไม่จำาเพาะเฉพาะกรด
กล่าวคืออาจเป็นกรดอ่อน ด่างหรือแก๊สก็ได้1
อาการแสดง1
=
มีอาการปวด แสบร้อน บริเวณหลอดอาหาร
=
มีอาการแสบร้อนทรวงอก (Heartburn) เรอเปรี้ยว (Regurgitation)
=
มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
=
มีอาการจุกแน่นหรือรู้สึกมีก้อนอาหารค้างในลำาคอ โดยมีอาการกลืน
แล้วเจ็บ (Odynophagia) และมีอาการกลืนลำาบาก (Dysphagia) ร่วมด้วย
ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนชนิดน้ำา
ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนชนิดน้ำา เป็นยาที่นิยมใช้ในการบรรเทาอาการกรดไหลย้อน ซึ่งจะประกอบ
ด้วยตัวยาสำาคัญ คือ Aluminium hydroxide และ Magnesium hydroxide โดยยาจะมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน
ซึ่งจะทำาปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร ทำาให้ความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลดลงมีผลทำาให้การทำางาน
ของเอนไซม์ Pepsin ในกระเพาะอาหาร ทำางานได้น้อยลง จากกลไกการออกฤทธิ์ดังกล่าวจึงทำาให้กระเพาะ
อาหารมีความเป็นกรดลดลง (ค่า pH ในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น)
เนื่องจากยา Aluminium hydroxide และ Magnesium hydroxide มีให้เลือกหลายยี่ห้อในท้องตลาด การ
เลือกยาดังกล่าวมีข้อพิจารณาดังนี5้
1. ใช้ Aluminium hydroxide และ Magnesium Hydroxide ในรูปแบบ Viscous Gel (Paste) ซึ่งมีข้อ
แตกต่างกับรูปแบบที่ไม่ใช่ Viscous Gel (Paste) ดังนี้
ความแตกต่าง

รูปแบบ Viscous Gel (Paste)
รูปแบบอื่นๆ
รสชาติ
ให้ความรู้สึกสัมผัสในปากที่ดีกว่า อาจมีรสสัมผัสของผงยาในปาก
ไม่มีรสฝาด เนื่องจาก Viscous
และรู้สกึ ถึงรสชาติฝาดได้
Gel (Paste) มีอนุภาคที่เล็กและ
ละเอียด
ค่าความสามารถในการลดกรดของ มีค่า ANC สูงกว่า จากการ
มีค่า ANC ต่ำากว่า
ยา (ANC)
ทดสอบค่า ANC พบว่า คุณภาพ
ของวัตถุดิบที่ใช้มีผลต่อค่า ANC
ของยาลดกรดด้วย6
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ความแตกต่าง
การตกตะกอนแยกชั้น
(Sedimentation ratio)
ความสม่ำาเสมอของปริมาณยาต่อ
การรับประทาน 1 ครั้ง

รูปแบบ Viscous Gel (Paste)
มีการตกตะกอนแยกชั้นน้อย ซึ่ง
แสดงว่ายามีความคงตัวที่ดีกว่า
ได้ปริมาณยาใกล้เคียงหรือตรงตาม
ที่ระบุในฉลาก เนื่องจากอนุภาคที่
เล็กและละเอียด มีการตกตะกอน
น้อย ทำาให้ขนาดยาที่ได้รับมีความ
สม่ำาเสมอ

รูปแบบอื่นๆ
มีการตกตะกอนแยกชั้นมากกว่า
ซึ่งแสดงว่ายามีความคงตัวน้อยกว่า
อาจได้ปริมาณยาที่รับประทาน
น้อยกว่าที่ระบุในฉลาก เนื่องจาก
อนุภาคของยาที่ใหญ่กว่า และตก
ตะกอนได้ง่ายกว่า

2. วัตถุดิบที่ใช้ (Raw materials) ผลิตโดยบริษัทที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
3. มีประสิทธิภาพในการลดกรดสูง จากการทดสอบค่า Acid Neutralizing Capacity (ANC) คือ ค่า
ความสามารถในการลดกรดของยา ที่ทำาให้กรดมีความเป็นกลางในปริมาณยาที่น้อยที่สุดที่แจ้งบนฉลาก ตาม
มาตรฐาน USP
4. มีการตกตะกอนแยกชั้นน้อย (Sedimentation ratio) ซึ่งแสดงถึงความคงตัวของยาดี
5. ออกฤทธิ์บรรเทาอาการแสบร้อนทรวงอก (Heartburn) ได้ไว ภายใน 5 นาทีหลังจากรับประทาน
6. นอกจาก Aluminium hydroxide และ Magnesium Hydroxide ควรเลือกสูตรยาที่มี Simethicone
ผสมอยู่ เนื่องจาก Simethicone จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษา (Synergistic effects) และบรรเทา
อาการจุกเสียดแน่นท้องได้ด้วย
7. ขนาดยาที่รับประทาน 1 ครั้ง (15 ml) ควรได้รับปริมาณ Aluminium hydroxide, Magnesium
hydroxide และ Simethicone อย่างน้อย 600 mg, 400 mg และ 60 mg ตามลำาดับ
8. มีรสชาติทด่ี ี ซึง่ จะเป็นส่วนช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีความร่วมมือในการใช้ยา (Compliance) สูง สามารถรับประทาน
ยาต่อเนื่องได้
นอกจากนี้ Aluminium hydroxide และ Magnesium hydroxide ยังมีความปลอดภัยในการใช้ในหญิง
ตั้งครรภ์มากกว่ายาลดกรดในกลุ่ม Alginate และ Proton pump inhibitor (PPI) เนื่องจาก
= ยาในกลุ่ม alginate มี Sodium เป็นส่วนประกอบจึงควรระมัดระวังความดันโลหิตสูงในช่วงตั้งครรภ์
จากการใช้ยา2
= ยากลุ่ม PPI เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความพิการแต่กำาเนิด (Congenitalmalformations)3 และอาจ
สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ และหืดหอบในวัยเด็ก4
ข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของยาสูตรผสม Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide และ
Simethicone5
= ใช้บรรเทาอาการปวดแสบท้อง (Dyspepsia) ในโรคแผลทางเดินอาหาร (Peptic ulcer disease)
= เคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำาไส้ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
= ลดอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด โดยไม่ทำาให้เกิดอาการท้องผูก เนื่องจากมี Aluminium
hydroxide และ Magnesium hydroxide ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
1.
คณะกรรมการผู้จัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทยพ.ศ.2563.
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทยพ.ศ.2563.
กรุงเทพฯ: พริ้นท์เอเบิ้ล, พิมพ์ครั้งที่ 1 ก.ค. 2563. 96 หน้า.
2. Meteerattanapipat P, Phupong V. Efficacy of alginate-based reﬂux suppressant andmagnesium-aluminium antacid gel for treatment of heartburn in pregnancy: a
randomizeddouble-blind controlled trial. Scientific reports.2017;7:44830.
3. Li CM, Zhernakova A, Engstrand L, Wijmenga C, Brusselaers N. Systematic review with meta-analysis:the risks of proton pump inhibitors during pregnancy. Aliment
PharmacolTher. 2020;51(4):410-20.
4. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X, et al. Acid-suppressive drug use during pregnancy and therisk of childhood asthma: A meta-analysis. Pediatrics.2018;141(2).
5. Product Profile: Ziga Gel
6. Chuamanochan P. Titwan A. Chuamanochan V. Comparison of the effectiveness of Antacids marketed in Thailand. The Annual Meeting of the Pharmaceutical Association
of Thailand under royal patronage. Bangkok. March.24-26 1999.

28

ÇÒÃÊÒÃÂÒ

แพทยแผนจีน
รัทธวรรณ วงศ์ปัทมเจริญ (หมอแนน แพทย์จีน TCM)

วันนี้หมอแนนมีจ�ดฝังเข็มที่เหมาะมากๆ กับช่วงนี้มาฝากค่ะ นั่นคือ

“จุดจÙ๋ซานหÅี่ 足三里ST36”
ทำาไมถึงบอกว่าเหมาะกับช่วงนี้? นั่นเป็นเพราะว่าจุดจู๋ซานหลี่
เป็นจุดสำาคัญมากๆ ในการบำารุงร่างกายให้แข็งแรงและเสริมภูมิ
คุ้มกันค่ะ
ชื่อจุดของเขามีที่มานะคะ อันนี้อาจารย์หมอเล่าให้ฟังค่ะ คำาว่า
จู๋ 足 ในภาษาจีนโบราณคือขา; ซาน 三 แปลว่าสาม; หลี่ 里 ก็คือ
ระยะทาง (ลี้) นั่นเองค่ะ ว่ากันว่าในสมัยโบราณเมื่อทหารจีนออก
รบแล้วอ่อนเพลีย หมดพลังก็จะใช้วิธีฝังเข็ม/รมยาจีน/กดจุดที่จุด
จู๋ซานหลี่ทำาให้มีพละกำาลังในการเดินทัพต่อไกลกว่า 3 ลี้นั่นเองค่ะ
จุดนี้มีความสำาคัญในการบำารุงพลังชี่ (气) ทำาให้มีพละกำาลัง
(ถ้าดูในหนังจีนกำาลังภายในก็จะเรียกว่ามีกำาลังวังชาใช่มั้ยคะ)
ซึ่งในทางแผนปัจจุบันมีผลการวิจัยว่าการฝังเข็ม/รมยาจีน/
กดจุดที่จุดนี้จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำากว่าปกติให้ทำางาน
ได้ดีขึ้นค่ะ กระตุ้นการหลั่งแอนติบอดี้ IgG, IgA ; กระตุ้นให้เม็ด
เลือดขาวมากินสิ่งแปลกปลอม Antigen หรือเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อ
แบคทีเรียในร่างกายได้ดีขึ้น และทำาให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้น
ค่ะ
จากจุดเด่นข้อนี้หมอแนนเลยแนะนำาให้ทุกท่านนวดกดจุดที่จุด
นี้เป็นประจำาได้เองที่บ้านค่ะ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ภูมิคุ้มกันดี
ขึ้นค่ะ สามารถนวดได้ทุกคนทุกเพศทุกวัย ยกเว้นคนท้องค่ะ นวด
คลึงๆ ได้ทั้งขาซ้ายขาขวาเลยนะคะ นวดได้บ่อยๆ วันละหลายๆ
ครั้งหรือเมื่อว่างๆ ค่ะ
ตำาแหน่ง : จุดจะอยู่ใต้กึ่งกลางเข่าชิดขอบนอกของกระดูก Patella ลงมา 3 ชุ่น (หรือใช้ 4 นิ้ว ชี้ กลาง นาง
ก้อย ทาบวัดลงมา) และจะอยู่ในแนวห่างจากขอบกระดูก Tibia 1 นิ้วมือ (นิ้วกลาง)
เนื่องจากจุดจู๋ซานหลี่เป็นจุดของเส้นลมปราณกระเพาะอาหารจึงช่วยรักษาอาการต่างๆ เกี่ยวกับกระเพาะ
ลำาไส้ ไม่ว่าจะเป็นปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ลมในท้องเยอะ ลำาไส้แปรปรวน ท้องผูก ท้องเสีย
เรียกใช้จุดนี้ได้หมดเลยค่ะ
และจุดจู๋ซานหลี่จะอยู่บริเวณหน้าแข้งใต้เข่าลงมาหน่อย จึงช่วยรักษาอาการปวดขา ขาไม่มีแรง ขาชา ปวด
เข่า หรืออัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะ
เป็นจุดที่สำาคัญมากจริงๆ ค่ะถ้าใครไปฝังเข็มลองสังเกตดูนะคะว่าคุณหมอได้ฝังเข็มที่จุดนี้มั้ย จุดนี้เมื่อฝัง
เข็มจะรู้สึกตื้อ ตึง หน่วงมากๆ เลยค่ะ วันนี้ฝากจุดนี้ไว้นะคะ ลองกดกันบ่อยๆ นะคะ จะได้แข็งแรง ปลอดภัยกัน
ทุกๆ บ้านเลยค่ะ ดูแลสุขภาพกันนะคะ เป็นห่วงทุกคนเลยค่ะ
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MandarinHerbTcmBkk
พ.ท.จุฑาทิพย์ แพงจำาปา

โรสแมรี่ประโยชน์ใกล้ตัว
ที่ไม่ควรมองข้าม

วิธีทำาน้ำาฮังการีน้ำามันทาแก้ปวดเมื่อย
นำายอดของโรสแมรี่พร้อมดอกประมาณครึ่งกิโล หรือ 500
กรัม ใส่รวมกับเหล้าไวท์ 1 แกลลอน โดยตั้งทิ้งไว้ 4 วัน จากนัน้
นำามากลัน่ เป็นน้าำ ฮังการี น้าำ ชนิดนีไ้ ด้ผา่ นการยอมรับว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ช่วยรักษาอาการของโรคเกาต์ที่มือและเท้าได้ดี วิธีนี้ให้นำามาถู
บริเวณฝ่ามือและเท้าเป็นประจำา
โรสแมรีเ่ ป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึง่ ทีน่ อกจากจะมีกลิน่ หอมๆ
แล้ว ยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ด้านการครัวได้อีกมากมาย ซึ่ง
โรสแมรี่ยังเพาะปลูกง่าย อยู่ได้ตลอดทั้งปี และมักจะออกดอกน่า
รักๆ ให้ได้ชื่นชมกันอีกด้วย ความงามของโรสแมรี่เป็นที่รู้จักกันดี
ในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้ และหลงใหลในกลิ่นของความหอม
ซึ่งดอกโรสแมรี่มีหลายสีให้เลือกสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีชมพู
สีม่วง และสีฟ้า และหากต้องการจะปลูกโรสแมรี่ก็ควรปลูกในที่
แจ้ง มีแดดจัด เนื่องจากโรสแมรี่เป็นพืชที่ชอบแดดมาก จะปลูก
ในกระถางหรือในกระบะ สะดวกเพราะเคลื่อนย้ายดูแลง่าย ซึ่ง
การได้ ก ลิ่ น หอมของดอกไม้ ที่ ช อบจะทำ า ให้ เรารู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย
อย่างบอกไม่ถูก โดยเฉพาะดอกโรสแมรี่ที่สามารถนำามาสกัดเป็นน้ำามันหอมระเหยได้และยังเป็นที่นิยมอีกด้วย
ซึ่งโรสแมรี่มี 2 ประเภทคือ Rosemary Cineole และ Rosemary Verbenone กลิ่นหอมๆ ของดอกโรสแมรี่
มีประสิทธิภาพในด้านการกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัว จึงทำาให้ได้รับความนิยมในการนำาไปจุดกับเตาน้ำามันหอม
ระเหยเพื่อกระจายกลิ่นในอากาศให้หอมสดชื่น
ด้วยความที่ดอกโรสแมรี่เป็นไม้พุ่ม มีใบตลอดปี และมีต้นกำาเนิดในประเทศแถบยุโรป เมื่อนำาส่วนใบและ
ยอดดอกไปกลั่นจะได้น้ำามันหอมระเหยมีลักษณะใส ไม่มีสีหรือเหลืองอ่อนๆ ซึ่ง Rosemary Cineole จะมีกลิ่น
หอมสดชื่นกว่า Rosemary สายพันธ์ Verbenone แต่ทั้งนี้กลิ่นหอมๆ ของดอกโรสแมรี่ยังมีคุณสมบัติทั่วไปคือ
การช่วยรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิต ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีสมาธิ อีก
ทั้งยังเสริมสร้างความจำาและช่วยคลายความรู้สึกซึมเศร้า ความอ่อนล้า ซึ่งมีผู้นำาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ช่วยขจัดรังแคและช่วยให้เส้นผมนุ่มเงางาม กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมอีก
ด้วย
การปลูกโรสแมรี่ไว้ในครัว จะทำาให้มีสุมนไพรหอมๆ พร้อมให้ใช้ได้ทันทีที่ต้องการ หรือจะเลือกแบบแห้งก็
ดูเป็นทางเลือกที่ดี ความแตกต่างในรสชาติของแบบสดจะมีกลิ่นที่อ่อนนุ่ม หากต้องการกลิ่นหอมที่เข้ม อาจจะ
ต้องใช้จำานวนมาก แต่สำาหรับการใช้งานแบบแห้งนั้นจะมีรสและกลิ่นที่เข้มกว่า และไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือสด
ก็สามารถนำาโรสแมรี่มาปรุงเมนูสลัด ซุป ผัก เนื้อ หรือกระทั่งเมนูย่าง ก็จะทำาให้ได้กลิ่นหอมและรสชาติของโรส
แมรี่อีกด้วย
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สุขภาพดีตามวิถี ธรรม(ะ)ชาติและศาสตรจีน
แพทย์จีนกฤษฎิ์ณิชา คงทอง

สุขภาพดีตามวิถี ธรรม(ะ)ชาติและศาสตร์จีน
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องของการนวดกดจุดเบื้องต้นตามศาสตร์การแพทย์
แผนจีนเพื่อบำารุงรักษาบรรเทาและป้องกันสุขภาพร่างกายด้วยตนเองกันนะคะ จากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าว
ถึงการนวดกดจุดเพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจ ลดความตึงเครียดจากการทำางาน บรรเทาอาการปวดศีรษะในเบื้อง
ต้นไปแล้ว ฉบับนี้เรามาต่อที่จุดอื่น ๆ กันนะคะ
การนวดกดจ�ดเพื่อขจัดความกลัดกลุ้ม
หากผู้อ่านท่านใดรู้สึกท้อแท้โดยไม่มีสาเหตุ จิตใจห่อเหี่ยว ไม่มีความกระตือรือร้นในการทำางาน มีความรู้สึก
เหนื่อยหน่ายทั้งวัน ท่านสามารถอาศัยการนวดกดจุดเพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย ส่งเสริมการ
ทำางานของอวัยวะภายใน ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้อย่างสะดวกทั่วทั้งร่างกาย
• จุดจิวเหว่ย+จุดจงหว่าน
จุดจิวเหว่ยอยูท่ ข่ี ว้ั หัวใจ นัน่ คือใต้กระดูกหน้าอกประมาณ 1 นิว้ หัวแม่มอื และจุดจงหว่านอยูใ่ ต้จดุ จิวเหว่ย
ประมาณ 3 เซนติเมตร การกดนวดสองจุดนี้ให้ใช้นิ้วกลางในการกด

• จุดไปเฮว่ย + จุดหย่งเฉียน
จุดไป่เฮว่ยอยู่กลางศีรษะ และจุดหย่งเฉียนอยู่กลางฝ่าเท้า การกดนวดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนวดแรงๆ
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การนวดกดจ�ดเพื่อให้จิตใจสงบหายจากอารมณ์ร้อนรน
ในการทำางานที่มีความกดดันสูง มักก่อให้เกิดความเครียดและอาจทำาให้บางท่านมีอาการว้าวุ่นใจ ร้อนรนไม่
เป็นสุขอยู่บ่อยๆ ทำาให้กระทบต่อการทำางาน และนานวันเข้าก็จะกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกาย
• จุดเน่ยกวน

จะอยู่ใต้ข้อมือ เป็นจุดที่มีความเกี่ยวพันกับเยื่อหุ้มหัวใจ ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนการกระตุ้นจุดนี้
บ่อยๆ สามารถส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเส้นชีพจรตับ และสามารถช่วยให้เส้นชีพจรมีความสมดุล เมื่อท่าน
รู้สึกว่าจิตใจร้อนรนไม่เป็นสุขให้กดจุดนี้ แล้วอาการจะบรรเทาลงได้ ขณะกดนวดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้าง
หนึ่งวางบนจุดเน่ยกวน แล้ววางนิ้วอื่นๆ อีก 4 นิ้วไว้ข้างหลังข้อมือ เสร็จแล้วกดนวดกลับไปมาครั้งละ 3-5 วินาที
และกดนวดติดต่อกันนานประมาณ 3-5 นาที ส่วนข้อมืออีกข้างหนึ่งให้กดนวดเพียง 1 นาทีก็เพียงพอ ก่อนการ
กดนวด ท่านจำาเป็นจะต้องเปรียบเทียบก่อนว่าจุดของข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวาปวดมากกว่ากัน เมื่อทราบแล้ว
ให้ท่านกดนวดจุดข้างที่ปวดมากกว่าเสียก่อน แล้วค่อยกดนวดข้อมืออีกข้างที่ปวดน้อยกว่า
การนวดกดจ�ดเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ
ปัจจุบันนี้หลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมากยิ่งขึ้น อาจเพราะจากการทำางานที่เคร่งเครียดหรือ
จากปัญหาสุขภาพใดๆ ก็ตามแต่ หากท่านเคยลองวิธีต่างๆ แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ผู้เขียนขอแนะนำาอีกหนึ่งวิธีคือ
การนวดกดจุดอันเหมี่ยน
• จุดอันเหมี่ยน
จุดนี้สามารถแบ่งออกเป็นจุดอันเหมี่ยนที่ 1 และจุดอันเหมี่ยนที่ 2
อยู่บริเวณด้านหลังใบหูถึงเขตแนวเส้นผม ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร
ขณะกดนวดแนะนำาให้นอนตะแคง งอข้อศอกแล้วใช้ข้อมือค้ำายันศีรษะไว้ ใช้
นิ้วหัวแม่มือกดนวดจุดที่ 1 ครั้งละ 7-10 วินาที ทำาซ้ำา 5-7 ครั้ง หากยังไม่
เห็นผลให้กดนวดจุดที่ 2 จำานวนครั้งและเวลาเท่ากันกับจุดที่ 1 ในขณะกด
นวดให้ท่านทำาจิตใจให้สบาย ผ่อนคลาย แล้วท่านจะค่อยๆ รู้สึกง่วงนอนและ
นอนหลับอย่างสบายในที่สุด
ทั้งนี้การนวดกดจุดด้วยตนเองตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นการ
ช่วยบรรเทาและรักษาในเบื้องต้นเท่านั้น หากทำาตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วอาการไม่ดีขึ้น ก็จำาเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เฉพาะเจาะจงตามขั้น
ตอนการรักษาต่อไปค่ะ ฉบับนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ผู้เขียนหวังว่าบทความข้างต้นนี้จะมีประโยชน์ต่อท่าน
ผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อได้นะคะ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดี
ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะ
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FIXED TO FIT
กภญ.อัญเชิญพร  มาศพฤกษ์

SUBSCRIBE ใครให้หุ่นดี (ตอนจบ)

ใครอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ยกมือขึ้น! ...ด้วยสถานการณ์ที่สวนสาธารณะและสถานออกกำ�ลังกายลักปิดลัก
เปิด เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ ขอส่งท้ายซีรีส์ SUBSCRIBE ใครให้หุ่นดี ด้วยการรวบรวม YOUTUBE
CHANEL 7 ช่อง 7 สไตล์ ไว้เป็นแนวทางในการเลือกกดติดตามยูทูปเบอร์ที่ใช่ – วิธีการออกกำ�ลังกายที่ชอบ
เพื่อให้ทุกท่านมีร่างกายฟิตๆ เอาชนะโควิดได้ทุกระลอก
1. Walk at Home by Leslie Sansone
โปรแกรมการเดินที่บ้านอันดับ 1 ของโลก ที่เดิน
มาแล้วกว่า 25 ปี ออกแบบโดย Leslie Sansone ผู้
เชี่ยวชาญด้านการออกกำ�ลังกายซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล การันตีด้วยใบเซอร์ฯ ถึง 8 ใบ รวมทั้ง
จาก ACSM และ Cooper Institute ภายใต้แนวคิด
“ร่างกายของเราถูกสร้างมาเพื่อเคลื่อนไหว และเรา
สามารถเดิ น ไปยั ง สุ ข ภาพที่ ดี ไ ด้ บ นเส้ น ทางของตั ว
เอง”
2. Sunny Funny Fitness
เอาใจสายแดนซ์ด้วยช่องของคุณ Sunny สาว
เกาหลีแสนสวย ดีกรีอาจารย์ประจำ�วิชา Dance Sport
ระดับวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยลูกศิษย์ลูกหามากมาย
คืนความสุขและสีสันให้กับการออกกำ�ลังกายที่บ้าน
ด้ ว ยเทคนิ ค แบบผสมผสานทั้ ง ซุ ม บ้ า และพิ ล าทิ ส
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและท่าเต้นสนุกๆ ทำ�ให้
การเสียเหงื่อ ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป
3. HASfit
หรือ Heart and Soul Fitness (ความแข็งแรงด้วย
หัวใจและจิตวิญญาณ) มีคลิปวิดีโอให้เลือกสรรหลาก
หลายรูปแบบ ทั้ง Cardio และ Weight Training
สามารถทำ�ตามได้ทั้งชายหญิง ตั้งแต่ระดับมือใหม่
ไปจนถึงระดับเทพ ด้วยความเอาใจใส่ของโค้ช Josh
Kozak ผู้ผ่านการรับรองจาก ISSA ทำ�ให้บรรยากาศ
คึกคักเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมาฝึกให้ถึงบ้าน
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4. ATHLEAN – X
ระเบิดกล้ามโตให้ถูกท่าตามหลักวิชาการ
ลด
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไปกับ Jeff Cavaliere นัก
กายภาพบำ�บัดที่ผ่านการรับรองหลักสูตร Strength
and Condition Specialist จาก NSCA ผู้ช่วย
เทรนเนอร์ประจำ�ทีมเบสบอล New York Mets
ฝึกสอนให้กับดาวค้างฟ้าในวงการกีฬามานับไม่ถ้วน
เช่น Carlos Delgado Jose Reyes Billy Wagner
เป็นต้น
5. Boho Beautiful Yoga
Juliana และ Mark Spicoluk จะจูงมือคุณไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ และเล่นโยคะท่ามกลาง
ธรรมชาติอันงดงาม ส่งต่อพลังบวกให้กับทุกท่าน เพื่อ
สร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ฝึกสมาธิและ
การตระหนักรู้ในตัวเอง เพิ่มความสุขกับการใช้ชีวิต
โดยมีสติเป็นเครื่องนำ�ทาง นอกจากนี้ยังมีเมนูมังสวิรัติ
มานำ�เสนอให้ได้ลองทำ�ตามกันด้วย
6. Little Sports
น้องๆ หนูๆ ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเป็นหลัก
ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ทำ�ให้กิจกรรมทางกาย
ลดลง อาจนำ�ไปสู่ภาวะน้ำ�หนักเกินในเด็กได้ อนิเม
ชั่นประกอบเสียงดนตรีที่น่ารักสดใสจะช่วยให้เด็กๆ
ตื่นตาตื่นใจไปกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ปลดปล่อย
พลังงานและจินตนาการไปกับการออกกำ�ลังกายเพื่อ
พัฒนาการที่สมวัย ภายใน 10–20 นาที
7. Pahla B Fitness
ขยับกาย สบายอารมณ์ ตามแนวคิด “สร้าง
สันติภาพกับร่างกายในวัยทอง” กับ Pahla Bowers
ยูทูปเบอร์วัยเก๋า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Functional Fitness
ที่จะมาสร้างความประหลาดใจ ว่านี่หรือ? คือรูปร่าง
ของคนอายุ 50+ ด้วยโปรแกรมการออกกำ�ลังกาย
และการรับประทานอาหารแบบพอเหมาะ ไม่กดดัน
ร่างกาย คงน้ำ�หนักไว้ที่จุดสมดุล

34

วารสารยา

บทความพิเศษ

กัญชา
(火麻）
ทุกคนทราบและรู้จักกันดีว่า “กัญชา” นั้นคือยาเสพติดที่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งปลดล็อก “ใบ
กัญชา-กัญชง” พ้นจากบัญชียาเสพติด โดยเหตุผลที่ได้รับการปลดล็อก เนื่องจากว่าสรรพคุณของกัญชาให้
ประโยชน์อย่างมากมาย และในอนาคตจะทำ�ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์นำ�ไปศึกษาถึงสรรพคุณ
ของกัญชาและกระท่อมในการรักษาอาการเจ็บป่วย และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป

ลักษณะและสรรพคุณ

กัญชามีลักษณะเป็นพันธ์ุพืชประเภทไม้ล้มลุก สูงแค่ประมาน 1-5 เมตร มีลำ�ต้นที่เล็ก ใบจะมีขอบหยัก จะ
ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายยอด ช่อดอกและใบของต้นเพศผู้จัดเรียงตัวกันห่างๆ ต่างจากต้นเพศเมียที่
เรียงชิดกัน ดอกเล็ก ลักษณะแบนคล้ายรูปไข่ ผลแห้งเมล็ดล่อน เล็ก เรียบ สีน้ำ�ตาล หรือเทาเข้ม สรรพคุณของ
กัญชาก็สามารถใช้ได้ทั้งลำ�ต้นและเมล็ด ทั้งลำ�ต้นสามารถทำ�ให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น แก้หอบหืด แก้บิด ปวดท้อง
ท้องร่วง ประจำ�เดือนมาไม่ปกติ และยังแก้ประงับอาการปวด หรือในปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้
อีกด้วย ส่วนเมล็ดก็สามารถแก้กระหายน้ำ�ได้อีกต่างหาก หรือในปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

กัญชา มี 3 สายพันธุ์ย่อย ดังนี้

C. sativa spp sativa แถบบริเวณเส้นศูนย์สูตร โคลัมเบีย เม็กซิโก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย
= C. sativa spp indica ปากีสถาน อัฟกานิสถาน โมร็อกโก และทิเบต
= C. sativa spp ruderalis อากาศหนาวเย็น ตอนกลางของรัสเซีย
=

สรรพคุณของกัญชา ประโยชน์ในการรักษาโรค

1. กัญชามีสรรพคุณทางยาในตำ�รายาไทยระบุว่า ช่วยทำ�ให้เจริญอาหาร และใช้เป็นยาชูกำ�ลัง โดยใน
ทางการแพทย์ได้มีการนำ�กัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยการใช้ผสมใน
อาหารให้ผู้ป่วยกินซึ่งจะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน กระตุ้นทำ�ให้กินอาหารได้ดีขึ้น
2. ประโยชน์ของกัญชาเป็นยานอนหลับที่ดีต่อร่างกาย เพราะไม่มีสารเคมีเจือปน ในทางการแพทย์จึงมัก
นำ�มาใช้เพื่อช่วยเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท แก้โรคเส้นประสาท ทำ�ให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ไม่ทำ�ให้
คิดมาก
3. สรรพคุณกัญชามีฤทธิ์ในการป้องกันอาการของโรคซึมเศร้า ช่วยปรับระดับของฮอร์โมนภายในร่างกาย
ให้มีความสมดุลได้ ทำ�ให้ผู้ใช้รู้สึกสดชื่น มีความสุข ใจเย็นลง และลดการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงลงโดยเฉพาะ
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ในด้านอารมณ์ แต่ขอย้ำ�ว่าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วย
4. กัญชายังมีคุณสมบัติที่ช่วยระงับอาการปวด และเป็นยาแก้อักเสบที่ดี ในทางเภสัชวิทยาพบว่ากัญชาใช้
ลดอาการปวดและเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกระเพาะปัสสาวะ โรคลมชัก หรือโรคพาร์กินสัน และ
ใช้เป็นยาบำ�บัดอาการปวดของโรคปวดหัวไมเกรน ปวดประจำ�เดือนในสตรี โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น
5. กัญชามีสรรพคุณช่วยรักษาอาการของโรคหอบหืด รวมทั้งช่วยขยายหลอดลมและลดการหดตัวของ
หลอดลมได้เป็นอย่างดี
6. กัญชามีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ท้องร่วง ปวดบิด แก้ปวดท้อง หรือในผู้ที่มีอาการ
ท้องผูกก็ใช้กัญชาเป็นยาแก้ได้เช่นกัน
7. ประโยชน์ของกัญชาสามารถนำ�มาใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน และแก้เสมหะที่อยู่บริเวณลำ�
คอได้ดี
8. กัญชามีสารสำ�คัญที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการทดลองในทางเภสัชวิทยาพบ
ว่า สามารถช่วยบำ�บัดอาการของโรคเบาหวานหรือการอุดตันของเส้นเลือดในสมองได้เป็นอย่างดี
9. กัญชามีฤทธิ์ในการช่วยป้องกันและรักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้ โดยมีงานวิจัยในต่างประเทศ
เกี่ยวกับโรคนี้พบว่า กัญชามีสารสำ�คัญที่สามารถยับยั้งเซลล์เบต้าโปรตีนไม่ให้ผลิตสารพิษที่เป็นต้นเหตุของการ
ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
10. กัญชานั้นมีความสัมพันธ์กับการเผาผลาญภายในร่างกาย เพราะจากการทดลองในผู้ที่ใช้กัญชาจะเป็น
โรคอ้วนน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้ โดยผู้ที่ใช้กัญชานั้นจะมีระดับของน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ�  มีระดับของไขมันชนิดดีสูง
และที่สำ�คัญมีรอบเอวที่เล็กด้วย
11. กัญชามีสรรพคุณทางยาพื้นบ้านระบุว่า สามารถนำ�มาใช้เป็นยาสำ�หรับช่วยคุมกำ�เนิดในสตรีได้
12. กัญชามีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคต้อหินด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้กัญชาเป็นยาเพื่อช่วยลดความ
ดันนัยน์ตาของผู้ที่เป็นโรคต้อหินได้

ข้อควรสังเกต

ข้อควรสังเกตสำ�หรับผมคงไม่มีอะไรที่จะบอกมาก เพราะผมคิดว่าหลายๆ คงรู้อยู่แล้วว่ากัญชาให้โทษ
ขนาดไหน แต่สำ�หรับผมอยากให้ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ อย่ามองว่ามันเป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษอย่างเดียว
อย่างน้อยมันก็คือพืชชนิดหนึ่งที่ให้คุณประโยชน์ได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะใช้ด้วยนะครับ
แทบจะไม่น่าเชื่อกันเลยใช่ไหมว่า “กัญชา” ที่เรารับรู้ถึงด้านที่เป็นโทษต่อร่างกายนั้น ก็มีประโยชน์ต่อการ
รักษาโรคต่างๆ ให้คนเราได้มากจริงๆ โดยเฉพาะในทางการแพทย์ของหลายประเทศที่มีการนำ�กัญชามาใช้
รักษาและบรรเทาอาการในผู้ป่วยไม่น้อย และไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งควรใช้ใน
ปริมาณที่ไม่มากนักและเหมาะสมด้วย กัญชาจึงจะให้สรรพคุณทางยาแก่ร่างกายมากกว่าให้โทษ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/63354/
http://www.xn12csi4ekl4heg8w.com
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เครื่องตุ๋นยาจีน

รวมประโยชน์เครื่องตุ๋นยาจีนที่ใช้ทำ�อาหาร ดีต่อ
ร่างกายอย่างไร

ในครอบครัวคนจีนและคนไทยส่วนใหญ่ ถ้าพูดถึงอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ีเน้นบำ�รุงร่างกายและหาได้ง่ายเป็นหลัก ต้องกลิ่นอาย
ของความเป็นจีน ชื่อของเมนูอาหารตุ๋นยาจีน ต้องถูกยกขึ้นมา
พูดถึงเป็นลำ�ดับแรกๆ โดยเป็นเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงในประเทศไทยก็เช่นกัน ไม่ว่าจะนำ�หมู ไก่
หรือปลา มาตุ๋นยาจีน แล้วปรุงรสในแบบที่ชอบ ก็ให้ความอร่อยที่
ถึงน้ำ�ถึงเนื้อ ที่สำ�คัญคือมีประโยชน์แก่ร่างกายอีกด้วย

ประโยชน์ของเครื่องตุ๋นยาจีนมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบสำ�คัญทีข่ าดไม่ได้ของเมนูตนุ๋ ยาจีนคือ สมุนไพร หรือเครือ่ งยาจีนหลากชนิด โดยมีประโยชน์
นานับประการแก่ร่างกาย พร้อมมอบรสชาติแสนอร่อยที่ลงตัว   สำ�หรับสมุนไพรที่นิยมนำ�มาปรุงอาหารเมนูตุ๋น
ยาจีน มีดังนี้

เก๋ากี้ หรือ โกจิเบอร์รี่

สมุ น ไพรจี น ที่ ห ลายคนต่ า งคุ้ น หน้ า คุ้ น ตาเป็ น อย่ า งดี โดยเป็ น ส่ ว น
ประกอบที่สามารถใส่ได้ทั้งเมนูอาหารคาว และหวาน มีลักษณะเป็นเม็ดสี
แดงตระกูลเดียวกับเบอร์รี่ มีสรรพคุณที่ช่วยดูดซับอนุมูลอิสระในออกซิเจน
ได้ถึง 25,300 Unite รวมถึงมีสารแอนติออกซิแดนท์ (Antioxidant) ที่สูง
กว่าพืชทั่วไป อีกทั้งมีสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่ช่วยให้เม็ดเลือด
แดงไม่ถูกทำ�ลาย มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง 500 เท่า มีเบต้าแคโรทีน (BetaCarotene) ที่สูงกว่าแครอท นอกจากนี้ยังมีใยอาหารกว่าร้อยละ 20 มี
แคลเซียมสูง มีธาตุเหล็ก ทองแดง วินามิน A วิตามิน B2 รวมถึงมีฟอสฟอรัส
สังกะสี เจอร์เมเนียม และซีลีเนียม ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตังเซียม

เป็นสมุนไพรจีนที่ช่วยบำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุงเลือด แก้อาการอ่อนเพลีย และ
ช่วยให้เจริญอาหาร

ปักคี้ หรือ อึ่งคี้

เป็นพืชสมุนไพรตระกูลถั่ว มีฤทธิ์ร้อน ช่วยลดอาการบวมน้ำ�  ขับ
ปัสสาวะ ช่วยย่อยอาหาร รวมถึงช่วยรักษาแผลเปื่อยเรื้อรัง และแก้อาการ
เหงื่อออกง่าย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยแก้อาการท้องร่วง ต้านเชื้อแบคทีเรีย
แก้อาการอักเสบต่างๆ ปกป้องการทำ�งานของตับ ช่วยลดการสูญเสียโปรตีน
และช่วยเสริมภูมิต้านทานแก่ร่างกาย
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โสม

เป็นหนึ่งในสมุนไพรจีนที่หลายคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี นิยมนำ�มาปรุง
อาหาร หรือทำ�เป็นยาต่างๆ โดยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลาย
ประการ อาทิ ช่วยลดความดันโลหิต แก้ตับอักเสบ แก้ประจำ�เดือนมาไม่ปกติ
และรักษาโรคภัยอื่นๆ อีกมากมาย

ตังกุย

มีสรรพคุณที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ บำ�รุงมดลูก และรักษาอาการความดัน
โลหิตสูง อาการหัวใจเต้นผิดปกติ และอาการเจ็บหน้าอก
ตังกุยหรือรากตังกุยเป็นสมุนไพรจีนที่นิยมใช้เป็นเครื่องตุ๋นยาจีนเพื่อ
บำ�รุงสุขภาพของสตรี มีสรรพคุณช่วยบำ�รุงเลือด บำ�รุงอวัยวะภายใน และ
ช่วยปรับสมดุลของประจำ�เดือน โดยส่วนใหญ่แล้วร้านจำ�หน่ายเครื่องยาจีน
จะจำ�หน่ายเป็นแบบตากแห้ง ซึ่งจะให้กลิ่มหอมเมื่อนำ�ไปใช้เป็นเครื่องตุ๋น
ยาจีน เมนูอาหารจีนที่นำ�ตังกุยไปใช้มากที่สุด คือ เมนูไก่ดำ�ตุ๋นยาจีน ซึ่งให้
สรรพคุณในการบำ�รุงร่างกายคนป่วย ผู้มีปัญหาประจำ�เดือน และเป็นอาหาร
หลังคลอดชั้นดี

ฮ่วยซัว (มันเทศจีน)

ฮ่วยซัวมีสรรพคุณในการช่วยบำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุงกล้ามเนื้อ และช่วยสมานแผล นอกจากนั้นยังช่วยต้านโรค
เบาหวาน โรคท้องร่วง ความผิดปกติของไต อาการไอเรื้อรัง และอาการขาดน้ำ�  อย่างไรก็ตามควรรับประทาน
ฮ่วยซัวในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น
สมุนไพรจีนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนมาพร้อมสรรพคุณที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย สำ�หรับใครที่กำ�ลัง
มองหาร้านอาหารทีม่ สี มุนไพรจีนเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหาร ร้านข้าวมันไก่คณ
ุ ลีคอื ตัวเลือกในลำ�ดับ
ต้นๆ ที่อยากแนะนำ�  โดยนอกจากจะมีเมนูข้าวมันไก่แสนอร่อย ที่ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจแล้ว ยังมีเมนูซุป
หมูสับเกี่ยมบ๊วย และซุปเป็ดตุ๋นมะนาวดอง สูตรลับของทางร้านที่มาพร้อมความอร่อยสไตล์คนจีน หอมกลิ่น
สมุนไพร ใครที่ได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจ และสั่งเพิ่มอีก 1 ถ้วย!
เมื่อนำ�ส่วนผสมต่างๆ รวมเข้าด้วยกันแล้วจะได้ซุปตุ๋นเครื่องยาจีนที่มีสรรพคุณ ดังนี้
= บำ�รุงเลือด
= บำ�รุงพลังงานชีวิต
= บำ�รุงกำ�ลัง และการหมุนเวียนของเลือด
= ชะลอความแก่
= เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย
= บำ�รุงการทำ�งานของอวัยวะภายในร่างกาย
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic
https://waterlibrary.com
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ไปบริจาคเลือด
กันเถอะ

หลายคนรู้ดีว่าการบริจาคเลือด มีประโยชน์ในเรื่องของ
การได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดเพื่อการรักษา และ
ยิ่งช่วงปัจจุบันที่มีเชื้อโรคโควิด 19 กำาลังระบาดอยู่ ทำาให้มีคน
ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยน้อยลง เราจึงจะบอกถึงข้อดี
ของการบริจาคเลือดที่มีผลต่อตัวเราและร่างกายกันสักเล็กน้อย
“การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกาย
ยังไม่จำาเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค
โลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 1718 แก้วน้ำา ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือ
นั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูก
จะเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำาให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค
ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั้งนี้ กระบวนการในการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจน
บริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำาบริเวณแขน แล้ว
เก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำาหนักของผู้
บริจาค
1) ได้ตรวจสุขภาพแบบฟรีๆ
เพราะผู้บริจาคโลหิตจะต้องผ่านการ “ตรวจสุขภาพ” อย่างเคร่งครัดในระดับหนึ่ง รวมถึงตรวจหาความ
ผิดปกติของเลือดอย่างละเอียดด้วย จึงเหมือนได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา รู้ปัญหาสุขภาพ
ตัวเองได้ไว และที่สำาคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2) ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่
บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าการบริจาคโลหิตจะทำาให้ร่างกายอ่อนแอ แต่จริงแล้วการบริจาคโลหิตนั้นเป็น
การสละเลือดส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้ จึงไม่มีผลต่อสุขภาพแต่อย่างใด เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีเลือดประมาณ
17-18 แก้ว ใช้จริงเพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่ได้บริจาค ธรรมชาติของร่างกายคนเราก็จะขับเม็ดเลือดที่
สลายตัวเพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระ ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะปล่อยให้เลือดส่วนเกินหมดอายุขัย
และถูกขับออกโดยไม่เกิดประโยชน์ เรามาบริจาคเลือดส่วนเกินนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นน่าจะดีกว่าค่ะ โดย
สามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคออกไป ไขกระดูกจะถูกกระตุ้นการทำางานเพื่อให้มีการสร้างเม็ดเลือด
ใหม่ที่มีคุณภาพขึ้นมาทดแทน จึงส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง นับเป็น
ข้อดีของการบริจาคโลหิตที่สร้างประโยชน์โดยตรงต่อร่างกายของเราเลยค่ะ
3) มีออร่าหน้าใส ผิวพรรณเปล่งประกาย
เพราะการบริจาคโลหิต ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดี เมือ่ การไหลเวียนของเลือดดี การลำาเลียงเลือด
และออกซิเจนเพือ่ ไปหล่อเลีย้ งเซลล์ตา่ งๆ ในร่างกายซึง่ รวมถึงเซลล์ผวิ ของคนเราด้วยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงช่วยให้ให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง มีน้ำามีนวล เปล่งประกายตามธรรมชาติ
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4) ลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มจะมีอายุ
ยืน ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งและโรคต่างๆ ได้มากกว่า
ผู้ที่ไม่บริจาค ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำาไส้ใหญ่
มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น อีกทัง้ ยังช่วยลดปริมาณธาตุเหล็ก
ส่วนเกินในร่างกาย อันเป็นปัจจัยของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
อุดตัน รวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยค่ะ
5) จิตใจดีมีความสุข
การที่ได้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคทุกคนจะรู้สึกสุขใจที่ได้เป็น “ผู้ให้” อิ่มเอิบใจกับการที่รู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่า สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้คนหรือสังคมได้ มีโอกาสได้ทำาความดี ได้เสียสละในสิ่งที่ไม่ได้ทำาให้ตนยาก
ลำาบากแต่อย่างใด แต่กลับเป็นบุญทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ามารถช่วยผูอ้ น่ื ให้มชี วี ติ รอดปลอดภัยได้ ซึง่ การบริจาคโลหิตก็ไม่ได้
ทำาให้เราเสียเวลามากมายแต่อย่างใดด้วยนะคะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะ
โลหิตที่เส้นโลหิตดำาบริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร
(ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำาหนักของผู้บริจาค
แล้วต้องทำาอย่างไรถึงจะบริจาคเลือดได้
1. ต้องมีน้ำาหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ต้องมีอายุระหว่าง 17-60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่มีโรคประจำาตัว ไม่อยู่ระหว่างป่วย หรือกำาลังรับประทานยาใดๆ
4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด
5. สตรีมีประจำาเดือน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่าน
มา
ทั้งนี้ บริจาคได้ที่ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ สำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร 1664, 0 2256 4032-6
ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุบลราชธานี
ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300,
0 2263 9600-99 ต่อ 1101
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.redcross.or.th/news/information/13117/
https://www.idirectbroker.com/EN/article-detail/08052019.html
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มะเร็งเต้านม

เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำ�นมหรือต่อมน้ำ�นม เซลล์เหล่านี้มีการแบ่งตัวผิดปกติไม่
สามารถควบคุมได้ มักแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำ�เหลือง ไปสู่อวัยวะที่ใกล้เคียง เช่น ต่อมน้ำ�เหลืองที่รักแร้
หรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น กระดูก ปอด ตับ และสมอง เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ

อาการมะเร็งเต้านม

บางครั้งผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมอาจไม่มีอาการของมะเร็งเต้านม
ไม่ใช่โรคมะเร็งก็ได้ ดังนั้นจึงควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้
= มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน
= บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำ�เหลือง หรือมีแผล
= เต้านมมีผื่น แดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม
= มีอาการปวดบริเวณเต้านม

หรือบางครั้งอาการผิดปกติที่เป็นอาจ

ปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งเต้านม

อายุ ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
= มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม โดยผู้ป่วยที่เกิดมะเร็งเต้านมขึ้นที่ข้างหนึ่งมีความเสี่ยง 3-4 เท่าในการ
เกิดก้อนมะเร็งขึ้นที่เต้านมอีกข้าง
= มีประวัติการเป็นมะเร็งรังไข่ เนื่องจากการเป็นมะเร็งรังไข่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสฮอร์โมน จึงเพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
= มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น
=
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การกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 (BRCA ย่อมาจาก BReast CAncer gene) มีความ
สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม และการมีประวัติมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ ในครอบครัว
ตั้งแต่อายุน้อย
= การสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทาง
เพศ โดยพบว่าการสัมผัสกับเอสโตรเจนเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
= ลักษณะของการใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น ความอ้วน ขาดการออกกำ�ลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ได้รับรังสีในปริมาณสูง
=

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ
ควรตรวจหลังจากหมดประจำ�เดือน เนื่องจากเต้านมจะลดความตึงลงสามารถคลำ�ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่น
ของเดือน
= ขั้นตอนในการตรวจ
1. ดูหน้ากระจก เพื่อดูว่าเต้านมสองข้างเท่ากันหรือไม่ หัวนมอยู่ในระนาบเดียวกันไหม ผิวเต้านมมีรอยบุ๋ม
หรือมีแผลอะไรผิดปกติหรือไม่ หัวนมบุ๋มลงไปผิดปกติหรือไม่
2. คลำ� ขั้นตอนนี้ควรทำ�ในท่านอน โดยเอาแขนด้านที่จะตรวจรองไว้ใต้ศีรษะ และเอาผ้าเล็กๆมารอง
บริเวณไหล่เพื่อให้ตรวจได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้คลำ�เต้านมให้ทั่วๆ โดยอาจคลำ�วนเป็นก้นหอย หรือคลำ�เป็นส่วนๆ
ของเต้านมก็ได้แล้วแต่ความถนัด โดยหลักใหญ่คือการคลำ�ให้ทั่วเต้านม ถ้าสัมผัสพบก้อนสะดุดมือผิดปกติให้ไป
พบแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน
3. สุดท้ายให้บีบหัวนมดูว่ามีของเหลว เลือด ผิดปกติไหลออกมาหรือไม่ ถ้ามีให้พบแพทย์เพื่อตรวจ
เพิ่มเติม
=

หลักการรักษามะเร็งเต้านม
= การผ่าตัด
= รังสีรักษา
= เคมีบำ�บัด
= การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน
= การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy)
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail
https://www.roche.co.th/th/disease-areas/breast-cancer.html
https://www.bumrungrad.com/th/conditions/breast-cancer
https://www.paolohospital.com
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หนังตาตก (Ptosis)

หนังตาตกเป็นอาการนำ�ที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมาพบจักษุแพทย์ เป็นภาวะที่เปลือกตาบนตกลงมาต่ำ�กว่าปกติ อาจ
ตกลงมาเพียงเล็กน้อยไปจนถึงตกลงมาจนปิดรูม่านตา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น  ในบางรายอาจเพียง
แค่ทำ�ให้รูปลักษณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ส่งผลต่อการมองเห็น ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง Myasthenia Gravis ภาวะกล้ามเนื้อหนังตาหย่อน เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 เป็นอัมพาต อุบัติเหตุ เป็นต้น
หนังตาตกเป็นภาวะทีเ่ กิดขึน้ ได้ทง้ั เด็กแรกเกิดไปจนถึงผูใ้ หญ่ และยังเกิดขึ้นได้กับตาทีละข้างหรือพร้อมกัน 2
ข้าง นอกจากนั้นหนังตาตกอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะที่รุนแรงบางอย่างซึ่งส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ
ประสาท สมอง หรือเบ้าตา โดยเฉพาะหากเกิดเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม หนังตาตกเป็นภาวะที่รักษาได้หรือชะลออาการไม่ให้แย่ลงได้ โดยจะใช้การรักษาที่ช่วยให้การ
มองเห็นกลับมาเป็นปกติหรือช่วยให้รูปลักษณ์ของเปลือกตากลับมาเป็นปกติ

สาเหตุของภาวะเปลือกตาตกหย่อน

ภาวะเปลื อ กตาตกหย่ อ นอาจแยกย่ อ ยออกได้ เ ป็ น
เปลือกตาตกและเปลือกตาหย่อน โดยเปลือกตาตก
หรือหนังตาตก (ptosis) เป็นภาวะที่ขอบของเปลือกตา
บนอยู่ต่ำ�กว่าระดับปกติ ระดับของเปลือกตาบนทั้ง 2 ข้าง
ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้
สาเหตุของภาวะเปลือกตาตกหย่อนสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้เปลือกตาตกเป็นบางช่วงเวลา เช่น ตกเฉพาะ
ช่วงบ่าย สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยาและผู้ป่วยจำ�เป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำ�นาญการด้าน
ประสาทวิทยา
2. เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ มีทั้งชนิดที่เป็นแต่กำ�เนิดและชนิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากสาเหตุ
หลายๆ ประการ เช่น อุบัติเหตุบริเวณเปลือกตา เปลือกตาอักเสบ และกล้ามเนื้อเปลือกตาอ่อนแรง
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ส่วนเปลือกตาหย่อนนั้น เกิดจากเชื้อชาติ กรรมพันธุ์ และอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ความยืดหยุ่นของผิวหนัง
และกล้ามเนื้อเปลือกตาบนลดลง ส่งผลให้ผิวหนังบริเวณเปลือกตายืดหย่อนห้อยลงมา ภาวะนี้จึงพบได้ทั่วไปใน
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยอุบัติการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุ

ลักษณะของอาการหนังตาตก
=
=
=
=
=

อาจเป็นเพียงตาข้างเดียว
อาจเป็นทั้ง 2 ตาโดยหนังตาตกไม่เท่ากันก็ได้
หนังตาตกจะเป็นไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา
อาการมักจะดีขึ้นในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอน หลังจากหลับตาพัก
จะเป็นมากในช่วงเวลาบ่ายถึงเย็น

วิธีการรักษา

การรักษา สามารถทำ�ได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้ยาตามอาการ เช่น ตาแห้ง ก็ใช้น้ำ�ตาเทียม โรคกล้ามเนื้อตาบางชนิดสามารถกินยาลดอาการได้
2. รักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเพื่อสร้างแรงกล้ามเนื้อที่เปลือกตา และทำ�ให้ลืมตาได้มากขึ้น โดย
ทั่วไปแล้วหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์จะต้องตัดไหม และรอประมาณ 2 สัปดาห์ถึงจะดีขึ้นประมาณ 70-80% และชั้นตา
จะดีขึ้นตามธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน หลังผ่าตัดแล้วก็ต้องดูว่าหลับตาและลืมตาดูสวยเป็นธรรมชาติ
ไหม ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถผ่าตัดให้กลับมาเหมือนกันทั้ง 2 ข้างได้เนื่องจากต้องทำ�ให้การลืมตาและ
หลับตาสมดุลกัน แต่แพทย์จะช่วยให้ตาดูมีรูปลักษณ์ที่ดีและใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด

การป้องกันหนังตาตก

เนื่องจากหนังตาตกไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น จึงควรดูแลและระวังตนเองด้วยการสังเกตอาการและหมั่น
ตรวจสุขภาพของดวงตาเป็นประจำ�  เพราะจะช่วยให้ควบคุมอาการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น หากสงสัย
ว่าบุตรหลานของตนเองอาจหนังตาตก ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาและควบคุมอาการได้ทัน
การณ์
หนังตาตกอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่งทำ�ให้เกิดปัญหาในการขับขี่ยานพาหนะหรือกิจกรรมอื่นๆ
เช่น อ่านหนังสือ หรือขึ้นและลงบันได ผู้ป่วยต้องระมัดระวังอย่างมาก และควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดย
เร็ว เป็นการป้องกันอันตรายและดูแลไม่ให้อาการแย่ลง
นอกจากนั้น หากพบว่าหนังตาตกทำ�ให้เกิดอาการปวดศีรษะ อาจใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ รวมไป
ถึงผู้ที่เป็นโรคตาบางชนิดที่เป็นสาเหตุให้หนังตาตก ควรพบแพทย์เพื่อรักษาโรคนั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
เพิ่ม

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.phyathai.com/article_detail/2793/th
https://eent.co.th/articles/011/
https://www.bumrungrad.com/th/conditions/dermatochalasis
https://www.pobpad.com
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โรคเกาต์

เข้าใจเกาต์
รับมืออาการปวด
โรคเกาต์…ดูแลอย่างไร?
โรคเกาต์

เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริกสูงมาก
ในเลือด สะสมมาเป็นระยะเวลานาน จนกรดยูริกนั้นตกตะกอนอยู่
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาจใช้เวลานานถึง 10 ปี กว่าจะแสดง
อาการข้ออักเสบ ปวดแดงร้อนที่ข้อ ถ้ากรดยูริกสะสมตามผิวหนัง
จะทำาให้มีปุ่มนูนขึ้นตามผิวหนัง แต่ถ้ากรดยูริกตกตะกอนที่ไตจะ
เกิดนิ่วในไตและไตเสื่อมได้
กรดยูริก คืออะไร
กรดยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองประมาณ 80% และอีก 20% ที่เหลือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหาร
ที่มีสารพิวรีนสูงมากจนเกินไป ซึ่งสารพิวรีนจะพบในสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ พืชผักบางชนิด และอาหารทะเลบาง
อย่าง โดยปกติร่างกายสามารถขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ แต่บางคนร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออก
ได้หมด ทำาให้มีกรดยูริกสะสมอยู่ตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณข้อและกระดูก ผนังหลอดเลือดและไต ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักในการเกิดโรคเกาต์

อาการของโรคเกาต์

ในระยะแรกจะมีอาการปวดแดง ร้อนเฉียบพลันแค่บริเวณเดียว ประมาณ 24 ชั่วโมงแรกจะปวดมากที่สุด
หลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไปอาการจะเริ่มดีขึ้น และจะหายสนิทภายใน 5-7 วัน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
อาจจะทำาให้โรคค่อยๆ ลามไปจุดอื่นตามข้อต่อของร่างกาย จะมีอาการปวดมากขึ้น และถ้าหากในบางคนที่เป็น
โรคเกาต์มานานอาจพบนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะตามมา

ปัจจัยในการเกิดโรคเกาต์

ผู้ที่มีกรดยูริกสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัวหรือมีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้ บวกกับมีพฤติกรรมชอบกินอาหาร
ที่มีสารพิวรีนสูงเป็นประจำา ซึ่งสารพิวรีนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดกรดยูริกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ เป็นตัวสำาคัญ
ที่ทำาให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น คนที่เป็นโรคอ้วน น้ำาหนักเกินมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้
อาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูง คือ เครื่องในสัตว์ทุกชนิด เนื้อสัตว์ปีก ไข่ปลา ปลาดุก ปลาไส้ตัน ปลาซาดีน
ปลาแมคโคเรล ปลาอินทรีย์ กุ้ง หอย ถั่วดำา ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ผักยอดอ่อนบางประเภท เช่น กระถิน
ชะอม สะเดา ยอดมะพร้าวอ่อน น้ำาต้มกระดูก น้ำาสกัดเนื้อ ซุปก้อน กะปิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำาผลไม้ที่มีรส
หวาน
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โรคเกาต์รักษาได้ไหม

โรคเกาต์สามารถรักษาให้หายได้ โดยการกินยาเพื่อควบคุม
ระดับกรดยูริกมากเกินไป แต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำาเสมอ และ
ควรปรับพฤติกรรมการกินอีกด้วย เลือกรับประทานอาหารที่ดี งด
เว้นแอลกอฮอล์ไปเลย และควรใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยอาจจะไป
ตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อดูค่ายูริกว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเป็นโรค เนื่องจากกรดยูริกจะได้จากการเผาผลาญ
สารพิวรีน ดังนั้นการรักษาโรคเกาต์จึงต้องควบคุมสารพิวรีนใน
อาหาร เพราะโรคเกาต์จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานเป็น
10 ปีกว่า และส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ 30-40 ปีขึ้นไป
ข้อแนะนำา
กรณีถา้ มีอาการปวด ห้ามบีบนวดเด็ดขาดเพราะการบีบนวดทำาให้กรดยูรกิ วิง่ เข้ามาในข้อเยอะมากขึน้ ทำาให้
เกิดการอักเสบมากขึ้น ควรจะพักการใช้งานของข้อ ให้นอนพักและประคบเย็นก็เพียงพอแล้ว และช่วงที่ข้อ
อักเสบ ปวด บวม ไม่ควรออกกำาลังกาย ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาอาการให้ดีขึ้นก่อน แล้วค่อยเริ่มออกกำาลัง
กายทีละนิดและเน้นออกกำาลังกายทั่วไปที่ไม่เน้นหนักไปที่ข้อมากจนเกินไป เพราะข้อที่อักเสบบ่อยๆ จะทำาให้
เกิดข้อเสื่อมตามมาได้ ช่วงปกติให้ออกกำาลังกายตามวัยปกติได้

ข้อมูลอ้างอิง
https://medthai.com
http://www.yourhealthyguide.com/article/aj-food-gout.html
https://www.bumrungrad.com/th/conditions/gout
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โรคต่อมลูกหมากโต
ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ ซึ่งชาวตะวันตก
มักเปรียบเทียบขนาดปกติของต่อมลูกหมากว่าเท่ากับขนาดของ
ผลวอลนัท (walnut-size) ตำาแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่ใน
บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากทำาหน้าที่สร้างสารที่เป็น
ของเหลวประมาณ 30% ของน้ำาอสุจิ
ด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นไว้ ดัง
นั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลง
ส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัด นอกจากนี้ต่อมลูกหมากโต
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ
หนาขึ้น เนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับน้ำาปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆ และเมื่อผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้น
ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำาปัสสาวะลดลง คนไข้จึงต้องปัสสาวะบ่อย และอาจได้รับการกระตุ้น
ให้ปวดปัสสาวะขึ้นมาอย่างกะทันหันได้
โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้เป็นปกติ และการเกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับอายุ มีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่า 50% ของผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากนั้นมีอายุประมาณ 60 ปี
ที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานที่แสดงชัดว่าโรคต่อมลูกหมากโตจะนำาไปสู่โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่อย่างไร
ก็ตามอาการของความผิดปกติทั้งในต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นมีความคล้ายกัน และอาจเป็นไป
ได้ว่าภาวะต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้ โรคต่อมลูกหมากโตนี้สามารถ
รักษาได้

อาการของต่อมลูกหมากโต

ปัสสาวะขัด
= ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน
= กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องเบ่งปัสสาวะจนกว่าจะออก
= ปัสสาวะไม่พุ่ง สะดุดเป็นช่วงๆ มีปัสสาวะหยดเมื่อใกล้จะ
สุด ปัสสาวะไม่สุด
= ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน
= ปวดปัสสาวะรุนแรงมาก
=
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ผลกระทบต่อร่างกาย

หลังจากมีการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะนานอาจทำาให้
กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะอ่อนแรงจนถึงขั้นปัสสาวะไม่ออก
= ต้องออกแรงเบ่งปัสสาวะมาก จะเป็นอันตรายอย่างมาก
กับผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจหรือโรคความดันสูง
= ปัสสาวะบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำาวัน รวมถึงการพัก
ผ่อนในเวลากลางคืน
= อาจมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้
= อาจทำาให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้
= ถ้าการอุดกั้นเป็นมาก อาจทำาให้เกิดโรคไตวายได้
=

ควรพบแพทย์ตอนไหน

เมื่อคาดว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ศัลยกรรมด้านระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อทำาการตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแยกต่อมลูกหมากโตธรรมดา และมะเร็งต่อมลูกหมากอีก
ด้วย

วิธีการรักษา

หากมีอาการเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำาเป็นต้องรักษา
= ควรงดดื่มของเหลวหรือแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
= แพทย์อาจจะสั่งยาบางชนิดให้ เช่น Proscar (finasteride) ซึ่งช่วยให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลง หรือ
ยาคลายกล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมากให้อ่อนตัวลง (alpha-blockers)
= รักษาด้วยความร้อน (การใช้ความร้อนกับเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมาก) สามารถใช้เพื่อลดอาการของต่อม
ลูกหมากโตได้ ข้อดีของการรักษานี้ก็คือสามารถดำาเนินการรักษาในขณะที่เป็นผู้ป่วยนอกได้ โดยจะมีการใช้
พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นความถี่วิทยุจำานวนเล็กน้อยในการรักษา
= รักษาด้วยการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง เพื่อตัดเอาชิ้นเนื้อส่วนที่เกินออกมาจากต่อมลูกหมาก (TURP)
วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีผ่าตัดที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ แพทย์ผ่าตัดจะส่งท่อที่มีกล้องขนาดเล็กผ่านเข้าสู่ท่อปัสสาวะ ตรง
ปลายท่อจะมีเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กใช้สำาหรับตัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากส่วนที่กดทับท่อปัสสาวะไว้
= ในกรณีที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่มากผิดปกติ แพทย์อาจจำาเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง
เพื่อนำาเอาเนื้อเยื่อส่วนเกินออกมา
=

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.bumrungrad.com/th/conditions/bph-benign-prostatic-hyperplasia
https://www.bangkokhospital.com/content/benign-prostate-hyperplasia
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เดือนมิถุนายน 2564

= วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00–11.30 น.
บริษัท เบซินส์เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง ภาวะช่องคลอดแห้ง แสบ เจ็บ ดูแลได้
= วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30–12.00 น.
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำากัด แผนกแอบบอตอีพีดี (ยา)
เรื่อง การรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในร้านยาและการใช้ โพรไบโอติกในการ
ป้องกันการติดเชื้อในเด็ก
= วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา10.00-11.30 น.
บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง รู้เท่าทันความดันโลหิตสูง วัดความดันอย่างมั่นใจ

เดือนกรกฎาคม 2564

= วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

เวลา 10.00–11.00 น.

บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง เทคนิคเลือก Moiturizer สำาหรับผิวคุณ ทำาอย่างไรให้ห่างไกลผิวแห้ง
= วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00–15.00 น.
บริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง การรักษาอาการตาแห้ง และโรคเกี่ยวกับดวงตาที่พบบ่อยในร้านยา
= วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00–15.00 น.
บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง คำาถามคาใจ จะจ่ายยาคุมยังไงให้ถูกต้อง
= วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.
บริษัท ไทยโอซูก้า จำากัด
เรื่อง โภชนาการผู้สูงวัย ยังไง..ถึงจะดี?
= วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00–12.00 น.
บริษัท ไทยโอซูก้า จำากัด
เรื่อง เป็นซ้ําๆ โรคกระเพาะอาหารดูแลได้ และดูแลเด็กไออย่างไรในช่วง
โควิดระบาด

เดือนสิงหาคม 2564

= วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00–11.00 น.
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทยไทย จำากัด
เรื่อง จัดการโรคนอนไม่หลับในร้านขายยาอย่างไรดี…
= วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00–15.00 น.
บริษัท ไอโนวา (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟศซินโดรม
= วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00–12.00 น.
บริษัท เบซินส์เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำากัด
เรื่อง เข้าสู่สังคมสูงวัย ดูแลทั้งชายและหญิงวัยทองได้ด้วยฮอร์โมนรูปแบบ
เจลทา

11 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 ¤Ø³¸ÕÃÐ¾§É Á§¤ÅÇÑ²¹ÅÕÅÒ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÃŒÒ¹¢ÒÂÂÒ ¹íÒ·ÕÁ¨ÔµÍÒÊÒ¡Í§·Ø¹áÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â´Â¤Ø³»ÃÐÊÔ·¸Ôì Ã‹ÇÁã¨¾Ñ²¹¡ØÅ ¹íÒÍØ»¡Ã³áÅÐ¹éíÒÂÒ¦‹Òàª×éÍ»‡Í§¡Ñ¹â¤ÇÔ´-19 ©Õ´·Õè·íÒ¡ÒÃÊÁÒ¤ÁÏ áÅÐºÃÔàÇ³ã¹
«ÍÂªØÁª¹ÃÍºæ ÊÁÒ¤ÁÏ ·Ñé§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ËÅÑ§áÅÐÀÒÂã¹ºŒÒ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ªØÁª¹
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แบคที
เ
รี
ย
กิ
น
เนื
อ
้
(Necrotizing Fasciitis)
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ หรือ โรคเนื้อเน่า

โรคแบคทีเรียกินเนื้อ หรือโรคเนื้อเน่า (flesh-eating disease) หรือชื่อทางการแพทย์ คือ โรค necrotizing
fasciitis เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงที่ผิวหนังชั้นลึก ตั้งแต่ชั้นหนังกำ�พร้า ชั้นหนังแท้ ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
ไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ ทำ�ให้เกิดการเน่าตายของเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดการติดเชื้อ และอาจลุกลามไปยัง
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ โรคนี้พบไม่บ่อย แต่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ
จากโรคตามมาได้สูง หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

อาการของโรค อาการของโรคแบ่งตามระยะ
เวลาที่เกิดโรค

1. ไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก เป็น
ลม ช็อกหมดสติ
2. อาการของโรควันที่ 1-2 มีอาการปวดบริเวณ
ทีเ่ กิดโรค บวม และแดง ลักษณะจะคล้ายกับผิวหนัง
อักเสบ แต่โรคเนื้อเน่าเกิดในชั้นลึกกว่านั้นซึ่งมองไม่เห็น
อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับอาการ
ทางผิวหนังที่ตรวจพบ ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ ผู้ที่
เป็นโรคนี้จะมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว หัวใจเต้นเร็ว มี
ลักษณะอาการขาดน้ำ�
3. อาการของโรควันที่ 2-4  พบว่าบริเวณที่บวมจะ
กว้างกว่าบริเวณผิวหนังที่แดง มีผื่นพุพองซึ่งบ่งบอกว่า
ผิวหนังขาดเลือด และมีเลือดออก ผิวมีสอี อกคล้�ำ เนือ่ งจาก
ผิวหนังเริ่มตาย เมื่อกดผิวจะพบว่าแข็งไม่สามารถคลำ�
ขอบของกล้ามเนือ้ ได้ อาจจะคลำ�ได้กรอบแกรบใต้ผวิ หนัง
เนื่องจากเกิดแก๊สใต้ผิวหนัง
4. อาการของโรควันที่ 4-5 จะมีความดันโลหิต
ต่ำ� และมีภาวะโลหิตเป็นพิษ ผู้ป่วยจะไม่ค่อยรู้สึกตัว

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนื้อเน่า

ผิวหนังมีแผลจากแมลงกัดต่อย
= อุบัติเหตุถูกของมีคมตำ� หรือบาดแผลผ่าตัด
= อาจเกิดหลังจากป่วยเป็นโรคไข้สุกใส
= มีโรคประจำ�ตัว เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด โรค
ตับ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
วัณโรค
=

การป้องกันโรค

การดูแลแผล การดูแลแผลจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ในการป้องกันโรคเนื้อเน่า
= เมื่อเกิดแผล
รีบทำ�ความสะอาดแผล และ
ทำ�ความสะอาดแผลทุกวัน
= ล้ า งมื อ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นและหลั ง สั ม ผั ส แผลบริ เวณที่
ติดเชื้อได้ง่าย
=

การรักษา

มาพบแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยให้เร็ว และผ่าตัด
เอาเนื้อที่ตายหรือเนื้อที่ติดเชื้อออกให้มากที่สุด ผ่าตัด
เพื่อระบายเอาหนองออก และตัดเนื้อเยื่อที่ตาย หากติด
เชื้อรุนแรงอาจจำ�เป็นต้องตัดอวัยวะนั้นออก

ข้อควรระวัง

โรคเนื้อเน่า (Necrotizing Fasciitis) จะมีอัตรา
การเสียชีวิตจะสูงถ้าหากรักษาไม่ทัน เพราะถ้าเกิดภาวะ
แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดและลามไปทั่วร่างกายแล้ว
การติดเชื้ออาจจะทำ�ให้เส้นประสาท กล้ามเนื้อและหลอด
เลือดถูกทำ�ลาย อาจจะต้องตัดอวัยวะทิ้ง
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ข้อไหล่ติด
(Frozen Shoulder)

ข้อไหล่ติดเป็นภาวะผิดปกติของข้อไหล่ที่เกิดจากการยึดติดหลังการอักเสบของเยี่อหุ้มข้อ อาการที่เกิดขึ้น
เป็นแบบเรื้อรังค่อยเป็นค่อยไป เริ่มแรกจะมีอาการปวดไหล่โดยเฉพาะเวลาขยับแขน ปวดไหล่มากตอนกลางคืน
นอนทับจะปวด รบกวนการนอน ต่อมาข้อไหล่จะเริ่มติด ยกแขนหรือหมุนแขนได้น้อยกว่าข้างปกติ ทำ�ให้ปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันลำ�บาก

ข้อไหล่ติด อาการเป็นอย่างไร?

เป็นอาการที่ไม่สามารถยกแขนได้สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวด โดยอาการข้อไหล่
ติดจะเกิดทุกทิศทางในการเคลื่อนไหว ทั้งไปข้างหน้า ด้านข้าง หรือข้างหลัง ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน

ข้อไหล่ติด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Primary Frozen shoulder or adhesive capsulitis ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนแต่
สันนิษฐานว่าเกิดจากการหดตัวของเยื่อหุ้มข้อหลัง การอักเสบของข้อไหล่
2. Secondary frozen shoulder ภาวะไหล่ติดซึ่งมีสาเหตุนำ�มาก่อน เช่น การบาดเจ็บของกระดูก
กระดูกอ่อนผิวข้อและเนื้อเยื่อรอบข้อไหล่ หรือภาวะเนื้องอกของกระดูกรอบข้อไหล่ เป็นผลให้ผู้ป่วยคลื่ิอนไหว
ไหล่ได้ลดลงแล้วจึงเกิดการยึดติดของข้อตามมา

ข้อไหล่ติด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะปวด โดยจะมีอาการปวดมาก แม้ยกไหล่เพียงนิดเดียว ในระยะนี้มักจะเป็นอยู่ประมาณ 2-9 เดือน
ระยะข้อไหล่ติด โดยจะมีพิสัยการเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง มักจะมีอาการปวดตึงไหล่เมื่อขยับไหล่ใกล้สุด
ทำ�ให้มีปัญหาเรื่องการใช้งาน เช่น กินอาหาร อาบน้ำ�  ใส่เสื้อผ้า โดยผู้ป่วยจะมีอาการอยู่ในระยะนี้นานแตกต่าง
กันออกไป มีตั้งแต่ 2 เดือนไปจนถึง 1 ปีครึ่ง
ระยะฟื้นคืนตัว เมื่อผ่านระยะติดมาแล้วจะเข้าสู่ระยะฟื้นคืนตัว โดยธรรมชาติจะรักษาตัวเอง อาจใช้เวลา
ตั้งแต่ 1-3 ปี
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ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดข้อไหล่ติด

พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
= ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวน้อย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง
= เคยประสบอุบต
ั เิ หตุทข่ี อ้ ไหล่ มีภาวะเส้นเอ็นบริเวณ
ไหล่ฉีกขาด
= โรคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับความ
อ้วน โรคหมอนรองกระดูกคอ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
=

หลักการรักษาข้อไหล่ติด
=
=
=
=
=
=
=

ให้ยาลดปวด อาจเป็นยากินหรือยาชนิดฉีด
กายภาพบำ�บัด ผู้ป่วยต้องทำ�กายภาพอย่างสม่ำ�เสมอ ตั้งแต่ระยะแรกที่มีอาการจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี
ผ่าตัด สำ�หรับผู้ป่วยบางรายที่รักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทำ�กายภาพบำ�บัดแล้วไม่ประสบผลสำ�เร็จ
การฉีดยาบริเวณที่ปวด
การผ่าดัดไหล่โดยการวางยาสลบ
การจัดกระดูกจากผู้เชี่ยวชาญ
การออกกำ�ลังกาย

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/
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เติมอาหารให้ผิวยังไงดี

เมื่อเราต้องดูภายในร่างกายของเรา แล้วภายนอกร่างกายจะต้องทำายังไง ?

ภายนอกในที่นี้ หมายถึง ผิวพรรณบนร่างกายของเรา เราจะสามารถดูแลผิวพรรณของเราได้
อย่างไรนอกจากการทาครีมบำารุงผิวต่างๆ นั่นคือการกินครับ คำาถามก็มาอีกว่า เราควรกินอะไรล่ะ ที่จะ
ทำาให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก

1. วิตามิน C

แน่นอนว่าผู้หญิงทุกคนต้องรู้จักวิตามินซีมาไม่มากก็น้อย เพราะเจ้าวิตามินตัวนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก
ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดริ้วรอยบนผิวหนัง ลดการอักเสบของผิวหนัง และ
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกาย ข้อดีคือวิตามินซีในปัจจุบันมีให้เลือกค่อนข้างมาก (แต่คุณผู้อ่านก็
ต้องเลือกแบรนด์ที่มี อย.นะ) แนะนำาให้กินพร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารเพื่อการดูดซึมที่ดี

2. สังกะสี

ธาตุสังกะสีมีความสำาคัญในการสร้างโปรตีนและคอลลาเจน ช่วยซ่อมบำารุงระบบเอนไซม์ และเซลล์
ต่างๆ แต่การที่ร่างกายได้รับธาตุสังกะสีมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีกับร่างกาย ควรรับในปริมาณไม่เกิน 1015 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อช่วยในการรักษาสิว บรรเทาอาการอักเสบของสิว ด้วยการไปรักษาสมดุลของ
ปริมาณไขมันในผิวหนัง ช่วยควบคุมปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตันของไขมัน การรับประทานตอนท้อง
ว่างจะทำาให้ยาถูกดูดซึมได้ดีที่สุด ปริมาณที่แนะนำาต่อวัน : 12-15 มิลลิกรัม
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3. วิตามิน E

วิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทรงอานุภาพ ช่วยใน
เรื่องของระบบไหลเวียนเลือด ช่วยทำาให้แลดูอ่อนกว่าวัย โดย
ชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์ แต่การรับประทาน
วิตามันอีนั้นต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง เพราะร่างกายจะ
เก็บสะสมไว้เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ คล้ายๆ กับวิตามินบี
และวิตามินซี และการรับประทานร่วมกับอาหารเช้าจะเห็น
ผลดีที่สุด

4. คอลลาเจน

คอลลาเจน มีคุณสมบัติเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ทำาให้
คอลลาเจนกลายเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงทุกวัย แถมปัจจุบันยังมีหลายแบบให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นแบบ
เม็ด แบบผง หรือแม้แต่แบบน้ำา ส่วนวิธีรับประทานนั้น นักโภชนาการแนะนำาว่าสามารถรับประทานได้ทุก
เวลาคู่กับมื้ออาหารหรือเครื่องดื่มชนิดโปรดของคุณ

5. เมล็ดองุ่น

เมล็ดองุ่น หรือเรียกอีกชื่อว่า Grape Seed เมล็ดองุ่น หากรับประทานอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำาให้ผิว
ดูมีสุขภาพดี ใส เต่งตึง ดูมีออร่า แถมยังมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกาย ทำาให้
เกิดความยืดหยุ่นของผิวอีกด้วย ส่วนวิธีรับประทาน ควรที่จะรับประทานก่อนนอน เนื่องจากเป็นเวลาที่
ร่างกายกำาลังจะพักผ่อน ทำาให้สามารถนำาเกรปซีดไปใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด

6. โอเมกา

“โอเมกา” คือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่ง ซึ่งจำาเป็นต่อระบบการทำางานต่างๆ
ภายในร่างกาย จัดเป็นกรดไขมันจำาเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร
อื่นๆ เช่น ปลา น้ำามันพืช ถั่ว เมล็ดพืชต่างๆ หรือผักใบเขียว ทั้งนี้ หากขาดโอเมกาหรือได้รับโอเมกา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยอาจมีผิวหนังสาก หยาบ หรือมี
ลักษณะลอกเป็นเกล็ด รวมทั้งเกิดผื่นแดง บวม และทำาให้เกิดอาการระคายเคือง แต่ถ้าได้รับโอเมกามาก
เกินไป มักไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง แต่อาจส่งผลต่อกระเพาะอาหารหรือลำาไส้เพียงเล็กน้อย เช่น
อาหารไม่ย่อย หรือท้องร่วง
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.thairath.co.th/women/beauty/1317362
https://www.thairath.co.th/women/beauty/health/1770561
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ภาวะช่องคลอดแห้ง แสบเจ็บ

Genitourinary syndrome of menopause (GSM)
วัยทอง หรือ วัยหมดประจำ�เดือน คือ ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมด
ประจำ�เดือน โดยทั่วไปจะวินิจฉัยเมื่อประจำ�เดือนขาดหายไปอย่างน้อย 12
เดือน วัยทองเป็นช่วงเวลาทีก่ ารทำ�งานของรังไข่ลดลง ส่งผลให้ฮอร์โมนเอส
โตรเจนในร่างกายลดต่ำ�ลง ซึ่งเป็นภาวะปกติในช่วงกลางของชีวิต โดย
ทั่วไป วัยทองจะเกิดได้ในช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ปี ซึ่งหากประเมิน
ถึงปัจจุบันที่เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น จะพบว่าผู้หญิงจะต้องใช้ชีวิตในวัยหมด
ประจำ�เดือนต่ออีกนานถึง 40% ของชีวิต โดยการเกิดนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อ
ไหร่และเกิดอย่างไรนั้น ก็แตกต่างไปในแต่ละบุคคล
การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนยังเกิดขึ้นได้ในวัยใกล้หมดประจำ�
เดือน (peri-menopause)  ได้รับการผ่าตัดรังไข่ออก การฉายแสง บริเวณ
อุ้งเชิงกราน ที่ส่งผลเสียหายต่อรังไข่จากการรักษามะเร็ง การได้รับเคมี
บำ�บัด  ช่วงให้นมบุตร การได้รับยาที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น
ยาคุมกำ�เนิด การได้รับยารักษามะเร็งเต้านม
ภาวะช่องคลอดแห้ง Genitourinary syndrome of menopause
(GSM)
คือ กลุ่มอาการและอาการแสดงที่เกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงที่ลดลง จากการทำ�งานของรังไข่ที่ลดลง ซึ่งส่ง
ผลถึงอวัยวะเพศหญิงภายนอก ปุ่มกระสัน ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ จนถึงกระเพาะปัสสาวะ โดยจะพบว่าเป็น
ภาวะที่พบได้ในผู้หญิงวัยใกล้หมดระดูถึง 50% ซึ่งจะรุนแรงและเรื้อรังขึ้นหากไม่รักษา
อาการช่องคลอดแห้ง
ได้แก่ อวัยวะเพศแห้ง แสบ คัน เจ็บ ขาดน้ำ�หล่อลื่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่สามารถตอบสนองการมีเพศ
สัมพันธ์ได้ตามปกติ ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ แสบเจ็บขณะปัสสาวะ และติดเชื้อในระบบปัสสาวะบ่อย โดย
บางคนอาจมีอาการบางอย่างข้างต้น หรือบางคนอาจมีอาการครบทั้งหมดได้ ซึ่งอาจจำ�เป็นต้องพบแพทย์เพื่อหา
สาเหตุเพิ่ม  
แนวทางการรักษา
การรักษาด้วยยา คือการให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ออกฤทธิ์ทั้งร่างกายคือ ช่วยลดอาการหมด
ประจำ�เดือน เช่น ร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ กระดูกบาง ซึ่งจะมีรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบรับประทาน รูปแบบเจล
ทาจะช่วยทำ�ให้อาการช่องคลอดแห้งดีขึ้นได้ สมาคมแพทย์ระดับนานาชาติแนะนำ�ให้ใช้เอสโตรเจนแบบสอดช่อง
คลอด ในกรณีที่มีอาการช่องคลอดแห้งเพียงอย่างเดียว โดยแนะนำ�ให้ใช้ในขนาดต่ำ�ที่ออกฤทธิ์รักษาได้  
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การรักษาด้วยสารหล่อลื่น ในกรณีที่หญิงวัยหมดประจำาเดือน กังวล หรือไม่อยากใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
แบบสอดช่องคลอด รักษาภาวะช่องคลอดแห้ง การให้การรักษาด้วยสารหล่อลื่นจะเป็นทางเลือกที่แพทย์แนะนำา
ให้ใช้ เพื่อบรรเทาอาการช่องคลอดแห้งแบบที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง หรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยสาร
หล่อลื่นจะมีรูปแบบที่มีสูตรพื้นฐานเป็นน้ำา ซิลิโคน น้ำามัน หรือในรูปน้ำามันจากพืช ซึ่งจะแนะนำาให้ใช้ก่อนมีเพศ
สัมพันธ์ โดยแพทย์แนะนำารูปแบบที่มีสูตรพื้นฐานเป็นน้ำามากกว่า แบบสูตรที่มีพื้นฐานเป็นน้ำามัน และควรมีค่า
pH = 4.5 ซึ่งการรักษาด้วยสารหล่อลื่นนี้ นับเป็นการรักษาแบบสั้น เฉพาะครั้ง และไม่ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาว
การรักษาด้วย Vaginal moisturizers หรือ มอยสเจอร์ไรเซอร์ช่องคลอด จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับ
ช่องคลอดที่แห้ง โดยจะเคลือบติดผนังช่องคลอด และจะปลดปล่อยสารน้ำาเหมือนการหลั่งสารคัดหลั่งของช่อง
คลอดตามธรรมชาติ โดยสามารถใช้ได้บ่อยครั้งใน 1 สัปดาห์ ขึ้นกับความแห้งของแต่ละบุคคล หรือความถี่ของ
การมีเพศสัมพันธ์ โดย Vaginal moisturizers ให้ผลการรักษาที่ยาวนานกว่าสารหล่อลื่น และใช้เพื่อบรรเทา
ภาวะช่องคลอดแห้ง
การรักษาด้วยเลเซอร์ การรักษาด้วยเลเซอร์ fractional CO2 หรือเลเซอร์ erbium:YAG พบว่า การ
ใช้เลเซอร์รักษาภาวะช่องคลอดแห้งจะช่วยทำาให้ภาวะสุขภาพช่องคลอดดีขึ้น เหมือนก่อนหมดประจำาเดือน เพิ่ม
ปริมาณ Lactobacillus และเชื้อที่ดีตัวอื่นๆ ในช่องคลอด แต่เนื่องด้วยราคาการรักษาที่สูง ประกอบกับการขาด
ผลการศึกษาระยะยาวเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงทำาให้การรักษาด้วยเลเซอร์ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ให้ใช้โดย US.FDA
สรุป
ภาวะช่องคลอดแห้ง แสบ เจ็บ Genitourinary syndrome of menopause (GSM) เป็นกลุ่มอาการที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงวัยหมดประจำาเดือน แต่ก็ยังพบว่าผู้หญิงอีกมากมายยังไม่รู้ว่าภาวะนี้สามารถรักษา
ให้หายได้ และมีแนวทางการดูแลรักษาที่หลากหลาย ซึ่งให้ข้อดีกับข้อจำากัดที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงที่มีภาวะช่องคลอดแห้งเหล่านี้ยังคงมองหาทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้หญิงเหล่านี้ต้องได้
รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการที่ยังรบกวนคุณภาพชีวิตและอาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ในครอบครัว
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นผู้กระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับภาวะช่องคลอดแห้ง
ในสภาวการณ์ทเ่ี หมาะสม เพือ่ ให้ผหู้ ญิงเหล่านีก้ ล้าขอคำาแนะนำาและปรึกษาแนวทางในการรักษาภาวะช่องคลอด
แห้งนี้ให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงเหล่านั้นไม่ต้องทนกับอาการแสบ เจ็บ และมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่อไป

เรียบเรียงจาก
1.R. Kagan et al. Practical Treatment Considerations in the Managementof Genitourinary Syndrome of MenopauseDrugs
& Aging (2019) 36:897–908
2.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vaginal-atrophy/symptoms-causes/syc-20352288
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การรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง

ในร้านยาและการใช้โพรไบโอติกในการป้องกัน
การติดเชื้อในเด็ก
การรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในร้านยา

ภาวะท้องผูกเรื้อรัง (chronic constipation) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำาคัญ
และพบบ่อยในร้านยาประกอบด้วยอาการหลัก 3 ด้าน1 ได้แก่ 1) ความถี่ในการถ่ายลดลง
คือ ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์; 2) ลักษณะของอุจจาระผิดปกติ คือ เป็นก้อน
แข็งถ่ายลำาบาก; 3) ความรู้สึกที่ไม่สุขสบายขณะขับถ่าย เช่น รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด ต้อง
ใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติ หรือรู้สึกถ่ายไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งอุดกั้น อาการเหล่านี้จะช่วยใน
การประเมินภาวะท้องผูกเรื้อรัง และใช้ในการติดตามประสิทธิภาพจากการรักษาได้
แนวทางการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง2 จะเริ่มจากการประเมินอาการหรือสัญญาณ
เตือนได้แก่ 1) น้ำาหนักลดลงชัดเจนโดยไม่ทราบสาเหตุ, 2) พบเลือดปนในอุจจาระหรือถ่าย
เป็นเลือด, 3) เริ่มมีอาการขณะที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยไม่สามารถอธิบายจากสาเหตุ
อื่นได้หรือ 4) มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งในทางเดินอาหารหากมีอาการดังกล่าวควร
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำาการตรวจหาสาเหตุของโรค หากไม่พบอาการหรือ
สัญญาณเตือนดังกล่าว สามารถให้การรักษาในร้านยาได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (lifestyle modification) เช่น การ
รับประทานผักหรือผลไม้ที่มีใยอาหารสูง การดื่มน้ำาให้เพียงพอ การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ และการฝึกถ่ายอุจจาระให้เป็น
เวลาทุกวัน ร่วมกับพิจารณาให้ยาระบาย โดยแนะนำายากลุ่ม osmotic laxatives ได้แก่ lactulose หรือ polyethylene glycol
(PEG) เป็นตัวเลือกแรก กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษา ควรพิจารณาเปลี่ยนหรือเพิ่มยากลุ่ม stimulant laxatives ร่วมด้วย
หากยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาควรพิจารณาส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ตัวอย่างยาระบายที่นิยมใช้มีคุณสมบัติสำาคัญ ดังนี้
Bulk-forming laxatives3-6 ออกฤทธิ์เหมือนการรับประทานใยอาหาร คือ ช่วยอุ้มน้ำาไว้ในโพรงลำาไส้ ทำาให้อุจจาระนุ่ม
ขึ้น มีความปลอดภัยในการใช้สูง แต่ออกฤทธิ์ช้าเริ่มเห็นผลประมาณ 2-3 วันหลังรับประทานยาและเหมาะในผู้ที่มีอาการท้องผูก
แบบไม่รุนแรงยาที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับมากที่สุด คือ psyllium ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้จะต้องดื่มน้ำาให้เพียงพอ และ
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะลำาไส้อุดตัน หรืออุจจาระอัดแน่น
Osmotic laxatives3-6 ยาในกลุ่มนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณต่ำามาก จึงอยู่ที่บริเวณโพรงลำาไส้เป็นหลัก ทำาให้
มีความเข้มข้นของยาในลำาไส้สูง จึงสามารถดูดน้ำาเข้ามาในโพรงลำาไส้ ตามหลักแรงดัน osmosis ลำาไส้จึงเคลื่อนตัวได้มากขึ้น
ทำาให้ถ่ายอุจจาระได้ดีขึ้น ยากลุ่มนี้ ได้แก่ 1) Lactulose เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง และมีความ
ปลอดภัยในการใช้สูง ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจึงเหมาะสมในผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เริ่มเห็น
ผลการรักษาหลังรับประทานยา 1-2 วัน เป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้หลากหลายกลไก (multimechanism) ทั้งฤทธิ์ดูดน้ำาเข้าโพรงลำาไส้
เพื่อให้อุจจาระอ่อนนุ่ม ฤทธิ์ prebiotic ช่วยปรับสมดุลการขับถ่าย และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบในด้านอาการ
ข้างเคียง อาจพบอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดเกร็งช่องท้องได้; 2)polyethylene glycol (PEG) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี
ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง เริ่มเห็นผลการรักษาหลังได้รับยา 2-3 วัน อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ท้องเสีย ปวดเกร็ง
ช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 3) saline laxatives ได้แก่ milk of magnesia (MOM) เป็นยาระบายที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็ว
เห็นผลภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังรับประทานยา อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำางานของ
ไตบกพร่อง และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทกล้ามเนื้อ (neuromuscular disease) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจเสี่ยง
ต่อการเกิดพิษจากภาวะแมกนีเซียมในกระแสเลือดสูง (hypermagnesemia)
Stimulant laxatives3-6 ได้แก่ senna และ bisacodyl ออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำาไส้ เริ่มเห็นผลการรักษาหลัง
รับประทานยา 6-8 ชั่วโมง จึงแนะนำาให้รับประทานก่อนนอน เพื่อให้ออกฤทธิ์ถ่ายอุจจาระในตอนเช้า เนื่องจากออกฤทธิ์
กระตุ้นการบีบตัวของลำาไส้โดยตรงจึงพบอาการไม่พึงประสงค์ในเรื่องปวดเกร็งช่องท้องและท้องเสียได้ การใช้ senna ซึ่งมี
สาร anthraquinone เป็นส่วนประกอบในระยะยาวสามารถทำาให้เกิด melanosis coli ซึ่งเป็นภาวะที่ลำาไส้ใหญ่มีลักษณะที่
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เปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำาตาลดำา ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับ senna ภายใน 2-3 เดือน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า melanosis coli ที่
เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่ และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 4-12 เดือนหลังหยุดยา7 อีกทั้งการใช้
stimulant laxatives ในระยะยาว เชื่อว่าอาจทำาให้เกิด cathartic colon ซึ่งเป็นภาวะที่ลำาไส้ใหญ่เฉื่อย ไม่ทำางานและบีบตัวลด
ลง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าภาวะ cathartic colon เกิดจากการใช้ยาระบายกลุ่มนี้เป็นเวลานานหรือเกิดจากภาวะ
ท้องผูกเรื้อรังของผู้ป่วย7
การใช้ โพรไบโอติกในการป้องกันการติดเชื้อในเด็ก
โพรไบโอติก หมายถึง จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายปัจจุบันมีจุลินทรีย์
หลายชนิดที่มีคุณสมบัติที่ดี และให้ประโยชน์ในการการแพทย์8-9 อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้โพรไบโอติกให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายมีข้อควรพิจารณาหลายประการ ดังนี้
1. ต้องเลือกสายพันธ์ทุ เ่ี ฉพาะเจาะจงกับแต่ละโรคตามหลักฐานทางวิชาการทีม่ ี เนือ่ งจากโพรไบโอติกจะมีฤทธิท์ เ่ี ป็นประโยชน์
และมีความจำาเพาะเจาะจงในแต่ละสายพันธ์ุ จึงต้องเลือกชนิดของโพรไบโอติกให้ตรงกับความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบัน
ยังมีความเข้าใจผิดว่าโพรไบโอติกทุกชนิดสามารถนำามาป้องกันและรักษาโรคได้เหมือนกัน หรือใช้แทนกันได้8-9
2. ต้องให้โพรไบโอติกในขนาดทีเ่ หมาะสมตามทีแ่ นะนำาในแต่ละโรค เพราะหากให้ในปริมาณทีต่ าำ่ กว่าคำาแนะนำาอาจทำาให้ไม่
ได้ประสิทธิภาพ8-9
3. ช่วงอายุของผู้ป่วย แม้โพรไบโอติกจะสามารถรับประทานได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่วง
วัยมีการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในร่างกายที่แตกต่างกัน จึงอาจตอบสนองต่อการรักษาด้วยโพรไบโอติกที่แตกต่างกัน การใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การเลือกใช้สายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละช่วงอายุที่มีงานวิจัยรับรอง8-9
4. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจในคุณภาพ เช่น เป็นบริษัทมาตรฐาน หรือมีกระบวนการผลิตที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการปน
เปื้อน หรือชนิดหรือปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในฉลาก8
ปัจจุบันมีงานวิจัยทางการแพทย์จำานวนมากที่ศึกษาถึงการใช้โพรไบโอติกในการป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆ ตัวอย่างโรค
ในเด็กที่พบประโยชน์จากการใช้โพรไบโอติก ได้แก่
1. การรักษาภาวะท้องเสียเฉียบพลันในเด็ก การใช้โพรไบโอติกจะช่วยลดปริมาณอุจจาระและระยะเวลาการเกิดอาการ
ท้องเสียได้ แนะนำาให้รับประทานนาน 2-5 วัน สายพันธ์ุที่แนะนำาให้ใช้ ได้แก่ Lactobacillus reuteri DSM 17938,
Saccharomyces boulardi CNCMI-745 และ Lactobacillus rhamnosus GG9-10
2. อาการปวดเกร็งช่องท้องในเด็ก การใช้โพรไบโอติกช่วยบรรเทาอาการและความรุนแรงของอาการปวดท้องในเด็กได้
สายพันธุท์ ี่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากหลักฐานทางวิชาการ คือ Lactobacillus reuteri DSM 17938 ส่วนสายพันธ์ุอื่นที่
สามารถใช้ได้ คือ Lactobacillus rhamnosus GG9-11
ในด้านป้องกันโรค มีการนำาโพรไบโอติกมาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กโดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจซึง่ เป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยและเป็นสาเหตุสาำ คัญของการเสียชีวติ ในเด็ก เนือ่ งจากพบว่าโพรไบโอติกช่วยในการทำางาน
ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และยังสามารถหลั่งสารบางชนิด เช่น แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) และริว
เทอริน (reuterin) ที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคได้ สายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรับรองถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อในเด็ก ได้แก่
Lactobacillus reuteri DSM 17938 และ Lactobacillus rhamnosus GG9 ซึ่งพบว่า Lactobacillus reuteri DSM 17938
ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจในเด็ก สามารถใช้ในเด็ก
ได้ตั้งแต่แรกเกิด ขนาดที่แนะนำา คือ 108 CFU/day นาน 3 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าฤทธิ์ในการป้องกันการติดเชื้อยังคงอยู่
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน หลังหยุดใช้ Lactobacillus reuteri DSM 17938 ในด้านความปลอดภัย โพรไบโอติกถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้สูง ผู้ป่วยมักทนต่อยาได้ดี12
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เที่ยวกับไกด
ไกด์กร บริษัท ดับเบิ้ล ที ทราเวล จำากัด

“PHUKET SANDBOX”
คืออะไร
“PHUKET SANDBOX” คืออะไร คาดว่าในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมานี้
หลายๆท่านคงจะได้ยนิ คำาๆ นีบ้ อ่ ยๆ จากสือ่ ต่างๆ “ภูเก็ตแซนด์บอ็ กซ์” คือ
โครงการที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่
ต้องกักตัว 14 วัน โดยโครงการนี้จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก
มีกำาหนดเริ่มดำาเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ก่อนที่
ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้ทุกคนเข้ามาในประเทศได้อย่างเต็ม
รูปแบบทุกช่องทางต่อไป แต่โครงการ Phuket Sandbox ถึงแม้จะได้รับ
การประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากภาค
การท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นเงื่อนไข
และกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด จนกว่าจะมีการ
ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเร็วๆ นี้
โดยมาตรการต่างๆ ที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำาหนดให้ผู้ที่ต้องการจะเดิน
ทางเข้าไปจังหวัดภูเก็ตจะต้องปฏิบัติมีดังนี้ (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะ
กรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 40/2564 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564)
1. ได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส ตาม
จำานวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AZ เข็มที่ 1 มาแล้วครบ 14
วัน
2. เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานยืนยัน
3. หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธี
การ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน
4. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนโดยต้องยินยอมเปิดแชร์ตำาแหน่งที่ตั้งตลอดเวลาที่อยู่
ในจังหวัดภูเก็ต
5. ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง หรือ Self Monitoring ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการ
ป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วย covid-19 ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีเชื้อกลายพันธุ์ที่มาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะมีคุณสมบัติครบใน
ข้อ 1, 2, 3 ก็จะต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ หรือ ALQ เป็นเวลา 14 วัน โดยทางจังหวัดจะมีรายละเอียดระบุ
จังหวัด อำาเภอ ที่ชัดเจนโดยเร็วต่อไป
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สำ�หรับร่างมาตรการยกระดับเพิ่มความเข้มในการคัดกรองคนไทยและคนต่างชาติที่พำ�นักในประเทศไทย
เข้าไปพื้นที่ภูเก็ตเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่จะนำ�เชื้อจากภายนอกเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket
Sandbox ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะมีคำ�สั่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ตอนนี้เราก็พอจะทราบถึงการปฏิบัติตัวในการที่จะเดินทางเข้าไปในจังหวัดภูเก็ตกันแล้ว ทางคอลัมน์
“เที่ยวกับไกด์” โดย “ไกด์กร” ก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกๆ คนที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรการหรือเงื่อนไข
ที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำ�หนดเข้าไปท่องเที่ยวกันเยอะๆ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกาะสวยๆ น้ำ�
ทะเลใสๆ หาดทรายขาวๆ อัธยาศัยไมตรีของผู้คนในพื้นที่ที่มีหลากหลายเชื้อชาติ อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์
และหลากหลาย กำ�ลังรอต้อนรับผู้มาเยือน หลังจากปิดตัวเองมานานหลายเดือน
จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดเดียวที่มีสภาพเป็นเกาะในทะเลอันดามัน และ
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 543 ตารางกิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุก
แห่งอันดามัน” เพราะความสวยงามของทะเลและหาดทราย ขณะเดียวกันถือได้ว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส และได้ชื่อว่าเป็น
เมือง East Meet West ที่ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและเป็นเมือง
นานาชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองได้อย่างเด่นชัด มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองท่าที่มีความสำ�คัญในหลายๆ ด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังมีร่องรอยให้ค้นคว้าศึกษา
ในรูปของสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม บุคคลสำ�คัญ และแหล่งท่องเที่ยว เหมือนดังคำ�กลอนสักวาที่กล่าวไว้ว่า
“...สักวาภูเก็ตมีดีเจ็ดสิ่ง
สองหลวงพ่อวัดฉลอง ป้องทุกทาง
หกทะเลมีมุก สุขสดใส
เจ็ดคนดี โจรภัยไม่ก้าวร้าว

หนึ่งยอดมิ่งนารีศรีถลาง
สามเหมืองแร่ สี่สวนยาง ห้ามะพร้าว
ชลาลัยซัดสาด หาดทรายขาว
ดีของชาวภูเก็ต ครบเจ็ดเอย...”

คอลัมน์ “เที่ยวกับไกด์” โดย “ไกด์กร” สนับสนุนให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย โดยใช้บริการผ่าน บริษัทนำ�
เที่ยว และจะต้องกำ�หนดให้มี “มัคคุเทศก์” หรือ “ไกด์” เดินทางไปกับคณะด้วยในทุกๆ ครั้ง ซึ่งจะทำ�ให้นักท่อง
เที่ยวทุกๆ ท่าน ได้รับการบริการที่ดี ได้ทั้งสาระ ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความสนุกสนาน ซึ่งจะช่วยทำ�ให้การท่อง
เที่ยวมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น

“ออกไปช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย” #อย่าเดี่ยวเที่ยวกันเลย
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สัพเพเหระ
กรมการแพทย์

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

(Sudden Cardiac Arrest) ทำ�ให้เสียชีวิตกะทันหัน
โดยปราศจากสัญญาณเตือน

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะนำ�ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest)
ทำ�ให้เสียชีวิตกะทันหันโดยปราศจากสัญญาณเตือน ต้องรักษาทันที โดยการทำ� CPR และใช้เครื่อง AED
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หัวใจของคนเราทำ�หน้าที่สูบฉีดเลือดไป
เลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งต้องมีการเต้นเป็นจังหวะต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 36-42
ล้านครั้งต่อปี การที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) เป็นการสูญเสียการทำ�งานของหัวใจ
อย่างกระทันหันจากระบบไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติ ทำ�ให้หัวใจห้องล่างมีการเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงหรือเต้น
พริ้ว (Ventricular fibrillation หรือ VF) ซึ่งเกิดขึ้นทันที โดยไม่มีสัญญาณเตือน ทำ�ให้หัวใจไม่สามารถสูบ
ฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ ผู้ป่วยจะเกิดอาการวูบหมดสติ เนื่องจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง อาจจะมี
อาการชักเกร็งกระตุกร่วมด้วย ผู้ป่วยไม่หายใจ และคลำ�ชีพจรไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องมีการกู้ชีพ
(CPR) ทันที เพื่อให้มีออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอจนกว่าการทำ�งานของหัวใจจะกลับมาเต้น
ปกติ โดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) การปล่อยให้ล่าช้านานเท่าไหร่ โอกาสการรอดชีวิตจะลดลงและ
ถ้าสมองขาดเลือดนานเกินไปผู้ป่วยอาจจะฟื้นแต่มีความพิการทางสมองตามมา
นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบบ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มีอายุระหว่าง
30-40 ปี โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2 เท่า สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา มักจะพบได้บ่อยใน
ขณะออกกำ�ลังกาย โดยไม่มีสัญญานเตือน แตกต่างจากภาวะหัวใจกำ�เริบเฉียบพลัน (Heart attack) ซึ่งมักจะ
หมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยทั่วไปจะมีสัญญานเตือนนำ�มาก่อน เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหงื่อ
แตก ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม แต่อย่างไรก็ดีการเกิดภาวะหัวใจกำ�เริบเฉียบพลัน (Heart attack) อาจนำ�ไปสู่การเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้
ในประเทศไทยจะยังไม่มีการเก็บสถิติการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันว่ามีความชุกเท่าใด ในอเมริกา
พบได้ 325,000 รายต่อปี ซึ่งภาวะนี้พบได้ในผู้ป่วยที่มีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่ง
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เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด และโรคอื่นๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา (Hypertrophic cardiomyopathy) โรค
กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนแรง (Dilated cardiomyopathy) ผู้ที่มีประวัติของการเสียชีวิตกระทันหันในครอบครัว
ความผิดปกติในทางเดินกระแสไฟฟ้าของหัวใจ ความผิดปกติแต่กำ�เนิดของหลอดเลือดโคโรนารีที่เลี้ยงหัวใจ
(Abnormalities of coronary arteries) ซึ่งเป็นโรคหัวใจแฝงในบางครั้ง ไม่แสดงอาการและดูภายนอกเหมือน
ปกติคนทั่วไป
     ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาทันที โดยผู้ที่
เห็นเหตุการณ์ซึ่งจะต้องมีความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อทำ�ให้เลือดนำ�ออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
อย่างเพียงพอ และรู้จักการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นปกติ   ซึ่งถ้ามีการใช้
อย่างถูกต้องภายใน 3 นาที จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ 70% และผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นโดยไม่มีความพิการทางสมอง
หลงเหลืออยู่ แต่ถ้าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไป โอกาสรอดชีวิตจะลดลง  10 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ 1 นาที เนื่องจาก
อวัยวะต่างๆ ขาดเลือดไปเลี้ยงนานเกินไป
    การรักษาต้องรักษาที่สาเหตุ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากหลอดเลือดหัวใจ
อุดตันที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิด ST elevation   จะต้องได้รับการรักษาทันที ด้วยการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดหรือการสวนหัวใจ เพื่อเปิดหลอดเลือด ซึ่งมีระยะเวลาที่เป็นนาทีทอง  (golden period) 120 นาที ในการ
เปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันบางรายที่มีข้อบ่งชี้ แพทย์อาจพิจารณา
ฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้ในร่างกายเพื่อกระตุกหัวใจ   เมื่อมีการทำ�งานผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้
ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยติดต่อหมายเลข 1669 เพื่อนำ�ส่งตัวผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
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สำ�หรับเจ้าหน้าที่
เสนอที่ประชุมเมื่อ......................................
รับเป็นสมาชิกเมื่อ......................................

ลำ�ดับที่.................................

ชำ�ระค่าบำ�รุงเมื่อ
ใบเสร็จเล่มที่......................เลขที่.................

คำ�ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก สมาคมร้านขายยา
วันที่ยื่นคำ�ขอ............................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................สัญชาติ................................
ชื่อร้านขายยา..........................................................................................................................................................
ประเภทของร้านขายยา 1 แผนปัจจุบัน
1 แผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ
1 แผนโบราณ
1 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................ซอย.........................................................ถนน...........................................................
ตำ�บล/แขวง.....................................อำ�เภอ/เขต........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................................................................................

ขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมร้านขายยา ประเภท

1 สมาชิกสามัญ ชำ�ระค่าบำ�รุงปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
1 สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชำ�ระค่าบำ�รุงครั้งเดียวตลอดชีพ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ชำ�ระค่าบำ�รุงสมาชิกเป็น

1 “เช็ค” โดยสั่งจ่ายขีดคร่อมในนาม “สมาคมร้านขายยา”
1 “โอนเงิน” เข้าบัญชี “สมาคมร้านขายยา” ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสาน ประเภทสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 151-4-08560-2 และแฟกซ์ใบโอนเงิน มาที่ 0 2890 2917

โดยข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและพอใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมร้านขายยาทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นขอเป็นสมาชิก
ลงชื่อ.....................................................ผู้แนะนำ�
ลงชื่อ.....................................................นายทะเบียน

หลักฐานการสมัครสมาชิก สำ�เนาใบอนุญาตขายยาในประเภทที่ได้รับอนุญาต
หมายเหตุ :

เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารสมาคมฯ
เพื่อรับเป็นสมาชิกตามระเบียบต่อไป

