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สมาคมพทัิกษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (สพบ.) เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

เร่ือง “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือออนไลน์ ”

ประจําเดือนเมษายน 2565 ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน ถงึ 15 มิถุนายน 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 รายละเอียดท่ีเผยแพร่ขอ้มูลในเดือนมิถุนายน 2565 ดงัทา้ยน้ี

วนัที่ 1 มิถุนายน 2565

นํา้เกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ จริงหรือ?

คอนแทคเลนส์ หรือเลนส์สมัผสั ใชใ้ส่บนกระจกตา หรือตาดาํเพ่ือแกไ้ขสายตาผดิปกติ คอนแทคเลนส์ มีหลาย

ชนิดแบ่งตามระยะเวลาการใชง้าน ไดด้งัน้ี : ชนิดใชร้ายวนั, ชนิดใชร้ายสปัดาห์, ชนิดใชร้ายเดือน, ชนิดใชร้ายปี

สาํหรับคอนแทคเลนส์รายวนัเป็นแบบใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง ส่วนชนิดอ่ืนสามารถใชไ้ดห้ลายคร้ังตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ดงันั้น การดูแลรักษาเพ่ือใชง้านในคร้ังถดัไปจึงเป็นเร่ืองสาํคญั เน่ืองจากเป็นวตัถุท่ีใชก้บั

ดวงตา หากเกบ็รักษาไม่ดี ไม่สะอาด จะทาํใหต้าติดเช้ือแบคทีเรียได้

คาํถามท่ีวา่ นํา้เกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ จริงหรือไม่ คาํตอบคือ ไม่จริง เพราะนํ้าเกลือ

Normal Saline ชนิดใชภ้ายนอกร่างกาย คือเกลือโซเดียมคลอไรดล์ะลายในนํ้าบริสุทธ์ิปราศจากเช้ือ ไม่ผสมวตัถุ

กนัเสีย และไม่ผสมสารฆ่าเช้ือ หากนาํมาแช่คอนแทคเลนส์จะทาํใหเ้กิดการสะสมของเช้ือแบคทีเรีย

เพ่ือความปลอดภยัแนะนาํใหแ้ช่คอนแทคเลนส์ดว้ยนํ้ายาสาํหรับแช่คอนแทคเลนส์นาน 4-6 ชัว่โมง

(แลว้แต่ชนิดของนํ้ายา) หลงัจากแช่นํ้ายาสาํหรับแช่คอนแทคเลนส์จนครบเวลาแลว้ ก่อนใชค้อนแทคเลนส์ควร
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ลา้งดว้ยนํ้ายาแช่คอนแทคเลนส์ หรือนํ้าเกลือ Normal Saline อีกคร้ังหน่ึง เพราะช่วยลดโอกาสในการติดเช้ือ

แบคทีเรียได้

ดงันั้น สรุปไดว้า่นํ้ าเกลือ Normal Saline ไม่สามารถใชแ้ช่คอนแทคเลนส์ได้ แต่สามารถใชล้า้งก่อนใช้

งานเพ่ือลดโอกาสในการติดเช้ือแบคทีเรีย และช่วยลดการระคายเคืองตาไดอี้กดว้ย หากใชค้อนแทคเลนส์แลว้มี

อาการเจบ็ตา ตาแดง ใหห้ยดุใชค้อนแทคเลนส์ และรีบไปพบแพทยท์นัที

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/855

ผลิตภัณฑ์นํา้เกลือล้างจมูก

การลา้งจมูกดว้ยนํ้าเกลือเป็นการชะลา้ง ขจดันํ้ ามูก ส่ิงสกปรกในจมูก สารก่อภูมิแพ้ บรรเทาอาการทางจมูก และ

ใชร่้วมกบัการรักษาหลกัช่วยใหอ้าการหายเร็วข้ึนได้ โดยนํ้าเกลือท่ีพบจาํหน่ายในทอ้งตลาดจะมีแบบไหนบา้ง

นั้น มาติดตามกนัเลย

ผลิตภณัฑน์ํ้ าเกลือลา้งจมูก ไดจ้ากการเตรียมสารละลายเกลือหรือเตรียมจากนํ้าทะเลบริสุทธ์ิ (Seawater) โดย

รูปแบบผลิตภณัฑจ์ะมีทั้งแบบสวนลา้ง แบบฉีดพน่ หรือแบบหยด เพ่ือใชบ้รรเทาอาการภูมิแพ้ คดัจมูก ชนิดของ

ผลิตภณัฑน์ํ้ าเกลือลา้งจมูกแบ่งไดต้ามแหล่งท่ีมาและความเขม้ขน้ ดงัน้ี

- นํ้ าเกลือชนิดเขม้ขน้ปกติ (Isotonic saline solution) เป็นสารประกอบของนํ้าและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ท่ีความ

เขม้ขน้ 0.9% w/v หรือเรียกวา่ Normal saline solution (NSS) เน่ืองจากมีความเขม้ขน้ของเกลือในระดบัเดียวกบั

ของเหลวในร่างกาย เม่ือแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ นํ้ าเกลือสาํหรับฉีดและนํ้าเกลือสาํหรับใชภ้ายนอก

ซ่ึงนํ้าเกลือทั้งสองชนิดน้ีส่วนใหญ่ไม่มีสารกนัเสีย หลงัจากเปิดใชแ้ลว้มีอายไุดน้าน 30 วนั หากยงัไม่เปิดใช้ จะ

มีอายเุท่าท่ีแจง้ในฉลากบรรจุภณัฑ์ แต่หากเป็นนํ้าเกลือท่ีเตรียมเองควรใชภ้ายใน 24 ชัว่โมง

- นํ้ าเกลือชนิดเขม้ขน้สูง (Hypertonic saline solution) เป็นสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงกวา่เซลลเ์ยือ่บุ

จมูก (สูงกวา่ 0.9% w/v) จึงมีผลช่วยดึงนํ้าออกจากเซลลเ์ยือ่บุจมูก ช่วยลดอาการบวมของเซลล์ ความเขม้ขน้ท่ี

เหมาะสมไม่ควรเกิน 3% w/v โดยนํ้าเกลือประเภทน้ีมกัจะใชใ้นปริมาตรนอ้ยกวา่ 5 มิลลิลิตร ต่อการพน่จมูก ทาํ

ใหล้ดการระคายเคืองหรือความรู้สึกแสบโพรงจมูก

- นํ้ าเกลือจากทะเล (Seawater) มีทั้งท่ีเป็นสารละลาย Isotonic และ Hypertonic โดยเตรียมจากการเจือจางนํ้า

ทะเลบริสุทธ์ิดว้ยนํ้าใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของเกลือตามท่ีตอ้งการ

การใชน้ํ้ าเกลือในเดก็และผูใ้หญ่พบอาการขา้งเคียงค่อนขา้งนอ้ย และยงัไม่พบการเกิดอาการขา้งเคียงเม่ือใช้

เป็นประจาํ โดยการใชน้ํ้ าเกลือชนิดเขม้ขน้สูงมกัพบอาการขา้งเคียงมากกวา่ชนิดท่ีมีความเขม้ขน้ปกติ ซ่ึงมกั

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/855
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เกิดข้ึนเพียงชัว่คราว เช่น รู้สึกแสบจมูกในการใชค้ร้ังแรก หรือรู้สึกไม่สบายจมูก เป็นตน้

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าเกลือลา้งจมูกโดยทัว่ไป ควรใชน้ํ้ าเกลือนอร์มอลซาไลนป์ราศจากเช้ือ (Normal

saline solution , 0.9% Sodium chloride) เท่านั้น และไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาล (Glucose) ก่อนซ้ือควรอ่านฉลาก

และวนัหมดอายใุหล้ะเอียด

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2057

วนัที่ 2 มิถุนายน 2565

เร่ืองควรรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

อาหาร เป็นส่ิงท่ีช่วยบาํรุง สร้างเสริมร่างกาย ช่วยในการเจริญเติบโตของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นอาหารประเภท

ใดต่างก็มีทั้งคุณและโทษทั้งส้ิน เพราะหากผูบ้ริโภค บริโภคเกินความตอ้งการของร่างกาย จนทาํใหร่้างกายรับ

สารอาหารท่ีเกินพอดี ก่อใหเ้กิดโรคและอาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ ตามมา ผูบ้ริโภคจึงควรมีการศึกษา ทาํความเขา้ใจ

กบัอาหารก่อนการบริโภคทุกคร้ัง โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหาร ผูบ้ริโภคควรอ่านขอ้มูลและส่วนประกอบจาก

ฉลากอาหาร สงัเกตเคร่ืองหมาย อย. หรือท่ีเรียกวา่ “เลขสารบบอาหาร” ซ่ึงจะมีตวัเลข 13 หลกั อยูใ่นกรอบ

เคร่ืองหมาย อย. บนผลิตภณัฑอ์าหาร วนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ คาํเตือน คาํแนะนาํในการเก็บรักษา

ผลิตภณัฑอ์าหาร เพ่ือป้องกนัตนเองจากผลิตภณัฑอ์าหารท่ีโออ้วดสรรพคุณเกินจริงและผลิตภณัฑอ์าหารท่ี

ไม่ไดคุ้ณภาพ

ฉลาก เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น ช่ือ อาหาร ช่ือและ

ท่ีตั้งของผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุหรือผูน้าํเขา้ ปริมาณของอาหาร ส่วนประกอบท่ีสาํคญั วนั เดือน และปี พร้อม

ขอ้ความ “ผลิต” และ/หรือ “หมดอาย”ุ และ/หรือ “ควรบริโภคก่อน” (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลว้นเป็นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชนต่์อการเลือกบริโภคอยา่งฉลาด

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1683

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2057
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1683
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รับประทานซีอ๊ิวขาวมีโซเดยีมน้อยกว่านํา้ปลาจริงหรือไม่

การดาํรงชีวติอยูโ่ดยปราศจากโรคภยัเป็นลาภอนัประเสริฐ สุขภาพจึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทุกคนควรตระหนกั

ปัจจุบนัหลายคนหนัมาดูแลสุขภาพมากข้ึนโดยเฉพาะเร่ืองอาหารเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่หากรับประทาน

อาหารดี มีประโยชน์ ถูกสุขอนามยัยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพ ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดคาํถามมากมายเก่ียวกบัการเลือก

รับประทานอาหารหน่ึงในนั้นคือการรับประทานซีอ๊ิวขาวดกีว่านํา้ปลา จริงหรือไม่ คาํตอบคือ ไม่จริง

ซีอ๊ิวขาว และนํ้าปลาเป็นผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหารใหเ้กิดรสเคม็ เน่ืองจากมีการใชเ้กลือซ่ึงมีโซเดียมเป็น

ส่วนประกอบในปริมาณสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณโซเดียมท่ีแนะนาํใหบ้ริโภคต่อวนัไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม

(สาํหรับผูใ้หญ่สุขภาพดี)

 ซีอ๊ิวขาว 1 ชอ้นโตะ๊ มีโซเดียม 960 – 1,420 มิลลิกรัม

 นํ้าปลา 1 ชอ้นโตะ๊ มีโซเดียม 1,160 – 1,420 มิลลิกรัม

 เกลือ 1 ชอ้นชา มีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดท้ั้งซีอ๊ิวขาว และนํ้าปลามีปริมาณเกลือโซเดียมใกลเ้คียงกนัความปลอดภยัไม่

ต่างกนั

ดงันั้นสามารถเลือกรับประทานซีอ๊ิวขาว และนํ้าปลาไดไ้ม่ต่างกนั ท่ีสาํคญัคือระวงัการรับประทาน

ซีอ๊ิวขาว นํ้าปลา และเกลือบริโภครวมกนัไม่ใหป้ริมาณโซเดียมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/วนั และแนะนาํ

ใหอ้่านฉลากเพ่ือพิจารณาปริมาณโซเดียมท่ีจะไดรั้บก่อนรับประทาน เพราะหากไดรั้บโซเดียมมาก

เกินไปจะทาํใหเ้กิดอาการกระหายนํ้า เพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคความดนัโลหิตสูง และโรคไตได้

นอกจากน้ีควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

(อย.)ก่อนซ้ือทุกคร้ัง โดยสงัเกตเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/845

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/845
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วนัที่ 3 มิถุนายน 2565

มารู้จักกับยาสเตียรอยด์

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง ผูป้ระกอบการอาศยั

ประโยชนจ์ากการโฆษณาเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง แต่น่าเสียดายท่ีมี ผูป้ระกอบการบางกลุ่มไม่มีสาํ

นึกรับผดิชอบต่อสงัคม หวงัเพียงผลประโยชน์ ฉวยโอกาสโฆษณาสินคา้อวดอา้ง สรรพคุณเกินจริง หลอกลวง

ผูบ้ริโภค สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาขอเตือนผูบ้ริโภคใหร้ะวงั พิจารณาขอ้มูลดว้ยสติ ก่อนท่ีจะ

หลงเช่ือโฆษณาใดๆ ชนิดของยาท่ีมกัพบวา่โฆษณาเกินจริงคือยาท่ีอยูใ่นรูปลกัษณ์ยาแผนโบราณ ทั้งชนิดเมด็

และน้าํ มท้ัีง แบบท่ีเป็นยาเด่ียวๆและท่ีจดัไวเ้ป็นยาชุด ส่วนใหญ่มกัไม่มีเลขทะเบียนตาํรับ ตวัอยา่งเช่น ไม่มีคาํ

วา่เลข ทะเบียนตาํรับยาท่ี G xxx ทบัปี พ.ศ. เป็นตน้ (xxx หมายถึงตวัเลข) ดงันั้นวธีิท่ีง่ายท่ีสุดคือก่อนซ้ือยาแผน

โบราณ ตอ้งอ่านฉลากก่อนซอ้ื โดยมองหาเลขทะเบียนยา หากไม่พบ หา้มซ้ือยานั้นโดยเดด็ขาด เพราะเป็นยา ท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีความเส่ียงสูงมากท่ีจะเกิดอนัตรายหรือการ รักษา

ไม่ไดผ้ล ในบางกรณี แมพ้บเลขทะเบียนตาํรับยากไ็ม่สามารถเช่ือมัน่ไดเ้ตม็ท่ี เพราะสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาเคยตรวจจบัพบยาแผนโบราณท่ีใชเ้ลขทะเบียนตาํรับยาปลอม หรือในบางกรณีอาจเป็นยาท่ีข้ึน

ทะเบียนถูกตอ้ง มีเลขทะเบียนยาแผนโบราณถูกตอ้ง แต่กลบัพิมพฉ์ลากไม่ตรงตามท่ีขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาไว้

ซ่ึงในกรณีน้ีอาจตรวจสอบไดย้ากกวา่กรณีท่ีไม่มีเลขทะเบียน แต่กไ็ม่ยากเกินกวา่ท่ีจะตรวจสอบไดเ้อง มีวธีิ

ตรวจสอบง่ายๆ 2 วธีิ วธีิแรกคือโทรศพัทม์าท่ี 1556 สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี สามารถติดต่อไดใ้นวนัและเวลา

ราชการ ส่วนวธีิท่ีสองคือเขา้ไปตรวจสอบท่ี www.fda.moph.go.th เลือกเมนู สืบคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑท์ีอ่ยู่ ดา้น

ซา้ยมือ ท่านสามารถตรวจสอบไดท้นัทีวา่ยาแผนโบราณท่ีท่านสงสยั ข้ึนทะเบียนตาํรับยาถูกตอ้งหรือไม่ วธีิน้ี

ท่านสามารถตรวจสอบไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ลกัษณะของโฆษณายาท่ีเขา้ข่ายยาแผนโบราณซ่ึงอวดอา้งสรรพคุณ

เกินจริงท่ีพบเห็นไดบ่้อยๆ มกัจะ โฆษณาวา่รักษาโรคต่างๆ ไดส้ารพดัโรค เช่น โฆษณาวา่สามารถรักษา

โรคหวัใจ มะเร็ง เอดส์ ต่อมลูกหมากโต เน้ืองอกทุกชนิด เบาหวาน หืดหอบ หรืออาจโฆษณาวา่สามารถ

เสริมสร้างสมรรถนะบางอยา่ง เช่น ยา อายวุฒันะ เสริมสมรรถภาพทางเพศ ไม่หลัง่เร็ว บาํรุงกาํลงั เป็นตน้

หากท่านพบเห็นการโฆษณายาแผนโบราณอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงหรือพบเห็นผลิตภณัฑย์าแผน

โบราณท่ีสงสยัวา่ผดิกฎหมาย อยา่ลืมแจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาใหเ้ขา้ไปตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้ ผู ้

กระทาํความผดิลอยนวล และอาจส่งผลอนัตรายต่อผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ดว้ย วธีิการแจง้สาํนกังาน คณะกรรมการ

อาหารและยาท่ีง่ายท่ีสุดคือ โทรศพัทม์าท่ี 1556 เบอร์เดียวกนักบัการแจง้ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ นัน่เอง หากพบวา่

ผลิตยาแผนโบราณโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท ในขณะเดียวกนั

หากเป็นโทษของการโฆษณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือโฆษณาโออ้วดสรรพคุณเกินจรงิ ตอ้งโทษปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท การบริโภคยาแผนโบราณท่ีอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงหรือยาแผนโบราณท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
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สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากจะเสียโอกาสในการรักษาโรคอยา่งถูกตอ้งแลว้ ยงัตอ้งเสียเงิน

โดยไม่จาํเป็น ทั้งน้ีหากผูบ้ริโภครับประทานยาแผนโบราณท่ีมีการลกัลอบผสมสารหา้มใช้ เช่น สารสเตียรอยด์

เป็นระยะเวลานานๆ อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบร่างกายได้ เช่น กระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกใน

กระเพาะอาหาร กระดูกพรุน กลา้มเน้ืออ่อนแรง เกิดการสะสมไขมนัผดิท่ี ไตวาย หวัใจเตน้ผดิจงัหวะหรือหยดุ

เตน้ และอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติได้ ดงันั้นก่อนการบริโภคยาในคร้ังต่อไป ควรพิจารณาดว้ยวา่ยาท่ีท่านกาํลงัจะ

บริโภค เป็นยาแผนโบราณ ท่ีโฆษณาอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงหรือเป็นยาแผนโบราณท่ีไดรั้บการอนุญาตหรือ

ข้ึนทะเบียนตาํรับยากบั สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้หรือไม่ หมัน่สงัเกตและตรวจสอบขอ้มูล

พ้ืนฐานก่อนตดัสินใจ หาก จาํเป็นตอ้งใชย้า ไม่ควรซ้ือยาจากแหล่งจาํหน่ายท่ีไม่น่าเช่ือถือ เช่น ตามแผงลอย

ตลาดนดั ร้านคา้ยอ่ย แต่ ขอใหซ้ื้อจากร้านขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น หรือควรปรึกษาแพทยห์รือเภสชักร

ก่อนซ้ือหรือใชย้าทุก คร้ัง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/16

วนัที่ 4 มิถุนายน 2565

ยาแก้ปวด ยาธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา

ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดขา ปวดแขน ปวดฟัน... อาการปวดเหล่าน้ีเกิดไดก้บัทุกคน บางคร้ังเป็นเพียงอาการ

รบกวนใหเ้รารู้สึกอึดอดั ไม่สบาย คนส่วนใหญ่จึงนิยมหายามารับประทานแกป้วด ยาท่ีมกัไดรั้บการนึกถึงเป็น

ประจาํคือ ยา "พาราเซตามอล" แต่ยาแกป้วดชนิดน้ี ไม่ไดเ้ป็นเพียงยาแกป้วดธรรมดา เพราะหากใชไ้ม่ถูกตอ้ง ก็

อาจเป็นอนัตรายไดเ้ช่นกนั…

สืบเน่ืองจากปัญหาในการใชย้าพาราเซตามอล อนัไดแ้ก่ อาการไม่พึงประสงคใ์นลกัษณะการแพย้า ผลขา้งเคียง

เช่น เกิดพิษต่อตบั การใชย้าไม่เหมาะสม การไดรั้บยาซํ้ าซอ้น การใชย้าเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ และการใชย้า

ร่วมกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ทางกระทรวง

สาธารณสุขจึงไดป้รับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้าพาราเซตามอลใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล โดยอิงตาม

นํ้าหนกัตวัของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ดงัน้ี
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การใช้ยาพาราเซตามอขนาด 325 มิลลิกรัม การใช้ยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม

นํา้หนักตัว ( กิโลกรัม ) วธีิการใช้ยา นํา้หนักตัว ( กิโลกรัม )วธีิการใช้ยา

22 ถึง 33 คร้ังละ 1 เมด็ 34 ถึง 50 คร้ังละ 1 เมด็

มากกวา่ 33 ถึง 44 คร้ังละ 1 เมด็คร่ึง มากกวา่ 50 ถึง 67 คร้ังละ 1 เมด็คร่ึง วนัละไม่เกิน 5 คร้ัง

มากกวา่ 44 คร้ังละ 2 เมด็ มากกวา่ 67 คร้ังละ 2 เมด็ วนัละไม่เกิน 4 คร้ัง

โดยการกินยาแต่ละคร้ัง ควรกินห่างกนัอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง และใชเ้ฉพาะเม่ือมีอาการ เช่น ปวดหรือมีไข้ หาก

ไม่มีอาการควรหยดุใชย้าทนัทีเพ่ือลดการเกิดผลขา้งเคียงจากยา

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/19

วนัที่ 5 มิถุนายน 2565

วยัทองกับการใช้ฮอร์โมนทดแทน

ฮอร์โมนท่ีมีบทบาทสาํคญัท่ีทาํใหร่้างกายแสดงความเป็นผูห้ญิง ไดแ้ก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรน เม่ือร่างกายขาดฮอร์โมนเพศหญิงไปก่อนวยัอนัควร หรือในกรณีท่ีสตรีวยัทองมีอาการต่าง ๆ

มาก อาจทาํใหเ้ส่ียงต่อการเจบ็ป่วยและมีโรคแทรกซอ้นเพ่ิมข้ึน จึงมกัเกิดคาํถามตามมาวา่ “เสริมฮอร์โมน

ทดแทนดีไหม” วนัน้ีเรามีคาํตอบ

วยัหมดประจาํเดือน เป็นช่วงเวลาท่ีรังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศในระดบัตํ่าลงตามอายท่ีุมากข้ึนโดยเฉพาะเอสโตร

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/19
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เจน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีสนบัสนุนการพฒันาของเตา้นมและมดลูก ควบคุมการตกไข่ และมีผลต่อสภาพร่างกาย ผู ้

ท่ีขาดฮอร์โมนเพศหญิงอาจมีอาการผดิปกติต่าง ๆ เกิดข้ึน แต่ไม่ไดพ้บในทุกราย และความรุนแรงของอาการแต่

ละคนจะไม่เท่ากนั อาการผดิปกติดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นร่างกาย มีอาการร้อนวบูวาบ เหง่ือออก หนาวสัน่ ผวิพรรณเร่ิมแหง้และเห่ียว หนา้อกมีขนาดเลก็ลง มี

อาการปวดขอ้ ปวดหลงั ช่องคลอดแหง้และเจบ็ขณะมีเพศสมัพนัธ์ เวลาถ่ายปัสสาวะอาจมีอาการแสบขดั ใน

ระยะยาวเส่ียงต่อโรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหวัใจอุดตนั และโรคสมองเส่ือมหรืออลัไซเมอร์

ดา้นจิตใจ มีอาการหงุดหงิดง่าย กระวนกระวายใจ เบ่ือคนรอบตวัและกิจกรรมในชีวติประจาํวนั บางรายอาจ

มีอาการซึมเศร้า นอนหลบัไม่สนิท หรือนอนหลบัยาก

การใหฮ้อร์โมนทดแทน (Hormone Replacement Therapy: HRT) ใชเ้ฉพาะผูท่ี้มีอาการ

ขาดฮอร์โมนเพศหญิงอยา่งรุนแรง และไม่มีขอ้หา้มในการใช้ ฮอร์โมนทดแทนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่

1. Estrogen อย่างเดยีว : ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ

1. ชนิดใชภ้ายนอก มีทั้งรูปแบบเจลทาเฉพาะท่ีและแบบแผน่แปะ โดยยารูปแบบทาเฉพาะท่ีช่วยบรรเทาปัญหา

เก่ียวกบัช่องคลอดแหง้และคนั เป็นตน้

2. ชนิดรับประทาน ช่วยบรรเทาอาการร้อนวบูวาบ อารมณ์แปรปรวน ปวดกลา้มเน้ือ และอาการท่ีเป็นปัญหา

ทางเพศ

2. Estrogen + Progestogen : มีทั้งรูปแบบทางผวิหนงั หรือ รับประทาน ไดแ้ก่

- ชนิดท่ีใช้เป็นรอบเดือน (Cyclic regimen)

- ชนิดท่ีต้องใช้ต่อเน่ือง (Continuous combined regimen)

ฮอร์โมนทดแทนก่อให้เกิดผลข้างเคยีงกับผู้ใช้ยาบางราย ได้ดงันี้

1. คล่ืนไส้ คดัตึงเตา้นม นํ้าหนกัตวัเพ่ิม ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดทอ้ง ปวดศีรษะไมเกรน

2. ฮอร์โมนแบบแปะผวิหนงัพบวา่อาจมีการระคายเคืองผวิหนงับริเวณท่ีแปะได้

3. ความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจพบได้ เช่น ภาวะเลือดออกในช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ภาวะ

หลอดเลือดดาํอุดตนั ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตนั ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเตา้นม (ผูท่ี้มีภาวะดงักล่าว

ไม่สมควรใช)้ เป็นตน้
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ทางเลือกอ่ืนนอกจากการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวยัหมดประจําเดือน ได้แก่

1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารท่ีมีปริมาณแคลเซียมและวติามินดี เพ่ือป้องกนัภาวะ

กระดูกพรุน หรืออาหารบางชนิดท่ีมีส่วนประกอบบางอยา่งคลา้ยฮอร์โมนเพศหญิง เช่น นมถัว่เหลือง ธญัพืช

เป็นตน้

2. ออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสม คือ สปัดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 30 นาที

3. ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหร่ี

4. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ฝึกสมาธิ ทาํจิตใจใหแ้จ่มใส

เน่ืองจากฮอร์โมนทดแทน มีทั้งประโยชนแ์ละอาจเกิดโทษหากใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม ดงันั้นไม่ควรหาซ้ือ

ฮอร์โมนทดแทนมารับประทานเอง และผูห้ญิงท่ีมีอาการไม่รุนแรงไม่จาํเป็นตอ้งใช้ ระยะเวลาในการใชฮ้อร์โมน

ข้ึนอยูก่บัขอ้บ่งช้ี หากพบมีความผดิปกติของร่างกายควรปรึกษาแพทยเ์พ่ือวนิิจฉยัและรับการรักษาท่ีเหมาะสม

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/infographic/detail/73/2058

วนัที่ 6 มิถุนายน 2565

ใยอาหาร ควรกนิแค่ไหน

หลาย ๆ คนอาจเคยสงัเกตวา่ พฤติกรรมการบริโภคของคนยคุใหม่นั้นเปล่ียนไป กินอาหารท่ีมีใยอาหารใน

สดัส่วนท่ีนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมาภายหลงั เช่น ทอ้งผกู ขาดวติามินและแร่ธาตุท่ีจาํเป็น ส่งผลให้

ภูมิตา้นทานลดลงดว้ย เพราะการเลือกกินอาหารท่ีไม่หลากหลาย วนัน้ีเราจึงนาํเสนอบทความดี ๆ สาํหรับใครท่ี

อยากดูแลร่างกายใหส้ดใสแขง็แรงไปอีกนาน ตอ้งเร่ิมปรับเปล่ียนวถีิการกินของตวัเองอยา่งไร ไปติดตามกนัเลย

ใยอาหาร หรือ ไฟเบอร์ (Dietary Fiber) มกัพบในอาหารประเภท ธญัพืช ผกั ผลไม้ ถัว่เมลด็แหง้ถัว่เปลือก

แขง็ และเมลด็พืช เป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังาน แต่มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการทาํงานของร่างกายใหมี้
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ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามคุณสมบติัการละลายนํ้าได้ 2 ชนิด คือ

1. ใยอาหารท่ีละลายนํ้าได้ (soluble fiber) เช่น เพก็ติน เบตา้กลูแคน มกัจะปนอยูก่บัส่วนท่ีเป็นแป้งในพืช เม่ืออยู่

ในลาํไส้เลก็จะรวมตวักบัสารอาหารต่างๆ เอนไซม์ และกรดนํ้าดี ทาํใหเ้กิดโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเจล มกัพบ

ในสาหร่าย ขา้วโอต๊ ขา้วบาร์เลย์ กลว้ย แครอท ส้ม องุ่น และผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ี

2. ใยอาหารท่ีไม่ละลายนํ้า (insoluble fiber) เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ช่วยเพ่ิมปริมาณอุจจาระและทาํใหอ้่อนนุ่ม

เส้นใยชนิดน้ีพบมากในอาหารประเภทธญัพืช (เช่น ขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือ ขา้วโพด ขา้วสาลี) รําขา้วสาลี รํา

ขา้วเจา้ เมลด็ถัว่เปลือกแขง็ ผกัต่างๆ และผลไมสุ้ก

ประโยชน์ของใยอาหาร

ช่วยในการขบัถ่าย ใยอาหารโดยเฉพาะชนิดท่ีไม่ละลายนํ้า จะดูดซบันํ้ามากกวา่นํ้ าหนกัของตวัเองหลายเท่าขณะ

ผา่นระบบทางเดินอาหาร ส่งผลใหก้ากอาหารมีความอ่อนนุ่มและเคล่ือนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

แต่ละวนัเราควรกินใยอาหารมากนอ้ยแค่ไหน?

ควรบริโภคผกัผลไมส้ด ธญัพืชท่ีไม่ขดัสีหรือขดัสีแต่นอ้ย สาํหรับผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดีควรบริโภคประมาณ

25-35 กรัม/วนั หรือ ควรกินใยอาหารอยา่งนอ้ย 14 กรัม/1000 กิโลแคลอรีของพลงังานท่ีไดรั้บ หรือหลกัใน

การปฏิบติัง่าย ๆ คือ

1. กินขา้วหรือผลิตภณัฑจ์ากขา้วท่ีไม่ขดัสีแทนขา้วท่ีขดัสีแลว้

2. กินพืชตระกลูถัว่ใหห้ลากหลายและเติมถัว่ต่างๆ ลงในอาหาร

3. ควรกินผลไมท้ั้งเปลือกและกินผลไมส้ดแทนการด่ืมนํ้าผลไมค้ั้น

4. ด่ืมนํ้ามากๆ เพราะใยอาหารจะทาํงานไดดี้ตอ้งมีนํ้ าช่วย

ข้อควรระวงัในการบริโภคใยอาหาร

หากไดรั้บมากเกินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการคือวนัละ 25-35 กรัม อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาได้ เช่น ทอ้งอืด หรือ

ทอ้งเสียสาํหรับบางคน อีกทั้งใยอาหารชนิดไม่ละลายนํ้า เช่น รําขา้วสาลีและขา้วกลอ้ง จะมีกรดไฟติกอยูสู่ง

หากมีมากเกินไป จะไปขดัขวางการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหลก็ในร่างกาย ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการขาดธาตุ

เหลก็ในผูห้ญิงหรืออาการขาดแคลเซียมในเดก็ได้

ควรหลีกเล่ียงใยอาหารอดัเมด็เพราะร่างกายจะไดเ้พียงกากใยอาหารอยา่งเดียว ไม่มีสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อ

ร่างกาย ก่อนการเลือกบริโภคใยอาหารอดัเมด็ จึงควรศึกษาขอ้มูลในฉลากผลิตภณัฑ์ และปรึกษาแพทยห์รือ

เภสชักรดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือความปลอดภยัและไดรั้บประโยชนสู์งสุดของผูบ้ริโภค

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/infographic/detail/73/2055
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วนัที่ 7 มิถุนายน 2565

วนัที่ 8 มิถุนายน 2565

แอสไพริน - แอสไพรินใช้พอกหน้าไม่ได้ หากแพ้อาจเส่ียงอันตรายถงึชีวติ !! -

จากการแชร์ขอ้มูลในโลกโซเชียลวา่ สามารถนาํยาแอสไพรินมาพอกใบหนา้ เพ่ือใหใ้บหนา้เนียนนุ่มกระจ่างใส

นั้น ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลและหลกัฐานยนืยนัวา่ยาแอสไพรินสามารถนาํมาใชป้ระโยชนด์งักล่าวได้

ความจริง... ยาแอสไพรินเป็นยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ โดยมีขอ้บ่งใชใ้นการบรรเทาอาการปวด บวม
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อกัเสบ และป้องกนัการรวมกลุ่มของเกลด็เลือดในโรคท่ีเก่ียวกบัหลอดเลือดหวัใจหรือสมอง โดยทัว่ไปเม่ือยา

แอสไพรินเส่ือมสลายจากความช้ืน จะทาํใหย้าแปรสภาพและเกิดกรดนํ้าส้ม (acetic acid) และกรดซาลิไซลิก

(salicylic acid) ซ่ึงกรดทั้งสองชนิดน้ีมีฤทธ์ิกดักร่อนและทาํใหแ้สบระคายเคืองใบหนา้ และหากใชโ้ดยไม่

ระมดัระวงัอาจทาํใหห้นา้พงัได้ ท่ีสาํคญั ยาแอสไพรินอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายในผูท่ี้แพย้าน้ี จะทาํใหเ้กิดผืน่แดง

ลมพิษ บวมท่ีริมฝีปาก ใบหนา้ เปลือกตา และอาจทาํใหแ้พรุ้นแรงถึงขั้นเสียชีวติในรายท่ีมีอาการแพม้าก สรุปได้

วา่ การใชย้าแอสไพรินพอกหนา้นอกจากจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ลว้ยงัทาํใหเ้กิดโทษอีกดว้ย จึงไม่ควรนํายา

แอสไพรินมาพอกหน้าไม่ว่ากรณใีด ๆ

- ยาแอสไพรินใช้ซักผ้าได้ด้วยเหรอ ? -

จากข่าวแชร์ในโลกอินเทอร์เน็ตท่ีกล่าววา่ ใหใ้ชย้าแอสไพรินใส่ในเคร่ืองซกัผา้แทนนํ้ายาฟอกขาว เพราะจะทาํ

ใหเ้ส้ือผา้ขาวสะอาด ขจดัคราบเหลืองใตแ้ขนเส้ือ และกาํจดักล่ินท่ีติดเส้ือผา้ไดด้ว้ย จากการตรวจสอบขอ้มูล

พบวา่ ข่าวแชร์ดงักล่าวไม่เป็นความจริง!!

ตวัยาแอสไพรินนั้นละลายนํ้าไดน้อ้ยมาก ถึงแมว้า่แอสไพรินจะสามารถเปล่ียนใหมี้ความเป็นกรดและมีฤทธ์ิ

กดักร่อนได้ แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนทนัทีในระหวา่งการซกัผา้ และในสภาวะเป็นกรดกไ็ม่มี

คุณสมบติัในการขจดัคราบสกปรกหรือคราบไขมนับนเส้ือผา้ไดเ้ลย ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ยาแอสไพรินจะทาํ

ใหผ้า้สะอาดได้ นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดอนัตรายอีกดว้ย เพราะหากผูท่ี้แพย้าน้ีสมัผสักบัตวัยาท่ีตกคา้งอยูใ่น

เส้ือผา้ อาจเกิดผืน่แดง เกิดอาการบวมท่ีริมฝีปาก ใบหนา้ เปลือกตา และอาจถงึขั้นเสียชีวติได้ในรายท่ีมีอาการ

แพรุ้นแรง การใชย้าแอสไพรินจึงควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยห์รือเภสชักร

ทางเลือกท่ีดีในการซกัผา้ใหส้ะอาดคือ ใชน้ํ้ ายาซกัผา้หรือผงซกัฟอกตามปกติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหาไดง่้ายและ

เหมาะสมกวา่การใชแ้อสไพริน จึงขอสรุปว่ายาแอสไพรินไม่ควรนํามาใช้ซักผ้าไม่ว่ากรณใีดๆ!!

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1420

รู้ได้อย่างไร... อาการแบบไหนต้องประคบร้อน หรือเยน็

การประคบร้อน ประคบเยน็ เป็นวธีิหน่ึงในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ในกรณีการบาดเจบ็ท่ีไม่รุนแรง เพ่ือ

บรรเทาอาการปวดหรืออกัเสบ ทั้งอาการปวดท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วย มีไข้ หรือการไดรั้บบาดเจบ็ระหวา่งเล่นกีฬา

การบาดเจบ็ ฟกชํ้าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่จะเลือกใชว้ธีิประคบร้อน หรือประคบเยน็นั้น ใหพิ้จารณาจาก

อาการบาดเจบ็ ดงัน้ี

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1420
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 ประคบร้อน เม่ือการอกัเสบนอ้ยลงแลว้ หรือมีอาการผา่นไปแลว้ 48 ชัว่โมง ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากไม่มี

อาการบวม แดง ร้อน เพ่ือลดอาการปวดและผอ่นคลายกลา้มเน้ือ เช่น ปวดตึงของกลา้มเน้ือบริเวณคอ

บ่า หลงั น่อง ปวดประจาํเดือน อาจใชเ้จลสาํหรับประคบร้อนเยน็แบบสาํเร็จรูป ใชก้ระเป๋านํ้ าร้อน หรือ

อาจใชผ้า้ขนหนูชุบนํ้าร้อน โดยประคบคร้ังละ 15 – 20 นาที วนัละ 2-3 คร้ัง

 ประคบเยน็ เม่ือมีอาการปวดหรือไดรั้บบาดเจบ็ เช่น ปวดศีรษะ มีไขสู้ง ปวดฟัน ปวดบวมขอ้เทา้ ขอ้

เคลด็ เลือดกาํเดาไหล หรือ ปวดบวมบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการไดรั้บบาดเจบ็หรือเพ่ิงมีอาการใหม่ ๆ

โดยควรประคบดว้ยเจลสาํหรับประคบร้อนเยน็แบบสาํเร็จรูป หรือนํ้าแขง็ หรือนํ้าเยน็ทนัที (ภายใน 24-

48 ชัว่โมง) ประคบนาน 20-30 นาที วนัละ 2-3 คร้ัง

อยา่งไรกต็าม การประคบร้อนหรือประคบเยน็ ควรหุม้อุปกรณ์ประคบดว้ยปลอก เพ่ือไม่ใหค้วามร้อน

หรือความเยน็สมัผสัผวิหนงัโดยตรงและไม่ควรประคบบริเวณท่ีมีแผลเปิด ไม่ควรประคบร้อนบริเวณท่ี

มีเลือดออก ไม่ควรประคบเยน็กบัผูท่ี้มีอาการแพห้รือไวต่อความเยน็มาก เพราะอาจทาํใหเ้กิดผืน่ ลมพิษ

บวม หรือความดนัโลหิตสูงได้ ท่ีสาํคญั ไม่ควรประคบดว้ยความร้อนบริเวณแขน ขา ในผูป่้วยเบาหวาน

เพราะอาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่ เกิดเป็นแผลติดเช้ือเร้ือรังได้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1405

วนัที่ 9 มิถุนายน 2565

จริงหรือท่ีเราควรเลกิด่ืมนมววั

จากกระแสในออนไลนท่ี์ใหข้อ้มูลวา่เราควรเลิกด่ืมนมววั เพราะมีส่ิงอนัตรายอยา่งยาฆ่าแมลง อุจจาระและยา

ปฏิชีวนะเจือปนอยู่ และจะทาํใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ทั้งโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคกระดูกพรุนและ

โรคมะเร็ง นอกจากนั้นยงัแนะนาํวา่เราควรด่ืมนมท่ีมาจากพืชแทน เรามาดูกนัวา่เร่ืองทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองจริง

หรือไม่

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1405
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เร่ืองที่ 1 : นมววัอันตราย มีเช้ือโรค ยาฆ่าแมลง อุจจาระและยาปฏิชีวนะเจือปนอยู่

เร่ืองน้ีเป็นไปไดย้าก หากนมววันั้นผา่นการรับรองมาตรฐานหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร และขอ

อนุญาตผลิตอยา่งถูกตอ้งแลว้จาก อย. ดงันั้น ผูบ้ริโภคควรตรวจสอบเลขสารบบอาหารในกรอบเคร่ืองหมาย อย.

เป็นอนัดบัตน้ ๆ สงัเกตฉลากดูวนัหมดอายุ ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต รวมถึงเลือกซ้ือนมววัท่ีอยูใ่นภาชนะท่ีมีสภาพ

สมบูรณ์ ไม่มีรอยร่ัวหรือฉีกขาดก่อนตดัสินใจซ้ือนมมาบริโภค เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

เร่ืองที่ 2 : ด่ืมนมววั เพิม่ความเส่ียงเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูกพรุนและ

โรคมะเร็ง

เร่ืองน้ีไม่น่าจะเป็นจริง โดยมีขอ้มูลศึกษาแลว้วา่การด่ืมนมววัไม่ไดเ้พ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคเหล่าน้ีแลว้

พบวา่ การด่ืมนมววัยิง่มีผลดีต่อการเสริมสร้างความแขง็แรงของกระดูกทั้งในเดก็และวยัรุ่น นอกจากนั้นยงัมี

ขอ้มูลยนืยนัวา่การด่ืมนมไม่ไดมี้ผลต่อการเพ่ิมอตัราการเสียชีวติดว้ย ดงันั้นนมววัจึงไม่ไดเ้ป็นอนัตรายก่อใหเ้กิด

โรคอยา่งท่ีแชร์กนั

เร่ืองที่ 3 : ด่ืมนมที่มาจากพืชทดแทนนมววัได้

การด่ืมนมจากพืชอาจทดแทนนมววัได้ โดยนมจากถัว่เหลืองมีปริมาณโปรตีนใกลเ้คียงกบันมววัมากท่ีสุด หาก

ด่ืมนมจากพืชประเภทอ่ืน เช่น ขา้วโอต๊ หรือ อลัมอนด์ เป็นตน้ จะไดรั้บโปรตีนนอ้ยกวา่ นอกจากน้ีสารอาหาร

ในนมววัและนมจากพืชยงัมีความแตกต่างกนั โดยนมจากพืชจะมีปริมาณกรดไขมนัอ่ิมตวัและคลอเรสเตอรอล

นอ้ยกวา่นมววั แต่นมววัจะมีแร่ธาตุพวกแคลเซียมสูงกวา่ ดงันั้น พลงังานท่ีไดจ้ากนมววัจะสูงกวา่นมจากพืช

ยกเวน้ในกรณีท่ีนมจากพืชมีการเติมนํ้าตาลปริมาณมากเพ่ือปรับปรุงรสชาติ ซ่ึงอาจจะทาํใหอ้ว้นได้

โดยสรุปแลว้ การด่ืมนมววัมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถือเป็นทางเลือกท่ีดีในการเสริมสารอาหารท่ีมีประโยชน์

ต่อร่างกาย ไม่วา่จะเป็น แคลเซียม โปรตีน หรือวติามินต่าง ๆ และไม่ไดส่้งผลเสียต่อร่างกายอยา่งท่ีแชร์กนัมา

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1571

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1571
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วนัที่ 10 มิถุนายน 2565

วนัที่ 11มิถุนายน 2565

ยาที่ควรมีในฤดูฝน

เม่ือพดูถึงฤดูฝนกจ็ะนึกถึงไขห้วดั นอกจากน้ีแลว้หนา้ฝนยงัเป็นฝันร้ายของคนท่ีแพอ้ากาศอีกดว้ย เพราะ

เม่ืออากาศมีการเปล่ียนแปลงจะกระตุน้ใหส้ร้างสารก่อภูมิแพ้ ซ่ึงแต่ละคนจะมีอาการต่างกนั โดยมากมกัมีอาการ

คดัจมูก นํ้ามูกไหล คนัตา คนัตามผวิหนงั อาการเหล่าน้ีมกัก่อใหเ้กิดความรําคาญ รบกวนการใชชี้วติประจาํวนั

และอาจเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานได้ ดงันั้น เม่ือฤดูฝนมาถึง ส่ิงหน่ึงท่ีควรพกนอกจากร่มแลว้ กคื็อการพกยา

กลุ่มบรรเทาอาการหวดัและอาการแพอ้ากาศไวก้บัตวั เพ่ือบรรเทาอาการต่าง ๆ ใหส้ามารถทาํกิจวตัรประจาํวนั

ต่อได้ อนัไดแ้ก่

1. ยาลดนํ้ามูก หรือ ยาแกแ้พ้ สรรพคุณบรรเทาอาการนํ้ามูกไหล และ จาม จากไขห้วดัและจากการแพ้

อากาศ ซ่ึงลกัษณะนํ้ามูกท่ีเกิดข้ึนจะเป็นนํ้ามูกใส โดยยาแกแ้พ้ ยาลดนํ้ามูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
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 ชนิดท่ีทาํใหง่้วง (ยารุ่นเก่า) : มีฤทธ์ิลดนํ้ามูก จาม รักษาอาการผืน่แพค้นั แต่ยาน้ีมีผลขา้งเคียงคือทาํให้

ง่วง จึงไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งทาํงาน และไม่ควรขบัยานพาหนะขณะไดรั้บยาน้ีเพราะจะทาํ

ใหเ้กิดอนัตรายได้ ยาน้ีเหมาะสาํหรับใชก่้อนนอน หรือตอ้งการหยดุงานเพ่ือพกัผอ่น

 ชนิดท่ีไม่ทาํใหง่้วง (ยารุ่นใหม่) : มีฤทธ์ิเหมือนกบัยารุ่นเก่า แต่จะมีขอ้ดีเหนือกวา่ยารุ่นเก่าคือ

ลดผลขา้งเคียงเร่ืองอาการง่วงนอนลง จึงเหมาะกบัการใชร้ะหวา่งทาํงานมากกวา่

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1167

1. ยาแกไ้ข้ ยาพาราเซตามอลท่ีเป็นยาสามญัประจาํบา้น มีฤทธ์ิลดไข้ บรรเทาปวด เป็นยาท่ีมีความปลอดภยั

การรับประทานควรอ่านฉลากอยา่งละเอียด เน่ืองจากการไดรั้บยาเกินขนาดจะทาํใหเ้กิดพิษต่อตบัได้

ถึงแมว้า่ยาพาเซตามอลจะเป็นยาท่ีทุกคนคุน้ชินในการใช้ แต่กค็วรใชเ้ฉพาะตอนมีอาการเท่านั้น

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/308

ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชย้า ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสชักรก่อนใช้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/710

วนัที่ 12 มิถุนายน 2565

เหตุใด? ยาลดความอ้วนกินแล้วจึงมีนํา้มันปนมากับอุจจาระ

ยาลดความอว้นมีขอ้บ่งใชส้าํหรับผูท่ี้เป็นโรคอว้น ซ่ึงจะเร่ิมใชย้าในกรณีท่ีผูป่้วยมีค่าดชันีมวลกาย (Body Mass

Index : BMI) มากกวา่หรือเท่ากบั 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยท่ีผูป่้วยไดผ้า่นการรักษาดว้ยการควบคุม

อาหาร การออกกาํลงักาย และการปรับพฤติกรรมแลว้ แต่ไม่สามารถลดนํ้าหนกัจนถึงเป้าหมายได้ จึงจาํเป็นตอ้ง

ใชย้าควบคู่ไปดว้ยกบัการควบคุมอาหารและการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ

เหตุผลท่ีกินยาลดความอว้นแลว้มีนํ้ ามนัปนออกมา เกิดจากยาบางชนิดไปยบัยั้งเอนไซม์ lipase ซ่ึงเป็น

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1167
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/308
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/710
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เอนไซมท่ี์สร้างมาจากกระเพาะอาหาร และตบัอ่อนท่ีทาํหนา้ท่ียอ่ยสลายไขมนัจากอาหารท่ีมีขนาดโมเลกลุใหญ่

ใหเ้ป็นโมเลกลุเลก็ ดงันั้นเม่ือเอนไซมถู์กยบัย ั้งจึงทาํใหไ้ขมนัยงัอยูใ่นลกัษณะโมเลกลุใหญ่ ไม่สามารถดูดซึม

เขา้สู่ร่างกายได้ ทาํใหไ้ขมนัหรือนํ้ามนัถูกขบัถ่ายออกมาทางอุจจาระ

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชย้า orlistat ซ่ึงยบัย ั้งเอนไซม์ lipase ทาํใหไ้ขมนัจากส่ิงท่ีเรารับประทานดูด

ซึมไดล้ดลง ทั้งน้ีความสามารถของยาสูงสุดเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณไขมนัทั้งหมดท่ีรับประทานเขา้ไป

เท่านั้น และกลไกการออกฤทธ์ิของยา orlistat ส่งผลขา้งเคียง ดงัน้ี

 มีนํ้ ามนัปนออกมากบัอุจจาระ

 อยากถ่ายอุจจาระบ่อยคร้ังกวา่ปกติ

 ควบคุมการขบัถ่ายลาํบาก

 ปวดมวน ไม่สบายทอ้ง และมีการผายลมบ่อย

 ส่งผลใหว้ติามินชนิดท่ีละลายในไขมนัถูกดูดซึมลดลง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1404

เก็บยาอย่างไรให้คงสภาพ

ในการเกบ็รักษายาใหค้งสภาพเพ่ือใหย้ายงัคงประสิทธิภาพในการรักษา ควรหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดการเส่ือมสลายของยาอนัไดแ้ก่

1. อุณหภูมิ ควรเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิท่ีระบุท่ีฉลาก ไม่ควรเกบ็ยาไวใ้นรถเพราะความร้อนในรถยนตท่ี์จอด

ตากแดดมกัสูงเกินกวา่อุณหภูมิในการจดัเกบ็ท่ีระบุไวท่ี้ฉลาก ยาท่ีระบุใหเ้กบ็ในตูเ้ยน็ใหเ้กบ็ในช่อง

ธรรมดาและไม่เกบ็ไวท่ี้ประตูตูเ้ยน็ หลีกเล่ียงการเกบ็ยาใกล้ๆ เตา ตูอ้บ ตูไ้มโครเวฟ

2. ความช้ืน ไม่ควรเกบ็ยาไวใ้นหอ้งนํ้า หรือหอ้งครัว

3. แสงแดด ไม่ควรเกบ็ยาใหโ้ดนแสงแดด ควรเกบ็ยาในภาชนะบรรจุท่ีกนัแสง เช่น ซองหรือขวดสี

ชา กล่องกระดาษทึบ

4. อากาศ ไม่ควรแกะเมด็ยาออกจากภาชนะบรรจุเดิมก่อนใช้ ควรเกบ็ในภาชนะท่ีมิดชิด และปิดให้

สนิททุกคร้ังหลงัใชง้าน

ยาบางชนิดอาจไม่คงสภาพตลอดอายขุองยา เช่น ยาหยอดตาเม่ือเปิดใชแ้ลว้มีอายุ 1 เดือนหลงัจากท่ีเปิด

ใช้ ยาปฏิชีวนะชนิดแขวนตะกอนท่ีผสมนํ้าแลว้ มีอายุ 1สปัดาห์ เม่ือเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 25 °C และมีอายุ 2

สปัดาห์ เม่ือเกบ็ในตูเ้ยน็

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1404
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การเกบ็รักษายามีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ผูบ้ริโภคจึงควรใหค้วามใส่ใจกบัเร่ืองดงักล่าว และ

อยา่ลืมตรวจสอบสภาพยาก่อนรับประทานวา่มีลกัษณะผดิปกติไปจากเดิมหรือไม่ หากผดิปกติใหง้ด

รับประทานยานั้นแลว้ปรึกษาแพทยห์รือเภสชักร

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1403

วนัที่ 13 มิถุนายน 2565

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เคม็ มองหาสัญลักษญ์

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มนั เคม็ มองหาสญัลกัษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ"

สญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภค

อาหารท่ีมีพลงังานและไขมนัสูง โซเดียมสูง นํ้าตาลสูง กรดไขมนัอ่ิมตวัสูง ในขณะท่ีบริโภคผกัและผลไมท่ี้

นอ้ยลง รวมถึงออกกาํลงักายนอ้ยลงอีกดว้ย ซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัก่อใหเ้กิดโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง หรือท่ีเรียกวา่โรคเอน็ ซี ดี (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน

ความดนัโลหิตสูง ภาวะไตวายเร้ือรัง หวัใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซ่ึงจากรายงานภาวะโรคและการบาดเจบ็ของ

ประชากรไทยใน ปี พ.ศ. 2556 พบกลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวติถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของ

การเสียชีวติของประชากรไทยทั้งหมด และมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ยเหตุน้ี การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคจึงเป็นส่ิงสาํคญั และควรเลือกบริโภคอาหารอยา่งเหมาะสม โดยสงัเกตสัญลักษณ์โภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภณัฑอ์าหารก่อนตดัสินใจซ้ือ

สญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เป็นเคร่ืองหมายแสดงทางเลือกสุขภาพท่ีช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร และเป็นส่วนหน่ึงของการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม โดย

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1403
https://db.oryor.com/databank/data/printing/printing/610622_0753885001529657032.jpg
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สญัลกัษณ์โภชนาการดงักล่าวจะแสดงคุณสมบติัทางโภชนาการของผลิตภณัฑอ์าหารอยา่งชดัเจนเน่ืองจาก

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บเคร่ืองหมายน้ีจะมีปริมาณสารอาหาร เช่น นํ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ไม่เกินเกณฑท่ี์กาํหนด

ดงันั้น สญัลกัษณ์โภชนาการจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้มูลโภชนาการท่ีลดความซบัซอ้นใหก้บัผูบ้ริโภค

และช่วยใหผู้บ้ริโภคปรับพฤติกรรมการบริโภคใหเ้หมาะสมได้

สญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” จะแสดงบนฉลากอาหารท่ีผา่นการตรวจสอบ

และไดรั้บการรับรองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการในการยืน่ขอรับการรับรองใหเ้ป็นไปหน่วยงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงดา้นอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพ

ชีวติท่ีดี (คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ชุดท่ี 3) ภายใตค้ณะกรรมการอาหารแห่งชาติกาํหนด ซ่ึงปัจจุบนัได้

มอบหมายใหมู้ลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานใหก้าร

รับรองเกณฑส์ญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” โดยสญัลกัษณ์โภชนาการจะมี

ลกัษณะ รูปวงกลมขอบสีฟ้า ตรงกลางวงกลมเป็นภาพใบไมสี้เขียวสองใบทบักนั เหนือใบไมมี้วงกลมทึบสีเขียว

ขนาดเลก็อยูก่ึ่งกลาง เหนือวงกลมทึบสีเขียวมีเส้นโคง้สีส้ม มีขอ้ความดา้นล่าง

“ทางเลือกสุขภาพ” เป็นสีฟ้า และขอ้ความดา้นบนระบุกลุ่มอาหาร หรือแสดงเป็นสีเดียว โดยเส้นขอบอาจเป็น

สีดาํ หรือสีนํ้ าเงินเขม้ หรือสีขาว แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี การแสดงสีของพ้ืนฉลากและสีของสญัลกัษณ์ตอ้งใชสี้ตดักนั

ท่ีทาํใหเ้ห็นสญัลกัษณ์ไดช้ดัเจน

อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน โดยเลือกซ้ืออาหารท่ีมีสญัลกัษณ์

โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภณัฑ์ เพราะเคร่ืองหมายน้ีจะ

บ่งบอกวา่ ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ มีปริมาณสารอาหาร เช่น นํ้าตาล ไขมนั โซเดียม อยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด ยกตวัอยา่ง

นํ้ าปลากาํหนดใหมี้โซเดียมไม่เกิน 6,000 มิลลิกรัมต่อนํ้าปลา 100 มิลลิลิตร โดยทัว่ไป 1 ชอ้นชา มีโซเดียม

ประมาณ 500 มิลลิกรัม แต่นํ้ าปลาท่ีมีการแสดงสญัลกัษณ์น้ีบนฉลาก 1 ชอ้นชา จะมีโซเดียมไม่เกิน 300

มิลลิกรัม หรือผูท่ี้ช่ืนชอบการด่ืมนํ้าผกัและนํ้าผลไม้ นํ้ าอดัลมและนํ้าหวานกล่ินรสต่าง ๆ นํ้านมถัว่เหลือง และ

นํ้าธญัพืช หากเลือกยีห่อ้ท่ีมีการแสดง “สญัลกัษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลาก กจ็ะไดรั้บประโยชน์

ดา้นการลดปริมาณนํ้าตาลลงเช่นกนั เน่ืองจากตามเกณฑก์าํหนดใหเ้คร่ืองด่ืม 100 มิลลิลิตรจะมีปริมาณนํ้าตาล

ไม่เกิน 6 กรัม หากเคร่ืองด่ืมท่ีกล่าวขา้งตน้มีขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และด่ืมคร้ังเดียวหมดจะไดรั้บนํ้าตาลไม่

เกิน 12 กรัม หรือไม่เกิน 3 ชอ้นชา

จะเห็นไดว้า่... สญัลกัษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” นอกจากช่วยใหส้ามารถตดัสินใจ

เลือกซ้ือไดง่้ายข้ึนแลว้ ยงัช่วยลดปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) เช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน
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ความดนัโลหิตสูง ภาวะไตวายเร้ือรัง หวัใจและหลอดเลือด ฯลฯ ท่ีสาํคญั ยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของประเทศ

ในการรักษาพยาบาลโรคดงักล่าวในระยะยาวไดอี้กดว้ย

จาํไว.้.. ก่อนซ้ือทุกคร้ัง “อ่านฉลาก อย่างฉลาด ลดเส่ียงโรคภัย มีแต่ได้ไม่มีเสีย”

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1534

วนัที่ 14 มิถุนายน 2565

ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

ในช่วงท่ีคุณแม่กาํลงัตั้งครรภอ์ยู่ อาจจะเกิดอาการป่วยไดอ้ยูห่ลายคร้ังและจาํเป็นตอ้งใชย้า แต่กงัวลวา่ใชแ้ลว้จะ

เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ์ เน่ืองจากเคยไดย้นิมาวา่ยาบางชนิดอาจมีผลร้ายแรงต่อลูกในทอ้ง สามารถทาํให้

เกิดการแทง้ หรือพิการแต่กาํเนิดได้ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้มียาจาํนวนหน่ึงท่ีสามารถใชไ้ด้

มีความปลอดภยัทั้งกบัคุณแม่และลูกในทอ้ง

ยาท่ีสามารถใชไ้ด้ เช่น

o แกป้วด ลดไข้ : พาราเซตามอล (Paracetamol)

o แกแ้พ้ : ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือลอราทาดีน (Loratadine)

o แกอ้าการคดัจมูก : ใชก้ารลา้งจมูกดว้ยนํ้าเกลือ

o แกท้อ้งผกู : ซีลเลียม (Psyllium)

o แกท้อ้งเสีย : ผงเกลือแร่ ใชเ้พ่ือทดแทนการสูญเสียเกลือแร่

ยาท่ีหา้มใช้ เช่น

o ยาแกป้วด เช่น แอสไพริน (Aspirin) และ ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)

o ยาแกป้วดศีรษะไมเกรน เออร์โกตามีน (Ergotamine)

o ยารักษาสิวกลุ่มกรดวติามินเอ : ไอโซเทรทริโนอิน (Isotretinoin)

o ยาท่ีมีสมุนไพรบางชนิดท่ีทาํใหม้ดลูกบีบตวั เส่ียงต่อการแทง้ เช่น วา่นชกัมดลูก กวาวเครือ วา่นนางคาํ ดอก

คาํฝอย แหว้หมู

เทคนิคการใชย้าสาํหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

1. พยายามหลีกเล่ียงการใชย้าทุกชนิด ยกเวน้ในกรณีท่ีจาํเป็นจริง ๆ

2. หลีกเล่ียงการซ้ือยาเอง หากไม่แน่ใจวา่ยานั้นปลอดภยัใหป้รึกษาแพทย์ หรือ เภสชักร

3. ควรตรวจสอบขอ้มูลของยาวา่ปลอดภยัหรือไม่ โดยอ่านเอกสารกาํกบัยา

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1534
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o หา้มใชย้าน้ี เม่ือมีประโยคระบุวา่ “เม่ือตั้งครรภห์รือวางแผนจะตั้งครรภ?เพราะทาํใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อ

ทารก” ในหวัขอ้ “ขอ้ควรรู้ก่อนใชย้า” ของเอกสารกาํกบัยา

o หลีกเล่ียงการใชย้า หรือปรึกษาแพทยเ์พ่ือพิจารณาความจาํเป็นก่อน เม่ือมีประโยคระบุวา่ “หญิงมีครรภค์วร

ระมดัระวงัการใชย้าน้ี” หรือ “หญิงมีครรภใ์หห้ลีกเล่ียงการใชย้าน้ีเพราะอาจมีอนัตรายตอ่ทารกในครรภไ์ดแ้ต่

แพทยอ์าจพิจารณาสัง่ใชย้าน้ีหากมีเหตุผลทางการแพทย”์ ในหวัขอ้ “ขอ้ควรรู้ก่อนใชย้า” ของเอกสารกาํกบัยา

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1577

วนัที่ 15 มิถุนายน 2565

อันตรายจากบอแรกซ์

ตามท่ีมีกระแสโซเชียล ไดมี้การชกัชวนใหกิ้นบอแรกซ์ วา่รักษาโรคไดส้ารพดั กินแลว้หายป่วย กินแลว้ไม่เห็น

ตาย ทั้งท่ีบอแรกซ์เป็นสารเคมีท่ีหา้มใส่ในอาหารทุกชนิด แลว้บอแรกซ์จะกินไดแ้ละไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

จริงหรือ

บอแรกซ์ เป็นสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่โซเดียมเตตระบอเรต (Sodium tetraborate) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ

ผงกรอบ หรือนํ้าประสานทอง มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ไม่มีกล่ิน ละลายนํ้าได้ เป็นสารท่ีถูกนาํไปใชใ้น

อุตสาหกรรม เช่น ทาํแกว้เพ่ือใหท้นต่อความร้อน หรือใชเ้ป็นสารประสานในการเช่ือมทอง หรือใชเ้ป็นส่วน

ประกอบยาฆ่าแมลง ใชชุ้บและเคลือบโลหะ แต่พบวา่มีผูล้กัลอบนาํมาผสมในอาหาร เพ่ือใหอ้าหารมีความหยุน่

กรอบ คงตวัไดน้าน ไม่บูดเสียง่าย

บอแรกซ์ เป็นสารพิษร้ายแรงท่ีกฎหมายประกาศ ห้ามใส่ในอาหารทุกชนิด เพราะเป็นอนัตรายกบัทุกอวยัวะ

ภายในร่างกาย โดยเฉพาะตบั ไต สมอง ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบยอ่ยอาหาร และผวิหนงั อาการท่ีแสดง

จะข้ึนอยูก่บัปริมาณของสารบอแรกซ์ท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกายและความสามารถของร่างกายในการขบัถ่ายออกมา

แบ่งได้ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่
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1. แบบเฉียบพลนั อาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้งรุนแรง โดยอาจเกิดอาการเฉียบพลนัได้ หาก

ไดรั้บสารบอแรกซ์ ตั้งแต่ 15 กรัม/คร้ัง กรณีเดก็เลก็ หากไดรั้บสารบอแรกซ์ในปริมาณ 5 กรัม/คร้ัง อาจ

ถึงแก่ชีวติได้

2. แบบเร้ือรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ผวิหนงัแหง้ หนา้บวม ตาบวม เยือ่ตาอกัเสบ และตบัหรือ

ไตอกัเสบ

สารน้ีสามารถสะสมในร่างกาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะสะสมไวท่ี้กรวยไต ทาํใหเ้กิดการอกัเสบ ทั้งน้ีไม่วา่ร่างกาย

จะไดรั้บสารน้ีเขา้ไปในปริมาณมากในคราวเดียวหรือไดรั้บนอ้ยแต่เกิดการสะสม กเ็ป็นอนัตรายไดท้ั้งนั้น

บอแรกซ์เป็นสารท่ีหา้มใชใ้นอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 391 (พ.ศ. 2561)ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เร่ือง กาํหนดอาหารท่ีหา้มผลิต นาํเขา้ หรือจาํหน่าย หากผูใ้ดฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท และจดัเป็นการผลิตหรือ

จาํหน่ายอาหารไม่บริสุทธ์ิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

บทสรุปคือ : ยงัไม่พบงานวจิยั หรือมีหลกัฐานท่ียนืยนัแน่ชดัวา่สารบอแรกซ์สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้

และยงัเป็นสารท่ีอนัตรายต่อสุขภาพ จึงขอใหป้ระชาชนอยา่หลงเช่ือนาํบอแรกซ์มาบริโภคไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ อาจ

ส่งผลถึงชีวติไดโ้ดยไม่รู้ตวั

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2056

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

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

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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