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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 ”

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565 ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม ถงึ 31 พฤษภาคม 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 รายละเอียดท่ีเผยแพร่ขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม 2565 ดงัทา้ยน้ี

วนัที่ 1 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

mailto:consumerprotection2521@gmail.com
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วนัที่ 3 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 4 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 5 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 6 พฤษภาคม 2565
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วนัที่ 7 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 8 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 9 พฤษภาคม 2565

วนัที่ 10 พฤษภาคมน 2565
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วนัที่ 11 พฤษภาคม 2565

เร่ืองมั่ว ๆกล้วยรักษาไมเกรน

ในการจะรับประทานสมุนไพรใหเ้ป็นยา หรือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สุขภาพนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีควรพิจารณา และให้

ความสาํคญัอยา่งมากเลยกคื็อ การเลือกรับประทานใหถู้กประเภท ถูกชนิด ในปริมาณท่ีเหมาะสม ดงัเช่นการ

แชร์ขอ้มูลวา่ การรับประทานกลว้ยนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหวัไมเกรนไดอ้ยา่งชะงกั เป็นข้อมูลที่ผดิ

และไม่ควรส่งต่อ เพราะกล้วย ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ในการรักษาไมเกรน

กลว้ย อุดมไปดว้ยสารไทรามีน (Tyramine) และสารแมกนีเซียม (Magnesium) ซ่ึงถา้ดูแค่ตวัสารไทรามีน

เป็นสารท่ีควรหลีกเล่ียงในผูป่้วยไมเกรนบางราย แต่ในบางงานวจิยักพ็บวา่ คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งของผูป่้วย

ไมเกรนท่ีมีอาการปวดหวักาํเริบ มีปริมาณสารแมกนีเซียมในสมองลดลง แต่กย็งัไม่มีอะไรมายนืยนัวา่ การ

รับประทานกลว้ย ท่ีอุดมไปดว้ยสารแมกนีเซียมไป จะช่วยเพ่ิมปริมาณของสารแมกนีเซียมในสมองขณะท่ีมี

อาการปวดหวัไมเกรนอยูห่รือไม่ ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ ประโยชนท์างยาของกลว้ยสุก คือ

1. ช่วยตา้นการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยมีสารเพคติน (Pectin) ท่ีมีส่วนช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร

2. ช่วยในการขบัถ่าย โดยสารเพคติน (Pectin) จะไปช่วยเพ่ิมกากใยในระบบทางเดินอาหาร จึงช่วยใหก้าร

ขบัถ่ายคล่องข้ึน

โรคไมเกรนนั้น เป็นโรคท่ีอาจจะเกิดจากพนัธุกรรม หรือปัจจยักระตุน้ ส่งผลทาํใหห้ลอดเลือดแดงเกิดการ

ขยายตวัไดม้าก และง่ายกวา่คนปกติ อาการของโรคไมเกรนอาจจะมีอาการนาํ ก่อนมีอาการปวดหวั หรือไม่มี

อาการนาํกไ็ด้ อาการนาํท่ีพบบ่อยคือ อาการทางตา เช่น เกิดตาพร่า เห็นภาพ หรือ แสงสีผดิปกติ รู้สึกหนกัท่ีแขน

ขาเหมือนไม่มีแรง มีความรู้สึกผดิปกติท่ีผวิหนงั เช่น รู้สึกคนั ชา แสบร้อน

แนวทางการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

1. หลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ เช่น การนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ ความเครียด อาหาร หรือเคร่ืองด่ืมบางอยา่ง เช่น

กาแฟ chocolate แอลกอฮอล์ เป็นตน้ 2. การใชย้ารักษา ควรใชเ้ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้น โดยแบ่งเป็น

- ยารักษาอาการปวดไมเกรนแบบเฉียบพลนั ไดแ้ก่ ยาแกป้วดพาราเซตามอล, ยาแกป้วด-อกัเสบ กลุ่ม

NSAIDs, ยากลุ่ม Ergot, ยากลุ่มทริปแทน (Triptan)

- ยารักษาแบบป้องกนั ใชใ้นกรณีท่ีมีอาการปวดไมเกรน และแต่ละคร้ังรุนแรง หรือผูป่้วยไม่สามารถ

รับประทานยาในกลุ่มท่ีใชรั้กษาอาการปวดไมเกรนแบบเฉียบพลนัได้ ไดแ้ก่ ยาโพรพราโนลอล (Propranolol),

ยาพิโซติเฟน (Pizotifen), ยาฟลูนาริซีน (Flunarizine), ยาเวอราพรามิล (Verapamil)

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

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/624
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วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565

เร่ืองควรรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

อาหาร เป็นส่ิงท่ีช่วยบาํรุง สร้างเสริมร่างกาย ช่วยในการเจริญเติบโตของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นอาหารประเภทใด

ต่างกมี็ทั้งคุณและโทษทั้งส้ิน เพราะหากผูบ้ริโภค บริโภคเกินความตอ้งการของร่างกาย จนทาํใหร่้างกายรับ

สารอาหารท่ีเกินพอดี ก่อใหเ้กิดโรคและอาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ ตามมา ผูบ้ริโภคจึงควรมีการศึกษา ทาํความ

เขา้ใจกบัอาหารก่อนการบริโภคทุกคร้ัง โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหาร ผูบ้ริโภคควรอ่านขอ้มูลและ

ส่วนประกอบจากฉลากอาหาร สงัเกตเคร่ืองหมาย อย. หรือท่ีเรียกวา่ “เลขสารบบอาหาร” ซ่ึงจะมีตวัเลข 13

หลกั อยูใ่นกรอบเคร่ืองหมาย อย. บนผลิตภณัฑอ์าหาร วนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ คาํเตือน คาํแนะนาํใน

การเกบ็รักษาผลิตภณัฑอ์าหาร เพ่ือป้องกนัตนเองจากผลิตภณัฑอ์าหารท่ีโออ้วดสรรพคุณเกินจริงและ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ

ฉลาก เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น ช่ือ อาหาร ช่ือ

และท่ีตั้งของผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุหรือผูน้าํเขา้ ปริมาณของอาหาร ส่วนประกอบท่ีสาํคญั วนั เดือน และปี

พร้อมขอ้ความ “ผลิต” และ/หรือ “หมดอาย”ุ และ/หรือ “ควรบริโภคก่อน” (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลว้นเป็นขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชนต่์อการเลือกบริโภคอยา่งฉลาด

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/1683
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วนัที่ 13 พฤษภาคม 2565

ท้องเสียต้องจิบเกลือแร่ สําหรับท้องเสีย ห้าม จิบเกลือแร่ สําหรับออกกําลังกายเดด็ขาด

-ทอ้งเสีย ร่างกายเสียนํ้า + เกลือแร่ เป็นหลกั สงัเกตปริมาณโซเดียมจะสูงกวา่

-ออกกาํลงักาย ร่างกายเสียนํ้า+นํ้าตาลเป็นหลกั สงัเกตปริมาณกลูโคสจะสูงกวา่

*ดงันั้นถา้เราทอ้งเสียใหจิ้บเกลือแร่ สาํหรับคนทอ้งเสีย(ORS) ถา้จิบเกลือแร่สาํหรับคนออกกาํลงักาย

ผูท่ี้ทอ้งเสียอาจจะทอ้งเสียหนกัข้ึน

หลายคนคงสงสยัวา่ เม่ือเกิดอาการทอ้งเสียหรือทอ้งร่วงแลว้ ตอ้งจิบเกลือแร่ เราตอ้งใชเ้ป็นเกลือแร่แบบ

ไหน โดยทัว่ไปในทอ้งตลาดมีอยู่ 2 ประเภท คือ เกลือแร่สาํหรับคนท่ีทอ้งเสีย (Oral Rehydration Salt ยอ่วา่

ORS) กบัเกลือแร่สาํหรับผูท่ี้เสียเหง่ือจากการออกกาํลงักาย (Oral Rehydration Therapy ยอ่วา่ ORT)

การเสียนํ้าจากอาการทอ้งเสีย เป็นภาวะท่ีร่างกายขาดนํ้าและเกลือแร่ในทนัที ร่างกายจึงตอ้งการนํ้าและเกลือ

แร่มาทดแทน ส่วนการเสียนํ้าหรือเสียเหง่ือจากการออกกาํลงักายนั้น ร่างกายจะเสียนํ้าและนํ้าตาลเป็นหลกั โดย

จะเสียเกลือแร่ในปริมาณท่ีนอ้ยมาก ดงันั้นร่างกายจึงตอ้งการนํ้าและนํ้าตาลมาทดแทน จากความแตกต่าง

ดงักล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ถา้เป็นเกลือแร่สาํหรับผูท่ี้มีอาการทอ้งเสีย ปริมาณเกลือแร่หรือปริมาณโซเดียมจะ

สูงกวา่ ส่วนเกลือแร่สาํหรับผูท่ี้เสียเหง่ือจากการออกกาํลงักาย ปริมาณนํ้าตาลจะสูงกวา่

หากเกิดอาการทอ้งเสีย แต่ไปจิบนํ้าเกลือแร่สาํหรับผูท่ี้เสียเหง่ือจากการออกกาํลงักายจะยิง่เป็นการ

กระตุน้ทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสียไดม้ากข้ึน เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีจะมีปริมาณนํ้าตาลและเกลือแร่บางชนิดท่ี

สูงกวา่ ทาํใหร่้างกายดึงนํ้าเขา้มาในทางเดินอาหาร ส่งผลใหล้าํไส้บีบตวัมากข้ึน กระตุน้การถ่ายเหลวมากข้ึน

ดงันั้นก่อนท่ีจะเลือกใชเ้กลือแร่ ควรพิจารณาใหดี้ก่อนวา่เกลือแร่นั้นเป็นเกลือแร่สาํหรับผูท่ี้ทอ้งเสีย หรือเกลือ

แร่สาํหรับผูท่ี้เสียเหง่ือจากการออกกาํลงักาย

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/863
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วนัที่ 14 พฤษภาคม 2565

โรคพษิสุนัขบ้า อันตรายถงึชีวติ แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนขับา้หรือโรคกลวันํ้า เกิดจากเช้ือไวรัสเรบ่ีส์ (Rabies Virus) เป็นโรคท่ีติดต่อจากสตัวสู่์คน ซ่ึงไม่ได้

เกิดข้ึนแค่ในฤดูร้อนเท่านั้น การติดต่อโรคจะผา่นทางนํ้าลายของสตัว์ ไม่วา่จะเป็นการกดั ข่วน เลีย นํ้าลาย

กระเดน็เขา้ตา ปาก หรือทางผวิหนงัท่ีมีบาดแผล และถือเป็นโรคร้ายแรง เพราะหากอาการของโรคเร่ิมแสดงแลว้

ไม่วา่จะมนุษยห์รือสตัวก็์มกัจะเสียชีวติ สตัวน์าํโรค ไม่ใช่แค่สุนขัหรือแมวเท่านั้น แต่รวมถึงสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม

ทุกชนิด ทั้งสตัวเ์ล้ียงและสตัวป่์า

โรคพิษสุนขับา้ในปัจจุบนัยงัไม่มียารักษาใหห้ายได้ แต่สามารถควบคุมและป้องกนัได้ ดงันั้นความเช่ือท่ีวา่

เม่ือถูกสุนขักดัตอ้งใชร้องเทา้ตบแผล สมุนไพรยดัแผล หรือรดนํ้ามนตจ์ะช่วยรักษาโรคพิษสุนขับา้ได้ เป็นความ

เขา้ใจผดิท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได้

การป้องกนัการติดเช้ือ 3 ขั้นตอน

ขั้นท่ี 1 เป็นการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด คือ ป้องกนัไม่ใหส้ตัวติ์ดเช้ือโรคพิษสุนขับา้

- เจา้ของสตัวเ์ล้ียงตอ้งนาํสตัวเ์ล้ียงไปฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ คร้ังแรกตอนอายุ 2-4 เดือนแลว้ฉีดซํ้ า

ตามกาํหนดนดัทุกปี

ขั้นท่ี 2 การหลีกเล่ียงไม่ใหถู้กสตัวก์ดั

- เจา้ของดูแลสตัวเ์ล้ียงไม่ใหไ้ปกดัหรือทาํร้ายคนอ่ืน ไม่ปล่อยสตัวเ์ล้ียงออกนอกบา้นตามลาํพงั

- ลดความเส่ียงถูกกดัหรือทาํร้าย โดยไม่ไปแหยใ่หโ้มโห ไม่ไปทาํใหต้กใจ หรือไม่ควรเขา้ใกลก้บัสตัวต่์าง

ๆ นอกบา้นท่ีไม่มีเจา้ของ หรือไม่ทราบประวติั

ขั้นท่ี 3 ป้องกนัการติดเช้ือหากถูกสตัวก์ดั

1. ควรรีบลา้งแผลดว้ยนํ้าและสบู่ทนัทีหลายๆคร้ัง และใส่ยาฆ่าเช้ือท่ีแผล

2. กกัสตัวท่ี์กดัไวดู้อาการ 10 วนั โดยอาการน่าสงสยัวา่อาจเป็นโรคพิษสุนขับา้ คือ มีอาการ หางตก เดินโซเซ

นํ้าลายยอ้ย ลิ้นหอ้ย ตาขวาง พฤติกรรมเปล่ียนอาจจะกา้วร้าว หรือเซ่ืองซึมก็ได้

3. รีบพบแพทยโ์ดยทนัทีหลงัโดนกดั เพ่ือรับการวนิิจฉยัรับวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัและป้องกนัโรคพิษสุนขั

บา้ รวมถึงยาอ่ืน ๆ เราอาจไม่จาํเป็นตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ในกรณีท่ีสมัผสัสตัว์ (ถูกเลียหรือโดน

นํ้าลาย) บริเวณผวิหนงัท่ีไม่มีแผลหรือรอยถลอก แต่ตอ้งฉีดวคัซีนในกรณีเหล่าน้ี

- ถูกงบัหรือข่วนเป็นรอยชํ้าท่ีผวิหนงั ไม่มีเลือดออกหรือออกซิบ ๆ

- นํ้าลายถูกเยือ่บุตา ปาก จมูกหรือแผลตามผวิหนงั

- ถูกกดัหรือข่วนเป็นแผล (แผลเดียวหรือหลายแผล) และมีเลือดออก

ทั้งน้ีหากไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ ควรไปตามนดัใหค้รบทุกคร้ัง เพ่ือผลการป้องกนัเช้ือท่ีดีท่ีสุด
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อย. เตือนอย่าเช่ือโฆษณาสเปรย์ฉีดพ่นช่องปาก อ้างฆ่าเช้ือไวรัส

อยา่เช่ือ !! โฆษณาผลิตภณัฑส์เปรยฟ้์าทะลายโจร อา้งฆ่าเช้ือไวรัส รักษาโควดิ สเปรยส์ารสกดัลาํไย อา้งดกัจบั

เช้ือ ป้องกนัโควดิลงปอด เตือนผูบ้ริโภคอยา่หลงเช่ือ เสียเงินฟรี เสียโอกาสในการรักษา

เภสชักรวรีะชยั นลวชยั รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ตรวจพบโฆษณาผลิตภณัฑส์เปรยฟ้์าทะลายโจร สเปรยส์ารสกดัลาํไย ขายผา่นส่ือต่าง ๆ

โดยเฉพาะทางส่ือออนไลน์ อา้งสรรพคุณฆ่าไวรัสโควดิ-19 ดกัจบัเช้ือไวรัสก่อนลงปอดจากการตรวจสอบ

ผลิตภณัฑส์เปรยฟ้์าทะลายโจร จดแจง้เป็นเคร่ืองสาํอางใชฉี้ดพน่ในช่องปาก เพ่ือระงบักล่ินปากเท่านั้น สเปรย์

สารสกดัลาํไย ขออนุญาตเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในรูปแบบสเปรยใ์ชส้าํหรับรับประทานไม่มีสรรพคุณใด ๆ

ทั้งน้ี สเปรยพ์น่ช่องปากท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร และแสดงสรรพคุณในการตา้นไวรัส ป้องกนั/รักษาโค

วดิ จะตอ้งมาข้ึนทะเบียนเป็น“ผลิตภณัฑส์มุนไพร”ตามกฎหมาย แต่จนถึงปัจจุบนั อย.ยงัไม่เคยอนุมติัสเปรยฉี์ด

พน่ช่องปากท่ีแสดงสรรพคุณในการตา้นหรือป้องกนัเช้ือโควดิ-19 แมแ้ต่รายการเดียว อยา่หลงเช่ือพวกฉวย

โอกาสหลอกขายสินคา้ท่ียงัไม่ผา่นการพิสูจนป์ระสิทธิภาพจาก อย. ตามท่ีโฆษณา

รองเลขาธิการฯ อย. ย ํ้าหากมีอาการเจบ็ป่วยใด ๆ แนะใหพ้บแพทยเ์พ่ือทาํการวนิิจฉยัและรักษา สาํหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีแสดงขอ้ความก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสาระสาํคญัเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางเป็นการโฆษณาท่ีฝ่า

ฝืนกฎหมาย ตอ้งโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับกรณีโฆษณา

คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณเป็นเทจ็ หรือหลอกลวง เก่ียวกบัอาหาร ตอ้งโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หากผูบ้ริโภคตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการไดรั้บอนุญาต

สามารถตรวจสอบไดท่ี้เวบ็ไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หวัขอ้ ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ สาํหรับผูบ้ริโภคพบ

ผลิตภณัฑท่ี์สงสยัวา่ผดิกฎหมายแจง้ร้องเรียนไดท่ี้สายด่วน อย. 1556 หรือ Facebook: FDAThai Line

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1661
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@FDAThai หรือท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ
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วนัที่ 16 พฤษภาคม 2565

ยาที่กระตุ้นการสร้างนํา้ตา (ชนิดหยอดตา)

ปัญหาตาแหง้ เป็นภาวะเร้ือรังแต่ไม่รุนแรงซ่ึงมกัรบกวนการใชชี้วติประจาํวนั โดยการรักษาและป้องกนัภาวะตา

แหง้สามารถทาํไดโ้ดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และหลีกเล่ียงยาท่ีมีผลลดการสร้างนํ้าตา เช่น กลุ่มยาแกแ้พ้ ยา

ขบัปัสสาวะ และกลุ่มยาตา้นซึมเศร้า ในผูท่ี้มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยนํ้าตาเทียม

จึงมองหาทางเลือกและอาจเคยไดย้นิช่ือของยาท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้การสร้างนํ้าตา วนัน้ีเรามาทาํความรู้จกักบัยากลุ่ม

ดงักล่าวใหม้ากข้ึนกนัดีกวา่

ยาที่กระตุ้นการสร้างนํา้ตาชนิดหยอด เป็นยาใช้เฉพาะที่ มีผลเพ่ิมการสร้างนํ้าตา การผลิตชั้นไขมนับนผวินํ้าตา

การสร้างชั้นเยือ่เมือกของตา และเพ่ิมปริมาณสารคดัหลัง่ต่าง ๆ ภายในดวงตา โดยมุ่งเนน้ใหย้าเขา้มามีผล

กระตุน้การสร้างนํ้าตาเพ่ือใหเ้กิดนํ้าตาธรรมชาติ สามารถแบ่งยาท่ีกระตุน้การสร้างนํ้าตาออกเป็น 3 กลุ่ม

ตามคุณสมบติัการกระตุน้การสร้างชั้นของฟิลม์นํ้ าตา

1. ยาท่ีมีผลกระตุน้การสร้างชั้นนํ้ าของฟิลม์นํ้ าตา (Aqueous secretagogues)

2. ยาท่ีมีผลกระตุน้การสร้างชั้นเมือกของฟิลม์นํ้ าตา (Mucin secretagogues)

3. ยาท่ีมีผลกระตุน้การสร้างชั้นไขมนัของฟิลม์นํ้ าตา (Lipid secretagogues)

Diquafosol sodium ไดรั้บอนุมติัทะเบียนเพ่ือรักษาอาการตาแหง้ สาํหรับผูท่ี้ถูกวนิิจฉยัวา่เป็น

โรคตาแหง้ซ่ึงเกิดจากการทาํงานของต่อมนํ้าตาผดิปกติ มีคุณสมบติักระตุน้การสร้างชั้นนํ้ าของฟิลม์นํ้ าตา การ

สร้างชั้นเมือก และการผลิตชั้นไขมนับนผวินํ้าตา แนะนาํใหใ้ชย้า 3% Diquafosol sodium หยอดคร้ังละ 1 หยด

วนัละ 6 คร้ัง ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ จากนั้นจึงลดความถ่ีของการใชย้าลง เม่ือเร่ิมใชย้า 3% Diquafosol

sodium อาการตาแหง้หรือความรู้สึกไม่สบายตาจะไม่ลดลงหรือหายไปทนัทีหลงัใชย้า ซ่ึงแตกต่างจากการใช้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2262
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2262
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นํ้าตาเทียมท่ีเม่ือหยอดแลว้จะรู้สึกสบายตาทนัที เน่ืองจากยา 3% Diquafosol sodium จะค่อย ๆ ไปกระตุน้ P2Y2

receptor เพ่ือใหเ้กิดการสร้างนํ้าตาตามธรรมชาติ ดงันั้นในระยะแรกของการรักษาแนะนาํใหผู้ป่้วยใช้

นํ้ าตาเทียมควบคู่ไปกบั 3% Diquafosol sodium โดยหยอดยาทั้งสองชนิดห่างกนัประมาณ 5 นาที เพ่ือให้

ยาชนิดแรกดูดซึมเขา้สู่ดวงตาก่อน โดยสามารถใชย้าชนิดใดก่อนก็ได้ เม่ืออาการตาแหง้ดีข้ึน สามารถปรับลด

ขนาดยาโดยลดความถ่ีการหยอดตาโดยแพทย์ เม่ืออาการตาแหง้หายแลว้สามารถหยดุการใชย้าได้

ระหวา่งใชย้าควรติดตามอาการขา้งเคียงซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดแ้ก่ ระคายเคืองตา นํ้าตาหรือข้ีตาไหลผดิปกติ

คนัตา ปวดตา ตามวั รู้สึกผดิปกติในตา ตาสู้แสงไม่ได้ เปลือกตาอกัเสบ ปวดศีรษะ ภาวะภูมิไวเกินจากยา

เยือ่บุตาอกัเสบ หรือมีความผดิปกติของกระจกตา (อาการเหล่าน้ีไม่มีรายงานความถ่ีของการเกิด) หากมีอาการ

มากข้ึนควรหยดุยาและปรึกษาจกัษุแพทย์

สาํหรับผูท่ี้รู้สึกวา่ระคายเคืองไม่สบายตา ในเบ้ืองตน้สามารถบรรเทาดว้ยการฝึกกระพริบตาใหส้มํ่าเสมอ

การประคบนํ้าอุ่น นวดและทาํความสะอาดเปลือกตา หรือใชน้ํ้ าตาเทียมหยอดเพ่ือใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ดวงตาก่อน

ได้ จากนั้นจึงลองสงัเกตพฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเส่ียงท่ีนาํไปสู่ภาวะตาแหง้ หากไม่พบสาเหตุท่ีแน่ชดั

หรืออาการไม่บรรเทาลง แนะนาํใหรี้บไปพบจกัษุแพทยท์นัที

อยา่งไรกต็าม เพ่ือความปลอดภยัจากการใชย้า ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนตาํรับยาได้

หลายช่องทาง เช่น Line : FDAThai, www.oryor.com หรือ www.fda.moph.go.th

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2054

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2565

ใยอาหาร ควรกนิแค่ไหน

หลาย ๆ คนอาจเคยสงัเกตวา่ พฤติกรรมการบริโภคของคนยคุใหม่นั้นเปล่ียนไป กินอาหารท่ีมีใยอาหารใน

สดัส่วนท่ีนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมาภายหลงั เช่น ทอ้งผกู ขาดวติามินและแร่ธาตุท่ีจาํเป็น ส่งผลให้

ภูมิตา้นทานลดลงดว้ย เพราะการเลือกกินอาหารท่ีไม่หลากหลาย วนัน้ีเราจึงนาํเสนอบทความดี ๆ สาํหรับใครท่ี

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2054
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อยากดูแลร่างกายใหส้ดใสแขง็แรงไปอีกนาน ตอ้งเร่ิมปรับเปล่ียนวถีิการกินของตวัเองอยา่งไร ไปติดตามกนัเลย

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

แขง็ และเมลด็พืช เป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังาน แต่มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการทาํงานของร่างกายใหมี้

ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามคุณสมบติัการละลายนํ้าได้ 2 ชนิด คือ

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

ในลาํไส้เลก็จะรวมตวักบัสารอาหารต่างๆ เอนไซม์ และกรดนํ้าดี ทาํใหเ้กิดโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเจล มกัพบ

ในสาหร่าย ขา้วโอต๊ ขา้วบาร์เลย์ กลว้ย แครอท ส้ม องุ่น และผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ี

2. ใยอาหารที่ไม่ละลายนํา้ (insoluble fiber ) เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ช่วยเพ่ิมปริมาณอุจจาระและทาํใหอ้่อนนุ่ม

เส้นใยชนิดน้ีพบมากในอาหารประเภทธญัพืช (เช่น ขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือ ขา้วโพด ขา้วสาลี) รําขา้วสาลี รํา

ขา้วเจา้ เมลด็ถัว่เปลือกแขง็ ผกัต่างๆ และผลไมสุ้ก

ประโยชน์ของใยอาหาร

ช่วยในการขับถ่าย ใยอาหารโดยเฉพาะชนิดท่ีไม่ละลายนํ้า จะดูดซบันํ้ามากกวา่นํ้ าหนกัของตวัเองหลายเท่าขณะ

ผา่นระบบทางเดินอาหาร ส่งผลใหก้ากอาหารมีความอ่อนนุ่มและเคล่ือนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

แต่ละวนัเราควรกินใยอาหารมากน้อยแค่ไหน?

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
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ร่างกาย ก่อนการเลือกบริโภคใยอาหารอดัเมด็ จึงควรศึกษาขอ้มูลในฉลากผลิตภณัฑ์ และปรึกษาแพทยห์รือ

เภสชักรดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือความปลอดภยัและไดรั้บประโยชนสู์งสุดของผูบ้ริโภค

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2055

วนัที่ 18 พฤษภาคม 2565

อย. เตือน โฆษณาผลิตภณัฑ์สมุนไพรด้วยการแถลงผลการศึกษาวจิยั ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน

อย. ขอเตือนผูป้ระกอบการผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีนาํผลการศึกษาวจิยัมาทาํการโฆษณาผลิตภณัฑส์มุนไพร

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชนท์างการคา้ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืนพร้อม

ดาํเนินการทางกฎหมาย สาํหรับผูบ้ริโภค อยา่หลงเช่ือโฆษณาท่ีอา้งผลการศึกษาวจิยัผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญาตจาก อย. ก่อนซ้ือ สามารถตรวจสอบผลิตภณัฑไ์ดท่ี้เวบ็ไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

นายแพทยสุ์รโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ ปัจจุบนัมกัพบการ

แถลงผลการศึกษาวจิยัผลิตภณัฑส์มุนไพร ในลกัษณะเพ่ือประโยชนแ์อบแฝงทางการคา้ สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอช้ีแจงวา่ การกระทาํดงักล่าวเขา้ข่ายการโฆษณา ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุญาต

จาก อย. เพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบิดเบือน ไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค หากฝ่าฝืนมีโทษ

จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

ทั้งน้ี ก่อนการนาํผลิตภณัฑส์มุนไพรมาศึกษาวจิยัในมนุษย์ จะตอ้งแจง้การผลิต นาํเขา้เพ่ือการวจิยักบั

อย. และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ จึงจะเร่ิมการศึกษาวจิยัในมนุษยไ์ด้

และเม่ือการวจิยัเสร็จส้ินผูป้ระกอบการจะสามารถนาํผลการศึกษาวจิยั มาขอข้ึนทะเบียนตาํรับ หรือ ขยาย

สรรพคุณกบัทาง อย. โดยหลงัจากไดรั้บการอนุมติัแลว้ จึงจะสามารถขออนุญาตโฆษณาตามกฎหมายไดต้่อไป

รองเลขาธิการ อย. กล่าวเพ่ิมเติมวา่ สาํหรับผูบ้ริโภค อย. ขอเตือนอยา่หลงเช่ือโฆษณาท่ีอา้งผลการ

ศึกษาวจิยัผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก อย. ดงันั้น ก่อนซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพร ควรตรวจสอบ

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/2055
http://www.fda.moph.go.th
http://www.fda.moph.go.th
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การไดรั้บอนุญาตโฆษณาผลิตภณัฑจ์ากเวบ็ไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หวัขอ้ สืบคน้ขอ้มูลใบอนุญาต

โฆษณา และตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุญาต หวัขอ้ ตรวจสอบผลิตภณัฑ์

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2279

วนัที่ 19 พฤษภาคม 2565

บอระเพด็หมักกับนํา้อัดลม รักษาเหน็บชาจริงหรือไม่

มีข่าวแชร์กนัมาวา่การนาํสมุนไพรบอระเพด็มาหมกัผสมกบันํ้าอดัลม เพ่ือบรรเทาอาการโรคเหน็บชาได้ จะจริง

หรือไม่วนัน้ีเรามีคาํตอบ

ก่อนอ่ืนเรามาทาํความรู้จกักบัโรคเหน็บชากนัก่อน โรคเหน็บชา ผูท่ี้เป็นโรคเหน็บชาจะรู้สึกชาบริเวณ

ปลายมือ ปลายเทา้ อาจมีอาการรู้สึกแป๊บ ๆ ร่วมดว้ย โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

1. กินอาหารท่ีมีวติามินบี 1 (ไทอามีน) นอ้ย 2. กินอาหารท่ีมีสารทาํลายวติามินบี 1 (ไทอามีน) เช่น เม่ียง

หมากพลู ชา ปลาร้า เป็นตน้ 3. ติดสุราเร้ือรัง 4. หญิงตั้งครรภ์

จากข่าวแชร์ท่ีบอกวา่ การนาํสมุนไพรบอระเพด็มาหมกัผสมกบันํ้าอดัลม ช่วยบรรเทาอาการเหน็บชา

ได้ ความจริงแลว้นั้นปัจจุบนัน้ีมียาแคปซูลสมุนไพรบอระเพด็ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ์ ใชเ้พ่ือแกไ้ข้ แกร้้อนในและ

จะใชใ้นรูปแบบของสูตรตาํรับ ส่วนนํ้าอดัลมนั้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์ด่ืมแลว้ใหค้วามสดช่ืน โดยทั้ง 2 อยา่ง ไม่ไดมี้

ส่วนช่วยบรรเทาอาการเหน็บชา และหากด่ืมนํ้าอดัลมมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดภาวะอว้นตามมาได้

การบรรเทาอาการเหน็บชา

1. กินอาหารท่ีใหมี้ปริมาณวติามิน B ท่ีเพียงพอ โดยอาหารท่ีมีวติามินบี1 มกัพบใน ขา้วซอ้มมือ เคร่ืองในสตัว์

ธญัพืช ผลิตภณัฑจ์ากถัว่

2. กินผลิตภณัฑเ์สริมอาหารวติามินบี 1 ในรูปแบบเมด็ (ผลิตภณัฑน์ั้น ตอ้งมีเคร่ืองหมาย อย. เท่านั้น)

โดยการกินผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสชักรก่อนทุกคร้ัง เพราะปริมาณท่ีแต่ละบุคคล

ควรไดรั้บจะไม่เท่ากนั และหากอาการไม่ดีข้ึนควรไปพบแพทยเ์พ่ือตรวจหาสาเหตุการเกิดโรคท่ีแทจ้ริง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2279
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https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/868

วนัที่ 20 พฤษภาคม 2565

ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวานกินแล้วไม่อ้วนจริงหรือ?

ความอว้น หรือนํ้าหนกัเกินมาตรฐานส่งผลใหสุ้ขภาพแยล่ง และเพ่ิมความเส่ียงใหเ้กิดโรคเร้ือรัง เช่น ความดนั

โลหิตสูง เบาหวาน หวัใจ หลายคนจึงหนัมารักษาสุขภาพทั้งออกกาํลงักาย ควบคุมอาหาร และเลือกรับประทาน

อาหารท่ีดีต่อสุขภาพมากข้ึน จึงเกิดคาํถามวา่ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวานกินแล้วไม่อ้วน จริง

หรือไม่ คาํตอบคือ จริง การใชผ้ลิตภณัฑส์ารใหค้วามหวานจากหญา้หวานแทนนํ้าตาลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถ

ช่วยลดพลงังานจากการรับประทานนํ้าตาลลงได้

หญา้หวาน (Stevia) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Stevia Rebaudiana Bertoni เป็นพืชท่ีใหค้วามหวานโดยไม่ให้

พลงังาน และสารสกดัจากหญา้หวานมีความหวานมากกวา่นํ้ าตาลประมาณ 150-300 เท่าจึงนิยมนาํมาใชเ้ป็นสาร

ใหค้วามหวาน ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑส์ารใหค้วามหวานจากหญา้หวาน หรือผลิตภณัฑส์ารใหค้วามหวานผสม

หญา้หวานวางขายทัว่ไป

อยา่งไรกต็าม การควบคุมนํ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนั้นไม่ไดเ้กิดจากการควบคุมปริมาณการ

รับประทานนํ้าตาลเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งอาศยัหลายปัจจยัร่วมกนั ไดแ้ก่ 1. รับประทานอาหารในสดัส่วน และ

ปริมาณเหมาะสม 2. ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 3. อารมณ์ดี ผอ่นคลาย ไม่เครียด

ผลิตภณัฑส์ารสกดัจากหญา้หวานเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยทดแทนความหวานจากนํ้าตาล ทาํใหล้ด

พลงังานท่ีไดรั้บจากนํ้าตาลลง และควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ารสกดัจากหญา้หวานท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสงัเกตเคร่ืองหมาย อย. ก่อนซ้ือทุกคร้ัง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/871

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/868
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/871
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วนัที่ 21 พฤษภาคม 2565

ไม่ควรด่ืมกาแฟ ขณะให้นมบุตร จริงหรือไม่

เวลาท่ีคุณแม่ใหน้ํ้ านมทารกเป็นช่วงเวลาท่ีสาํคญั เพราะนํ้านมแม่เป็นอาหารหลกัของทารก แต่คุณแม่หลายคน

ท่ีช่ืนชอบการด่ืมกาแฟมีขอ้สงสยัวา่ หากด่ืมกาแฟขณะท่ีใหน้มลูกจะส่งผลเสียต่อทารกหรือไม่ วนัน้ีเรามีคาํตอบ

ในช่วงท่ีคุณแม่ใหน้มแก่ลูก สารอาหารท่ีลูกนอ้ยจะไดรั้บมาจากอาหารท่ีคุณแม่กินเขา้ไป ถา้คุณแม่ท่ีใหน้มลูก

ด่ืมกาแฟหรือรับประทานอาหารท่ีมีกาเฟอีน กาเฟอีนในอาหารดงักล่าวกส็ามารถถูกขบัออกมาทางนํ้านมแม่ได้

กาแฟเป็นอาหารท่ีมีสารกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบโดยกาเฟอีนนอกจากจะพบในกาแฟแลว้ อาจพบใน ชา โกโก้

หรือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั สารกาเฟอีนมีฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหร่้างกายต่ืนตวักระปร้ีกระเปร่า

ถึงแมว้า่กาเฟอีนในนํ้านมแม่ไม่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อทารก แต่หากลูกนอ้ยไดรั้บกาเฟอีนในปริมาณท่ีสูง อาจมี

ผลต่อพฤติกรรมบางอยา่งของทารกท่ีคลอดก่อนกาํหนดหรือทารกอายตุ ํ่ากวา่ 3 เดือน เช่น นอนนอ้ยลงดูดนมได้

ไม่ดี งอแง อยูไ่ม่สุข ซ่ึงพฤติกรรมหลายอยา่งอาจส่งผลต่อความเจริญเติบโตและพฒันาการของทารก สาํหรับ

คุณแม่ท่ีอยูใ่นช่วงใหน้มลูก หากงดด่ืมกาแฟไม่ได้ ควรจาํกดัปริมาณในการด่ืมต่อวนั เช่น ด่ืมวนัละ 1 แกว้ หรือ

1 - 2 แกว้ / วนั และค่อย ๆ ลดปริมาณลง หรือด่ืมกาแฟท่ีสกดักาเฟอีนออก และทางท่ีดีท่ีสุดคุณแม่ควรงดด่ืม

กาแฟจะเป็นผลดีมากกวา่ (https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/872)

วนัที่ 22 พฤษภาคม 2565

ลูกเหม็นอันตรายจริงหรือไม่

ลูกเหมน็มกัถูกใชด้บักล่ินไม่พึงประสงคเ์ช่น ใชด้บักล่ินในหอ้งนํ้า หรือตูเ้ส้ือผา้ ดูเหมือนวา่การใชลู้กเหมน็พบ

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/872
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เห็นไดท้ัว่ไปในชีวติประจาํวนั ลูกเหมน็ มีคุณสมบติัคือ มีกล่ินแรง และสามารถระเหิดจากของแขง็กลายเป็นไอ

ไดท่ี้อุณหภูมิหอ้ง จึงสามารถปะปนกบัอากาศได้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดขอ้สงสยัวา่การใชลู้กเหมน็เป็นประจาํจะทาํให้

เกิดอนัตราย จริงหรือไม่ คาํตอบคือ จริง หากไดรั้บ สมัผสัโดยตรง และใชบ่้อยคร้ัง

แทจ้ริงแลว้ลูกเหมน็คือสารเคมีท่ีมีช่ือวา่ “แนฟทาลีน” ซ่ึงสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการสูดดม

สมัผสักบัผวิหนงั และการกิน หากเขา้สู่ร่างกายแลว้ร่างกายกาํจดัไม่ทนัจะมีผลทาํใหเ้มด็เลือดแดงแตก และเกิด

ภาวะเลือดจางตามมา ซ่ึงเกิดไดง่้ายกบัเดก็ หรือผูท่ี้มีภาวะพร่องเอนไซมจี์ซิกพีดี(G6PD) ดงันั้น หา้มใช้

ลูกเหมน็หากในบา้นมีบุคคลทั้ง 2 กลุ่มน้ี โดยทัว่ไปแนะนาํใหห้ลีกเล่ียงการสมัผสัและการใชลู้กเหมน็

หากจาํเป็นตอ้งใชค้วรปฏิบติัดงัน้ี 1. เกบ็ในตูห้รือภาชนะปิดสนิท และเกบ็ใหพ้น้มือเดก็ 2.ไม่ควรใชลู้กเหมน็

กบัเส้ือผา้/ผา้ห่ม หรือของใชข้องเดก็ และทารก 3.ก่อนใชเ้ส้ือผา้ ของใช้ ท่ีมีการใชลู้กเหมน็ ใหน้าํเส้ือผา้ไปซกั

อีกคร้ังก่อนใช้ ส่วนกรณีของใชใ้หเ้ช็ด 4.ทาํความสะอาดตามความเหมาะสม 5.ภายหลงัการหยบิจบั ใหล้า้ง

มือใหส้ะอาดทุกคร้ัง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/874

วนัที่ 23 พฤษภาคม 2565

นํา้อัดลมผสมเคร่ืองด่ืมชูกําลังแก้ประจําเดือนมาไม่ปกติจริงหรือไม่

อาการประจาํเดือนมาไม่ปกติมกัสร้างความกงัวลใจใหก้บัผูห้ญิง สาเหตุของอาการน้ีเกิดจากอะไรมาติดตามกนั

เถอะ

ก่อนอ่ืนมาทาํความรู้จกักบัประจาํเดือนกนัก่อนวา่คืออะไร ประจาํเดือนหรือรอบเดือน คือ เลือดและเยือ่บุ

โพรงมดลูกท่ีหลุดออกมาทุกรอบเดือนท่ีไข่ตกแต่ไม่มีการตั้งครรภ์ โดยมากผูห้ญิงจะมีประจาํเดือนทุก ๆ 28 –

30 วนั และแต่ละคร้ังจะมาประมาณ 3 – 5 วนั แต่ไม่ควรเกิน 7 วนั

ส่วนภาวะประจาํเดือนมาไม่ปกติ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี

1. ผูห้ญิงท่ีมีอายถึุง 18 ปีแลว้แต่ยงัไม่เร่ิมมีประจาํเดือน 2.ผูห้ญิงท่ีเคยมีประจาํเดือนมาอยา่งสมํ่าเสมอ แต่ต่อมา

ประจาํเดือนขาดหายไปอยา่งนอ้ย 6 เดือน หรือ 3 รอบเดือน

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/874
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สาเหตุท่ีทาํใหป้ระจาํเดือนมาไม่ปกติอาจเกิดจากความเครียด การตั้งครรภ์ วยัทอง นํ้าหนกัเพ่ิมหรือลดมาก

เกินไป การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาคุมกาํเนิด ยาจิตเวช ยาตา้นซึมเศร้า ยารักษาความดนัโลหิตสูง ทาํเคมี

บาํบดั และสารเสพติดอ่ืนๆ และท่ีมีข่าวแชร์กนัมาวา่ การด่ืมนํา้อดัลมผสมเคร่ืองด่ืมชูกําลังจะทําให้ประจําเดือน

มาปกติได้นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะทั้งนํ้ าอดัลมและเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัไม่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหรือ

สารท่ีมีผลต่อรอบเดือน จึงไม่สามารถทาํใหป้ระจาํเดือนมาตามปกติได้ นอกจากน้ี การด่ืมนํ้าอดัลมปริมาณมาก

อาจทาํใหไ้ดรั้บนํ้าตาลมากเกินไป นาํไปสู่ภาวะนํ้าหนกัเกิน และโรคอว้นได้ และหากด่ืมเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัใน

ปริมาณมากเกินไป จะทาํใหร่้างกายไดรั้บปริมาณกาเฟอีนเกินขนาด เกิดอาการนอนไม่หลบั กระสบักระส่าย

และหวัใจเตน้เร็วได้

ดงันั้น ส่ิงท่ีแชร์ ๆ กนัมาเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทาํตาม หากมีอาการประจาํเดือนมาไม่ปกติ ควรไปพบแพทย์

เพ่ือหาสาเหตุของความผดิปกติจะดีกวา่

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/876

วนัที่ 24 พฤษภาคม 2565

นมเปรี้ยวแก้อาการท้องเสียได้จริงหรือไม่

อาการทอ้งเสียสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน โดยมากมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด มกัจะมี

อาการไม่รุนแรง และสามารถหายไดเ้อง หลายคนเขา้ใจวา่ หากทอ้งเสียใหด่ื้มนมเปร้ียวจึงเกิดขอ้สงสยัท่ีวา่ นม

เปรี้ยวแก้อาการท้องเสียได้ จริงหรือไม่ คาํตอบคือ ไม่จริง

จริงอยูท่ี่มีการศึกษาพบวา่ การด่ืมนมเปร้ียวช่วยลดอาการทอ้งเสียท่ีเกิดจากขาดเอนไซมแ์ลคเตสได้ แต่

อยา่งไรกต็าม ยงัไม่มีการศึกษาใดยนืยนัไดว้า่การด่ืมนมเปร้ียวขณะทอ้งเสียสามารถช่วยรักษาอาการทอ้งเสียให้

ดีข้ึนได้ ดงันั้นสรุปไดว้า่ การด่ืมนมเปร้ียวไม่ไดช่้วยรักษาอาการทอ้งเสีย แต่สามารถด่ืมนมเปร้ียวในปริมาณท่ี

เหมาะสมเพ่ือป้องกนัและช่วยลดระยะเวลาของอาการเม่ือเกิดทอ้งเสียได้

หากมีอาการทอ้งเสียแนะนาํใหรั้บประทานอาหารสุกสะอาด งดอาหารรสจดั และจิบนํ้าผสมผงเกลือแร่

ORS(Oral Rehydration Salts) ระหวา่งวนับ่อย ๆ เพ่ือทดแทนนํ้าและเกลือแร่ท่ีสูญเสียไปหากมีไข้ อุจจาระมีมูก

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/876
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เลือดปน และอาการรุนแรงข้ึน ควรรีบไปพบแพทย์

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/869

วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565

ยาเขียวหอมรักษาโควดิ ไม่จริง

จากประเดน็บนโลกสงัคมออนไลนท่ี์แชร์กนัวา่ ยาเขียวหอมสามารถรักษาโรคโควดิ–19 ได้ ควรรีบหาไปซ้ือมา

กิน จะจริงหรือไม่ มาติดตามกนัเลย

ก่อนอ่ืนเรามาทาํความรู้จกักบัยาเขียวก่อนวา่คืออะไร? และมีสรรพคุณอยา่งไร? ตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ

พ.ศ. 2556 ระบุถึงสรรพคุณของยาเขียวหอมวา่ ใช้บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายนํา้ บรรเทาอาการไข้จากหัด

และอีสุกอีใส ถงึแม้ว่ายาเขียวหอมจะสามารถลดไข้ได้ แต่ไม่สามารถใช้รักษาโรคโควดิ–19 ได้ เพราะโรคโควดิ–

19 ทาํใหเ้กิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการนอ้ยไปจนถึงอาการโรคท่ีมีความรุนแรง ไม่ไดมี้เพียง

อาการไขเ้พียงอยา่งเดียว ดงันั้น ไม่ตอ้งรีบไปหาซ้ือมากิน นอกจากจะเปลืองเงินแลว้ อาการของโรคกไ็ม่หายจน

อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายจนถึงชีวติได้

ผูท่ี้สงสยัวา่มีอาการท่ีคลา้ยคลึงกบัโรคโควดิ–19 เช่น ไอ เจบ็คอ มีเสมหะ หอบเหน่ือย ไขสู้ง หรือเป็น

กลุ่มเส่ียงสูง ควรพบแพทยเ์พ่ือทาํการตรวจอยา่งละเอียด

ขอ้แนะนาํในการป้องกนัโรคโควดิ–19 1. กินร้อน ชอ้นตวัเอง 2. ใส่หนา้กากอนามยั 3. หมัน่ลา้งมือ

ดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล 4. หลีกเล่ียงชุมชน/สถานท่ีแออดั 5. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ และควรแยกสาํรับ

อาหาร 6. เวน้ระยะห่างจากคนอ่ืนอยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร 7. เม่ือกลบัถึงบา้นควรรีบอาบนํ้าทนัที

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/893

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/869
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/893
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วนัที่ 26 พฤษภาคม 2565

สีผสมอาหารรับประทานมาก ๆอันตรายจริงหรือ ?

สีผสมอาหารถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากช่วยดึงดูดความสนใจทาํใหอ้าหารน่า

กินมากข้ึน สีผสมอาหารเหล่าน้ีมี 2 ประเภทคือ “สีจากธรรมชาติ” ไดจ้ากการสกดัเมด็สีจากพืชและสตัว์ ส่วน

ประเภทท่ีสองเป็น “สีจากการสงัเคราะห์” ซ่ึงไดจ้ากการทาํปฏิกิริยาเคมี จึงทาํใหเ้กิดความกงัวลวา่ หาก

รับประทานสีผสมอาหารมาก ๆจะเกิดอันตราย จริงหรือไม่ คาํตอบคือ ไม่จริง เน่ืองจากสีผสมอาหารตาม

กฎหมายแลว้จดัเป็นวตัถุเจือปนอาหาร โดยตอ้งผา่นการประเมินทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยั จาก

สาํนกังานคณะกรรรมการอาหารและยา (อย.)

การใชสี้ผสมอาหารมีขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใช้ โดยผูใ้ชต้อ้งใชต้ามชนิดวตัถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร

และตอ้งไม่เกินปริมาณสูงสุดท่ีใหใ้ชไ้ด้ ซ่ึงแต่ละสีมีความแตกต่างกนั

สาํหรับอนัตรายจากการใชสี้ผสมอาหารท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ใชผ้ดิหนา้ท่ี ผดิวตัถุประสงคก์ารใช้

ผดิปริมาณ ผดิชนิดของอาหาร อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค โดยการพิจารณาอนัตรายนั้นตอ้งพิจารณาตาม

รายละเอียด และความเส่ียงของสีแต่ละชนิด

ดงันั้น หากรับประทานอาหารท่ีมีสีผสมอาหารท่ีผา่นการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรรมการอาหารและยา

(อย.) สามารถมัน่ใจไดว้า่จะไม่ทาํใหเ้กิดอนัตราย

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/842

วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565

นํา้หัวปลีช่วยเพิม่นํา้นมให้กับคุณแม่หลังคลอด จริงหรือ?

“นํา้นมแม่” เป็นแหล่งของสารอาหารท่ีดีท่ีสุดสาํหรับทารกแรกเกิด ซ่ึงมีส่วนสาํคญัต่อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของสมอง และยงัเป็นการสร้างความผกูพนัระหวา่งแม่ลูกอีกดว้ย ดงันั้นแม่ทุกคนจึงปรารถนาท่ีจะให้

ลูกไดด่ื้มนํ้านมแม่ใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่คุณแม่ทุกคนท่ีจะมีนํ้ านมใหลู้กไดต้ลอดเวลา เพราะ

บางคนอาจประสบปัญหานํ้านมนอ้ย จนตอ้งมีการเล้ียงลูกดว้ยนมผง หรือตอ้งเลิกใหน้มลูกไปเลย ปัญหานํ้านม

นอ้ยจึงเป็นปัญหาสาํคญัของบรรดาแม่ ๆ หลงัคลอดบุตร จนทาํใหมี้การสรรหาอาหารอยา่ง “หวัปลี” มาบาํรุง

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/842
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ร่างกาย เพราะหวงัวา่จะสามารถช่วยเพ่ิมนํ้านมใหคุ้ณแม่หลงัคลอดได้ แลว้...หัวปลีจะสามารถช่วยเพิม่นํา้นมให้

คุณแม่หลังคลอดได้จริงหรือ??

ในปัจจุบนัมีการนาํหวัปลีมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ าหวัปลี แต่ยงัมีการศึกษาวจิยัไม่มากนกัในการศึกษา

สารสกดันํ้าจากหวัปลีพบวา่ หวัปลีมีสารซาโปนิน(Saponins) และแทนนิน(Tannins)ท่ีอาจช่วยเพ่ิมระดบั

ฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด กระตุน้ต่อมนํ้านมใหมี้การสร้างนํ้านม จึงสรุปได้ว่า นํา้หัวปลีช่วยเพิม่นํา้นมให้กับ

คุณแม่หลังคลอดได้จริง นอกจากน้ีภาวะโภชนาการของแม่หลงัคลอด

ยงัมีผลต่อการสร้างนํ้านม และปริมาณสารอาหารในนํ้านมแม่ดว้ย

อยา่งไรกต็าม หากมีปัญหานํ้านมนอ้ย ควรปรึกษาแพทยเ์พ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

สาํหรับการกินหวัปลี หรือผลิตภณัฑจ์ากหวัปลี สามารถรับประทานไดแ้ละไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายแต่ควรเลือก

บริโภคผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาหารและยา (อย.) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ มีความสะอาด ปลอดภยั ต่อผูบ้ริโภค(https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/843)

วนัที่ 28 พฤษภาคม 2565

หมากฝร่ังนิโคตินช่วยเลิกบุหร่ีได้จริงหรือ?

เป็นเร่ืองท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่การสูบบุหร่ีทาํใหสุ้ขภาพแยล่ง และส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมา ทาํใหมี้คน

จาํนวนมากอยากเลิกสูบบุหร่ีแต่เน่ืองจากบุหร่ีมีสารเสพติดท่ีช่ือวา่ “นิโคติน” เม่ือหยดุสูบบุหร่ีแลว้มกัเกิดอาการ

ถอนนิโคติน เช่น หนา้มืด ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั หงุดหงิด ซึมเศร้า กระสบักระส่ายอาการเหล่าน้ีรบกวนการ

ใชชี้วติประจาํวนัทาํใหรู้้สึกไม่มีความสุข หลายคนจึงพยายามหาตวัช่วยเพ่ือเลิกบุหร่ีหน่ึงในตวัช่วยเหล่านั้นคือ

หมากฝร่ังนิโคติน จึงเกิดคาํถามท่ีวา่หมากฝร่ังนิโคตินช่วยเลิกบุหร่ีได้จริงหรือไม่ คาํตอบคือ จริง

การใชห้มากฝร่ังนิโคตินจะช่วยทดแทนนิโคตินขณะเลิกบุหร่ี ทาํใหเ้กิดอาการถอนนิโคตินนอ้ยลง หรือไม่

เกิดเลย จึงสามารถช่วยใหเ้ลิกบุหร่ีไดง่้ายข้ึน แต่ตอ้งใชอ้ยา่งถูกวธีิจึงจะเห็นผล นอกจากน้ีแลว้ขณะใชอ้าจเกิด

ผลขา้งเคียงได้ เช่น เจบ็ช่องปาก มีแผลในปาก แสบทอ้ง แสบยอดอก คล่ืนไส้ สะอึก ทอ้งเสีย ฝันร้าย นอนไม่

หลบั ดงันั้น ไม่ควรใชห้มากฝร่ังนิโคตินเองโดยปราศจากการดูแลจากแพทยห์รือเภสชักร แต่ทั้งน้ีวธีิเลิกบุหร่ี

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/843
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โดยใชห้มากฝร่ังนิโคตินไม่ไดเ้หมาะกบัทุกคน

การเลิกบุหร่ีมีหลายวธีิหากตอ้งการเลิกบุหร่ีแนะนาํใหป้รึกษาแพทย์ หรือเภสชักรเพ่ือหาแนวทางท่ี

เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/848

วนัที่ 29 พฤษภาคม 2565

ทาผวิด้วยวติามินซีแบบฉีด ไม่มีผลทําให้ขาวใส

ในแวดวงความสวยความงามมีการแชร์กนัเร่ืองการนาํวติามินซีแบบฉีดนั้น มาใชท้าบนผวิหนา้เพ่ือความขาวใส

ข้ึนของผวิ ซ่ึงเร่ืองท่ีแชร์กนันั้น ไม่จริง

วติามินซี มีประโยชนท์ั้งเพ่ิมความชุ่มช้ืนใหผ้วิหนงั แต่การนาํวติามินซีแบบฉีดมาทาผวิไม่ได้ทําให้ผวิขาวใส

ได้ โดยหากอยากมีผวิขาวใสส่ิงท่ีทาํไดง่้าย ๆ เลยคือ หมัน่ทาครีมกนัแดด ด่ืมนํ้าเปล่าใหเ้พียงพอ กินผกั ผลไม้

นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ โดยแหล่งวติามินซีท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมนุษย์ กคื็อ อาหาร หลายชนิดท่ีอุดมไปดว้ย

วติามินซี ไดแ้ก่ ผลไมร้สเปร้ียว เช่น ฝร่ัง ส้ม มะม่วง มะนาว องุ่น สตรอเบอร์ร่ี กีวี เป็นตน้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/850

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/848
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/850
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วนัที่ 30 พฤษภาคม 2565

อย.ส่ังระงับขายกาแฟดาํ

อย.สั่งระงบัแลว้ กาแฟดงัผสมยาเกินขนาด10เท่า หลงัพบลอบขายในเน็ต เตือนอนัตรายถึงชีวิต เผย ไม่มี

การข้ึนทะเบียนกบั อย. ในประเทศไทย

วนัท่ี 29 พ.ค.2565 นพ.วิทิต สฤษฎีชยักุล รองเลขาธิการอย. กล่าวถึงกรณีสาํนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สิงคโปร์ (HSA) เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภณัฑก์าแฟยี่ห้อหน่ึง ชนิด 3in1 ท่ีตรวจพบยาทาดาลา

ฟิล รักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงเกินขนาดปกติ มากกว่า 10 เท่า หลงัพบชายท่ีด่ืมแลว้ลม้ป่วยเขา้รพ.

ว่า ยาทาดาลาฟิลเป็นยาในกลุ่มเดียวกบัซิลเดนาฟิล ออกฤทธ์ิขยายหลอดเลือด

มีผลต่อผูป่้วยโรคตบั ไต หัวใจ หลอดเลือดสมอง กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด เจ็บหน้าอก ความดนั

เลือดตํ่าหรือสูง เป็นตน้ การไดรั้บยาเกินขนาดทาํให้เกิดอนัตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ สาํหรับผลิตภณัฑ์

กาแฟดงักล่าว ไม่มีการข้ึนทะเบียนกบั อย. ในประเทศไทย แต่พบการลกัลอบนาํมาจาํหน่ายผ่านออนไลน์

ซ่ึง อย.สั่งระงบัจาํหน่ายและโฆษณาทนัที ถือเป็นอาหารท่ีไม่ปลอดภยั ผูก้ระทาํการฝ่าฝืน ผลิต นาํเขา้

หรือจาํหน่ายมีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หม่ืน หรือทั้งจาํทั้งปรับ

“อย่าซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีอา้งสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศมารับประทานเด็ดขาด อย. ไม่เคย

อนุญาตอวดอา้ง และเส่ียงปนยาแผนปัจจุบนัอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค” นพ.วิทิตกล่าว

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7083637

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

อาหารทะเลโคเลสเตอรอลสูงจริง ควรรับประทานแต่พอควร

มีคนสงสยัวา่อาหารทะเลท่ีเรารับประทานกนันั้นมีโคเลสเตอรอลสูงจริงหรือไม่ ส่ิงท่ีสงสยันั้นคือเร่ืองจริงแต่

ไม่ไดห้า้มรับประทาน ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม

โคเลสเตอรอล เป็นไขมนัชนิดหน่ึงท่ีร่างกายเราสงัเคราะห์ข้ึนเองไดแ้ละไดรั้บจากอาหาร โดยอาหาร

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7083637
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จากพืชจะไม่มีโคเลสเตอรอล แต่อาหารท่ีมาจากสตัวแ์ต่ละประเภทก็จะมีโคเลสเตอรอลในปริมาณท่ีแตกต่าง

กนั อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลปริมาณมาก ไดแ้ก่ เคร่ืองในต่าง ๆ ไข่แดง นม เนย เน้ือติดมนั หนงัสตัวแ์ละสตัว์

ท่ีมีเปลือก เช่น กุง้ หอย ปลาหมึก ปู เป็นตน้

โคเลสเตอรอลมีทั้งชนิดท่ีเป็นตวัท่ีดี (HDL) และตวัท่ีไม่ดี (LDL)โดยหากมีปริมาณระดบัโคเลสเตอรอล

มีตวัท่ีไม่ดีในเลือดสูงเกินไป จะทาํใหเ้กิดการสะสมของโคเลสเตอรอลท่ีหลอดเลือดต่าง ๆ เช่น หลอดเลือด

ท่ีไปเล้ียงหวัใจ สมอง แขน-ขากลายเป็นตระกนัไขมนั ติดท่ีผนงัหลอดเลือด (Atherosclerotic plaque) ทาํให้

หลอดเลือดตีบแคบหรืออุดตนัเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดได้ ดงันั้นเราควรบริโภคอาหาร

ท่ีมีโคเลสเตอรอลสูงในปริมาณท่ีพอเหมาะ และรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนช์นิดอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย

นอกจากน้ีควรรับประทานอาหารท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั เช่น นํ้ามนัท่ีทาํจากขา้วโพด หรือถัว่เหลือง

งดสุรา เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ งดบุหร่ี ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/841

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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