
1

สมาคมพ ิท ักษ์ป ร ะโยชน ์ผู้บ ร ิ โภค
CONSUMER PROTECTION ASSOCIATION

อาคาร ๕ ชัน้ ๔ ตกึสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ ตลาดขวญั นนทบรุี ๑๑๐๐๐
โทร (๐๘๑)๖๒๐-๙๐๘๐, (๐๒)๕๘๗-๓๒๘๖ โทรสาร (๐๒)๐๔๗-๕๒๒๖
เว็บไซต์ : www.consumerprotection.or.th อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพทัิกษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (สพบ.) เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

เร่ือง “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือออนไลน์ ”

ประจําเดือนเมษายน 2565 ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน ถงึ 30 เมษายน 2565

สมาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค (สพบ.) สร้างความตระหนกัรู้ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยการเผยแพร่ความรู้

สู่ประชาชน ร่วมกบัคณะทาํงานภาคประชาชน สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “ในเร่ือง การใชย้าอยา่ง

สมเหตุสมผล และการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพทางส่ือออนไลน”์ โดย สพบ.รณรงคใ์หค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคผา่น

ช่องทางไลน์ กรรมการสมาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค ไลนส์มาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค ไลนส์ายใย

สมัพนัธ์ ไลนช์มรมพรรณภิรมย์ ไลน์ Human Resource และทางเวบ็ไซตส์มาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค

ช่ือ “consumerprotection.or.th” เร่ิมดาํเนินการส่งส่ือความรู้เผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค ภาพ ไฟล.์pdf

และคดัลอกลิงค์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2565 รายละเอียดท่ีเผยแพร่ขอ้มูลถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ดงัทา้ยน้ี

วนัที่ 1 เมษายน 2565

อย. ร่วมกับ สสจ. ปฏิบัติการเฝ้าระวงั สาวถงึต้นตอ ไส้กรอก ลูกช้ิน หมูยอ อันตราย

อย. ร่วมกบั สสจ. ปฏิบติัการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวอ์ยา่งต่อเน่ือง สาวถึงตน้ตอ ไส้กรอก ลูกช้ิน หมูยอ จาก

ร้านจาํหน่ายถึงแหล่งผลิต พบไม่ขออนุญาตผลิต สถานท่ีผลิตไม่ไดม้าตรฐาน GMP และแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง

ส่วนผลการตรวจสอบพบกรดเบนโซอิกอ้ือ

ภก.วรีะชยั นลวชยั รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.)ร่วมกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ติดตามเฝ้าระวงัผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว์ ไดแ้ก่ ไส้กรอก ลูกช้ิน

หมูยอ มาอยา่งต่อเน่ือง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง เกบ็ตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์ส้กรอกท่ีสถานท่ีจาํหน่าย

พบวา่มีผลิตภณัฑท่ี์แสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง และผลการตรวจวเิคราะห์พบวตัถุกนัเสียไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด จาํนวน 4 ผลิตภณัฑ์ ผูข้ายแจง้วา่ซ้ือจากร้านขายส่งท่ี จ.สมุทรสาคร จึงมีการขยายผลโดย อย. ร่วมกบั

สาํนกังานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร ไดต้รวจสอบร้านคา้ส่งหจก.ตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป ต.มหาชยั อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร พบวา่ผลิตภณัฑด์งักล่าวรับมาจากผูผ้ลิตช่ือ คุณป๊ิก ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

จากนั้น อย. จึงร่วมกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ตรวจสอบสถานท่ีผลิตลูกช้ิน เม่ือวนัท่ี 28
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มีนาคม 2565 ท่ีผา่นมา ผลการตรวจสอบพบวา่ 1. ผลิตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 2. สถานท่ีผลิตไม่ไดม้าตรฐานตาม

เกณฑ์ GMP 3. การแสดงฉลากไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จึงไดส้ัง่งดการ

ผลิต และดาํเนินการตามกฎหมาย พร้อมเกบ็ตวัอยา่งเพ่ือส่งตรวจวเิคราะห์ต่อไป

นอกจากน้ี ไดต้รวจไส้กรอก ลูกช้ินท่ีตลาดสด อ.เมือง และ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม พบการแสดงฉลากไม่

ถูกตอ้ง 10 รายการ เจา้หนา้ท่ีจึงไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ร้านคา้หา้มรับมาจาํหน่าย และจะทาํการตรวจสอบ ณ สถานท่ี

ผลิตต่อไป ขอใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไส้กรอก ลูกช้ิน หมูยอ จากร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือ และผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีเลขสา

รบบอาหาร (เลข อย.) เท่านั้น (ท่ีมาhttps://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2255)

แนวทางการให้บริการวคัซีนโควดิ 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสําหรับเดก็)

https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1645689088942.pdf

การใช้ยาสมเหตุผล ผศ.ดร.มยรีุ ตั้งเกียรติกาํจาย คณะเภสชัฯ มศว.

การใชย้าสมเหตุผล คือการใชย้าท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิผล ปลอดภยั และประหยดั ซ่ึงโดยปกติโรงพยาบาล

และร้านยาจะคดัเลือกยาท่ีมีคุณภาพเพ่ือจ่ายใหผู้รั้บบริการอยูแ่ลว้ แต่ในกรณียาจากสมุนไพรผูบ้ริโภคควรเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีสาํหรับการผลิตเท่านั้น (Good Manufacturing

Practice, GMP) เน่ืองจากผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีผลิตโดยโรงงานท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง GMP ผลิตภณัฑน์ั้นจะมีความ

เส่ียงสูงท่ีจะปนเป้ือนเช้ือจุลินทรียเ์กินกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด1 โดยเฉพาะเม่ือผลิตภณัฑน์ั้นไม่ไดรั้บการฉายรังสีเพ่ือ

ควบคุมปริมาณเช้ือจุลินทรีย์

ขณะน้ีประเทศไทยประสบปัญหาใหญ่คือเช้ือด้ือยา ทาํใหก้ารรักษามีค่าใชจ่้ายสูงข้ึนและผูป่้วยอาจเสียชีวติ

เน่ืองจากไม่มียาใช้ เพราะยาท่ีมีอยูใ่ชไ้ม่ไดผ้ล ดงันั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงคใ์หใ้ชย้าปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเช้ือ

อยา่งสมเหตุผลใน 3 โรค คือหวดั เจบ็คอ, ทอ้งเสีย และแผลสะอาด ส่วนใหญ่ไม่จาํเป็นตอ้งใชย้าปฏิชีวนะ เน่ืองจาก

ไม่ไดติ้ดเช้ือแบคทีเรีย และไม่ควรซ้ือยาปฏิชีวนะมาโรยแผล เพราะนอกจากจะทาํใหแ้ผลหายชา้แลว้ ยงัทาํใหเ้กิด

เช้ือด้ือยา เม่ือมีแผลใหล้า้งแผลดว้ยนํ้าเกลือ หรือนํ้าสะอาด จะช่วยทาํใหแ้ผลหายเร็ว และไม่เป็นแผลเป็น

นอกจากน้ีมีความเขา้ใจผดิของประชาชนวา่ยาแกอ้กัเสบคือยาปฏิชีวนะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการใชย้าปฏิชีวนะพรํ่า

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2255
https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1645689088942.pdf
https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1645689088942.pdf
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1766
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เพร่ือ และการอกัเสบอาจเกิดจากการติดเช้ือหรือไม่ติดเช้ือ ดงันั้นจึงไม่ควรเรียกยาปฏิชีวนะวา่ยาแกอ้กัเสบ

ยาแกป้วดกลุ่มเอน็เสด (NSAIDs) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมาใชเ้อง ควรใชเ้ฉพาะเม่ือมีอาการปวดเท่านั้น เม่ือไม่มี

อาการปวดควรหยดุใช้ ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นประจาํเกิน 2 สปัดาห์ โดยเฉพาะในผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีการทาํงานของไต

บกพร่องหา้มใชย้าน้ี เพราะเพ่ิมความเส่ียงการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ไดแ้ก่ ทาํใหเ้กิดโรคไตวายเฉียบพลนั

และแผลในกระเพาะอาหาร3 นอกจากน้ีไม่ควรใชย้าชุดแกป้วด เพราะอาจไดรั้บยาเอน็เสดซํ้ าซอ้นมากกวา่ 1 ชนิด

ซ่ึงไม่เพ่ิมประสิทธิผลในการรักษา แต่เพ่ิมอาการไม่พึงประสงค์ รวมทั้งอาจไดรั้บยาสเตียรอยด์ ซ่ึงมีผลขา้งเคียงมาก

เช่น ทาํใหเ้กิดแผลในกระเพาะอาหาร นํ้าตาลในเลือดสูง ความดนัโลหิตสูง บวมนํ้า เป็นสิว ผวิบาง มีจํ้าเลือด แผล

หายชา้ หนา้กลมอูมคลา้ยพระจนัทร์ และกระดูกพรุน

เม่ือปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ หรือมีไข้ แนะนาํใหรั้บประทานยาพาราเซตามอลเพียง 1 เมด็เท่านั้น ทุก 4 – 6

ชม. สาํหรับผูท่ี้นํ้ าหนกัตวั 34-50 กก. รับประทาน 1 เมด็คร่ึง สาํหรับผูท่ี้มีนํ้ าหนกัตวั 50-67 กก. รับประทาน 2 เมด็

สาํหรับผูท่ี้มีนํ้ าหนกัตวัมากกวา่ 67 กก.4 การรับประทานในขนาดดงักล่าวใหป้ระสิทธิผลเช่นเดียวกนั และลดความ

เส่ียงการเกิดพิษต่อตบัจากยาพาราเซตามอล ควรระวงัการใชย้าพาราเซตามอลซํ้ าซอ้น เน่ืองจากยาพาราเซตามอลจะ

ผสมอยูใ่นยาสูตรผสมอ่ืนๆ เช่น ยาสูตรลดไข้ ลดนํ้ามูก และแกค้ดัจมูก และยาสูตรคลายกลา้มเน้ือ ดงันั้นก่อนใชย้า

ควรอ่านฉลากก่อนทุกคร้ัง ปวดหวัไมเกรน ไม่แนะนาํใหใ้ชย้าเออร์โกตามีนเป็นยาแรก เน่ืองจากอาจใชย้าเกินความ

จาํเป็น และเพ่ิมความเส่ียงการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ความดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้

เร็ว ปลายมือหรือเทา้เยน็หรือชา และเน้ือตายท่ีปลายมือหรือเทา้3 ควรเร่ิมรักษาโดยใชย้าพาราเซตามอลก่อน ใน

กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชย้าเออร์โกตามีน ใหใ้ชเ้ฉพาะเวลาท่ีมีอาการปวดหวัไมเกรนเท่านั้น หา้มใชติ้ดต่อกนัทุกวนัเพ่ือ

ป้องกนัอาการปวด หา้มรับประทานเกิน 6 เมด็ต่อวนั และหา้มรับประทานยาเกิน 10 เมด็ต่อสปัดาห์ หา้มใชใ้นผูท่ี้มี

ประวติัหลอดเลือดส่วนปลายอุดตนั โรคหลอดเลือดหวัใจ ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัไม่ได้ ผูท่ี้มีการ

ทาํงานของตบัและไตบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ และหญิงใหน้มบุตร

เอกสารอา้งอิง : 1. Sornchaithawatwong C, Tadtong S, Tangkiatkumjai M. The prevalence of quality herbal

product in Thailand Nakhon Nayok: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University; , 2018.

2. คณะทาํงานวชิาการเพ่ือส่งเสริมการใชย้าสมเหตุผลในร้านยา. การใชย้าสมเหตุผลในร้านยา. กรุงเทพฯ:

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2560.

3. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke G, Wells BG, Posey L. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic

Approach. 10th ed. New Yoirk: McGraw-Hill, 2017.

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. ยาสามญัประจาํบา้นแผนปัจจุบนั. กรุงเทพฯ; , 2560:20-23.

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1766
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1766
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1766
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วนัที่ 2 เมษายน 2565

ระวงั! เสริมอาหารปลอม “VLENDER FIBER” อ้างคุมนํา้หนัก ปรับระบบขับถ่าย ลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน

พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “VLENDER FIBER” เลข อย. 10-1-26261-5-0033 ทางร้านค้าตลาด

ออนไลน์ช่ือ “koys.shop”, “pilawan696” และ “shoponsale_wp” โดยโฆษณาชวนเช่ือลดนํา้หนัก “…ถ่ายหนัก

ถ่ายเบาเอาอยู่ ไม่มวลท้อง...ถ่ายท้องโล่งโปร่งตัวเบา...เปล่ียนพุงหนาให้ยุบในข้ามวนั...ช่วยปรับระบบขับถ่าย

ฟ้ืนฟูลําไส้ให้สะอาด...” (วนัท่ีเผยแพร่ข่าว 1 เมษายน 2565 ข่าวแจก 101 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดด้าํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง พบวา่ เป็นขอ้มูล

ลวง เน่ืองจากการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภณัฑด์งักล่าวไม่ไดข้ออนุญาตจาก อย. จากการตรวจสอบขอ้มูลใน

ระบบสืบคน้ผลิตภณัฑข์อง อย. พบเลขสารบบอาหาร 10-1-26261-5-0033 ผูป้ระกอบการไดแ้จง้ยกเลิก ตั้งแต่

วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2564 นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ไดเ้ก็บตวัอยา่ง ผลิตภณัฑ์

ดงักล่าว รุ่นการผลิต 15/05/2020 วนัหมดอายุ 15/05/2022 ตรวจพบยาแผนปัจจุบนั บิซาโคดิล (Bisacodyl) ซ่ึง

บริษทัผูผ้ลิตปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑด์งักล่าว ดงันั้น จึงขอเตือนประชาชนอยา่หลงเช่ือซ้ือผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวมารับประทาน เน่ืองจากไม่ทราบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ และอาจไม่ปลอดภยัในการบริโภค หากเกิด

ปัญหาใด ๆ จะไม่สามารถตามหาผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพถึงแก่ชีวติ ทั้งน้ี อย. ไดส้ัง่ระงบัการ

โฆษณาผลิตภณัฑด์งักล่าวทางออนไลน์ และดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้

ขอ้เสนอแนะ เตือนผูบ้ริโภค อยา่ซ้ือผลิตภณัฑ์ “VLENDER FIBER” ท่ีฉลากระบุรุ่นการผลิต และวนัหมดอายุ

ดงักล่าวมารับประทาน อาจมีผลขา้งเคียงเป็นอนัตรายถึงชีวติ หากพบเห็นโฆษณาโออ้วดสรรพคุณผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารในลกัษณะดงักล่าว ขอใหส้งสยัไวก่้อนวา่เป็นโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก อย. อยา่งแน่นอน

กรณีพบผลิตภณัฑท่ี์สงสยัวา่จะเป็นอนัตราย ขอใหแ้จง้ร้องเรียนมาไดท่ี้สายด่วน อย. 1556

Line : @FDAThai Facebook : FDAThai หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ

ขอ้มูล https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/172611/

โรคท่ีหายเองได้ ไม่จําเป็นต้องพึง่ยาปฏิชีวนะ

ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมาสถานการณ์ภาวะเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะของประเทศไทยเลวร้าย จนทาํ

ใหมี้คนเสียชีวติจากภาวะเช้ือแบคทีเรียด้ือยามากกวา่ 38,000 คนต่อปี ซ่ึงปัจจยัสาํคญัมากอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลให้

เกิด คือการใชย้าอยา่งไม่สมเหตุสมผล โดยมีการใชใ้นโรคท่ีไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้ ดงัน้ี

โรคท่ีหายเองได้ วธีิการรักษาโรคโดยไม่พ่ึงยาปฏิชีวนะ อาการท่ีตอ้งไปพบแพทย์

โรคทอ้งเสีย -สาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากเช้ือไวรัส -ยาถ่าน (Activated Charcoal)

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/172611/
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-จิบผงเกลือแร่เพ่ือทดแทนนํ้าและเกลือแร่ท่ีสูญเสียไป -ถ่ายเป็นมูกเลือด -มีไขสู้ง

โรคหวดั – เจบ็คอ -สาเหตุ 80% เกิดจากเช้ือไวรัส -ใชย้ารักษาตามอาการ เช่น ยาแกแ้พล้ดนํ้ามูก คดัจมูก หรือ

ยาแกไ้อ เป็นตน้ -พกัผอ่นใหเ้พียงพอ จิบนํ้าอุ่นและทาํร่างกายใหอ้บอุ่น หากมีอาการเจบ็คอร่วมกบั 3 ใน 4 ขอ้

ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ -ไขสู้ง -มีฝ้าขาวท่ีต่อมทอนซิล -ต่อมนํ้าเหลืองบริเวณคอโตและกดเจบ็ -ไม่มีอาการไอ

แผลเลือดออก ท่ีเป็นแผลสะอาด -ลา้งแผลอยา่งถูกวธีิ รักษาความสะอาดของแผลใหดี้ ไม่สมัผสัส่ิงสกปรก

เพ่ิมเติม -แผลจะหายเองได้ -หากเป็นแผลเลือดออกจากสตัวก์ดั บาดดว้ยของมีคมสกปรก หรือ แผลในผูท่ี้มี

โรคประจาํตวั เช่น โรคเบาหวาน เป็นตน้

โทษของการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งพรํ่ าเพร่ือ

1.จน ส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ ตอ้งเสียเงินซ้ือยาปฏิชีวนะแพงๆ

2.แพ้ เส่ียงต่อการแพย้า โดยมีอาการผืน่คนั รู้สึกแน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก ช็อก และอาจเสียชีวติได้

3.อาการขา้งเคียง ตั้งแต่มีอาการเลก็นอ้ย เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน จนไปถึงอาการรุนแรง เช่น

ตบัอกัเสบ ตาบอด และเอน็ร้อยหวายฉีกขาด

4.ด้ือยา ทาํใหต้อ้งใชย้าปฏิชีวนะท่ีอนัตรายมากข้ึน แพงข้ึน หรือหายาท่ีใชรั้กษาไม่ไดเ้ลย

รู้อยา่งน้ีแลว้กม็าช่วยกนัลดการใชย้าปฏิชีวนะโดยไม่จาํเป็นไม่ซ้ือยาใชเ้อง ปรึกษาแพทยห์รือเภสชักรก่อนใช้

ท่ีมา :https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1585

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/sites/default/files/public/knowledge/doc/1.pdf

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1585
http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
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วนัที่ 3 เมษายน 2565

คู่มือการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตผล

https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/RationalDrugUse/RDU05.pdf

ใช้ ‘ยาปฏิชีวนะ’ สมเหตุสมผล ลดปัญหา ‘เช้ือดื้อยา’

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ไม่มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือไวรัส และไม่มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ แกป้วด ลด

ไข้ ใชรั้กษาเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ทอนซิลอกัเสบเป็นหนอง แต่คนส่วนใหญ่มกั

เรียกยาปฏิชีวนะผดิวา่เป็น “ยาแกอ้กัเสบ” ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่การใชย้าน้ีจะทาํใหโ้รคท่ีเป็นอยูห่ายเร็วข้ึน

เพราะยาจะไปรักษาหรือแกก้ารอกัเสบซ่ึงถือเป็นความเขา้ใจผดิ ในขณะท่ี ยาแกอ้กัเสบ หรือ ยาตา้นการอกัเสบ

(Anti-inflammatory drugs) เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิลดการอกัเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดบวมแดง เช่น แอสไพริน ไอ

บูโพรเฟน ซ่ึงไม่มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ดงันั้น ถา้กินยาปฏิชีวนะเขา้ไปเพราะเขา้ใจผดิวา่เป็นยาแกอ้กัเสบ ทั้งท่ี

ความจริงเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ยากไ็ม่ไดฆ่้าเช้ือไวรัส นอกจากไม่เกิดประโยชนใ์นการ

รักษาการอกัเสบท่ีเกิดขึ้นยงัจะทาํใหเ้ช้ือโรคด้ือยาไดม้ากข้ึน

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ จากขอ้มูลพบวา่มูลค่าการผลิตนาํเขา้ของยาฆ่าเช้ือ (รวมถึงยาปฏิชีวนะ) สูงเป็น

อนัดบัหน่ึง ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา ในปี 2550 มูลค่าการผลิตและนาํเขา้ยากลุ่มน้ีสูงถึง 2 หม่ืนลา้นบาท หรือ

ประมาณ 1 ใน 5 ของมูลค่ายาทั้งหมด พบคนในต่างจงัหวดัใชย้าปฏิชีวนะรักษาโรคหวดัคิดเป็นร้อยละ 40-60

และสูงถึงร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพฯ ในโรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทยใ์ชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่เหมาะสมสูงถึง

ร้อยละ 25-91 มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ประจาํปี 2549 พบวา่ จาํนวน ADR ท่ีเกิดจากการใชย้าฆ่าเช้ือ/ยา

ปฏิชีวนะสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 54 ของอาการ ADR ท่ีเกิดข้ึนของยาทุกชนิดรวมกนั) มี

อตัราเช้ือด้ือยาของประเทศไทยเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 25-50 และพบวา่ อตัราการเกิดเช้ือด้ือยามีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัการใชย้าปฏิชีวนะ

อันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ําเพร่ือ: เกิดการแพ้ยา ซ่ึงหากแพไ้ม่มากอาจมีแค่ผืน่คนั ถา้รุนแรงขึ้นผวิหนงั

จะเป็นรอยไหม้ หลุดลอก หรืออาจถึงขั้นเสียชีวติ

http://xn--y3cri.com/infographics/view/265
https://db.oryor.com/databank/data/printing/printing/610622_0753885001529657032.jpg
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เกิดเช้ือดื้อยา การกินยาปฏิชีวนะพรํ่าเพร่ือกระตุน้ใหเ้ช้ือแบคทีเรียกลายพนัธุ์เป็นเช้ือด้ือยา ตอ้งเปล่ียนไปใชย้า

ปฏิชีวนะท่ีใหม่ข้ึน แพงข้ึน ซ่ึงเหลือใหใ้ชอ้ยูไ่ม่ก่ีชนิด สุดทา้ยก็จะไม่มียารักษา และเสียชีวติในท่ีสุด

เกิดโรคแทรกซ้อน ยาปฏิชีวนะจะฆ่าทั้งแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียชนิดดีมีประโยชนใ์นลาํไส้ของเรา เม่ือ

แบคทีเรียชนิดดีตายไป เช้ืออ่ืนๆ ในตวัเราจึงฉวยโอกาสเติบโตมากข้ึน ทาํใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นต่างๆ เช่น ลาํไส้

อกัเสบอยา่งรุนแรง โดยผนงัลาํไส้ถูกทาํลายหลุดลอกมากบัอุจจาระ ซ่ึงอนัตรายถึงชีวติ

ดว้ยเหตุน้ี หากมีความจาํเป็นตอ้งใชย้าดงักล่าวแลว้ วธีิท่ีดีและปลอดภยัท่ีสุด คือ ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแล

ของแพทยห์รือเภสชักร อยา่งเคร่งครัดและทุกคร้ังท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะมาตอ้งรับประทานใหค้รบ เพราะบ่อยคร้ัง

พบวา่ผูป่้วยหยดุใชย้าเม่ืออาการดีข้ึน ซ่ึงจะมีผลเสียอาจทาํใหโ้รคกลบัเป็นซํ้ าหรือเกิดผลแทรกซอ้นท่ีรุนแรงจาก

การติดเช้ือแบคทีเรียท่ียงัรักษาไม่หายดี

ทั้งน้ีจากขอ้มูล พบวา่การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่สมเหตุผลพบไดท้ั้งในกลุ่มผูใ้ชย้าและผูส้ัง่จ่าย ทั้งใน

สถานพยาบาลและร้านยา โดยเฉพาะในโรคหวดัท่ีพบวา่ ประชาชนเกินกวา่คร่ึงท่ีใชย้าปฏิชีวนะในการรักษา

เป็นส่วนหน่ึงของการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่เหมาะสม เป็นการเพ่ิมโอกาสของการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรีย เพ่ิม

ค่าใชจ่้ายค่ายาโดยไม่มีการติดเช้ือแบคทีเรีย และอาจทาํใหเ้กิดอาการอนัไม่พึงประสงค์ คือ การแพย้าปฏิชีวนะ ท่ี

พบไดบ่้อยท่ีสุดของรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา

อยา่งไรกต็าม ถา้เกิดการติดเช้ือด้ือยา ร้านยาเป็นด่านแรกของระบบสุขภาพ เม่ือเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย จะไป

ขอคาํปรึกษา และแนะนาํยาเพ่ือการดูแลรักษาปัญหาดงักล่าว มีทั้งปรึกษาอาการเจบ็ป่วย ปรึกษาเร่ืองการใชย้า

และมาเรียกหายา ซ่ึงในจาํนวนน้ียงัมีการจ่ายยาปฏิชีวนะอยา่งไม่เหมาะสมเป็นจาํนวนมาก กล่าวไดว้า่สาเหตุมา

จากความเช่ือ ความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองของประชาชน ตลอดจนความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ของเภสชักรร้านยาผูใ้หบ้ริการ ท่ีจะตอ้งกา้วทนัความรู้ทางดา้นเภสชัศาสตร์ท่ีทนัสมยั

ดว้ยเหตุน้ี การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลจึงควรเร่ิมท่ีตวัผูใ้ชย้า และร้านยาตระหนกัถึงโทษภยัจาก

การใชย้าปฏิชีวนะพร่ําเพร่ือ โดยเฉพาะใน 3 โรคติดเช้ือท่ีพบบ่อยในร้านยา ไดแ้ก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ

โรคทอ้งเสีย และแผล ดงัเช่นท่ีสมาคมเภสชักรรมชุมชน ร่วมกบั คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ จดัทาํโครงการส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลในร้านยาข้ึน เพ่ือเพ่ิมการใชย้าปฏิชีวนะ

อยา่งเหมาะสมในร้านยา และลดการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่เหมาะสม เพ่ือใหบ้ริการทางเภสชักรรมท่ีดีมีคุณภาพ

และยงัประโยชนต์่อประชาชนผูรั้บบริการในร้านยา

เช่นเดียวกบัการดาํเนินงานของโครงการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล (Antibiotics Smart Use

Program) ท่ีดาํเนินการโดยสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกบัภาคีหลายหน่วยงาน ในการพฒันา

ตน้แบบการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในเร่ืองการใหค้วามรู้ การปรับความเช่ือ

และการเสริมสร้างความมัน่ใจ การบริหารจดัการ เช่น การใชย้าทดแทน การเปล่ียนมาใชไ้ฟฉายแสงขาว
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ตลอดจนการกาํหนดเป็นนโยบายและผนวกเขา้กบังานประจาํของโรงพยาบาลชุมชน

เก็บความจาก

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา.เร่ืองเด่นประจาํปี/การบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสม.รู้หรือไม่!? ยา

ปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแกอ้กัเสบ., สมาคมเภสชักรรมชุมชน (ประเทศไทย) และคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวั

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ(2555), รายงานโครงการส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลในร้านยาปี พ.ศ. 2555.

สนบัสนุนโดยสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.).โครงการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล Antibiotics Smart

Use (ท่ีมา : https://www.hfocus.org/content/2017/11/14839)

วนัที่ วนัที่ 4 เมษายน 2565

ควรรู้...การฉีดสารโบทูลนัิมทอกซิน เพื่อความงาม

สารโบทูลินมัทอกซิน (Botulinum Toxin) ถูกสร้างมาจากแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินมั ช่วยทาํใหก้ลา้มเน้ือ

คลายตวั ยบัย ั้งการหดตวัของกลา้มเน้ือ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดร้ิวรอยเห่ียวยน่ แต่ไม่สามารถแกไ้ขร้ิวรอยท่ี

เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ได้ เร่ิมออกฤทธ์ิภายใน 2-3 วนั เห็นผลสูงสุดใน 1-2 สปัดาห์ และมีฤทธ์ิอยูไ่ดเ้พียงชัว่คราว

ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น หลงัจากหมดฤทธ์ิกลา้มเน้ือต่าง ๆ บนใบหนา้จะค่อย ๆ กลบัมาหดตวั และกลบัเขา้สู่

สภาวะเดิมก่อนการฉีด หากตอ้งการคงสภาพของผลการรักษา จาํเป็นตอ้งฉีดซํ้ าเป็นระยะ โดยสามารถรับการ

รักษาไดน้านตราบเท่าท่ีตอ้งการคงสภาพผลการรักษา

ข้อควรปฏิบัติก่อนฉีดสารโบทูลินัมทอกซิน

1. หยดุใชย้ากลุ่มกรดวติามิน เอ, AHA, สครับหนา้, ขดัหนา้ เป็นเวลา 1-2 วนัก่อนการฉีดสารโบทูลินมัทอกซิน

2. หยดุการใชย้าแกป้วดกลุ่ม NSAIDS ไดแ้ก่ Brufen, Naproxen, Motrin วติามินอี นํ้ ามนัปลา จิงโกะ

เป็นเวลาหน่ึงสปัดาห์ เพ่ือลดการเกิดรอยฟกชํ้า

3. งดแอลกอฮอล์ 24 ชัว่โมง ก่อนการรักษา

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดสารโบทูลินัมทอกซิน

1. ไม่ควรนอนราบ ในช่วง 3-4 ชัว่โมงหลงัการรักษา

2. หา้มนวดในบริเวณท่ีทาํการรักษาเน่ืองจากอาจทาํใหย้ากระจายไปยงับริเวณท่ีไม่ตอ้งการรักษาได้

3. กรณีมีอาการบวมแดงหรือชํ้าสามารถประคบนํ้าแขง็ไดใ้นช่วง 1-2 วนัแรกหลงัฉีด

4. พยายามขยบักลา้มเน้ือบริเวณท่ีฉีด 1-2 ชัว่โมง หลงัฉีด เพ่ือใหย้ากระจายเขา้กลา้มเน้ือไดม้ากข้ึน

5. มาพบแพทยต์ามนดัเพ่ือประเมินผลการรักษา

ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ไดแ้ก่ หอ้เลือดหรือรอยชํ้า ความรู้สึกเจบ็ ๆ คนั ๆ บริเวณท่ีฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ

มีอาการคลา้ยไขห้วดั กลา้มเน้ืออ่อนแรงเฉพาะท่ี หากพบความผดิปกติใดเกิดข้ึนควรแจง้ใหแ้พทยท์ราบเพ่ือ

https://oryor.com/oryor_miniweb/knowledge_detail.php?cat=2&id=8
https://oryor.com/oryor_miniweb/knowledge_detail.php?cat=2&id=8
http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu/introduce.php
http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu/introduce.php
https://www.hfocus.org/content/2017/11/14839
https://www.hfocus.org/content/2017/11/14839
https://www.hfocus.org/content/2017/11/14839
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รับคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง สตรีตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร และผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางกลา้มเน้ือและระบบประสาท

ยงัไม่แนะนาํใหฉี้ดสารโบทูลินมัทอกซิน

ขอ้มูลอา้งอิง : https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1022

การฉีดโบทอ๊กซ์ (Botox Injection) (bangpakokhospital.com)

เร่ือง Botox ท่ีตอ้งบอกต่อ ส่ิงสาํคญัหลายขอ้ ท่ีคุณอาจไม่รู้!!! - Phyathai Hospital

วนัที่ 5 เมษายน 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Orbitr in สามารถรักษาโรคเก่ียวกับดวงตา ฟ้ืนฟูการมองเห็นโดยไม่

ต้องผ่าตัด

ตามท่ีมีข่าวปรากฏในส่ือออนไลนต์่าง ๆ ในประเดน็เร่ือง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Orbitr in สามารถรักษา

โรคเก่ียวกับดวงตา ฟ้ืนฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องผ่าตัด ทางศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จริงโดย

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ขอ้มูลดงักล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีท่ีมีเวบ็ไซตข์ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารออร์บิทริน เลขสารบบอาหาร 11-1-24162-5-0018 ระบุสรรพคุณ

ของผลิตภณัฑว์า่ สามารถรักษาโรคเก่ียวกบัดวงตา ช่วยปรับปรุงและฟ้ืนฟูความสามารถทางการมองเห็นไดโ้ดย

ไม่ตอ้งผา่ตดั สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแลว้พบวา่ เวบ็ไซตข์ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ดงักล่าว แสดงขอ้มูลทางการแพทยท่ี์เป็นเทจ็ และมีการใชข้อ้ความโฆษณาแสดงคุณประโยชนห์รือสรรพคุณ

ของอาหารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

นอกจากน้ียงัพบมีการแอบอา้งช่ือบุคลากรทางการแพทย์ ในตาํแหน่งหวัหนา้ทีมวจิยัเฉพาะดา้นจาก

สถาบนัจกัษุวทิยา โดยกล่าววา่เป็นผูรั้บรองผลิตภณัฑด์งักล่าว แต่แทจ้ริงแลว้นั้น ไม่มีตาํแหน่งทางการแพทย์

ตามท่ีกล่าวอา้งในราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งช่ือแพทยต์ามท่ีกล่าวอา้งในเวบ็ไซต์ ไม่มีขอ้มูล

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1022
https://bangpakokhospital.com/procedure/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://www.phyathai.com/article_detail/1840/th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_Botox_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89!!!?branch=PYT3
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ช่ือในฐานขอ้มูลตรวจสอบรายช่ือแพทยจ์ากเวบ็ไซตข์องแพทยสภา และภาพชายท่ีอา้งวา่เป็นจกัษุแพทยท่ี์มี

ช่ือเสียงนั้น เป็นภาพชายท่ีเผยแพร่ทัว่ไปอยูบ่นอินเทอร์เน็ต

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเตือนประชาชนวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดงักล่าว ไม่

สามารถรักษาโรคเก่ียวกบัดวงตาได้ อยา่หลงเช่ือรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บการ

รักษาท่ีถูกตอ้ง อาจทาํใหโ้รคท่ีเป็นอยูมี่ความรุนแรงข้ึน อาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจ

วนิิจฉยัและรักษา จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโดยตรง

ดงันั้นขอใหป้ระชาชนอยา่หลงเช่ือ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ขอ้มูลดงักล่าวต่อในช่องทางส่ือ

สงัคมออนไลนต่์าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพท่ีถูกตอ้งจากคณะกรรมการ

อาหารและยาสามารถติดตามขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02 5907000

บทสรุปของเร่ืองน้ีคือ : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Orbitrin ไม่สามารถรักษาโรคเก่ียวกบัดวงตาได้ อีกทั้งแสดง

ขอ้มูลทางการแพทยท่ี์เป็นเทจ็ และใชข้อ้ความโฆษณาแสดงคุณประโยชนห์รือสรรพคุณของอาหารท่ีไม่ไดรั้บ

อนุญาต หน่วยงานท่ีตรวจสอบ : สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

https://www.antifakenewscenter.com/

วนัที่ 6 เมษายน 2565

อาหารที่ควรเล่ียงในผู้ป่วยโรคเกาต์

โรคเกาตเ์ป็นโรคขอ้ท่ีเกิดจากภาวะกรดยริูกในเลือดสูง จนเกิดการตกตะกอนของกรดยริูกในขอ้หรือเน้ือเยือ่

รอบๆขอ้ ทาํใหเ้กิดโรคขอ้อกัเสบ บวม และแดง ซ่ึงหากไดรั้บการดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและต่อเน่ืองโรค

น้ีสามารถรักษาหายได้

ปัจจยัท่ีเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดโรคเกาต์ ไดแ้ก่ ภาวะอว้น, พนัธุกรรม, ยาบางชนิด เช่น ยาขบัปัสสาวะ

https://www.antifakenewscenter.com/
https://www.antifakenewscenter.com/
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และยาแอสไพริน, โรคความดนัโลหิตสูง และอาหารท่ีมีกรดยริูกสูง ดงันั้นผูป่้วยโรคเกาตจึ์งควรรับประทานยา

ตามแพทยส์ัง่ ไปพบแพทยต์ามนดั ด่ืมนํ้ามาก ๆ และหลีกเล่ียงหรือจาํกดัอาหารท่ีมีพิวรีนสูง (Purine) เน่ืองจาก

พิวรีนสามารถเปล่ียนเป็นกรดยริูกไดภ้ายในร่างกาย เช่น 1. เหลา้ 2. เบียร์ 3. เคร่ืองในสตัว์ 4. อาหารทะเล

5. อาหารประเภทท่ีมีไขมนัสูง 6. สตัวปี์ก 7. สตัวเ์น้ือแดง 8. ยอดผกั เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน ยอดผกัคะนา้

ยอดผกัหวาน ยอดผกับุง้จีน ยอดฟักทอง ยอดตาํลึง 9. เมลด็พืช ธญัพืชชนิดต่าง ๆ 10. กะปิ 11. ถัว่ดาํ ถัว่แดง

ส่วนอาหารท่ีมีพิวรีนตํ่า สามารถบริโภคได้ เช่น ผกัเกือบทุกชนิด (ยกเวน้ยอดผกั) ผลไม้ ไข่ นม เนยแขง็

เมลด็ขา้วขดัสี แป้ง (ยกเวน้แป้งสาลี)

จะเห็นไดว้า่หากเลือกรับประทานอาหาร จะสามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคเกาตไ์ด้ แต่อยา่งไรกต็าม

อาหารกเ็ป็นเพียงปัจจยัเลก็ ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดโรคเกาต์ ทางท่ีดีแนะนาํใหไ้ปตรวจร่างกายประจาํปี และหากพบวา่

ตวัเองมีอาการท่ีอาจแสดงวา่เป็นโรคเกาต์ แนะนาํใหไ้ปพบแพทยเ์พ่ือท่ีจะไดรั้บการวนิิจฉยัท่ีถูกตอ้ง

(https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1775

วนัที่ 7 เมษายน 2565

โรคกระดูกพรุน เป็นได้แค่ในผู้สูงอายุ ไม่จริง

โรคกระดูกพรุน คือภาวะท่ีกระดูกมีความแขง็แกร่งลดลง อนัเน่ืองมาจากเน้ือกระดูกบางลงจนเป็นเหตุใหเ้กิด

การแตก หกั ยบุตวัลงไดง่้าย สงัคมปัจจุบนัมีส่วนส่งเสริมใหก้ระดูกมีสภาพท่ีเส่ือมเร็วข้ึน เช่น การไม่ค่อยได้

ออกกาํลงักาย การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การรับประทานอาหารแคลเซียมตํ่า เม่ือเกิดกระดูกหกัจะเกิดความ

เจบ็ปวดไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ อาจจะเกิดภาวะทุพพลภาพตามมา ส่วนใหญ่ใชเ้วลารักษานาน โดยกลุ่มท่ี

พบวา่เกิดภาวะกระดูกพรุนมากท่ีสุด คือ สตรีวยัหมดประจาํเดือนท่ีขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่ สตรีหมด

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1775
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ประจาํเดือนไม่วา่จะหมดตามธรรมชาติหรือเพราะผา่ตดัตดัรังไข่ออกทั้งสองขา้ง กจ็ะทาํใหก้ระดูกมีการสึกหรอ

มากข้ึน

ปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดโรคกระดุกพรุน

1. ไดรั้บแคลเซียมไม่เพียงพอ ปริมาณแคลเซียมท่ีควรไดรั้บ คือ ประมาณ 1,200 – 1,500 มิลลิกรัมต่อวนั

2. ชาติพนัธ์ุ คนเอเชียมีความเส่ียงสูงกวา่คนชาติอ่ืน

3. พนัธุกรรม หากญาติทางฝ่ายมารดาเคยเป็นภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหกั เราจะมีความเส่ียงสูงท่ีจะ

กระดูกหกัไปดว้ย

4. เพศ โดยเพศหญิงจะมีโอกาสเป็นกระดูกพรุนมากกวา่เพศชาย

5. อายุ เม่ือเขา้สู่วยัทอง ทั้งผูห้ญิง และผูช้ายจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกตํ่าลง

6. นํ้ าหนกัตวั คนผอมมีมวลกระดูกนอ้ย มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนง่ายกวา่คนอว้น

7. พฤติกรรม คนท่ีมีชีวติเครียด ไม่ไดพ้กัผอ่น สูบบุหร่ี ด่ืมนํ้าอดัลมเป็นประจาํ มีโอกาสกระดูกพรุนสูงแมย้งัไม่

เชา้สู่วยัทอง การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายชนิดลงนํ้าหนกั เช่น เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล วิง่ กระโดด จะช่วย

เพ่ิมความหนาแน่นของมวลกระดูก ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกแมเ้ขา้สู่วยัทอง

8. โรคเร้ือรัง การมีโรคเร้ือรังบางชนิด เช่น ไทรอยดเ์ป็นพิษ โรคไขขอ้อกัเสบรูมาทอยด์ โดยไม่ไดรั้บการรักษา

อยา่งถูกตอ้ง หรือการท่ีตอ้งรับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานาน เช่น ยาสเตียรอยด์ ทาํใหมี้การสูญเสียมวล

กระดูกมากข้ึน

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/618?fbclid=IwAR1DBYfXcz8lxm3pSu

R5QFQE56hC40yHY9gFwrnUIeSGKKiVgvz543XqRW8
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วนัที่ 8 เมษายน 2565

อย่าซื้อ !! สบู่กําจัดติ่งเน้ือหลุดถาวร ไม่ได้ผล

อย่าซื้อ !! หรือหลงเช่ือการโฆษณาสบู่ ที่อ้างว่าสามารถกําจัดติ่งเน้ือได้ ไม่เป็นความจริง แนะหากต้องการกาํจัด

ติ่งเน้ือแบบถาวร ควรปรึกษาแพทย์

เภสชักรวรีะชยั นลวชยั รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ กรณีพบการโฆษณาขายสบู่

กาํจดัต่ิงเน้ือ ต่ิงเมด็เลก็ เมด็ใหญ่ หลุดถาวร ทางออนไลนน์ั้น สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอ

ช้ีแจงวา่ “ต่ิงเน้ือ” มีลกัษณะเป็นตุ่มท่ียืน่ออกมา น่ิมๆ เป็นเน้ือเยือ่ และมีเส้นเลือดเลก็ๆ พบไดใ้นบริเวณท่ี

ผวิหนงัมีการเสียดสีต่อเน่ือง เช่น รอบคอ รักแร้ ขอ้พบั ขาหนีบ หรือใบหนา้พบมากในผูมี้อายุ 30 - 50 ปี ข้ึนไป

ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือการดาํรงชีวติ ยกเวน้พบวา่มีขนาดเกิน 5 มิลลิเมตร หรือโตเร็วผดิปกติ ควรไปพบ

แพทย์ เพ่ือตรวจวา่เป็นต่ิงเน้ือธรรมดา หรือเป็นเน้ืองอกท่ีมีอนัตราย การลดความเส่ียงท่ีเกิดจากต่ิงเน้ือทาํไดด้ว้ย

การใส่เส้ือผา้ท่ีโปร่งสบายและเลือกเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดการเสียดสี

สาํหรับในบางรายท่ีตอ้งการกาํจดัต่ิงเน้ือ เพ่ือความสวยงาม ควรไปพบแพทยเ์พ่ือรับการตรวจวนิิจฉยัและทาํ

การรักษาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรับคาํแนะนาํการดูแลแผลใหส้ะอาดเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ ทั้งน้ี อย. แนะผูบ้ริโภค

อยา่ซ้ือหรือหลงเช่ือการโฆษณาสบู่ ท่ีอา้งวา่สามารถกาํจดัต่ิงเน้ือได้ ซ่ึงไม่เป็นความจริงแต่อยา่งใด เพราะสบู่

จดัเป็นเคร่ืองสาํอางท่ีใชเ้พ่ือทาํความสะอาดร่างกาย ใชร่้วมกบันํ้าสะอาดเพ่ือชะลา้งเหง่ือไคล ฝุ่ นละอองและส่ิง

สกปรกในชีวติประจาํวนัไม่สามารถกาํจดัต่ิงเน้ือได้

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าววา่ ผูโ้ฆษณาเคร่ืองสาํอางโดยใชข้อ้ความท่ีเป็นเทจ็เกินความจริง หรือก่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจผดิในสาระสาํคญัเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

หรือทั้งจาํทั้งปรับ การโฆษณาเคร่ืองสาํอางไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนเผยแพร่ ดงันั้น อย. จึงมีแนวทางท่ี

ถูกตอ้งในการโฆษณาเคร่ืองสาํอาง ตามคู่มือแนวทางการโฆษณา เผยแพร่ไว้

ท่ี https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Advertise.aspx

https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Advertise.aspx  
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วนัที่ 9 เมษายน 2565

ฤดูร้อนกับโรคฮิตท่ีควรระวงั

ฤดูร้อนในเมืองไทยมกัจะมาพร้อมกบัความเหนียวตวั และความเหนอะหนะ นอกจากน้ีไอความร้อนแรง ๆ จะ

ทาํใหห้ลายคนไม่สบาย โดยโรคท่ีมกัพบเม่ือตอ้งเจออากาศร้อน ไดแ้ก่

1. โรคไมเกรน การปวดศีรษะไมเกรนมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงเกิดการขยายตวัไดม้ากและง่ายกวา่คน

ปกติ มกัมีอาการปวดศีรษะขา้งเดียว บางคนอาจมีอาการนาํก่อนมีอาการปวดศีรษะ เช่น เกิดตาพร่า เห็นภาพหรือ

แสงสีผดิปกติ อาเจียน

การดูแลตนเอง

1. หลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ เช่น ความร้อน การนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ ความเครียด อาหาร

กาแฟ ช็อกโกแลต แอลกอฮอล์

2. การใชย้าบรรเทาอาการปวดรักษา เช่น ยาแกป้วดพาราเซตามอล ยาแกป้วด-อกัเสบกลุ่ม NSAIDs ยากลุ่ม

Ergot ยากลุ่มทริปแทน (Triptan) ควรใชเ้ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้นและตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยห์รือเภสชั

กรเท่านั้น

2. ท้องเสีย เป็นอาการท่ีถ่ายอุจจาระเหลวเกิน 3 คร้ังต่อวนั เกิดจากการกินอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

สะอาด มีเช้ือโรคปนเป้ือน หรือรับประทานอาหารรสจดั

การดูแลตนเอง ด่ืมนํ้าเกลือแร่ (ORS) (หากผูป่้วยมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด และมีไขสู้ง หรือถ่ายเป็นนํ้าซาวขา้ว

ควรรีบพบแพทย์ ไม่ควรซ้ือยามากินเอง)

3. โรคพษิสุนัขบ้า เป็นโรคท่ีติดต่อจากสตัวสู่์คนติดต่อโรคผา่นทางนํ้าลายของสตัว์ โดยสตัวท่ี์นาํโรค

ไม่ใช่แค่สุนขัหรือแมวแต่รวมถึงสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิดทั้งสตัวเ์ล้ียงและสตัวป่์า โรคน้ีหากเช้ือเขา้สู่สมอง

ผูป่้วยจะมีอาการคลุม้คลัง่ ดุร้าย กระวนกระวาย และหากเช้ือเขา้สู่ไขสนัหลงัจะทาํใหส้มองและไขสนัหลงั

ทาํงานผดิปกติ ผูป่้วยจะมีอาการอมัพาตและเสียชีวติในท่ีสุด

ปัจจุบนัน้ียงัไม่มียารักษาใหห้ายได้ ดงันั้นเม่ือโดนกดัใหรี้บพบแพทยโ์ดยทนัทีเพ่ือรับการวนิิจฉยัรับ

วคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัและป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

ขอ้มูลอา้งอิง :

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/624,https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/d

etail/media_printing/1332,https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321,

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/863

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/624
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1332
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1332
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/863
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วนัที่ 10 เมษายน 2565

วนัที่ 11 เมษายน 2565

https://db.oryor.com/databank/data/printing/printing/610622_0753885001529657032.jpg
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วนัที่ 12 เมษายน 2565
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วนัที่ 13 เมษายน 2565

วนัที่ 14 เมษายน 2565

วนัที่ 15 เมษายน 2565
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วนัที่ 16 เมษายน 2565

วนัที่ 17 เมษายน 2565

วนัที่ 18 เมษายน 2565

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน

ปัญหาฟันหมองคลํ้านั้นเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น การไดรั้บยาบางชนิดในช่วงวยัเดก็ท่ีกาํลงัอยูใ่นช่วงของการ

สร้างตวัฟัน โรคบางชนิดท่ีก่อใหเ้กิดความผดิปกติในโครงสร้างฟัน การเกิดอุบติัเหตุท่ีฟัน การกระแทก รอยผุ

ฟันตาย หรือการรับประทานอาหารบางชนิด เช่น ชา กาแฟ ไวนแ์ดง รวมถึงคราบบุหร่ีดว้ย
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สาํหรับผูท่ี้มีปัญหาฟันหมองคลํ้าและกาํลงัมองหาผลิตภณัฑฟ์อกสีฟันเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัตวัเอง

เวลายิม้อยูน่ั้น ควรทาํความรู้จกักบัผลิตภณัฑฟ์อกสีฟันก่อน ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวมีทั้งท่ีจดัเป็นเคร่ืองมือแพทย์

และเคร่ืองสาํอาง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงผลิตภณัฑฟ์อกสีฟันท่ีเป็นเคร่ืองมือแพทย์ คือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบ

ของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ 6 % หรือส่วนประกอบของคาร์บา

ไมดเ์พอร์ออกไซด์ (Carbamide Peroxide) หรือสารชนิดอ่ืนท่ีปลดปล่อยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดม์ากกวา่ 6 %

และผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 %

หรือส่วนประกอบของคาร์บาไมคเ์พอร์ออกไซด์ (Carbamide Peroxide) หรือสารชนิดอ่ืนท่ีใหห้รือปลดปล่อย

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 % และมีส่วนประกอบของฟลูออไรดซ่ึ์งมีความเขม้ขน้เกินกวา่

0.11% เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภยัของการใชผ้ลิตภณัฑฟ์อกสีฟัน ผูบ้ริโภคควรซ้ือผลิตภณัฑฟ์อกสี

ฟันจากสถานพยาบาลท่ีมีการใหบ้ริการดา้นทนัตกรรม สัง่จ่ายโดยทนัตแพทยห์รือซ้ือจากผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต

ขายจาก อย. แลว้เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบจากเลข อย. ท่ีอยูบ่นฉลากของผลิตภณัฑ์ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง อย.

คาํแนะนําหลังการฟอกสีฟัน ควรงดหรือละเวน้จากอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีสีเขม้

ข้อห้ามใช้ คาํเตือน ข้อควรระวงั

1. ใชภ้ายใตค้าํแนะนาํของทนัตแพทยเ์ท่านั้น

2. ไม่แนะนาํใหใ้ชก้บัสตรีมีครรภ์ ผูสู้บบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีสีเขม้

3. หา้มใชใ้นผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัฟัน และอวยัวะในช่องปาก เช่น ปวดฟัน ฟันผุ มีแผลในช่องปาก

เหงือกอกัเสบหรือเป็นหนอง

4. การใชใ้นผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของทนัตแพทย์

ขอ้มูลอา้งอิง : มุนินทร์ ชยัชโลธร. (ม.ป.ป.). การฟอกสีฟันและการเคลือบผวิฟันต่างกันอย่างไร. สืบคน้ 25

ตุลาคม 2564. จาก https://dt.mahidol.ac.th/th/การฟอกสีฟันและการเคลือบผวิฟันต่างกนัอยา่งไร/สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา. (2561). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาํหนดผลิตภณัฑฟ์อกสีฟันเป็น

เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑. สืบคน้ 26 ตุลาคม 2564. จาก

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePages/LawandRegulation/กาํหนดผลิตภณัฑ์

ฟอกสีฟันเป็นเคร่ืองมือแพทย%์20พ.ศ.%202561.PDF

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/205

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePages/LawandRegulation/กำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์%20พ.ศ.%202561.PDF
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePages/LawandRegulation/กำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์%20พ.ศ.%202561.PDF
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePages/LawandRegulation/กำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์%20พ.ศ.%202561.PDF
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วนัที่ 19 เมษายน 2565

วนัที่ 20 เมษายน 2565

สารสกัดจากหัวหอมกับการรักษาแผลเป็น

แผลเป็น ปัญหาหนกัใจท่ีไม่มีใครอยากเป็น ทาํใหห้ลายคนพยายามเสาะหาผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดเพ่ือนาํมา

แกร้อยแผลเป็น สารสกดัจากหวัหอมกเ็ป็นสารตวัหน่ึงท่ีนิยมนาํมาเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑล์ดรอยแผลเป็น

จะใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ วนัน้ีมาติดตามกนั

แผลเป็น เกิดจากกระบวนการรักษาตวัเองตามธรรมชาติ เม่ือเกิดแผล มีการฉีกขาดของเน้ือเยือ่ ร่างกายจะ

เกิดการซ่อมแซมตวัเอง มีการสร้างเน้ือเยือ่และคอลลาเจนมาทดแทนเน้ือเยือ่ท่ีถูกทาํลายไป แต่บางคร้ังมีการ

สร้างเน้ือเยือ่มากเกินไปทาํใหเ้ม่ือแผลหายดีแลว้กจ็ะท้ิงรอยแผลเป็นเอาไว้

สารสกดัจากหวัหอมประกอบดว้ย สารกลุ่ม phenolic มีคุณสมบติัตา้นอนุมูลอิสระและตา้นการอกัเสบ

ซ่ึงจะมีผลต่อการสร้างเน้ือเยือ่ ช่วยลดกระบวนการสร้างเน้ือเยือ่ท่ีจะทาํใหมี้แผลเป็นตามมาได้ สารสกดัจากหวั

หอมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการรักษาแผลเป็น ในปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสาํหรับลดรอย

https://db.oryor.com/databank/data/printing/printing/650308_0054382001646707096.jpg
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แผลเป็นหลายชนิดมีการนาํสารสกดัจากหวัหอมมาใชเ้ป็นส่วนประกอบหน่ึงของผลิตภณัฑ์ เพ่ือเป็นทางเลือก

หน่ึงของการรักษาแผลเป็น แต่อยา่งไรกต็ามยงัไม่สามารถพิสูจนไ์ดว้า่สามารถรักษาแผลเป็นใหห้ายได้ เพ่ือ

ความปลอดภยัจึงควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีไดม้าตรฐาน มีเลขท่ีใบรับจดแจง้จาก อย.

ทั้งน้ี การรักษาแผลเป็นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ดงันั้น เม่ือเป็นแผลควรดูแลรักษาความสะอาด ไม่เกาหรือ

ถูบริเวณแผล ทาครีมหรือโลชัน่เม่ือแผลแหง้ เพ่ือใหก้ระบวนการสมานแผลนั้นเร็วข้ึน การดูแลแผลอยา่ง

เหมาะสมจะทาํใหแ้ผลหายเร็ว ยิง่แผลหายเร็วเท่าใด โอกาสการเกิดแผลเป็นกจ็ะนอ้ยลงหรือเบาบางลงดว้ย

ขอ้มูลอา้งอิง : การรักษาแผลเป็นโดยการใชส้ารสกดัจากหวัหอม | โดยคณะเภสชัฯ ม.มหิดล (mahidol.ac.th)

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา : การกินไข่ไม่ทาํใหเ้กิดแผลเป็น-แผลปูด (oryor.com)

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2048

วนัที่ 21 เมษายน 2565

คอลลาเจน มีดท่ีีอะไร

หากพดูถึงคอลลาเจน หลายคนอาจนึกถึงเร่ืองความกระจ่างใส ความอ่อนเยาวข์องผวิพรรณเป็นอนัดบัแรก

รวมถึงเป็นหน่ึงในส่วนผสมของเคร่ืองสาํอาง เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ท่ีปัจจุบนัมีการโฆษณา

ออกมามากมาย จนกลายเป็นกระแสนิยม มาทาํความรู้จกัวา่ คอลลาเจนคืออะไร มีความสาํคญัหรือประโยชน์

อยา่งไรบา้ง

คอลลาเจนคืออะไร?

คอลลาเจน (Collagen) คือ โปรตีนชนิดหน่ึงท่ีทาํหนา้ท่ีคลา้ยกาว และเป็นโครงสร้างของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ใน

ร่างกาย เช่น ผวิหนงั ขน เส้นผม เลบ็ กระดูกอ่อน ขอ้ต่อ หลอดเลือด กลา้มเน้ือ ซ่ึงร่างกายมนุษยส์ามารถผลิต

คอลลาเจนไดเ้อง แต่เม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึน ร่างกายจะผลิตคอลลาเจนลดลง และค่อย ๆ สูญเสียคอลลาเจน ส่งผลให้

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/353/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/353/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/353/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/353/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/353/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1358
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1358
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2048
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2048
https://www.unileverlife.com/editorial/collagen-more-than-what-meets-the-eye
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การเช่ือมต่อของเน้ือเยือ่ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอ่อนแอลง สญัญาณอยา่งหน่ึงท่ีมองเห็นได้ คือ ผวิหนงัเห่ียว

ยน่ มีร้ิวรอย ความยดืหยุน่อ่อนนุ่มลดนอ้ยลง มีอาการปวดตามขอ้ต่อเพราะกระดูกอ่อนอ่อนแอลงตามอายุ

นอกจากน้ี คอลลาเจนสามารถพบไดใ้นอาหารหลายชนิด ทั้งในพืช ผกัผลไม้ และในสตัว์ ซ่ึงจะพบมากใน

กระดูกของปลาและตาปลา รวมถึงในกระดูกอ่อนของไก่และหมู

ประโยชนข์องคอลลาเจน

คอลลาเจน ทาํหนา้ท่ีเพ่ิมความแขง็แรงและเพ่ิมความยดืหยุน่ใหแ้ก่อวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะใน

กระดูก หลอดเลือด ขอ้กระดูก กระดูกอ่อน เส้นเอน็ รวมถึงผวิหนงั ทั้งยงัปกป้องอวยัวะภายในร่างกาย และ

เช่ือมเซลลแ์ละอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายเขา้ดว้ยกนั โดยคอลลาเจนใตผ้วิหนงัของคนจะอยูใ่นผวิหนงัชั้นหนงัแท้

ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการสร้างเน้ือเยือ่ เสริมความเรียบตึงของผวิหนงั ช่วยทาํใหผ้วิตึงกระชบั แขง็แรง

เรียบเนียน ชุ่มช้ืนจะเห็นไดว้า่ คอลลาเจนมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และร่างกาย

เรายงัสามารถสร้างคอลลาเจนข้ึนเองได้ จากการรับประทานอาหารท่ีดีและเพียงพอ แต่เม่ือเราอายมุากข้ึน กส่็ง

ใหค้อลลาเจนในร่างกายลดลง หรือจากสาเหตุอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียคอลลาเจนเร็วกวา่ปกติ เช่น การสูบ

บุหร่ี การด่ืมแอลกอฮอล์ การเผชิญแสงแดดเป็นเวลานาน การกินอาหารท่ีมีนํ้ าตาลปริมาณมาก เป็นตน้ จึงทาํให้

มีการเสริมคอลลาเจนในผลิตภณัฑรู์ปแบบต่าง ๆ เช่น เคร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และเคร่ืองด่ืม ดงันั้น

ก่อนการเลือกซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัคอลลาเจน จึงควรศึกษาขอ้มูลใหดี้เสียก่อนตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีเลขสารบบอาหารอยา่งถูกตอ้งจาก อย. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางตอ้งมีฉลาก

ภาษาไทย และเลขท่ีใบรับจดแจง้ 10 หลกั หรือ 13 หลกั ไม่ควรหลงเช่ือตามคาํโฆษณา และหมัน่ดูแลสุขภาพ

ของตนเอง หากตอ้งการท่ีจะมีสุขภาพกายและผวิพรรณท่ีดีตามวยั เพียงแค่ออกกาํลงักาย รับประทานอาหารท่ีดี

มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ด่ืมนํ้าและพกัผอ่นใหเ้พียงพอ หลีกเล่ียงแสงแดดและการสูบบุหร่ี เพียงแค่น้ีก็จะช่วยให้

สุขภาพกายรวมถึงผวิดีขึ้นได้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/204

https://db.oryor.com/databank/data/printing/printing/650218_0479983001645150747.jpg
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/204
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วนัที่ 22 เมษายน 2565

วนัที่ 23 เมษายน 2565

วนัที่ 24 เมษายน 2565
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วนัที่ 25 เมษายน 2565

ฤดูร้อนกับโรคฮิตท่ีควรระวงั

ฤดูร้อนในเมืองไทยมกัจะมาพร้อมกบัความเหนียวตวั และความเหนอะหนะ นอกจากน้ีไอความร้อนแรง ๆ จะ

ทาํใหห้ลายคนไม่สบาย โดยโรคท่ีมกัพบเม่ือตอ้งเจออากาศร้อน ไดแ้ก่

1. โรคไมเกรน การปวดศีรษะไมเกรนมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงเกิดการขยายตวัไดม้ากและง่ายกวา่คนปกติ

มกัมีอาการปวดศีรษะขา้งเดียว บางคนอาจมีอาการนาํก่อนมีอาการปวดศีรษะ เช่น เกิดตาพร่า เห็นภาพหรือแสง

สีผดิปกติ อาเจียน

การดูแลตนเอง 1. หลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ เช่น ความร้อน การนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ ความเครียด อาหาร

กาแฟ ช็อกโกแลต แอลกอฮอล์

2. การใชย้าบรรเทาอาการปวดรักษา เช่น ยาแกป้วดพาราเซตามอล ยาแกป้วด-อกัเสบกลุ่ม NSAIDs ยากลุ่ม

Ergot ยากลุ่มทริปแทน (Triptan) ควรใชเ้ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้นและตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยห์รือเภสชั

กรเท่านั้น

2. ท้องเสีย เป็นอาการท่ีถ่ายอุจจาระเหลวเกิน 3 คร้ังต่อวนั เกิดจากการกินอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่สะอาด มี

เช้ือโรคปนเป้ือน หรือรับประทานอาหารรสจดั

การดูแลตนเอง ด่ืมนํ้าเกลือแร่ (ORS) (หากผูป่้วยมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด และมีไขสู้ง หรือถ่ายเป็นนํ้าซาวขา้ว

ควรรีบพบแพทย์ ไม่ควรซ้ือยามากินเอง)

3. โรคพษิสุนัขบ้า เป็นโรคท่ีติดต่อจากสตัวสู่์คนติดต่อโรคผา่นทางนํ้าลายของสตัว์ โดยสตัวท่ี์นาํโรคไม่ใช่แค่

สุนขัหรือแมวแต่รวมถึงสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิดทั้งสตัวเ์ล้ียงและสตัวป่์า โรคน้ีหากเช้ือเขา้สู่สมอง ผูป่้วยจะ

มีอาการคลุม้คลัง่ ดุร้าย กระวนกระวาย และหากเช้ือเขา้สู่ไขสนัหลงัจะทาํใหส้มองและไขสนัหลงัทาํงานผดิปกติ

ผูป่้วยจะมีอาการอมัพาตและเสียชีวติในท่ีสุด

ปัจจุบนัน้ียงัไม่มียารักษาใหห้ายได้ ดงันั้นเม่ือโดนกดัใหรี้บพบแพทยโ์ดยทนัทีเพ่ือรับการวนิิจฉยัรับ

วคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัและป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

ขอ้มูลอา้งอิง : https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/624

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1332

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/863

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1661

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/624
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1332
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/863
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1661
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วนัที่ 26 เมษายน 2565

ยาแก้ปวดไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

Ergotamineเป็นยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลนัท่ีมีประสิทธิภาพ แต่มีขอ้ควรระวงัท่ีตอ้ง

ทราบคือ ยาน้ีใชเ้ฉพาะเวลาท่ีมีอาการปวดเท่านั้น ห้ามใชติ้ดต่อกนัทุกวนัเพ่ือป้องกนัอาการปวดศีรษะไมเกรน

เดด็ขาด โดยใหรั้บประทาน 1 หรือ 2 เมด็ เม่ือมีอาการปวดศีรษะไมเกรนในคร้ังแรก หากอาการยงัไม่ดีข้ึน

สามารถรับประทานซํ้ าอีกคร้ังละ 1 เมด็ทุกคร่ึงชัว่โมง แต่ ห้ามรับประทานเกิน 6 เมด็ต่อวนั และ ห้าม

รับประทานเกิน 10 เมด็ ต่อสปัดาห์ และเน่ืองจากยาน้ีอาจทาํปฏิกิริยากบัยาชนิดอ่ืนไดจึ้งควรปรึกษาแพทยห์รือ

เภสชักรก่อนใชร่้วมกบัยาอ่ืน

การใชย้า ergotamine อยา่งผดิวธีิอาจส่งผลใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูงข้ึน เส่ียงต่อการเกิดหลอดเลือดใน

สมองแตก หรือ หวัใจวาย โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติของหลอดเลือดหวัใจหรือหลอดเลือดสมองอยูแ่ลว้

และหากรับประทานยาติดต่อกนัทุกวนัอาจทาํใหเ้กิดอาการปวดศีรษะไมเกรนอยา่งรุนแรงเม่ือหยดุยา

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1330

ท้องเสียอย่างไรต้องใช้ยาฆ่าเช้ือ

คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ ถา้ทอ้งเสียตอ้งกินยาฆ่าเช้ือ เพ่ือจะไดฆ้่าเช้ือในลาํไส้และช่วยใหห้ยดุถ่าย แต่จริง

ๆ แลว้ เม่ือทอ้งเสียไม่จาํเป็นตอ้งกินยาฆ่าเช้ือทุกคร้ัง เพราะ...

ทอ้งเสีย หรือ อุจจาระร่วง เป็นอาการท่ีถ่ายอุจจาระเหลว เกิดจากการรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

สะอาด มีเช้ือโรคปนเป้ือน หรือรับประทานอาหารรสจดั หรือเกิดจากยารักษาโรคบางชนิด หรือเกิดจากโรคบาง

ชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่อาการทอ้งเสียจะหายไดเ้อง โดยการด่ืมนํ้าเกลือแร่ (ORS) เพ่ือทดแทนนํ้าและเกลือแร่ท่ี

สูญเสียไป แต่หากผูป่้วยมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด และมีไขสู้ง หรือถ่ายเป็นนํ้าซาวขา้ว จึงควรกินยาฆ่าเช้ือ
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ส่วนกรณีท่ีมีอาการทอ้งเสียรุนแรง เช่น อุจจาระมีมูกปน กล่ินเหมน็เหมือนหวักุง้เน่า คล่ืนไส้อาเจียน

รุนแรง มีไขสู้งกวา่ 38.5 องศาเซลเซียส และมีอาการทอ้งเสียนานกวา่ 48 ชัว่โมง ควรรีบพบแพทยด่์วน เพ่ือรับ

การรักษาอยา่งทนัท่วงที

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321

วนัที่ 27 เมษายน 2565

วคัซีนท่ีจําเป็นสําหรับคนท้อง

สาํหรับคนทอ้งนั้นกมี็วคัซีนท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีจะติดโรคต่าง ๆ แต่วคัซีนมีหลาย

ชนิด บางชนิดไม่แนะนาํใหฉี้ดในคนทอ้งเพราะอาจเกิดอนัตรายไดเ้น่ืองจากส่งผลต่อทารก เช่น วคัซีนป้องกนั

อีสุกอีใส วคัซีนป้องกนัไขส้มองอกัเสบ วคัซีนป้องกนัโรคหดั คางทูม หดัเยอรมนั โปลิโอ วคัซีนป้องกนัวณัโรค

ส่วนวคัซีนท่ีแนะนาํใหค้นทอ้งฉีดมีดงัน้ี

1. วคัซีนป้องกนัคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั : ในหญิงตั้งครรภน์ั้นถึงแมว้า่ก่อนตั้งครรภจ์ะเคยไดรั้บวคัซีน

ป้องกนัคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั มาแลว้หรือไม่กต็าม แต่เม่ือตั้งครรภค์นทอ้งจาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัคอ

ตีบ ไอกรน บาดทะยกั เพ่ือใหภู้มิคุม้กนัไปสู่ลูก ส่วนวคัซีนป้องกนับาดทะยกัจะช่วยป้องกนัการติดเช้ือระหวา่ง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1321


26

ตั้งครรภแ์ละตอนคลอดบุตรดว้ย โดยวคัซีนป้องกนัคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั ควรไดรั้บขณะอายคุรรภ์ 27-36

สปัดาห์ เป็นวคัซีน 3 ชนิด ฉีดพร้อมกนัใน 1 เขม็

2. วคัซีนไข้หวดัใหญ่

หญิงตั้งครรภห์ากเป็นโรคไขห้วดัใหญ่จะเป็นอนัตรายและเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรง

มากกวา่คนทัว่ไป

3. วคัซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

สาํหรับหญิงตั้งครรภท่ี์ยงัไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบี หรือเคยไดรั้บเม่ือนานมาแลว้จน

ไม่มีภูมิตา้นทาน หรือหญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียง เช่น สามีเป็นพาหะของโรคไวรัสตบัอกัเสบบี กค็วรไดรั้บการ

ฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบี

ขอ้มูลอา้งอิง : บรรณานุกรม วทิยา ถิฐาพนัธ์. (2556). วคัซีนสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์. สืบคน้ 29 พฤศจิกายน

2564. จาก https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1070

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2045

วนัที่ 28 เมษายน 2565

โรคมือเท้าปาก โรคระบาดในเดก็

โรคมือเทา้ปากนบัวา่เป็นโรคระบาดท่ีพบบ่อยในเดก็ทารก เดก็เลก็ตามสถานรับเล้ียงเดก็ และโรงเรียนอนุบาล

เน่ืองจากติดต่อกนัง่าย ดงันั้น การป้องกนัและการดูแลรักษาจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก วนัน้ี

เรามาติดตามกนัเถอะวา่ โรคมือเทา้ปากมีอาการอยา่งไร และป้องกนัไดอ้ยา่งไรบา้ง

โรคมือเทา้ปาก เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือ Enterovirus ติดต่อไดง่้ายโดยการสมัผสักบัเช้ือโดยตรงผา่นทาง

นํ้ามูก นํ้าลาย อุจจาระ เดก็จะมีอาการมีไข้ เจบ็ปาก กินอะไรไม่ค่อยได้ นํ้ าลายไหล มีแผลในปากคลา้ยร้อนใน มี

ผืน่เป็นจุดแดง ๆ หรือตุ่มนํ้ าใสบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเทา้ ซ่ึงอาจข้ึนตามลาํตวั แขน และขาไดเ้ช่นกนั อาการจะหนกั

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1070
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ในช่วง 2-3 วนัแรก จากนั้นจะค่อย ๆ ทุเลาลงและหายเองไดใ้นเวลา 1 สปัดาห์

การรักษา : ปัจจุบนัยงัไม่มียารักษาหรือฆ่าเช้ือไวรัสโดยตรง จะเป็นการรักษาตามอาการ คือ ถา้มีไขก็้ใหกิ้นยา

ลดไข้ โดยขนาดยาพาราเซตามอลท่ีเหมาะสมในเดก็ คือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยรับประทานทุก

4-6 ชัว่โมงหรือเม่ือมีอาการ และเช็ดตวัลดไขร่้วมดว้ย ถา้มีอาการคนั กอ็าจจะกินยาแกแ้พ้ แกค้นัได้ ซ่ึงควรใช้

ขนาดยาตามท่ีฉลากระบุ โดยคาํนวณจากนํ้าหนกัตวัเป็นหลกั ถา้มีอาการเจบ็แผลในปาก อาจใชย้าชาทา

ตุ่มแผลในช่องปาก

การป้องกนั : 1. ถา้เดก็เป็นโรคมือเทา้ปากกค็วรตอ้งหยดุเรียน เพ่ือหยดุการแพร่กระจายของเช้ือ

2. เดก็ควรลา้งมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนและหลงักินอาหาร หรือหลงัจากเขา้หอ้งนํ้า

3. หมัน่ทาํความสะอาดของเล่นหรือของใชเ้ดก็

4. ฝึกนิสยักินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ ใหก้บัเดก็

โรคมือเทา้ปากสามารถหายไดเ้องกจ็ริง แต่ในรายท่ีอาการรุนแรง อาจเกิดภาวะแทรกซอ้นทาํให้

กา้นสมองอกัเสบ และมีโอกาสเสียชีวติได้ ดงันั้น พอ่แม่ตอ้งหมัน่สงัเกตอาการของลูก หากลูกมีอาการซึมลง

หายใจหอบ หายใจเร็ว มีอาการชกั เกร็ง หมดสติ หรือมือสัน่ ขาสัน่ เดินเซ ควรรีบพามาพบแพทย์

ขอ้มูลอา้งอิง :

โรคมือเทา้ปาก โรคระบาดในเดก็ท่ีตอ้งระวงั • รามา แชนแนล (mahidol.ac.th)

มือ เทา้ ปาก โรคติดต่อของเดก็เลก็ • รามา แชนแนล (mahidol.ac.th)

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/knowledge_general_population/paracetamol

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83/
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD/
https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/knowledge_general_population/paracetamol
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วนัที่ 29 เมษายน 2565

วนัที่ 30 เมษายน 2565

โรคสมาธิส้ันในเดก็

ปัญหาลูกซน ไม่อยูน่ิ่ง มีพฒันาการผดิปกติ ทาํใหพ้อ่แม่หลายคนเป็นกงัวลกลวัวา่ ลูกของตนเป็นโรคสมาธิสั้น

รึเปล่า โรคสมาธิสั้นคืออะไร มีอาการแบบไหน และรักษาอยา่งไร วนัน้ีมาติดตามกนั

โรคสมาธิสั้น หรือ ADHD ยอ่มาจาก “Attention - deficit hyperactivity disorder” เกิดจากความผดิปกติ

ในการทาํงานของสมอง ทาํใหมี้ความบกพร่องในการควบคุมสมาธิและการแสดงออกทางพฤติกรรม พบไดบ่้อย

ในเดก็ โดยอาการของเดก็สมาธิสั้นมีอาการหลกั 3 ดา้น คือ

1. ไม่สามารถควบคุมสมาธิไดน้าน มีปัญหาในการจดัระเบียบ (inattention and disorganized) เช่น

ไม่สามารถทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามพยายามใหส้าํเร็จลุล่วงได้ ทาํอะไรนาน ๆ ไม่ได้ วอกแวกง่าย ทาํงานไม่

เรียบร้อย สะเพร่า มีปัญหาในการจดัระเบียบการทาํงาน มกัทาํของหาย

2. ซุกซนมากกวา่ปกติ (hyperactivity) เช่น อยูไ่ม่น่ิง เดินไปเดินมา ปีนป่าย หรือพดูคุยตลอดเวลา

3. ขาดการยั้งคิดหรือหุนหนัพลนัแล่น (impulsive) เช่น ไม่สามารถรอคอยได้ ชอบพูดแทรก
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การรักษานั้นตอ้งอาศยัการรักษาแบบผสมผสานดว้ยวธีิการหลายอยา่งร่วมกนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลการรักษาดี

ท่ีสุด เช่น การใชย้า การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลาย ๆ ดา้น รวมถึงการสนบัสนุนและช่วยเหลือดูแลโดย

ผูป้กครองและคุณครู โดยยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคสมาธิสั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่

1. กลุ่มยาท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้สมองและประสาทส่วนกลาง โดยมีกลไกในการกระตุน้ใหส้มองหลัง่สารส่ือ

ประสาทเพ่ิมมากข้ึน เช่น ยา Methylphenidate ซ่ึงจดัเป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ตอ้งสัง่จ่ายโดยแพทย์

เท่านั้น ไม่สามารถหาซ้ือตามร้านขายยาได้ โดยยา Methylphenidate มี 2 รูปแบบ คือ

- รูปแบบปกติ ยาออกฤทธ์ิประมาณ 3 - 5 ชัว่โมง จึงมกัจะตอ้งรับประทาน 2-3 คร้ังต่อวนั

- รูปแบบท่ีออกฤทธ์ินาน การรับประทานยาชนิดน้ีตอ้งกลืนยาทั้งเมด็ หา้มหกั บด หรือ เค้ียวเมด็ยา และควร

รับประทานยาในช่วงเชา้ ไม่ควรใหรั้บประทานเวลาอ่ืนเพราะยาออกฤทธ์ิยาวถึง 12 ชัว่โมง ซ่ึงยา

Methylphenidate ทั้ง 2 รูปแบบ มีอาการขา้งเคียงเหมือนกนั คือ นอนไม่หลบั

2. กลุ่มยาท่ีไม่ออกฤทธ์ิกระตุน้สมองหรือประสาทส่วนกลาง เช่น Atomoxetine, Clonidine, และ

ยารักษาอาการซึมเศร้า : การวนิิจฉยัวา่เดก็เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่ จาํเป็นตอ้งอาศยัการซกัประวติัอยา่งละเอียด

ร่วมกบัการตรวจร่างกาย เพ่ือหาสาเหตุอ่ืนท่ีอาจทาํใหมี้อาการคลา้ยโรคสมาธิสั้นได้ ดงันั้น หากสงสยัวา่เดก็จะ

เป็นโรคสมาธิสั้น ควรพาเดก็มาพบแพทยเ์พ่ือตรวจวนิิจฉยัและรับการรักษาต่อไป

ขอ้มูลอา้งอิง : โรคสมาธิสั้น | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล (mahidol.ac.th)00-

Vitharon.pdf (psychiatry.or.th) ,โรคสมาธิสั้นในเดก็: การรักษาดว้ยยา | โดยคณะเภสชัฯ ม.มหิดล

(mahidol.ac.th),https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/479/โรคสมาธิสั้นในเดก็:การรักษาดว้ยยา/

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

FDA Thai - สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)... | Facebook

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/09042014-1854
http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/57-4/00-Vitharon.pdf
http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/57-4/00-Vitharon.pdf
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/479/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/479/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/479/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
https://th-th.facebook.com/FDAThai/posts/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2/517368994996934/
https://th-th.facebook.com/FDAThai/posts/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2/517368994996934/
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