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เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 ขึ้้�นปีีพุุทธศัักราชใหม่่กันอีีกแล้้ว	รวดเร็วทันใจจริง	ๆ	เล้ยนะครับ	

หรือีอีาจเป็ีนเพุราะในปีีที�ผ่่านม่า	 พุวกเราต้้อีงเผ่ชิญกับการระบาดขึ้อีง

โรคโควดิ-19	กนั	เล้ยทำให้ร้ส้ึก้ว่าวนัเวล้าม่นัผ่่านไปีได้อีย่างรวดเรว็กไ็ม่่ทราบ	

แต้่ก็หวังว่าในปีีใหม่่นี�พุวกเราทุกคนจะสึาม่ารถกล้ับไปีใช้ชีวิต้ปีระจำวัน

กันได้เปี็นปีกต้ิกันเร็วที�สึุดนะครับ	 ช่วยกันภาวนาแล้ะให้ความ่ร่วม่ม่ือี

ในการปี้อีงกันการแพุร่ระบาดขึ้อีงโรคโควิด-19	กันอีย่างต้่อีเนื�อีงนะครับ	

	 ในฉบับนี�เราม่ีเนื�อีหาเบา	 ๆ	 แต้่อีัดแน่นไปีด้วยคุณภาพุแล้ะ

ทันต้่อีสึถานการณ์ม่าฝากทุกท่านเช่นเคย	 เริ�ม่จากการทบทวนแนวทาง

การด้แล้แผ่ล้ไฟไหม้่จากสึาเหตุ้ต้่าง	 ๆ	 ปีัญหาผิ่วหนังที�พุบบ่อีย

ในนักท่อีงเที�ยว	 ผ่ล้ขึ้อีงสึารทาเล้ทซ้ึ่�งพุบได้ในภาชนะพุล้าสึติ้กสึำหรับ

บรรจอุีาหารร้อีนต่้อีการทำงานขึ้อีงระบบต่้าง	ๆ	ขึ้อีงร่างกาย	โรคเหงื�อีไหล้

ม่ากกว่าปีกติ้โดยเฉพุาะที�ม่ือี	 แล้ะปีระโยชน์ขึ้อีงน�ำม่ะพุร้าว	 (หวาน	

หอีม่	ชื�นใจ)	ต้่อีการทำงานขึ้อีงร่างกาย	

	 นอีกจากนี�ทมี่บรรณาธกิารยงัได้รวบรวม่	10	กล้โกงขึ้อีงการซึ่ื�อีขึ้าย

อีอีนไล้น์ที�ม่ีการกล่้าวถ้งในช่วงปีล้ายปีี	 พุ.ศั.	 2564	 จนกล้ายเป็ีนกระแสึ

ต้ิดล้ม่บนไปีแล้้ว	 ใครไม่่ถ้กโกงหรือีเฉียดกับกล้โกงเหล่้านี�อีาจจะเชย

ได้นะครับ	 อีีกปีระเด็นที�เราแนะนำให้ทุกท่านอี่านให้ได้คือี	 บทความ่

เกี�ยวกบัวธิกีารกระตุ้น้พุฒันาการให้เดก็เล้ก็	ๆ 	ล้ก้	ๆ 	หล้าน	ๆ 	ขึ้อีงพุวกเรา

ที�ต้้อีงนั�งเรียนอีอีนไล้น์อีย้่บ้านในปีีที�ผ่่านม่า	ด้วยวิธีง่าย	ๆ	ในธรรม่ชาต้ิ	

อีันจะเปี็นวิธีการล้ดความ่เครียดให้แก่น้อีง	ๆ	ได้ด้วย	

	 ทา้ยที�สึดุนี�	ทมี่บรรณาธกิารวงการยาขึ้อีกล้า่วคำวา่	“สึวสัึดปีีใีหม่	่

2565	ปีเีสึอืีทอีง”	แดส่ึม่าชกินติ้ยสึารวงการยาทกุทา่น	ขึ้อีใหเ้ปีน็ปีทีี�รุง่เรอืีง

แล้ะโชคดี	 รวม่ถ้งม่ีสึุขึ้ภาพุดีกันทุกคนเล้ยครับ	 กอีงบรรณาธิการต้้อีง

ขึ้อีบคุณทุกท่านที�ติ้ดต้าม่พุวกเราม่าอีย่างต่้อีเนื�อีง	 แล้ะให้การสึนับสึนุน

พุวกเราม่าโดยต้ล้อีดครับ

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ประจำำ�เดืือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
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The Med ic ine Journa l สาส์นอวยพรปีใหม่

	 เนื่่�องในื่ศุุภวาระขึ้้�นื่ปีีใหม่่	 พุุทธศัุกราช	 ๒๕๖๕	 ผม่ขึ้อส่่งความ่สุ่ขึ้และความ่ปีรารถนื่าดีีม่ายัังส่ม่าชิก

และผ้�อ่านื่นื่ิตยัส่ารวงการยัาทุกท่านื่

	 กระทรวงส่าธารณสุ่ขึ้มี่ภารกิจและความ่มุ่่งม่ั�นื่ในื่การดี้แลสุ่ขึ้ภาพุขึ้องปีระชาชนื่ซ้ึ่�งเป็ีนื่ภารกิจที�ม่ี

ความ่ส่ำคัญอย่ัางยัิ�ง	 และในื่ขึ้ณะนื่ี�ทั�วโลกและปีระเทศุไทยัปีระส่บกับปัีญหาการแพุร่ระบาดีขึ้องโรคติดีเช่�อ

ไวรัส่โคโรนื่า	 2019	 ส่่งผลกระทบทั�งดี�านื่ความ่ม่ั�นื่คง	 เศุรษฐกิจ	 และส่ังคม่	 ซึ่้�งส่ิ�งที�ส่ำคัญในื่การดีำเนื่ินื่การ

ตาม่ม่าตรการปี้องกันื่การแพุร่ระบาดีขึ้องเช่�อไวรัส่โคโรนื่า	2019	ค่อ	ความ่ร่วม่ม่่อขึ้องภาคปีระชาชนื่จะส่่งผลดีี

ต่อระบบบริการดี�านื่ส่าธารณสุ่ขึ้	และช่วยัให�เศุรษฐกิจขึ้องปีระเทศุเดีินื่หนื่�าไปีไดี�

	 ในื่โอกาส่นื่ี�ขึ้ออำนื่าจคุณพุระศุรีรัตนื่ตรัยัและส่ิ�งศุักดีิ�ส่ิทธิ�ที�ท่านื่เคารพุนื่ับถ่อโปีรดีอำนื่วยัพุรให�ท่านื่

ปีระส่บส่รรพุส่ิ�งม่ิ�งม่งคล	ม่สี่ขุึ้ภาพุส่ม่บร้ณแ์ขึ้ง็แรงทั�งกายัและใจ	เพุ่�อเปีน็ื่พุลงัส่ำคญัในื่การรว่ม่กนัื่ดีแ้ลปีระชาชนื่

ให�ม่ีสุ่ขึ้ภาพุดีี	และพุัฒนื่างานื่ดี�านื่การแพุทยั์และส่าธารณสุ่ขึ้ขึ้องไทยัให�เจริญก�าวหนื่�ายัิ�งขึ้้�นื่ส่่บไปี

	 นายอนุทิิน	ชาญวีีรกููล

	 รองนื่ายักรัฐม่นื่ตรี

	 และรัฐม่นื่ตรีว่าการกระทรวงส่าธารณสุ่ขึ้
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 เนื่่�องในื่ศุุภวาระขึ้้�นื่ปีี ใหม่่ 	 พุุทธศุักราช	 ๒๕๖๕	 ผม่และ

ทีม่บรรณาธิการขึ้องนิื่ตยัส่ารวงการยัาขึ้ออำนื่วยัพุรให�ผ้�อ่านื่ทุกท่านื่

พุบแต่ส่ิ�งดีี	 ส่บายักายั	 ส่บายัใจ	 เจริญรุ่งเร่อง	 ปีราศุจากโรคภัยัทั�งหลายั

ทั�งปีวง	โดียัเฉพุาะโควิดี-19	รวม่ถ้งเปี็นื่ปีีที�ดีีในื่ทุก	ๆ	ดี�านื่ตลอดีปีีครับ

 

	 	 ภกู.ธนรัตน์	สรวีลเสน่ห์์

	 	 บรรณาธิการที�ปีร้กษานื่ิตยัส่ารวงการยัา

สุขสันต์ปีีให์ม่่	๒๕๖๕

สุข	 ขึ้อให�ทุกท่านื่มี่ความ่สุ่ขึ้ดี�วยัการให�	 เหม่่อนื่ดัีงนื่ิตยัส่ารวงการยัาแบ่งปีันื่ให�ความ่ร้�แก่ผ้�ปีระกอบวิชาชีพุ

ดี�านื่ส่าธารณสุ่ขึ้และผ้�ปีระกอบวิชาชีพุฯ	ให�ความ่ร้�ดี�านื่สุ่ขึ้ภาพุแก่ปีระชาชนื่	

สันต์	ขึ้อให�ทุกชีวิตม่ีความ่ส่งบ	 สั่นื่ติ	 และม่ีความ่สุ่ขึ้	ปีราศุจากโรคาและภัยัพุิบัตินื่านื่า	และแคล�วคลาดีจากโควิดี

ทุกส่ายัพุันื่ธุ์

ปีี	 ขึ้อให�ทุกท่านื่ในื่ปีีขึ้าลนื่ี�	 ซึ่้�งเปี็นื่ปีีแห่งความ่ส่ง่าและม่ีพุลัง	 ให�ปีฏิิบัติหนื่�าที�ขึ้องตนื่ไดี�อยั่างเขึ้�ม่แขึ้็ง	 ม่ั�นื่คง	

ในื่การช่วยัเหล่อนื่ำพุาให�ปีระชาชนื่ทุกคนื่ม่ีสุ่ขึ้ภาพุแขึ้็งแรงส่ม่บ้รณ์

ให์ม่่	 ขึ้อให�ทุกคนื่อยั้บ่นื่โลกนื่ี�อยัา่งวถิชีวีติใหม่	่บังเกดิีแตส่่ขุึ้ภาพุที�ดีใีห�บงัเกดิีแกต่นื่เอง	และส่ร�างส่รรค์ส่ขุึ้พุลานื่ามั่ยั

ให�บังเกิดีแก่ปีระชาชนื่ชาวไทยัรวม่ทั�งชาวโลกโดียัทั�วกันื่

	 การทำหนื่�าที�ดี�านื่ส่่�อส่ขุึ้ภาพุขึ้องนื่ติยัส่ารวงการยัา	และการให�ความ่ร้�แกป่ีระชาชนื่ขึ้องผ้�ปีระกอบวชิาชพีุ

ดี�านื่สุ่ขึ้ภาพุ	เพุ่�อปีรับเปีลี�ยันื่พุฤติกรรม่สุ่ขึ้ภาพุที�ถ้กต�อง	เพุ่�อให�ส่ังคม่ม่ีความ่สุ่ขึ้ส่ันื่ต์	ทำให�ส่ังคม่เกิดี	“ส่วัส่ดีีปีีใหม่่”	

แก่ทุกฝ่่ายั

	 ๒๕๖๕	จ้งเปี็นื่ปีีแห่งความ่สุ่ขึ้ส่ันื่ต์

	 สวีัสดีีปีีให์ม่่	๒๕๖๕

 ภกู.วีิสุทิธิ�	สุริยาภิวีัฒน์

	 ที�ปีร้กษาส่ม่าคม่เภส่ัชกรรม่ชุม่ชนื่	(ปีระเทศุไทยั)

	 คณะที�ปีร้กษานื่ิตยัส่ารวงการยัา
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	 ส่วัส่ดีีปีีใหม่่	พุุทธศุักราช	๒๕๖๕

	 ในื่วารดีถิขีึ้้�นื่ปีใีหม่	่๒๕๖๕	ขึ้ออาราธนื่าคณุพุระศุรีรตันื่ตรยัั	ตลอดีจนื่ส่ิ�งศุกัดีิ�ส่ทิธิ�ในื่ส่ากลโลกจงดีลบนัื่ดีาล

ให�เภส่ัชกร	 บุคลากรส่าธารณสุ่ขึ้	 และผ้�อ่านื่นื่ิตยัส่ารวงการยัาทุกท่านื่ม่ีความ่สุ่ขึ้	 ปีระส่บความ่ส่ำเร็จในื่ส่ิ�งที�หวัง	

ม่ีความ่เจริญในื่หนื่�าที�การงานื่	ตลอดีจนื่ม่ีสุ่ขึ้ภาพุที�แขึ้็งแรงตลอดีไปี	

 ศ.ดีร.ธนะเศรษฐ์์	ง้้าวีห์ิรัญพััฒน์

	 คณบดีีคณะเภส่ัชศุาส่ตร์	ม่หาวิทยัาลัยัศุิลปีากร

 ในื่วารดีิถีขึ้้�นื่ปีีใหม่่	 พุ.ศุ.	 ๒๕๖๕	 ในื่นื่าม่ขึ้องคณาจารยั์	 บุคลากรและนื่ิส่ิต	 คณะเภส่ัชศุาส่ตร์	

จุฬาลงกรณ์ม่หาวิทยัาลัยั	ขึ้ออาราธนื่าส่ิ�งศุักดีิ�ส่ิทธิ�ที�ท่านื่นื่ับถ่อไดี�โปีรดีอำนื่วยัพุรให�ท่านื่และครอบครัวม่ีความ่สุ่ขึ้	

ปีราศุจากโรคภัยั	 ปีลอดีภัยัจากโควิดี-19	 และขึ้ออวยัพุรให�นื่ิตยัส่ารวงการยัาอยั้่เคียังค้่คนื่ไทยั	 และเปี็นื่

นื่ิตยัส่ารเล่ม่แรก	 ๆ	 ที�คนื่ไทยันื่้กถ้งเม่่�อต�องการความ่ร้�ที�เกี�ยัวขึ้�องกับยัา	 ทั�งบุคลากรทางการแพุทย์ัรวม่ถ้ง

ปีระชาชนื่ทั�วไปีส่่บไปี

       
 ศ.ภญ.ดีร.พัรอนง้ค์์	อร่าม่วีิทิย์

	 คณบดีีคณะเภส่ัชศุาส่ตร์	จุฬาลงกรณ์ม่หาวิทยัาลัยั

	 เนื่่�องในื่วารดิีถขีึ้้�นื่ปีใีหม่	่พุ.ศุ.	๒๕๖๕	ในื่นื่าม่ขึ้องวิทยัาลัยัเภสั่ชศุาส่ตร์	ม่หาวิทยัาลัยัรงัส่ติ	ผม่ขึ้ออาราธนื่า

คุณพุระศุรีรัตนื่ตรัยัและส่ิ�งศัุกดีิ�ส่ิทธิ�ทั�งหลายัโปีรดีอำนื่วยัพุรให�ทีม่งานื่ขึ้องนิื่ตยัส่ารวงการยัาและผ้�อ่านื่ทุกท่านื่

ม่ีสุ่ขึ้ภาพุแขึ้็งแรง	จิตใจเขึ้�ม่แขึ้็ง	ปีระส่บแต่ความ่สุ่ขึ้	ความ่เจริญ	และส่ม่หวังในื่ทุกส่ิ�งอันื่พุ้งปีรารถนื่าดี�วยัเทอญ

 

	 ผศ.ดีร.ภกู.ธนภัทิร	ทิรง้ศักูดีิ�

	 คณบดีีวิทยัาลัยัเภส่ัชศุาส่ตร์	ม่หาวิทยัาลัยัรังส่ิต

	 ในื่ศุุภวารดีิถีขึ้้�นื่ปีีใหม่่	 พุุทธศุักราช	 ๒๕๖๕	 นื่ี�	 ในื่นื่าม่ขึ้องคณาจารยั์	 และบุคลากรคณะเภส่ัชศุาส่ตร์	

ม่หาวิทยัาลัยัอุบลราชธานื่ี	 ขึ้ออำนื่าจคุณพุระศุรีรัตนื่ตรัยัและส่ิ�งศุักดีิ�ส่ิทธิ�ที�ท่านื่เคารพุนื่ับถ่อ	 รวม่ทั�ง

พุระไภษัชยัคุรุไวฑู้รยัปีระภาตถาคต	 พุระพุุทธปีระจำวิชาชีพุเภส่ัชกรรม่	 โปีรดีปีระทานื่พุรให�เภส่ัชกรและผ้�อ่านื่

นื่ิตยัส่ารวงการยัาทุกท่านื่ปีระส่บแต่ความ่สุ่ขึ้	 ความ่เจริญรุ่งเร่อง	 มี่สุ่ขึ้ภาพุกายัและใจที�ส่ม่บ้รณ์แขึ้็งแรง	 และ

ส่ัม่ฤทธิ�ผลในื่ส่ิ�งอันื่พุ้งปีรารถนื่าทุกปีระการ

       

 ดีร.ศักูดีิ�สิทิธิ�	ศรีภา

     คณบดีีคณะเภส่ัชศุาส่ตร์	ม่หาวิทยัาลัยัอุบลราชธานื่ี
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	 ในื่ศุภุวาระขึ้้�นื่ปีใีหม่	่พุ.ศุ.	๒๕๖๕	ขึ้ออาราธนื่าคณุพุระศุรรีตันื่ตรยััและส่ิ�งศุกัดีิ�ส่ทิธิ�ทั�งหลายัจงดีลบนัื่ดีาล

ให�เภส่ัชกรทั�งหลายั	ตลอดีจนื่ครอบครัวปีระส่บแต่ความ่สุ่ขึ้	ความ่เจริญตลอดีไปี

	 จากการแพุร่ระบาดีขึ้องเช่�อไวรัส่	 COVID-19	 เปี็นื่ความ่ท�าทายัที�เภส่ัชกรชุม่ชนื่ส่าม่ารถแส่ดีงบทบาท

การดี้แลปีระชาชนื่ในื่ภาวะวิกฤตโดียัร่วม่กับภาครัฐ	 ทางส่ม่าคม่เภสั่ชกรรม่ชุม่ชนื่	 (ปีระเทศุไทยั)	 มุ่่งเนื่�นื่การส่ร�าง

ความ่เขึ้�ม่แขึ้็งให�เภส่ัชกรทุกท่านื่ในื่การปีฏิิบัติงานื่ส่ร�างความ่ปีลอดีภัยัจากการใช�ยัาให�กับปีระชาชนื่อยั่างต่อเนื่่�อง

	 ดีร.ภญ.ศิริรัตน์	ตันปีิชาติ

	 นื่ายักส่ม่าคม่เภส่ัชกรรม่ชุม่ชนื่	(ปีระเทศุไทยั)

	 ส่วสั่ดีปีีใีหม่	่พุทุธศัุกราช	๒๕๖๕	ในื่นื่าม่ขึ้องส่ม่าคม่เภสั่ชกรรม่โรงพุยัาบาล	(ปีระเทศุไทยั)	ขึ้อช่�นื่ชม่	และ

ร่วม่ส่่งกำลังใจให�เภส่ัชกรทุกท่านื่ที�ม่ีบทบาทส่ำคัญในื่การปีฏิิบัติงานื่วิชาชีพุอยั่างต่อเนื่่�อง	เปี็นื่หนื่้�งในื่ทีม่บุคลากร

ทางการแพุทยั์ดี่านื่หนื่�าที�ต่อส่้�กับภาวะโรคระบาดี	COVID-19	อยั่างเขึ้�ม่แขึ้็งจนื่ถ้งปีัจจุบันื่

	 ในื่วารดีถิขีึ้้�นื่ปีีใหม่่	พุทุธศุกัราช	๒๕๖๕	ขึ้ออาราธนื่าคณุพุระศุรรีตันื่ตรยััและส่ิ�งศุกัดีิ�ส่ทิธิ�ทั�งหลายัในื่ส่ากลโลก

โปีรดีดีลบันื่ดีาลให�เภสั่ชกรไทยัในื่ทุกวงการมี่พุลังกายัและใจที�เขึ้�ม่แขึ้็ง	 แคล�วคลาดีจากภยัันื่ตรายัทั�งปีวง	 และ

ส่ม่ปีรารถนื่าในื่ทุกส่ิ�งที�ดีีงาม่ตลอดีไปี

	 ภกู.อำนวีย	พัฤกูษ์ภาค์ภูม่ิ

	 นื่ายักส่ม่าคม่เภส่ัชกรรม่โรงพุยัาบาล	(ปีระเทศุไทยั)

	 นื่ิตยัส่ารวงการยัาถ่อเป็ีนื่แหล่งขึ้�อม่้ลข่ึ้าวส่ารดี�านื่วิชาการขึ้องบุคลากรทางการแพุทย์ัรวม่ถ้งเภสั่ชกร

ที�คอยัให�บริการความ่ร้�ดี�านื่ยัาและสุ่ขึ้ภาพุม่าอยั่างยัาวนื่านื่	 โดียันิื่ตยัส่ารวงการยัาม่ีการปีรับร้ปีแบบให�ทันื่กับ

เทคโนื่โลยีัและความ่ต�องการขึ้องผ้�อ่านื่ตลอดีม่า	 ในื่นื่าม่ขึ้องเภส่ัชกรรม่ส่ม่าคม่แห่งปีระเทศุไทยั	 ในื่พุระบรม่

ราช้ปีถัม่ภ์	 ขึ้อช่�นื่ชม่ทางผ้�จัดีทำนิื่ตยัส่ารวงการยัาที�เปี็นื่ส่่วนื่ร่วม่ในื่การพัุฒนื่าวิชาชีพุเพุ่�อปีระโยัชน์ื่และสุ่ขึ้ภาพุ

ขึ้องปีระชาชนื่	

	 ในื่วารดีิถีขึ้้�นื่ปีีใหม่่	 พุุทธศุักราช	 ๒๕๖๕	 เภส่ัชกรรม่ส่ม่าคม่แห่งปีระเทศุไทยั	 ในื่พุระบรม่ราช้ปีถัม่ภ์	

ใคร่ขึ้ออัญเชิญพุระไภษัชยัคุรุไวฑู้รยัปีระภาตถาคต	 ไดี�โปีรดีคุ�ม่ครองอำนื่วยัพุรให�คณะผ้�จัดีทำนื่ิตยัส่ารวงการยัา	

และผ้�อ่านื่ทุกท่านื่จงปีระส่บแต่ความ่สุ่ขึ้	ความ่ส่ำเร็จ	เจริญดี�วยัจตุรพุิธพุรชัยัตลอดีไปี

	 ภกู.ธีระ	ฉกูาจนโรดีม่

	 นื่ายักเภส่ัชกรรม่ส่ม่าคม่แห่งปีระเทศุไทยั	ในื่พุระบรม่ราช้ปีถัม่ภ์
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	 ในื่โอกาส่ปีใีหม่น่ื่ี�	ดิีฉนัื่ขึ้อเป็ีนื่ตัวแทนื่ขึ้องแผนื่กเวชศุาส่ตร์ครอบครัวและแพุทย์ับร้ณาการ	ฝ่า่ยัการแพุทย์ั	

ศุ้นื่ยั์การแพุทยั์กาญจนื่าภิเษก	 คณะแพุทยัศุาส่ตร์ศุิริราชพุยัาบาล	 ม่หาวิทยัาลัยัม่หิดีล	 ส่่งส่าส่์นื่อวยัพุรปีีใหม่่	

พุุทธศุักราช	๒๕๖๕

	 	 ในื่วารดีิถีปีีเส่่อทอง		 อยั่าลำพุองในื่จิตโควิดีหนื่า

	 ส่ำรวม่กายัใจไว�ภัยัไม่่ม่า	 ไม่่เขึ้�าหาความ่เส่ี�ยังเลี�ยังเภทภัยั

	 	 ส่ติม่ากับใจเอาไว�เถิดี	 โชคลาภเกิดีปีรากฏิตาม่วิส่ัยั

	 จงใส่่ใจการกระทำและคำนื่ัยั		 พุรอันื่ใดีเกิดีไดี�ที�ใจตนื่

 

	 พัจ.ม่าลีนา	บุุนนาค์	ลู่

	 ผ้�เขึ้ียันื่ปีระจำคอลัม่นื่์	“แพุทยั์แผนื่จีนื่”

	 เนื่่�องในื่วารดีถิขีึ้้�นื่ปีีใหม่่	พุทุธศุกัราช	๒๕๖๕	ขึ้อให�บคุลากรทางการแพุทย์ั	ผ้�อ่านื่	ทีม่งานื่นื่ติยัส่ารวงการยัา

และครอบครัวขึ้องพุวกท่านื่ทุกคนื่ม่ีสุ่ขึ้ภาพุกายัและสุ่ขึ้ภาพุใจที�ส่ม่บ้รณ์แขึ้็งแรง	มี่พุละกำลังกายัและใจในื่การต่อส่้�

กับทุกอุปีส่รรค	และเปี็นื่ปีีแห่งการพุัฒนื่าตัวเองให�ม่ีศุักยัภาพุที�ดีียัิ�ง	ๆ	ขึ้้�นื่ไปี	ส่วัส่ดีีปีีใหม่่ค่ะ

	 พัญ.วีรินทิิพัย์	สวี่าง้ศรี

 นื่ายัแพุทยั์ชำนื่าญการ	ส่ถาบันื่สุ่ขึ้ภาพุจิตเดี็กและวัยัรุ่นื่ราชนื่ครินื่ทร์

	 ผ้�เขึ้ียันื่ปีระจำคอลัม่นื่์	“Mind	&	Care”

	 ในื่โอกาส่ขึ้้�นื่ปีใีหม่	่พุ.ศุ.	๒๕๖๕	นื่ี�	กระผม่และคณะกรรม่การบริหารส่ถาบันื่สุ่ขึ้ภาพุเด็ีกแห่งชาติม่หาราชินื่ี

ทกุคนื่	ขึ้อส่ง่ความ่ปีรารถนื่าดี	ีความ่สุ่ขึ้ม่ายังัทกุ	ๆ 	ทา่นื่	ในื่แตล่ะปีเีราม่เีดีก็ที�เกดิีนื่�อยัลงเร่�อยั	ๆ 	ในื่ขึ้ณะที�เรากำลงั

จะเปี็นื่ส่ังคม่ผ้�ส่้งอายัุในื่ไม่่ช�า	 เพุราะฉะนื่ั�นื่การให�การดี้แลรักษา	 การใส่่ใจแก่เดี็กทุกคนื่	 คอ่การทำให�สั่งคม่เรา

ม่หีลกัปีระกนัื่	ม่ทีี�พุ้�งพุาในื่อนื่าคต	ขึ้อให�ความ่ดีต่ีาง	ๆ 	ที�ท่านื่ไดี�ทำให�แก่เดีก็ไทยัทกุคนื่นื่ำม่าซึ่้�งส่ขุึ้ภาพุรา่งกายัที�แขึ้ง็แรง	

สุ่ขึ้ภาพุจิตที�แจ่ม่ใส่	เบิกบานื่	คิดีส่ิ�งใดีส่ม่ปีรารถนื่า	ม่ีความ่สุ่ขึ้ม่าก	ๆ	ตลอดีปีี	พุ.ศุ.	๒๕๖๕	นื่ี�ครับ

	 นพั.อดีิศัย	ภัตตาตั�ง้

	 ผ้�อำนื่วยัการส่ถาบันื่สุ่ขึ้ภาพุเดี็กแห่งชาติม่หาราชินื่ี

ขึ้อให�ทุกท่านื่ปีระส่บแต่โชคดีีในื่วันื่ปีีใหม่่	สุ่ขึ้ภาพุแขึ้็งแรงทุก	ๆ	คนื่นื่ะคะ

                                                                                                   

พัญ.พััทิธ์ธีรา	ดีิษยวีรรณวีัฒน์

จิตแพุทยั์เดี็กและวัยัรุ่นื่	ส่ถาบันื่สุ่ขึ้ภาพุจิตเดี็กและวัยัรุ่นื่ราชนื่ครินื่ทร์

ผ้�เขึ้ียันื่ปีระจำคอลัม่นื่์	“Mind	&	Care”
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 สถาบัันแห่ง่ชาติเิพื่่�อการพื่ฒันาเด็็กและครอบัครวั มห่าวทิยาลยัมห่ดิ็ล และศูนูยว์จิัยัเพื่่�อสรา้งเสรมิ

ความปลอด็ภััยและป้องกันการบัาด็เจั็บัในเด็็ก ภัาควิชากุมารเวชศูาสติร์ คณะแพื่ทยศูาสติร์โรงพื่ยาบัาล

รามาธิิบัด็ี ร่วมกับัศููนย์ทด็สอบัฉลาด็ซื้่�อ มูลนิธิิเพื่่�อผูู้้บัริโภัค และสภัาองค์กรของผูู้้บัริโภัค สุ่มเก็บั

กล่องพื่ลาสติิกบัรรจุัอาห่ารร้อน จัำนวน 30 ติัวอย่าง เพ่ื่�อติรวจัสอบัสารทาเลท และแถลงผู้ลการสำรวจั

สารทาเลท สารอันติรายติ่อระบับัส่บัพื่ันธิุ์และระบับัติ่อมไร้ท่อของร่างกายในภัาชนะบัรรจัุอาห่ารพื่ลาสติิก

	 รศ.นพ.อดิิศักดิิ�	 ผลิิตผลิการพิมพ์	 ผ้�อำนวยการสถาบัันแห่่งชาติเพ่�อการพัฒนาเดิ็กแลิะ

ครอบัครัว	มห่าวิทยาลัิยมหิ่ดิลิ	แลิะศน้ย์วจิัยัเพ่�อสร�างเสริมความปลิอดิภัยัแลิะป้องกันการบัาดิเจับ็ัในเด็ิก	

ภัาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบัาลิรามาธิิบัดีิ กล่าวว่า ด็ำเนินการติรวจัสอบั

สถาบันัแห่่งชาติเิพื่่�อการพื่ฒันาเด็ก็และครอบัครวั มห่าวทิยาลยัมห่ดิ็ลสถาบันัแห่่งชาติเิพื่่�อการพื่ฒันาเด็ก็และครอบัครวั มห่าวทิยาลยัมห่ดิ็ล
ร่วมกบััเครอ่ข่่าย เผยผลสำรวจ “ทาเลท” สารอนัติรายต่ิอระบับัส่บัพื่นัธุ์์�ร่วมกบััเครอ่ข่่าย เผยผลสำรวจ “ทาเลท” สารอนัติรายต่ิอระบับัส่บัพื่นัธุ์์�
และระบับัต่ิอมไร้ท่อข่องร่างกายในภาชนะบัรรจอ์าห่ารพื่ลาสติกิและระบับัต่ิอมไร้ท่อข่องร่างกายในภาชนะบัรรจอ์าห่ารพื่ลาสติกิ
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สารทาเลท 6 ชนิด็ในภัาชนะบัรรจัุอาห่ารแบับัพื่ลาสติิก และสาร BPA ทั�งห่มด็ 30 ติัวอย่าง โด็ยมีทั�ง

ภัาชนะพื่ลาสติิกที�มีแบัรนด็์ ไม่มีแบัรนด็์ ซื้่�อจัากห่้าง ซื้่�อจัากติลาด็ ซ่ื้�อจัากร้าน 20 บัาท ภัาชนะที�บัรรจัุ

อาห่ารปรุงเสร็จัในร้านสะด็วกซื้่�อ และภัาชนะที�จััด็มาให่้ในอาห่ารสำเร็จัรูป โด็ยมีวิธิีการเล่อกกล่องภัาชนะ

พื่ลาสติิกบัรรจัอุาห่าร ด็งันี� เลอ่กกลอ่งภัาชนะพื่ลาสติกิบัรรจัอุาห่ารชนดิ็ที�มสีญัลกัษณม์าติรฐานอตุิสาห่กรรม 

ห่ร่อไม่มีสัญลักษณ์ที�ถูกติ้อง เพื่่�อสำรวจัระด็ับัความเข้มข้นของสารทาเลท วิเคราะห่์การปลด็ปล่อย

สารทาเลท, BPA & BPA Substitutes, PVC ที�มีผู้ลออกฤทธิิ�ติ้านแอนโด็รเจันห่ร่อฮอร์โมนเพื่ศูชาย 

และระดั็บัความเข้มข้นของสารทาเลท โด็ยส่งติรวจัที�ห่้องปฏิิบััติิการที�ได้็รับัการรับัรองมาติรฐานเพื่่�อห่า

สารทาเลทอันติรายทั�ง 6 ชนิด็ และสาร BPA โด็ยวิธิีการทด็สอบัทาเลทอ้างอิงติาม EN 14372: 2004, 

Extraction with organic solvent, determination by GC-MS. โด็ยสุ่มเก็บัติัวอย่างและส่งทด็สอบัที�

ห่้องปฏิิบััติิการมาติรฐานในเด็่อนติุลาคม พื่.ศู. 2564

 สรุปผู้ลการวิเคราะห่์เป็นสิ�งที�น่ายินด็ีว่า กล่องพื่ลาสติิกบัรรจัุอาห่ารทั�งแบับัราคาสูงและราคาติ�ำ

ไมพ่ื่บัสารบีัพื่เีอและสารทาเลทเกินกว่าค่ามาติรฐาน ไม่พื่บัสารทาเลททั�ง 6 ชนิด็ดั็งกล่าวที�ระดั็บั 60 มลิลิกรัม/

กิโลกรัม (.006%) ห่ร่อสูงกว่า และการทด็สอบัสารบัิสฟีีนอล (เอ) (Bisphenol A); CAS No. 80-05-7 ทด็สอบั

โด็ยสกัด็ด้็วยตัิวทำละลายอินทรีย ์และวิเคราะห์่ด็ว้ยเคร่�องมอ่ Liquid Chromatography-Mass Spectrometry 

(LC-MS) ผู้ลไม่พื่บัสารด็ังกล่าวที�ระด็ับั 10 ไมโครกรัมติ่อกิโลกรัมห่ร่อมากกว่า

 สารทาเลท 5 ชนิด็ที�สห่ภัาพื่ยุโรปอนุญาติให่้ใช้ได็้ในผู้ลิติภััณฑ์์ที�สัมผู้ัสกับัอาห่าร ได็้แก่

 1. DBP (dibutyl phthalate)

 2. BBP (butyl benzyl phthalate)

 3. DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate)

 4. DINP (diisononyl phthalate) 

 5. DIDP (diisodecyl phthalate)

 ติั�งแต่ิวนัที� 7 กรกฎาคม ค.ศู. 2020 สห่ภัาพื่ยุโรปจัำกัด็การใช ้DBP/BBP/DEHP ในผู้ลิติภัณัฑ์ส์ำห่รับั

ผูู้้บัริโภัคทุกชนิด็ที�ไม่เกิน 0.1% ของน�ำห่นักวัสด็ุที�ผู้สมสารพื่ลาสติิไซื้เซื้อร์ (ก่อนห่น้านั�น เกณฑ์์ด็ังกล่าว

ใช้กบััของเล่นและผู้ลิติภััณฑ์์สำห่รับัเด็ก็เท่านั�น) โด็ยมีข้อเสนอจัากผูู้้เชี�ยวชาญของ EFSA ห่รอ่ European Food 

Safety Authority เร่�องข้อกำห่นด็ปริมาณการบัริโภัคติ่อวัน (Tolerable Daily Intake) กำห่นด็ให่้รับัทาเลท 

DBP, BBP, DEHP และ DINP เข้าร่างกายไม่เกนิ 50 ไมโครกรมัต่ิอน�ำห่นกัติวั 1 กโิลกรมั (µg/kg) โด็ยคำนงึถงึ

ผู้ลกระทบัติ่อระบับัส่บัพื่ันธิุ์  
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 สว่น DIDP ไมส่ง่ผู้ลกระทบัติอ่ระด็บััเทสโทสเติอโรนในตัิวออ่น จังึเสนอใชม้าติรฐาน 150 ไมโครกรัม

ติ่อกิโลกรัมติ่อวัน โด็ยคำนึงถึงผู้ลกระทบัติ่อติับัแทน (อ้างอิงจัากข้อมูล https://www.efsa.europa.eu/en/

news/faq-phthalates-plastic-food-contact-materials)

	 รศ.นพ.อดิิศักดิิ� กล่าวเพื่ิ�มเติิมว่า ทาเลทเป็นกลุ่มของสารที�ส่วนให่ญ่ใช้เป็นสารที�ผู้สมในพื่ลาสติิก

ชนิด็พื่ีวีซื้ีเพื่่�อเพื่ิ�มภัาวะการค่นรูป ทาเลทไม่มีพื่ันธิะทางเคมีที�เช่�อมติ่อกับัพื่ลาสติิก ด็ังนั�น สารนี�จัึงสามารถ

เคล่�อนย้ายออกจัากผู้ลิติภััณฑ์์ไปเกาะติิด็กับัสิ�งอ่�น เช่น ม่อเม่�อมีการสัมผู้ัสได็้ ทาเลทมีห่ลายชนิด็ 

บัางชนิด็จััด็ว่าเป็นพื่ิษติ่อระบับัการส่บัพื่ันธิุ์และระบับัติ่อมไร้ท่อของร่างกาย โด็ยกลไกการออกฤทธิิ�จัะติ้าน

แอนโด็รเจันห่รอ่ฮอร์โมนเพื่ศูชาย ด็งันั�น ในมาติรฐานสากลและในห่ลายประเทศูได้็มกีารควบัคุมสารทาเลท  

 อย่างไรก็ติาม สารทาเลทในพื่ลาสติิกยังอาจัก่อปัญห่าสิ�งแวด็ล้อมเช่นเดี็ยวกับัตัิวพื่ลาสติิกเอง 

เน่�องจัากกระบัวนการผู้ลิติมีการปล่อยสารพื่ิษเข้าไปในอากาศูและน�ำทำให่้เกิด็ภัาวะมลพื่ิษ และติ้องอาศูัย

พื่ลงังานสงู นอกจัากนี�พื่ลาสติกิยังเปน็วสัด็ทุี�ยอ่ยสลายได้็ยาก การรีไซื้เคลิจัะมคีณุภัาพื่ด็อ้ยลงจัากผู้ลิติภัณัฑ์์

ก่อนการรีไซื้เคิล ด็ังนั�น จัึงไม่สามารถนำกลับัมาผู้ลิติเป็นผู้ลิติภััณฑ์์เด็ิมได้็ ซื้ึ�งในกระบัวนการรีไซื้เคิลนี�

ติ้องม ีการเพื่ิ�มวัติถุด็ิบัห่ร่อติ้นทุนด็้านอ่�น ๆ  อีกด็้วย ส่วนการเผู้าขยะพื่ลาสติิกชนิด็พื่ีวีซื้ีจัะเป็นติัวก่อให่้เกิด็

สารได็ออกซื้ิน ด็ังนั�น จัึงควรลด็การใช้ภัาชนะบัรรจัุอาห่ารแบับัใช้ครั�งเด็ียวทิ�ง ผูู้้ผู้ลิติควรมีความรับัผู้ิด็ชอบั

มากกว่านี�ในการด็ำเนินการเร่�องการจััด็การขยะพื่ลาสติิก รวมทั�งการลงทุนในงานวิจััยด็้านภัาชนะบัรรจัุ

อาห่ารที�ปลอด็ภััยทั�งติ่อสิ�งแวด็ล้อมและติ่อคน โด็ยเฉพื่าะสำห่รับัเด็็ก  

	 นางนฤมลิ	เมฆบัรสิทุธิิ�	รองผ้�อำนวยการฝ่า่ยพทิกัษ์ส์ทิธิผิ้�บัรโิภัค	แลิะนกัวชิาการศน้ยท์ดิสอบั

ฉลิาดิซื้่�อ	 ม้ลินิธิิเพ่�อผ้�บัริโภัค	 (มพบั.) กล่าวว่า เราใช้กล่องบัรรจัุอาห่ารที�ทำจัากพื่ลาสติิกมากขึ�น 

โด็ยเฉพื่าะในช่วงปัจัจัุบัันมีสถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด็ของโควิด็-19 ทำให่้ผูู้้บัริโภัคซื้่�ออาห่ารกลับัไป

รับัประทานที�บั้าน การสั�งอาห่ารเด็ลิเวอรี ห่ร่อจัากแอปสั�งอาห่าร ทำให้่ภัาชนะบัรรจุัอาห่ารเป็นเร่�องที�

ใกล้ติัวผูู้้บัริโภัคมาก และจัากข้อมูลผูู้้บัริโภัคชาวกรุงเทพื่ฯ ร้อยละ 22.7 ติ้องการให่้ทด็สอบัสำรวจับัริการ

นำส่งอาห่าร และถ้าผูู้บ้ัรโิภัคต้ิองการให้่นติิยสารฉลาด็ซื้่�อทด็สอบัอะไรกแ็จ้ังเข้ามาได้็ เพื่ราะเสยีงของทกุท่าน

มคีวามห่มายและสามารถสรา้งความเปลี�ยนแปลงในสงัคมได็ ้ในอนาคติอนัใกลน้ี�ฉลาด็ซื้่�อมแีผู้นจัะทด็สอบั

โด็ยใช้ข้อมูลความคิด็เห่็นของกลุ่มผูู้้บัริโภัคจัำนวน 1,143 กลุ่มติัวอย่างจัากประชาชนที�อาศูัยอยู่ในจัังห่วัด็
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กรงุเทพื่มห่านคร ที�เราได้็ให้่ศูนูย์สำรวจัความคิด็เห็่นบ้ัานสมเด็จ็ัโพื่ลล์ สถาบันัวิจัยัและพัื่ฒนา มห่าวิทยาลัย

ราชภััฏิบ้ัานสมเด็็จัเจัา้พื่ระยา บัอกเราว่ากลุม่ตัิวอย่างส่วนให่ญ่เห็่นความสำคัญของการเฝ้า้ระวัง และต้ิองการ

ให่้การทด็สอบัสินค้าและบัริการเพ่ื่�อเป็นข้อมูลในการเล่อกซ่ื้�อสินค้าและบัริการมากถึงร้อยละ 77.2 และ

คิด็ว่าจัะสามารถใช้ผู้ลการทด็สอบัสินค้าและบัริการเพื่่�อเป็นข้อมูลในการเล่อกซื้่�อสินค้าและบัริการ

รอ้ยละ 67.2  ซื้ึ�งกต็ิรงกบััอำนาจัและห่นา้ที�ของสภัาองคก์รของผูู้บ้ัรโิภัคที�เขา้มาสนบััสนนุให่น้ติิยสารฉลาด็ซื้่�อ 

มูลนิธิิเพื่่�อผูู้้บัริโภัค เฝ้้าระวังสินค้าและบัริการผู้่านการทด็สอบัและสำรวจั 

 ด็า้นนายโสภัณ	ห่นรั้ตน	์ห่วัห่น�าฝ่่ายคุ�มครองแลิะพิทกัษ์ส์ทิธิ	ิสภัาองค์กรของผ้�บัรโิภัค	(สอบั.) 

กล่าวว่า การเฝ้้าระวังสินค้าและบัริการเป็นห่น้าที�ห่นึ�งของสภัาองค์กรของผูู้้บัริโภัค โด็ย สอบั. จััด็ติั�งขึ�น

ติามพื่ระราชบััญญัติิการจััด็ติั�งสภัาองค์กรของผูู้้บัริโภัค พื่.ศู. 2562 ซื้ึ�งกำห่นด็ให่้สภัาองค์กรของผูู้้บัริโภัค

มีฐานะเป็นผูู้้แทนผูู้้บัริโภัค และมีอำนาจัด็ำเนินการเพ่ื่�อการคุ้มครองและพิื่ทักษ์สิทธิิของผูู้้บัริโภัค ภัายใต้ิ

ยุทธิศูาสติร์การสนับัสนุนและด็ำเนินการคุ้มครองและพิื่ทักษ์สิทธิิของผูู้้บัริโภัค สอบั. มีแผู้นงานสำคัญ

ในการติรวจัสอบั ติิด็ติาม เฝ้้าระวังสถานการณ์ปัญห่าผูู้้บัริโภัค โด็ยจััด็ทำโครงการสนับัสนุนและด็ำเนินการ

เฝ้้าระวังสถานการณ์ปัญห่าสินค้าและบัริการ เติ่อนภััยเกี�ยวกับัสินค้าห่ร่อบัริการที�กระทบัติ่อสิทธิิผูู้้บัริโภัค 

เพื่่�อให่้การคุ้มครองผูู้้บัริโภัคทันติ่อสถานการณ์ กำห่นด็ให่้มีการสนับัสนุนการทด็สอบั สำรวจัข้อมูลและ

วิเคราะห์่เพื่่�อเผู้ยแพื่ร่ข้อมูลจัากการสำรวจัห่ร่อทด็สอบั เพื่่�อให้่ผูู้้บัริโภัคมีข้อมูลอย่างรอบัด้็าน เพื่ียงพื่อ

ติ่อการติัด็สินใจับัริโภัคสินค้าห่ร่อบัริการ และห่ลีกเลี�ยงสินค้าห่ร่อบัริการที�ไม่ปลอด็ภััยห่ร่ออาจักระทบัติ่อ

สุขภัาพื่อนามัยของผูู้้บัริโภัค 
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	 ยุคุดิจิิทิัลัพฤติกิรรมการใช้ง้านอินิเติอิร์เน็ติขอิงคนไทัยุเพิ�มสูงูข้�น	150%	ในรอิบ	10	ปี	ีขณะเดีิยุวกันกระแสูร้อินแรงขอิงข่าวสูาร

เกี�ยุวกบักลโกงรปูีแบบติา่ง	ๆ 	ก็เกดิิข้�นอิยุา่งติอ่ิเน่�อิงบนโลกอิอินไลน	์โดิยุเฉพาะปีระเดิน็	“การโดนโกงจากการซ้ื้�อขายสิินค้า้ออนไลน”์

	 จิากการรับเร่�อิงร้อิงเรียุนผ่่านศููนยุ์รับเร่�อิงร้อิงเรียุนปีัญหาอิอินไลน์	(1212	 Online	 Complaint	 Center	หร่อิ	1212	 OCC)	

ภายุใต้ิสูำนกังานพฒันาธุรุกรรมทัางอิเิลก็ทัรอินกิส์ู	(สูพธุอิ.)	หรอ่ิ	Electronic	 Transactions	 Development	 Agency	 (ETDA)	 (เอิต็ิด้ิา)	

กระทัรวงดิจิิทิัลัเพ่�อิเศูรษฐกจิิและสูงัคม	พบว่่าในปีี พ.ศ. 2564 ตั้้�งแต่ั้มกราค้ม-สิงิหาค้ม พ.ศ. 2564 มผีู้้ร้้องเรยีนเฉพาะเร้�องซื้้�อขาย

ออนไลน์เพิ�มสิง้ข้�น โดยเฉลี�ย 2,221 ค้ร้�งตั้อ่เดอ้น	เม่�อิเทัยีุบกบัปี	ีพ.ศู.	2563	ทัี�เฉลี�ยุ	1,718	ครั�งติอ่ิเดิอ่ิน	และยัุงนบัเปีน็สูถิติิเิฉลี�ยุ

ติอ่ิเดิอ่ินสูงูสุูดิติั�งแต่ิเปีดิิดิำเนนิการศูนูย์ุฯ	มาติั�งแต่ิปี	ีพ.ศู.	2558	เน่�อิงจิากสูถิานการณโ์ควิดิ-19	ทัำใหค้นไทัยุหันมาจัิบจิา่ยุผ่า่นอิอินไลน์

สููงข้�น	ขณะเดิียุวกันร้านค้าติ่าง	ๆ	ก็หันมาเปีิดิขายุบนอิอินไลน์เช้่นกัน

10 กลโกง10 กลโกงซื้อขายออนไลน์แห่งปี 2564ซื้อขายออนไลน์แห่งปี 2564

	 ดิังนั�น	การรู้จิักหนทัางรอิดิจิากปีัญหาอิอินไลน์	รู้ทัันกลโกงเพ่�อิไม่ให้ติกเปี็นเหยุ่�อิ	และรู้จิักช้่อิงทัางร้อิงเรียุนปีัญหาดิีกว่าบ่น

โพสูต์ิอิยุ่างไม่มทีัางอิอิกจิง้เป็ีนวธิุกีารทัี�ดิ	ีทัำได้ิทันัทั	ีเพ่�อิสู่งเสูรมิและสูนับสูนนุให้เกดิิการใช้้อิินเติอิร์เนต็ิอิยุ่างสูร้างสูรรค์	และอิยุูร่่วมกนั

บนโลกอิอินไลน์ไดิ้อิยุ่างมั�นคงปีลอิดิภัยุอิีกดิ้วยุ

กลโกง 1 – “หลอกโอนเงิิน” 
	 จิากกระแสูข่าวแก๊งแม่ค้าวัยุทัีน	#phonebymint	หลอิกขายุม่อิถิ่อิ

ทัางอิอินไลน์	โพสูติ์ภาพม่อิถิ่อิสูวยุ	ๆ	ขายุบนอิินสูติาแกรม	โดิยุติั�งราคาถิูก	พร้อิม

สูร้างข้อิมูลรีวิวจิากผู่้ใช้้งานเสูม่อินจิริงเพ่�อิสูร้างความน่าเช้่�อิถิ่อิ	 ทัำให้เดิ็กนักเรียุน

วัยุ	14	ปีี	หลงกลโอินเงินสูั�งซื้่�อิสูินค้า	เพราะหวังใช้้ม่อิถิ่อิเรียุนอิอินไลน์	สุูดิทั้ายุเดิ็ก

พบว่าโดินหลอิกเพราะแม่ค้าไม่สู่งสูินค้าติามทัี�แจิ้ง	 พร้อิมกับติิดิต่ิอิไม่ไดิ้	 สู่งผ่ลให้

เดิ็กเครียุดิเสู้นเล่อิดิสูมอิงแติกเสูียุช้ีวิติ	ก่อินจิะพบว่ามีผู่้เสูียุหายุจิากแม่ค้าดิังกล่าว

ปีรากฏเพิ�มข้�นนับร้อิยุ	ๆ	 รายุ	ซื้้�งจิากสูถิิติิร้อิงเรียุนมายุังศููนยุ์ฯ	1212	เอิง	ปีัญหา

การสิ้�งซื้้�อสิินค้้าแล้ว่ไม่ได้ร้บสิินค้้าก็มาเปี็นอ้นด้บ 1 ถึ้ง 45% 

 ก่อนตั้ด้สิินใจซื้้�อ ส้ิงเกตั้ราค้าทีี่�ถึก้เกนิจรงิ ข้อมล้ชื่้�อผู้้ข้าย เบอร์โที่รศพ้ท์ี่ 

บ้ญชื่ีธนาค้ารของผู้้้ขายจากเว่็บไซื้ตั้์ https://www.blacklistseller.com
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กลโกง 2 – “สิินค้้าไม่่ตรงิปก” 
	 ติั�งใจิซื้่�อิหม้อิหุงข้าวหม้อิใหญ่มาปีรุงอิาหารทัี�บ้านหร่อิคอินโดิ	 ก็กลับ

ไดิ้หม้อิหุงข้าวไซื้ซื้์จิิ�วฉบับขอิงเล่นมาแทัน	 แติ่ก็มีจิำนวนไม่น้อิยุทัี�อิ่านรายุละเอิียุดิ

ทัั�งรปูีภาพและข้อิความดิแีล้ว	กลบัพบเร่�อิงช้วนปีวดิหัว	เพราะสินิค้้าทีี่�ส่ิงมาไม่ตั้รงปีก 

ผู้ดิสิ ีผิู้ดขนาด ไม่ได้อย่างที่ี�ตั้กลงกน้ รว่มถึง้ตั้ดิต่ั้อร้านเพ้�อแจ้งเปีลี�ยนกท็ี่ำไม่ได้ 

ซื้้�งปัีญหานี�ศ้นย์ฯ 1212 พบการร้องเรียนถ้ึง 29%	ในเดิ่อินสิูงหาคมทัี�ผ่่านมา	

อิยุ่างไรก็ติาม	 เม่�อิไดิ้รับสูินค้า	 แนะนำให้ถิ่ายุรูปีและถิ่ายุวิดิีโอิเก็บไว้เปี็นหลักฐาน

สูำหรับร้อิงเรียุนไดิ้

กลโกง 3 – “จ่่ายซื้้�อแบรนด์์เนม่แท้้ แต่ได์้ของิปลอม่” 
	 แม่ค้าหัวใสูบนโลกอิอินไลน์มักจิะโพสูต์ิรูปีสูินค้าแบรนด์ิเนมแท้ัขายุ

บนช้อ่ิงทัางอิอินไลน	์หลอิกใหล้กูคา้หลงกล	มั�นใจิวา่ฉนัซื้่�อิขอิงแทัจ้ิรงิ	ๆ 	แติสู่ดุิทัา้ยุ

กลับไดิ้สูินค้าผ่ิดิกฎหมายุ	หร่อิสูินค้าปีลอิมมาสู่งทัี�บ้าน	ดิังนั�น	แนะนำให้พิจิารณา

ข้อิมูลร้านค้าอิยุ่างถิี�ถ้ิวน	ติรวจิสูอิบรหัสูสิูนค้า	ใบรับปีระกันสิูนค้า	ติรวจิสูอิบบัญชี้ธุนาคาร

ก่อินโอิน	หร่อิติิดิติ่อิซื้่�อิขายุทัี�ร้านค้าทัางการ	(Official)	ดิีกว่า

กลโกง 4 – “กลโกงินักรับหิ�วของิ” 
	 การรับหิ�วขอิง	 หร่อิการมอิงหาคนมารับหิ�ว	 โดิยุยุอิมเสีูยุเงินจิ้างเพิ�ม

เล็กน้อิยุทัดิแทันการเสีูยุค่ารถิอิอิกจิากบ้านและความเสูี�ยุงเข้าไปีในยุ่านชุ้มช้น

ในยุุคโควิดิ-19	ติ้อิงระวัง	ซื้้�งก็ทัำให้เกิดิอิาช้ีพใหม่	ๆ	นี�ข้�นมา	ดิังนั�น	ควรติรวจิสูอิบ

ปีระวัติิผู่้รับหิ�วให้ดิี	เลี�ยงการจ้างว่านผู้้้ที่ี�ไม่ได้ร้้จ้กเปี็นการสิ่ว่นตั้้ว่มาร้บหิ�ว่ให้ 

หร้อสิ้�งจากร้านโดยตั้รงจะดีกว่่า

กลโกง 5 – “เซื้็นรับพััสิด์ุผิิด์กฎหม่าย”
	 เหล่ามิจิฉาชี้พก็มากันเป็ีนทีัม	 และใช้้ความฮิิติเร่�อิงการซ่ื้�อิขอิงอิอินไลน์

ทัี�กลายุเป็ีนวถิิปีีกติขิอิงคนยุุคโควิดิ-19	ไปีเสีูยุแล้ว	มาลวงเหยุ่�อิถิง้หน้าบ้าน	ล่าสูดุิทัาง

ไปีรษณียุไ์ทัยุอิอิกจิดิหมายุแจิง้เติอ่ินระวังมิจิฉาชี้พตีิเนียุนเป็ีนผู่ค้นสู่งขอิง	หลอกให้

เซื้น็รบ้พส้ิดทุี่ี�อาจเป็ีนสิิ�งของผู้ดิกฎหมาย พร้อมจด้ฉากเป็ีนตั้ำรว่จปีลอมเข้าตั้รว่จ

กลโกง 6 – “ได์้รับของิชำำารุด์ เสีิยหาย” 
	 การซ่ื้�อิสูินค้าอิอินไลน์อิาจิถิ่อิเปี็นความเสูี�ยุง	 หากเราไม่ไดิ้ปี้อิงกัน เช้่น	

สูนิค้าทัี�ได้ิช้ำรดุิ	เสูยีุหายุ	สูาเหติมุาจิากต้ินทัาง	หรอ่ิระหว่างการขนสู่ง	ดิงันั�น	แนะนำให้

ตั้รว่จสิอบก้บที่างร้านค้้าก่อนเป็ีนอ้นด้บแรก  อาจจะให้ร้านค้้าช่ื่ว่ยถ่ึายร้ปี

สิ่งมาให้ด้  เชื่็กปีระว่้ตั้ิการเดินที่างของสิินค้้า	 เช้่น	กรณีผ่ลไม้สูดิ	ขนมหวานหร่อิ

ขนมไทัยุ	 ถิ้าสูั�งซื้่�อิวันทัี�	1	และไดิ้รับขอิงวันทัี�	2	หร่อิ	3	สูินค้าก็ไม่ควรอิยุู่ในสูภาพ

ทัี�เน่าเละ	หร่อิบูดิ	นอิกจิากเจิอิร้านค้าหลอิกขายุสูินค้าหมดิอิายุุไร้คุณภาพ	ถิ้าเปี็น

สูนิค้าทัี�เสูี�ยุงต่ิอิการแติกหกั	ทัางร้านค้ามกีารรบัปีระกนัความเสูยีุหายุแค่ไหน	ติลอิดิจิน

เชื่็กบริษั้ที่ขนสิ่งว่่ามีการร้บปีระก้นค้ว่ามเสิียหายหร้อไม่
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กลโกง 7 – “หลอกซื้้�อลอตเตอรี�ออนไลน์” 
	 ปีัจิจิุบันแพลติฟอิร์มซื้่�อิขายุลอิติเติอิรี�อิอินไลน์ถิูกกฎหมายุเปี็นทัางเล่อิก

สูำหรับผู่้ทัี�ไม่ติ้อิงการไปีค้นหาสูลากนอิกบ้าน	แติ่คนโกงทัี�มาในรูปีแบบติัวแทันขายุ

โดิยุไม่รู้ติัว	 กรณีถิูกลอิติเติอิรี�อิอินไลน์	 ติัวแทันจิะเปี็นผู่้ติิดิติ่อิบริษัทัซื้่�อิขายุใหญ่	

เพ่�อิแจิ้งข้อิมูลสู่วนติัวขอิงเรา	 เช้่น	ช้่�อิ-นามสูกุล	 เลขทัี�บัญช้ีธุนาคาร	 เพ่�อิให้บริษัทั

จิัดิการโอินเงินเข้าบัญช้ีให้	 แติ่ก็อิาจิเจิอิติัวแทันโกง	 ใสู่เลขทัี�บัญช้ีตินเอิงเช้ิดิเงินหนี	

ดิงันั�น	ควรตั้รว่จสิอบข้อมล้ตั้ว้่แที่นที่ี�เชื่้�อถึอ้ได้จรงิ แหล่งซ้ื้�อขายลอตั้เตั้อรี�ออนไลน์ 

รว่มถึ้งตั้รว่จเชื่็กเลขบนลอตั้เตั้อรี�ให้ถึี�ถึ้ว่น

กลโกง 8 – “โพัรไฟล์หลอกเชำ่าพัระบูชำา” 
	 วงการคนช้อิบการเช้่าซื้่�อิพระบูช้าก็พบกับปีัญหาโดินหลอิกลวง	 เช้่น	

โอินเงินเร็วแล้วร้านค้าหนี	 รูปีโพรไฟล์ปีลอิมมาหลอิกให้ซื้่�อิ	 โอินเงินแล้วช้ิ�งหนี

พร้อิมเปีลี�ยุนรปูีโพรไฟล์ใหม่	แนะนำให้เช้ก็ช้่�อิผู่ข้ายุ	เบอิร์โทัรศูพัท์ั	และเลขทัี�บญัช้ธีุนาคาร

ให้ดิ	ีเพราะแม้เปีลี�ยนรป้ีโพรไฟล์แต่ั้กม็ก้ใช้ื่เลขที่ี�บญ้ชื่ธีนาค้ารเดมิ	รวมถิ้งระหว่าง

ซื้่�อิขายุในยุุคดิิจิิทััลแบบนี�	ตั้้องขอว่ิดีโอค้อลก้บค้นขายเพ้�อด้พระให้ได้

  

กลโกง 9 – “ตุ�นขายแบบผิ่อนชำำาระท้างิออนไลน์”
	 การซื้่�อิขายุแบบผ่อ่ินช้ำระทัางอิอินไลน	์โดิยุเฉพาะการซื้่�อิสูนิคา้ขนาดิใหญ่	

หรอ่ิราคาสูงู	เช้น่	ผ่อ่ินโทัรศูพัทัม์อ่ิถิอ่ิ	ผ่อ่ินเคร่�อิงใช้ไ้ฟฟา้	ผ่อ่ินเคร่�อิงเพช้รหรอ่ิทัอิง	

ผ่า่นบตัิรเครดิติิ	สูว่นใหญจ่ิะติอ้ิงผ่อ่ินใหค้รบงวดิแลว้รา้นคา้จิะดิำเนนิการจิดัิสูง่สูนิคา้

มาให้ผู่ซ้ื้่�อิ	ซื้้�งจิะรูไ้ดิอ้ิยุ่างไรวา่เราจิะไม่โดินเช้ดิิเงนิ	ช้วดิไดิร้บัสูนิคา้	หรอ่ิร้านนำสูนิคา้

ทัี�เราผ่่อินไปีขายุติ่อิ	ซื้้�งกรณีเหล่านี�เกิดิข้�นบ่อิยุเช้่นกัน	 ดัิงนั�น	ก่อินติัดิสูินใจิซื้่�อิขายุ

แบบผ่่อินช้ำระทัางอิอินไลน์	 จิ้งค้ว่รพิจารณาเอกสิารสิ้ญญาซื้้�อขายทีี่�แจ้ง

รายละเอียดชื่้ดเจน หร้อถึ้าซื้้�อขายผู้่านแพลตั้ฟอร์มออนไลน์ตั้่าง ๆ ค้ว่รเล้อก

ร้านที่ี�เปี็นที่างการ (Official) ด้รีว่ิว่ผู้้้ซื้้�อตั้่าง ๆ พร้อมตั้รว่จสิอบข้อม้ลร้านและ

บ้ญชื่ีผู้้้ขายอย่างรอบค้อบ

กลโกง 10 – “ค้นรักต้นไม่้ร้องิไห้” 
	 ไม้มงคล	 ไม้ปีระดิับภายุในบ้านในยุุค	Work	 From	 Home	 ไปีถิ้งไม้ดิ่าง

ทัี�กำลังฮิิติสูุดิ	 ๆ	ติ้นไม้บางสูายุพันธุุ์ทัี�หายุากก็มีมูลค่าสููงถิ้งหลักล้านบาทั	 การโกง

ผ่่านการซื้่�อิขายุอิอินไลน์ในวงการนี�ก็มีเช้่นกัน	 ถิ้าเราซื้่�อิติ้นไม้ราคาถิูก	 แนะนำให้

ซื้่�อิขายุแบบนดัิรบักบัทัางรา้นจิะดิกีวา่	และเลี�ยุงการโอินเงนิมดัิจิำกอ่ิน	ขณะเดิยีุวกนั

ไม่ว่าจิะซื้่�อิติ้นไม้ราคาถิูกหร่อิราคาแพง	 สูิ�งทัี�แนะนำค่อิ	 ควรเล่อิกร้านขายุทัี�โพสูติ์

รูปีต้ินไม้พร้อิมมีปี้ายุระบุช้่�อิต้ินไม้	 หร่อิร้านทัี�เจิ้าขอิงร้านถิ่ายุภาพคู่ติ้นไม้จิะเปี็น	

การช่้วยุยุน่ยุนัเบ่�อิงต้ินได้ิว่าร้านและเจ้ิาขอิงร้านนี�มอีิยุูจ่ิรงิ	รวมถิง้สูามารถิค้นหาข้อิมูล

ร้านหร่อิโพสูต์ิถิามเพจิกลุ่มซ่ื้�อิขายุต้ินไม้เพ่�อิยุ�ำเครดิิติขอิงร้านว่าเช้่�อิถิ่อิได้ิหร่อิไม่	

ในสู่วนการพิจิารณาขนาดิความสููงต้ินไม้นั�นอิาจิให้ทัางร้านช่้วยุถ่ิายุรูปีต้ินไม้

โดิยุวางไว้ข้าง	ๆ	 ขวดิน�ำ	 หร่อิขอิวิดิีโอิคอิลเพ่�อิติรวจิสูอิบติ้นไม้และให้ไดิ้รับสูินค้า
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ติรงปีก	และกอ่นโอนชื่ำระเงนิแนะนำให้เจ้าของร้านถ่ึายรป้ีค้้ก่บ้ต้ั้นไม้ โดยถึอ้บต้ั้รปีระชื่าชื่นหรอ้กระดาษัทีี่�เขยีนเลขทีี่�บญ้ชื่ธีนาค้าร

มาให้ดอ้กีค้ร้�ง	เพ่�อิยุน่ยุนัว่าเราจิะไม่ติกเปี็นเหยุ่�อิกลโกง

  ศ้นย์ร้บเร้�องร้องเรียนปีัญหาออนไลน์ (1212 Online Complaint Center) หร้อ “1212 OCC” ตั้ิดตั้่อได้ตั้ลอด 24 ชื่้�ว่โมง 

ผู้่าน 4 ชื่่องที่าง ด้งนี� 

1.	สูายุดิ่วน	โทัรศูัพทั์	1212	

2.	อิีเมล	1212@mdes.go.th	

3.	เว็บไซื้ติ์	https://www.1212occ.com	

4.	เพจิเฟซื้บุ๊ก	“ข้อิมูลข่าวสูาร	1212	OCC”	https://www.facebook.com/1212OCC	(คุยุทัี�แช้็ติบอิติ	m.me/1212OCC)

ขอบคุ้ณข้อม้ลอ้างอิงและภาพปีระกอบ: 

•	 สูำนกังานพฒันาธุรุกรรมทัางอิเิลก็ทัรอินิกสู,์	เผ่ยุ	10	กลโกงซื้่�อิขายุอิอินไลนแ์หง่ปี	ี64	รูไ้ว!้	จิะไดิไ้มต่ิกเปีน็เหยุ่�อิโจิรไซื้เบอิร์	

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/1212-OCC-Reveals-10-Online-Frauds.aspx	
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	 หากเกิดอุุบััติิเหติุที่่�ไม่่คาดคิดแล้้วเกิดบัาดแผล้รุุนแรุงในรุะดับัที่่�ติ้อุง

ส่่งโรุงพยาบัาล้	 การุปฐม่พยาบัาล้เพ่�อุดูแล้แผล้เบั่�อุงต้ินอุย่างถููกวิธี่	 ไม่่ว่าจะเป็น

แผล้ไฟไหม่้	 (Burn)	แผล้น�ำรุ้อุนล้วก	แผล้ไฟช็็อุติ	แผล้ฟ้าผ่า	แผล้จากส่ารุเคม่่	ค่อุ

ส่ิ�งส่ำคัญที่่�ช็่วยเย่ยวยาบัาดแผล้ให้ด่ขึ้้�น	 แล้ะพรุ้อุม่ส่ำหรุับัการุรุักษาอุย่างถููกวิธี่

กับัแพที่ย์เฉพาะที่างติ่อุไป

	 ศ.นพ.พรพรหม	เมอืงแมน	ศลัยแพทย์ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านอบุัตัิเิหติแุผู้ลไหม�	

ศ้นย์ศัลยกรรม	 โรงพยาบัาลกรุงเทพ	 กล้่าวว่า	 บัาดแผล้ไฟไหม่้	 น�ำรุ้อุนล้วก	

เปน็บัาดแผล้ที่่�พบัไดบ้ัอุ่ย	บัาดแผล้จะม่ค่วาม่เจบ็ัปวดม่าก	หากบัาดแผล้ล้ก้แล้ะกว้าง	

การุรุักษาจะใช็้เวล้านาน	 ค่าใช็้จ่ายค่อุนขึ้้างสู่ง	 แล้ะอุาจที่ำให้เกิดรุอุยแผล้เป็น

แผล้หดรุั�งติล้อุดจนเกิดการุพิการุได้	แล้ะหากบัาดแผล้ม่บ่ัริุเวณกว้างควรุพักรัุกษาตัิว

ในโรุงพยาบัาล้	 เพรุาะม่ค่วาม่เส่่�ยงต่ิอุการุเส่ย่ช็ว่ติิส่งู	 โดยส่าม่ารุถูแบ่ังอุาการุอุอุกได้

หล้ายรุะดับั	แบับัแรุกค่อุ	การุแบั่งบัาดแผล้ไฟไหม่้	น�ำรุ้อุนล้วกติาม่ความ่ล้้ก	ได้แก่	

1.	First	Degree	Burn	เป็นการุบัาดเจ็บัในช็ั�นหนังกำพรุ้า	บัาดแผล้เจ็บัไม่่ม่าก	แล้ะ

ม่ักจะหายเอุงภายใน	1	ส่ัปดาห์	โดยไม่่ม่่แผล้เป็น	เช็่น	บัาดแผล้จากการุถููกแส่งแดด

เปน็เวล้านาน	(Sun	Burn)	หรุอุ่ผิวหนังสั่ม่ผัส่กับัขึ้อุงรุ้อุน	ม่เ่พย่งแดงแล้ะอุาการุแส่บั	

แติ่ยังไม่่ม่่การุถูล้อุกขึ้อุงผิวหนัง	 	 2.	 Superficial	 Second	 Degree	 Burn	 เป็น	

การุบัาดเจ็บัในช็ั�นหนังแที่้ส่่วนที่่�อุยู่ติ่�น	 ๆ	 บัาดแผล้ปรุะเภที่น่�จะเจ็บัม่าก	 บัางครุั�ง

พอุงเป็นติุ่ม่น�ำใส่	 ๆ	 ถู้ารุักษาอุย่างถููกติ้อุงม่ักจะหายได้เอุงภายใน	 2-3	 ส่ัปดาห์	

โดยบัาดแผล้ปรุะเภที่น่�ม่ักไม่่ค่อุยเป็นแผล้เป็น		3.	Deep	Second	Degree	Burn 

เป็นการุบัาดเจบ็ัในช็ั�นหนงัแท้ี่ส่่วนล้ก้	บัาดแผล้ปรุะเภที่น่�จะเจบ็ัม่ากเช่็นกัน	จะแยกกับั

บัาดแผล้ปรุะเภที่ที่่�	 2	 ได้ยาก	 การุรัุกษาใช็้เวล้านานม่ากขึ้้�น	 บัางครุั�งม่่แผล้เป็น

แผลไฟไหม้้ รัักษาไว หายเรั็วขึ้้�นแผลไฟไหม้้ รัักษาไว หายเรั็วขึ้้�น
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เกิดขึ้้�นได้	 	4.	Third	Degree	Burn	 เป็นบัาดแผล้ที่่�ที่ำล้ายผิวหนังทีุ่กช็ั�นจนหม่ด	จะไม่่เจ็บัม่าก	

เพรุาะเส่้นปรุะส่าที่รุับัความ่รุู้ส่้กเจ็บัปวดจะถููกที่ำล้ายไปด้วย	บัาดแผล้จะม่่ส่่ค่อุนขึ้้างซี่ด	บัางครุั�ง

จะม่่เน่�อุติายแขึ้็ง	ๆ	คลุ้ม่แผล้อุยู่	การุรุักษาจะยุ่งยากม่ากขึ้้�น	จำเป็นติ้อุงเล้าะเน่�อุติายอุอุก	แล้ะ

ติอุ้งที่ำการุผ่าตัิดเอุาผิวหนังม่าปลู้กถู่าย	(Skin	Grafting)	ยกเวน้บัาดแผล้ขึ้นาดเล็้กม่ากอุาจที่ำแผล้

จนหายเอุงได้	 แติ่ม่ักจะม่่แผล้เป็น	 แผล้หดรุั�งติาม่ม่า	 นอุกจากน่�ม่่การุแบ่ังบัาดแผล้ไฟไหม้่	

น�ำรุ้อุนล้วกติาม่ขึ้นาดขึ้อุงแผล้	 จะนยิม่บัอุกขึ้นาดขึ้อุงแผล้ใหญ่เป็นจำนวนเปอุร์ุเซีน็ต์ิขึ้อุงพ่�นที่่�ผวิ

ขึ้อุงรุ่างกาย	(Body	Surface	Area)	โดยขึ้นาด	1	ฝ่่าม่อุ่ขึ้อุงผูป่้วยรุวม่นิ�วม่อุ่ที่ั�ง	5	นิ�ว	วัดจากปล้ายนิ�ว

ล้งม่าถู้งรุะดับัขึ้้อุม่่อุ	จะม่่ขึ้นาดปรุะม่าณ	1%	ขึ้อุงพ่�นที่่�ผิวรุ่างกาย	หรุ่อุแบั่งติาม่	Rules	of	Nines	

ส่ำหรุบััผูป่้วยผูใ้หญ่	เช่็น	แขึ้นแต่ิล้ะข้ึ้างจะม่พ่่�นที่่�ผวิปรุะม่าณ	9%	ขึ้อุงพ่�นที่่�ผวิรุ่างกาย	ขึ้าแต่ิล้ะข้ึ้าง

จะม่่พ่�นที่่�ผิวปรุะม่าณ	18%	ขึ้อุงพ่�นที่่�ผิวรุ่างกาย	เป็นติ้น

	 หากไดรุ้บัับัาดเจบ็ัเกดิแผล้ไหม่บ้ันผวิหนงัควรุไดรุ้บััการุดแูล้เบั่�อุงติน้ที่นัที่เ่พ่�อุล้ดอุาการุ

บัาดเจ็บั	 ส่าม่ารุถูแบั่งติาม่เหติุที่่�ที่ำให้เกิดการุไหม่้	 ค่อุ	 1. การด้้แลแผู้ลไฟไหม�และแผู้ล

น้ำร�อนลวก	 ควรุอุอุกจากความ่รุ้อุนให้เรุ็วที่่�สุ่ด	 แล้้วล้้างด้วยน�ำส่ะอุาดอุุณหภูม่ิปกติิเที่่านั�น

เพ่�อุล้ดความ่รุ้อุน	เล้่�ยงน�ำเย็นแล้ะน�ำแขึ้ง็	ปดิแผล้ด้วยผา้ส่ะอุาด	นำส่ง่โรุงพยาบัาล้ทัี่นที่	่เน่�อุงจาก

เน่�อุเย่�อุที่่�โดนความ่รุ้อุน	เซีล้ล้์จะติายจ้งติ้อุงล้ดความ่รุ้อุนให้เรุ็วที่่�สุ่ดภายใน	15	นาที่่แรุก	เพรุาะ

ยิ�งล้ดความ่รุ้อุนได้เรุ็วก็จะช็่วยล้ดความ่เส่่ยหายกับัเน่�อุเย่�อุได้	 	 2.	 แผู้ลไฟฟ้าชี่็อติและฟ้าผู้่า 

ควรุนำผูป่้วยอุอุกจากไฟฟ้าให้เรุว็ที่่�ส่ดุ	โดยใช้็วสั่ดทุี่่�ไม่่นำกรุะแส่ไฟฟ้า	เช่็น	ผ้าแห้ง	ไม้่	ห้าม่ใช้็ม่อุ่จับั

ผูท้ี่่�ถูกูไฟช็อ็ุติโดยติรุง	พยายาม่หาที่างติดัวงจรุไฟฟ้าในบัรุเิวณที่่�เกดิเหติทุี่นัที่	่ ติรุวจเช็็กความ่ผดิปกติิ

ขึ้อุงผู้ป่วย	 การุเต้ินขึ้อุงหัวใจ	 ส่ิ�งแปล้กปล้อุม่ที่่�ติกค้างในปาก	 การุบัาดเจ็บัหรุ่อุบัาดแผล้อุ่�น	 ๆ	

เช็่น	ที่่�ศ่ีรุษะหรุ่อุกรุะดูกติ่าง	ๆ	เพรุาะการุโดนไฟฟ้าช็็อุติยิ�งนานยิ�งอุันติรุาย	จะส่่งผล้ให้เน่�อุเย่�อุ

เส่่ยหายม่ากขึ้้�น โดยความ่รุุนแรุงจะขึ้้�นอุยู่กับัปรุิม่าณกรุะแส่ไฟฟ้า	 หากได้รุับักรุะแส่ไฟฟ้าเกิน	

500	โวล้ต์ิ	กล้้าม่เน่�อุอุาจส่ล้ายได้	แม้่แผล้ด้านนอุกจะเล้ก็	แต่ิด้านในเน่�อุเย่�อุจะถูกูที่ำล้าย	ต้ิอุงรุบ่ั

นำส่่งโรุงพยาบัาล้ที่ันที่่		3.	แผู้ลจากสารเคม่	หากส่ารุเคม่่เป็นฝุ่่น	ผง	ให้ใช็้แปรุงปัดส่ารุเคม่่อุอุก

ให้ไวที่่�สุ่ด	 ห้าม่เป่า	 ถูอุดเส่่�อุผ้าที่่�เป้�อุนส่ารุเคม่่อุอุก	 หากเป็นแบับัเหล้วหรุ่อุเป็นน�ำ	 เบั่�อุงติ้น

ควรุล้้างด้วยน�ำเปล้่าบัรุิเวณที่่�โดนส่ารุให้ม่ากแล้ะเรุ็วที่่�สุ่ด	ไม่่ว่าจะโดนส่ารุเคม่่ที่่�เป็นกรุดหรุ่อุเบัส่

ให้ล้้างด้วยน�ำเปล้่า	 ใช็้ผ้าส่ะอุาดปิดแผล้แบับัไม่่แน่นม่าก	 หากเป็นแขึ้นหรุ่อุขึ้าให้ยกส่่วนนั�น

ให้สู่งกว่าล้ำติัวป้อุงกันไม่่ให้เกิดอุาการุบัวม่	 แล้ะนำส่่งโรุงพยาบัาล้ที่ันที่่	 หากโดนส่ารุเคม่่รุุนแรุง

จะเป็นอุันติรุายม่าก	ส่่วนใหญ่ติ้อุงเขึ้้ารุับัการุรุักษาในห้อุงไอุซี่ยู



18 วงการยา

รู้ทันโรค The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนมกราคม-กุมภาพัันธ์์ 2565

	 ผู้ป่วยที่่�ม่่บัาดแผล้ไหม้่ที่่�กินพ่�นที่่�ในบัรุิเวณกว้างม่ากกว่า	 20%	 ขึ้อุงพ่�นที่่�ผิวขึ้อุงรุ่างกาย

จะม่ค่วาม่รุนุแรุงที่่�เพิ�ม่ขึ้้�นเรุ่�อุย	ๆ	 โดยที่ั�วไปความ่กว้างขึ้อุงบัาดแผล้จะต้ิอุงได้รุบััการุดแูล้ในส่ภาพที่ั�วไปให้ด่	

โดยที่ม่่แพที่ย์ที่่�ม่ค่วาม่เช็่�ยวช็าญต้ิอุงม่ข่ึ้ั�นติอุนในการุป้อุงกนัการุเกิดบัาดแผล้ติดิเช็่�อุ	เพรุาะถู้าม่แ่ผล้ติดิเช็่�อุ

ที่่�เป็นแผล้ล้้ก	ม่่การุผ่าติัดเน่�อุติายอุอุกด้วยวิธี่การุที่่�ถููกติ้อุง	 โดยเก็บัเน่�อุด่ไว้ให้ม่ากที่่�สุ่ดเพ่�อุล้ดการุติิดเช็่�อุ

ขึ้อุงบัาดแผล้แล้ะล้ดการุปลู้กถู่ายผิวหนัง	 จะติ้อุงม่่การุเฝ้่ารุะวังภาวะแที่รุกซ้ีอุนจากการุบัวม่ขึ้อุงเน่�อุเย่�อุ	

แพที่ย์จะเรุ่งที่ำหัติถูการุช่็วยล้ดความ่ดันในรุะหว่างโพรุงกล้้าม่เน่�อุให้ที่ันที่่วงที่่	 เพ่�อุล้ดภาวะแที่รุกซ้ีอุน

ในการุสู่ญเส่่ยแขึ้น	 ขึ้า	 ม่่อุหรุ่อุเท้ี่า	 จากการุเกิดภาวะหดรัุดขึ้อุงบัาดแผล้	 นอุกจากน่�ก็ม่่การุให้ส่ารุอุาหารุ

ที่่�ม่ล่้กัษณะกรุะตุ้ินภมู่ต้ิิานที่านแล้ะม่โ่ปรุติน่ส่งู	จะที่ำให้บัาดแผล้หายเรุว็ขึ้้�น	ส่าม่ารุถูที่ำให้ผูป่้วยฟ้�นติวัเรุว็ขึ้้�น	

แล้ะล้ดอุัติรุาการุเส่่ยช็่วิติขึ้อุงผู้ป่วยได้	

	 ความ่ก้าวหน้าที่างเที่คโนโล้ย่การุผ่าติัดที่่�จะที่ำให้บัาดแผล้หายเรุ็วขึ้้�น	 แล้ะล้ดการุเกิดแผล้เป็น	

แผล้หดรุั�ง	โดยเที่คนิคการุผ่าติดัดว้ยแรุงดนัน�ำคอุ่	ม่ก่ารุฉ่ดน�ำผ่านเครุ่�อุงม่อุ่พิเศีษด้วยความ่เรุว็ส่งู	จะส่าม่ารุถู

ผ่าติดัเอุาเน่�อุติายอุอุกได้	ล้ดการุปลู้กถู่ายผวิหนงั	ซี้�งการุปลู้กถู่ายผวิหนงัที่่�ม่แ่ผล้ล้้กม่ากจะไม่่ม่ท่ี่างหายเอุงได้	

ในปัจจุบัันจะม่่การุนำอุุปกรุณ์ที่่�ที่ันส่ม่ัยม่าใช็้เรุ่ยกว่า	 Meek	 Micrograft	 ส่าม่ารุถูปิดแผล้บัรุิเวณกว้าง

ให้ม่่ปรุะสิ่ที่ธิีภาพม่ากข้ึ้�น	 เที่คนิคการุผ่าตัิดเอุาเน่�อุติายขึ้อุงแผล้อุอุกม่่ความ่ส่ำคัญม่ากที่่�สุ่ด	 จะต้ิอุงใช็้

ความ่ช็ำนาญเป็นอุย่างม่าก	ปัจจบุันัวสั่ดปิุดแผล้ม่ค่วาม่ส่ำคญั	ส่าม่ารุถูเรุ่งการุหายขึ้อุงบัาดแผล้ได้	แผ่นปิดแผล้

บัางช็นดิจะม่่ส่ารุเงนิ	ม่ฤ่ที่ธีิ�ในการุฆ่่าเช็่�อุได้	นอุกจากน่�การุรัุกษาที่่�ที่นัส่ม่ยัจะม่ก่ารุรุกัษาแผล้เป็นที่่�เรุว็ยิ�งขึ้้�น

	 ส่ิ�งส่ำคัญที่่�สุ่ดค่อุ	เม่่�อุเกิดบัาดแผล้ไม่่ควรุใช็้ยาส่่ฟันแล้ะน�ำแขึ้็งปรุะคบัแผล้	เพรุาะอุาจที่ำให้แผล้

เกดิการุรุะคายเคอุ่ง	หรุอุ่ติดิเช็่�อุไดจ้นที่ำใหก้ารุรุกัษาแผล้ยากยิ�งขึ้้�น	ปจัจบัุันการุรุกัษาม่ค่วาม่กา้วหนา้ไปม่าก	

การุเล้อุ่กใช็ว้สั่ดปุดิแผล้อุยา่งถูกูติอุ้งแล้ะการุดแูล้อุยา่งใกล้ช้็ดิโดยแพที่ยจ์ะที่ำใหผู้ป้ว่ยล้ดความ่ที่กุขึ้ท์ี่รุม่าน

จากบัาดแผล้ได้	หายเรุว็ข้ึ้�น	แล้ะแผล้เป็นล้ดล้ง	ดงันั�น	หากม่บ่ัาดแผล้ไฟไหม้่	น�ำรุ้อุนล้วก	ควรุได้รุบััการุรุกัษา

ที่่�ถููกติ้อุงจากแพที่ย์โดยที่ันที่่	
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จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
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ธรรมชาติิธรรมชาติิกัับกัับพััฒนาการเด็็กพััฒนาการเด็็ก
	 ในปััจจุบัันที่่�ผู้้�คนใช้�ช้่วิิตเร่่งร่่บัเพ่ื่�อให้�อยู่้่ร่อด	 โดยู่เฉพื่าะช่้วิงการ่ร่ะบัาดของโควิิด-19	 ที่่�การ่ออก

จากบั�านดเ้ปัน็เร่่�องที่่�นา่กลัวัิสำห้ร่บััใคร่ห้ลัายู่คน	ช้ว่ิงเวิลัาที่่�ผู้า่นมาที่่�มก่าร่ใช้�เวิลัาห้น�าจอเพื่ิ�มข้�นอยู่า่งมาก	

ร่วิมถึง้การ่ที่่�ไมไ่ด�ม่ปัฏิสิมัพื่นัธ์์กบััผู้้�คนดเ้ห้มอ่นจะที่ำให้�พื่ฒันาการ่ด�านสงัคมของเดก็บัางคนนั�นถึดถึอยู่ลัง	

นอกจากน่�การ่ขาดธ์ร่ร่มช้าตินั�นอาจจะส่งผู้ลัต่อพื่ัฒนาการ่ด�านสติปััญญาแลัะอาร่มณ์์ของเด็กอ่กด�วิยู่

	 จากการ่ศึ้กษาของมห้าวิิที่ยู่าลััยู่บัร่ิติช้	โคลััมเบั่ยู่	ปัร่ะเที่ศึแคนาดา	ได�ที่ำการ่วิิเคร่าะห้์ข�อม้ลัของ

เด็กวิัยู่อนุบัาลัร่ะห้วิ่างปัี	ค.ศึ.	2005-2011	จำนวิน	27,372	ในแวินค้เวิอร่์	โดยู่เก็บัข�อม้ลัของพื่่�นที่่�ส่เข่ยู่วิ

ร่อบั	ๆ	ที่่�อยู่้่อาศึัยู่ในช้่วิงที่่�เด็กอายูุ่	0-5	ปีั	มลัภาวิะจากการ่จร่าจร่แลัะเส่ยู่งร่อบั	ๆ	ชุ้มช้น	ผู้ลัที่่�ออกมา

คอ่	โดยู่ร่วิมแลั�วิเดก็ม่พัื่ฒนาการ่ที่่�ปักตด่ิ	แต่ผู้ลัที่่�ต่างกนัคอ่	เดก็ท่ี่�มพ่ื่่�นท่ี่�สเ่ขยู่่วิร่อบั	ๆ 	บัร่เิวิณ์ท่ี่�อยู่้่อาศึยัู่นั�น

ม่พื่ัฒนาการ่ที่่�ด่กว่ิาเด็กที่่�ม่บัริ่เวิณ์พื่่�นที่่�ส่เข่ยู่วิร่อบัที่่�อยู่้่อาศัึยู่น�อยู่กว่ิา	 ได�ม่การ่พิื่จาร่ณ์าถ้ึงสาเห้ตุของ

ผู้ลัการ่วิิจัยู่น่�วิ่าอาจจะเปั็นเพื่ร่าะพื่่�นที่่�ส่เข่ยู่วินั�นลัดมลัภาวิะจากการ่จร่าจร่แลัะเส่ยู่งร่อบั	ๆ	ชุ้มช้น

	 การ่ใช้�เวิลัาในธ์ร่ร่มช้าตินั�นม่ปัร่ะโยู่ช้น์กับัเด็กห้ลัายู่อยู่่างดังน่�

1.	 แสงแดดกลัางแจ�งนั�นที่ำให้�เด็กได�ร่ับัวิิตามินด่	ซึ่้�งส่งผู้ลัต่อกร่ะด้กแลัะร่ะบับัภ้มิคุ�มกัน	ร่วิมถึ้ง

การ่ปัร่บััอาร่มณ์์

2.	 ได�ออกกำลังักายู่ฝึึกปัร่ะสาที่สัมผู้สั	การ่ใช้�เวิลัาในธ์ร่ร่มช้าตนิั�นเปิัดโอกาสให้�เดก็ได�ใช้�กลั�ามเน่�อ

มัดให้ญ่แลัะมัดเลั็ก	 ร่วิมถึ้งฝึึกการ่ที่ำงานของกลั�ามเน่�อให้�สอดคลั�องปัร่ะสานกัน	 ที่ำให้�เด็ก

มค่วิามคล่ัองแคล่ัวิ	ได�ใช้�ปัร่ะสาที่สัมผู้สัท่ี่�มอ่ยู่่างเตม็ท่ี่�

1.

2.
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3.	 ฝึึก	 Executive	 Function	 ซึ่้�งเป็ันที่กัษะสำคญัในการ่คดิวิางแผู้นให้�ไปัถึง้เป้ัาห้มายู่	 การ่เล่ัน

ในธ์ร่ร่มช้าตินั�นเป็ันโอกาสให้�เดก็ได�เล่ันอยู่่างเป็ันอสิร่ะ	ทัี่�งอยู่้่กบััตวัิเองแลัะร่่วิมมอ่กับัคนอ่�น

ในการ่วิางแผู้นคดิแก�ปััญห้า	ได�เพื่ิ�มควิามมั�นใจจากการ่ที่ำกจิกร่ร่มที่่�ที่�าที่ายู่มากข้�น

4.	 ได�ทัี่กษะสังคม	 การ่ที่่�เด็กได�เล่ันกับัเด็กคนอ่�นอยู่่างอิสร่ะที่ำให้�เด็กม่จิตใจท่ี่�ม่ควิามสุขแลัะ

เบักิบัาน	ม่ปัร่ะสบัการ่ณ์์ท่ี่�ดต่่อควิามสมัพื่นัธ์์	แลัะได�ฝึึกที่กัษะสงัคมในการ่แบ่ังปััน	ร่่วิมมอ่กนั

5.	 เพื่ิ�มควิามร่กัแลัะเช้่�อมโยู่งกบััธ์ร่ร่มช้าต	ิเดก็จะมมุ่มมองว่ิาธ์ร่ร่มช้าตเิป็ันส่วินห้น้�งของช้ว่ิติเขา	

เขาจะร่กัแลัะห้วิงแห้นธ์ร่ร่มช้าตต่ิอไปัเม่�อเขาโตข้�น

6.	 เพื่ิ�มสมาธ์แิลัะควิามคดิสร่�างสร่ร่ค	์การ่ใช้�เวิลัาในธ์ร่ร่มช้าตนิั�นที่ำให้�สมองได�อยู่้ใ่นโห้มดที่่�พื่กั	

แลัะเติมพื่ลัังที่่�จะใช้�งานอ่กต่อไปั

6.

5.

4.

3.
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ปััญหาผิิวหนัังที่่�พบบ่อยปััญหาผิิวหนัังที่่�พบบ่อย
ในันัักที่่องเที่่�ยวในันัักที่่องเที่่�ยว

	 ปััญหาผิิวหนัังเปั็นัหนั่�งในัปััญหาที่่�พบบ่อยที่่�สุุดในันัักที่่องเที่่�ยว	 โดยโรคที่่�พบมาก	 ได้แก่	 แมลง

สุตัว์กดัต่อย	อาการคนััจากผิวิแห้ง	และผิวิไหม้จากแสุงแดด	โดยแต่ละพ้�นัที่่�จะพบปััญหาผิวิหนังัที่่�แตกต่างกนัั	

ดังนัั�นั	 ก่อนัออกเดินัที่างควรศ่ึกษาหาข้้อมูลข้องสุถานัที่่�ท่ี่องเที่่�ยวให้ละเอ่ยด	 เพ้�อเตร่ยมป้ัองกันัตนัเอง

จากสุิ�งแวดล้อมที่่�เปัล่�ยนัไปัค่ะ	บที่ความนั่�ข้อเนั้นัเร้�องแมลงสุัตว์กัดต่อยตามปัระเภที่ข้องแหล่งที่่องเที่่�ยว

ต่าง	ๆ	มาเร่ยนัรู้กันัว่าเราอาจจะพบเจ้าถิ�นัแบบไหนั	และปั้องกันัอย่างไรก่อนัเดินัที่างนัะคะ

เที่่�ยวที่ะเล
	 1.	ริ้้�นทะเล	(ปึ่่�ง)

 ริ�นัที่ะเลม่ข้นัาดเล็กกว่ายุง	 เปั็นัแมลงบินั	 อยู่กันัเป็ันัฝููงตามชายหาดและป่ัาชายเลนั	 เรามักจะ

มองไม่เหน็ัตวัริ�นั	ได้ยนิัแต่เสุย่งห่�ง	ๆ	ริ�นัที่ะเลบนิัได้ไม่สุงูและไม่ไกลเกนิั	1-2	กโิลเมตร	ตวัเมย่ดดูเลอ้ดสุตัว์

เปั็นัอาหารเพ้�อใช้ในัการผิลิตไข้่	 ตัวผิู้กินัแมลง	 ซากเนั่าเปั่�อย	 ออกหากินัเวลาเช้าตรู่และพลบค�ำ	

สุ่วนัข้องปัากที่่�ใช้ดูดเล้อดม่อวัยวะตัดเฉื้อนัเนั้�อเย้�อ	 ที่ำให้ผิ้�นัผิิวหนัังข้องคนัที่่�ถูกริ�นัที่ะเลดูดเล้อด

จะมร่ตูรงกลางเหน็ัไดช้ดั	ไมใ่ชเ่ปัน็ัจดุเลก็	ๆ 	แบบยงุกดั	มกัพบหลายตุม่บรเิวณผิวิหนังันัอกรม่ผิา้	บางครั�ง

ผิ้�นัอาจเปั็นัคล้ายจ�ำเล้อดเพราะข้ณะที่่�ริ�นัที่ะเลกัดจะปัล่อยสุารยับยั�งการแข้็งตัวข้องเล้อด	 การปั้องกันั	

ไม่ไปัเดินัเล่นัชายหาด	 บริเวณที่่�ม่พุ่มไม้รก	 หร้อปั่าชายเลนัช่วงโพล้เพล้	 ใสุ่เสุ้�อผิ้ามิดชิด	 ใช้ยากันัแมลง

พ่นัที่่�ตัวเรา

	 2.	พยาธิ้ชอนไชผิ้วหนัง	

	 เกดิจากการเคล้�อนัที่่�ตวัอ่อนัข้องพยาธิิสุตัว์บนัผิวิหนังัชั�นันัอกข้องคนั	 ตวัอ่อนัข้องพยาธิไิชเข้้ามา

ข้ณะที่่�เรานัั�งหร้อนัอนัเล่นับนัพ้�นัที่รายท่ี่�ม่การปันัเปั่�อนัข้องมูลสัุตว์	 เช่นั	 สุุนััข้	 แมว	 เนั้�องจากคนั

ไม่ใช่สุิ�งม่ช่วิตที่่�พยาธิิเติบโต	 พยาธิิตัวอ่อนัจ่งอยู่ได้แค่ในัผิิวหนัังกำพร้าแล้วตายไปัในัที่่�สุุด	 ผิ้�นัผิิวหนััง

ตอนัแรกจะเกิดเป็ันัตุ่มเล็ก	 ๆ	 สุ่แดงก่อนั	 คันัมาก	 เม้�อตัวอ่อนัพยาธิิเริ�มเคล้�อนัที่่�จะเห็นัผิ้�นัเป็ันัเสุ้นันูันั

คดเค่�ยว	 สุ่แดงกว้าง	 2-3	 มิลลิเมตร	 ผิ้�นัอาจม่ความยาวได้ถ่ง	 20	 เซนัติเมตร	 พบมากที่่�บริเวณเที่้า	 ก้นั	

ลำตัว	ข้า	หร้อบริเวณอ้�นั	ๆ	ที่่�สุัมผิัสุกับดินัโดยตรง	การปั้องกันั	หล่กเล่�ยงการเดินัเที่้าเปัล่า	การนัั�งหร้อ

ใช้ม้อสุัมผิัสุดินัปันัที่รายนัานั	ซ่�งม่ความเสุ่�ยงต่อการติดเช้�อพยาธิิมากกว่าบริเวณที่่�นั�ำที่ะเลที่่วมถ่ง
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	 3.	แมงกะพริุ้นไฟ

	 แมงกะพรนุัไฟมเ่ข้ม็พษิจำนัวนัมากอยูท่ี่่�บริเวณหนัวด	เม้�อสุมัผิสัุโดนัผิวิหนังัเรา	เข้ม็พษิจะแตกออก	

ปัล่อยพิษเข้้าสุู่คนัที่ำให้เปั็นัผิ้�นัแดง	ไหม้	พุพองบริเวณที่่�โดนัพิษได้	ผิ้�นัจากแมงกะพรุนัไฟจะเปั็นัแนัวยาว

ตามเสุ้นัหนัวดข้องแมงกะพรุนัที่่�พาดกับผิิวเรา	 แมงกะพรุนัพบได้ที่ั�งฝูั�งที่ะเลอันัดามันั	 และฝูั�งอ่าวไที่ย	

พบมากในัชว่งเดอ้นักรกฎาคมถง่ตลุาคม	การปัฐมพยาบาลเบ้�องตน้ัเม้�อถกูแมงกะพรนุัที่ำตามลำดบั	ดงันั่�	

1.	 เร่ยกให้คนัช่วย	 อยู่นัิ�ง	 ๆ	 	 2.	 ห้ามข้ัดถูบริเวณท่ี่�ถูกแมงกะพรุนัหร้อราดนั�ำจ้ด	 เพราะจะที่ำให้ม่

การปัล่อยพษิเพิ�มข้่�นั	ใหร้าดน�ำส้ม้ส้ายชูบรเิวณที่่�ม่ร่องรอยจากการสัุมผิสัุแมงกะพรุนัใหท้ี่ั�วนัานัอย่างนัอ้ย	

30	วินัาที่่	จากนัั�นัค่อย	ๆ	ด่งเข้็มพิษออกจากผิิวหนัังอย่างระมัดระวัง	การปั้องกันั	ศึ่กษาหาข้้อมูลว่าหาด

ที่่�เราจะไปัมแ่มงกะพรนุัชกุในัช่วงใดข้องปีั	ไม่เล่นันั�ำที่ะเลในัฤดฝููนั	เล่นันั�ำที่ะเลบรเิวณที่่�ที่างราชการจดัให้	

	 4.	หอยเม่น

	 เม้�อเล่นันั�ำที่ะเลหร้อดำนั�ำบริเวณที่่�ม่ปัะการังมักพบเห็นัหอยเม่นัที่่�พ้�นัที่รายใต้ที่ะเล	 ถ้าเหย่ยบ

บนัพ้�นัหร้อจับโข้ดหินัโดยไม่ระวังอาจถูกหนัามข้องหอยเม่นัตำที่ำให้เกิดอาการเจ็บปัวดหร้อเปั็นัแผิล	

และมก่ารตดิเช้�อแบคที่เ่รย่แที่รกซ้อนัตามมา	 หอยเม่นับางชนัดิมเ่ข้ม็พษิที่ำให้ปัวดมาก	 การปัฐมพยาบาล

เบ้�องต้นัเม้�อถูกหนัามข้องหอยเม่นัตำให้ใช้ปัากค่บด่งหนัามออก	 แช่ม้อหร้อเที่้าบริเวณที่่�ถูกตำในันั�ำร้อนั	

45	องศึาเซลเซ่ยสุ	นัานั	30-90	นัาที่่	เพ้�อที่ำลายพิษจากหอยเม่นั

เที่่�ยวปั่า ภููเขา นัำ�าตก
	 1.	เห็บ

	 คนัจะโดนัเห็บกัดเม้�อเข้้าไปัในัถิ�นัที่่�อยู่ข้องเห็บ	เช่นั	ตามพุ่มไม้	บริเวณที่่�รก	เห็บอาศึัยตามใบไม้

คอยกระโดดเกาะและดูดเล้อดคนัหร้อสุัตว์ที่่�ผิ่านัมา	ข้ณะเห็บกัด	คนัมักไม่รู้สุ่กเพราะเห็บจะค่อย	ๆ 	สุอด

สุว่นัปัากลงไปัในัผิวิหนังั	และนั�ำลายข้องเหบ็มสุ่ารที่่�ที่ำใหรู้สุ้ก่ชา	สุารยบัยั�งการแข้ง็ตวัข้องเลอ้ด	สุารยบัยั�ง

การอักเสุบข้องร่างกาย	 เห็บสุามารถกัดได้ทีุ่กสุ่วนัข้องร่างกาย	 อาการข้องเห็บกัดเกิดได้จากสุ่วนัที่่�เหล้อ

ข้องปัากเห็บที่่�ค้างในัผิิวที่ำปัฏิิกิริยากับภูมิคุ้มกันั	โดยชนัิดและความรุนัแรงข้องผิ้�นัข้่�นัอยู่กับชนัิดข้องเห็บ	

ระยะเวลาการโดนัดูดเล้อด	 ข้นัาดข้องสุ่วนัปัากข้องเห็บ	 ปัระวัติการโดนัเห็บกัดมาก่อนั	 และปัฏิิกิริยา

ภูมิคุ้มกันัข้องแต่ละคนั	 การปั้องกันั	 ใสุ่เสุ้�อผิ้ามิดชิด	 ไม่เดินัไปัในัที่่�รก	 ใบไม้หนัาที่่บ	 ใช้ยากันัแมลง

พ่นัที่่�ตัวเรา	 ถ้าถูกเห็บกัดให้ใช้ปัากค่บจับที่่�สุ่วนัหัวข้องเห็บด่งออกในัแนัวตรงตั�งฉืากกับผิิวหนััง	 เม้�อเห็บ

หลุดออกมาให้สุังเกตว่าม่สุ่วนัข้องปัากหลุดออกมาครบ	 และควรที่ำความสุะอาดแผิลด้วยการฟอกสุบู่

และที่ายาฆ่่าเช้�อโรค
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	 2.	ริ้้�นดำ	(คุุ่่น)

 ริ�นัดำจะม่รูปัร่างลักษณะคล้ายริ�นัที่ะเล	 แต่ม่ถิ�นัที่่�อยู่ต่างกันัค้อ	 ริ�นัดำจะวางไข้่บริเวณก้อนัหินั

บนัลำธิารนั�ำไหล	 ตัวอ่อนัต้องการนั�ำที่่�ม่ออกซิเจนัสุูง	 ชอบอากาศึเย็นั	 จ่งพบบริเวณลำธิารบนัภูเข้า

ที่างภาคเหนั้อข้องไที่ย	 ออกหากินัที่ั�งเวลากลางวันัและกลางค้นั	 ตัวเม่ยจะดูดเล้อดสุัตว์เปั็นัอาหาร	

ผิ้�นัผิวิหนังัจากริ�นัดำกัดจะมลั่กษณะคล้ายกับที่่�โดนัริ�นัที่ะเล	การป้ัองกันั	ใสุเ่สุ้�อผ้ิามิดชิด	ใชย้าที่ากันัแมลง

โรงแรมที่่�พัก โฮมสเตย์
	 เริ้ือด

	 ตัวเร้อดม่ลำตัวแบนัสุ่นั�ำตาลแดง	 ข้นัาดปัระมาณ	 6-7	 มิลลิเมตร	 ไม่ม่ปัีก	 อาศึัยอยู่ตาม

ซอกรอยแตก	 ตะเข้็บข้องที่่�นัอนั	 หมอนัหร้อเฟอร์นัิเจอร์	 ตัวเร้อดจะออกมาเฉืพาะกลางค้นั

เพ้�อดดูเลอ้ดจากสุิ�งมช่วิ่ต	อาจมาสุูบ้่านัข้องนัักท่ี่องเที่่�ยว	โดยตดิมากบักระเป๋ัาเดนิัที่าง	จง่ควรเกบ็

กระเปั๋าเดินัที่างออกจากพ้�นั	 และปัิดฝูากระเปั๋าเม้�อไม่ใช้งานัแล้ว	 ตัวเร้อดกำจัดยาก	 ต้องใช้

ความร้อนัสุูงกว่า	50	องศึาเซลเซ่ยสุ	ตัวเร้อดมักกัดบริเวณใบหนั้า	คอ	แข้นั	ลำตัว	รอยกัดจาก

ตัวเร้อดจะเปั็นัตุ่มแดงคันัข้นัาด	2-5	มิลลิเมตร	ไม่เจ็บ	สุ่วนัมากจะเร่ยงตัวกันัเปั็นัแนัว	3-4	ตุ่ม	

ผิ้�นัเกดิหลงัถกูกดัเปัน็ัชั�วโมงหรอ้หลายวนััได	้รอยกดัข้องตวัเรอ้ดเปัน็ัอาการเฉืพาะที่่�	หายไดเ้อง

ภายในั	2-4	สุัปัดาห์	

	 จะเหน็ัว่าผิ้�นัผิวิหนังัที่่�เกิดกับนักัท่ี่องเที่่�ยวไม่นัา่กังวล	และสุามารถป้ัองกันัได้	โดยการศ่ึกษา

ข้อ้มลูและเตรย่มเสุ้�อผิา้และข้องใชใ้หเ้หมาะสุมตอ่การเดนิัที่างในัแตล่ะสุถานัที่่�ที่่�จะไปัและกจิกรรมที่่�จะที่ำ	

อยากเชญิชวนัใหเ้ที่่�ยวเมอ้งไที่ย	ปัระเที่ศึข้องเรามธ่ิรรมชาตทิี่่�สุวยงามและข้นับธิรรมเนัย่มปัระเพณท่ี่่�เปัน็ั

เอกลักษณ์ข้องเราเอง	ในัช่วงสุถานัการณ์โควิด-19	ระบาดเชน่ันั่�	อยา่ลม้	รักษาระยะห่าง	ใสุห่น้ัากากอนัามัย	

และล้างม้อด้วยสุบู่หร้อใช้เจลแอลกอฮอล์นัะคะ	 สุำหรับผิู้สุนัใจที่่�ต้องการศ่ึกษาข้้อมูลเพิ�มเติมสุามารถ

เข้า้ชมข้อ้มลูไดท้ี่่�เพจ	“ครบเคร้�องเร้�องผิวิหนังั”	ไดท้ี่่�	https://fb.watch/aaSe_LfGQt/	หรอ้เข้า้ไปัศึก่ษาข้อ้มลู

ได้ที่่�เว็บไซต์สุมาคมแพที่ย์ผิิวหนัังแห่งปัระเที่ศึไที่ย	www.dst.or.th	ค่ะ
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บุุหรี่่�ไฟฟ้าทำำให้สููญเสู่ย  บุุหรี่่�ไฟฟ้าทำำให้สููญเสู่ย  
เสู่�ยงโรี่ครี่้าย เสู่�ยงตายก่่อนวััยอันควัรี่ เสู่�ยงโรี่ครี่้าย เสู่�ยงตายก่่อนวััยอันควัรี่ 
 นัักวิิชาการเตืือนั ผู้้�สู้บบุหร่�ไฟฟ้าทำให�สู้ญเสู่ย

อย่างมาก ทั�งทางเศรษฐกจิ เสู่�ยงโรคร�ายแรง เสู่�ยงตืายก่อนั

วิัยอันัควิร ช่�รัฐตื�องม่มาตืรการป้้องกันัไม่ให�เกิดนัักสู้บ

บุหร่�ไฟฟ้าหนั�าใหม่ในัป้ระเทศไทย โดยคงกฎหมาย 

ห�ามนัำเข้�า ห�ามข้ายบหุร่�ไฟฟา้ และเรง่บงัคบัใช�กฎหมาย

กับผู้้�ลักลอบฝ่่าฝ่ืนัอย่างจริงจัง

	 “จากผลงานวิจัิย	‘การประเมินิต้้นทุนุทุางเศรษฐศาสต้ร์

จากบุุหร่�ไฟฟ้าของประเทุศไทุย’	 ของ	 รศ.ดร.ภญ.มินทุรัต้ม์ิ	

ถาวิรเจริญทุรัพย์	 และคณะ	 โดยใช้้แบุบุจำลองเพ่�อประเมิิน

ต้้นทุุนควิามิเจ็บุป่วิย	 ครอบุคลุมิต้้นทุุนทุางต้รงค่ารักษา

พยาบุาล	ต้น้ทุนุทุางอ้อมิจากการขาดงานเพ่�อมิารับุการรักษา

พยาบุาลทุ่�โรงพยาบุาล	และต้้นทุุนทุางอ้อมิจากการเส่ยช้่วิิต้

ก่อนวิัยอันควิร	พบุวิ่าผ้้ส้บุบุุหร่�ไฟฟ้ามิ่โอกาสเกิดโรค	EVALI	

และโอกาสของการเป็นผ้้ส้บุบุุหร่�ในอนาคต้เพิ�มิข้�น	 3.5	 เทุ่า

ของผ้ไ้ม่ิสบุ้บุหุร่�ไฟฟ้า	โดยเพศช้ายมิค่วิามิน่าจะเป็นในการเป็น

ผ้้ส้บุบุุหร่�ไฟฟ้าส้งกวิ่าเพศหญิง	 (19.15%	 :	 0.87%)	 ทุั�งน่�

การประเมิินจากแบุบุจำลองพบุว่ิาผ้้ทุ่�เริ�มิส้บุบุุหร่�เมิ่�ออายุ	

15	ปี	มิเ่พย่ง	27%	เทุ่านั�นทุ่�สามิารถเลกิส้บุบุหุร่�ได้ทุ่�อายเุฉล่�ย	

41	 ปี	 และจะทุำให้เกิดควิามิส้ญเส่ยทุางเศรษฐกิจต้่อคน	

5,146,644	บุาทุ	ในเพศหญิง	และ	5,438,790	บุาทุ	ในเพศช้าย”	

 ผู้ศ.ดร.นัพ.วิิชช์	กล่าวิสรุปวิ่า	ผ้้ส้บุบุุหร่�ไฟฟ้าทุำให้

เกดิควิามิส้ญเสย่อยา่งมิาก	ทุั�งทุางเศรษฐกจิ	เส่�ยงโรครา้ยแรง	

และเส่�ยงเส่ยช้่วิิต้ก่อนวัิยอันควิร	 จ้งมิ่ควิามิจำเป็นสำคัญ

ทุ่�รฐัต้้องมิม่ิาต้รการป้องกนัไม่ิให้เกดินกัส	บุ้บุหุร่�ไฟฟ้าหน้าใหม่ิ

ในประเทุศไทุย	โดยคงกฎหมิาย	ห้ามินำเข้า	ห้ามิขายบุุหร่�ไฟฟ้า	

และเร่งบุังคับุใช้้กฎหมิายกับุผ้้ลักลอบุฝ่่าฝ่ืนอย่างจริงจัง

 ผู้ศ.ดร.นัพ.วิิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้้�อำนัวิยการ

ศ้นัย์วิิจัยและจัดการควิามร้�เพื�อการควิบคุมยาสู้บ (ศจย.) 

คณะแพทยศาสูตืร์โรงพยาบาลรามาธิิบด่ มหาวิิทยาลัย

มหิดล	 กล่าวิว่ิา	 การสร้างควิามิต้ระหนักถ้งปัญหาสุขภาพ

ทุ่�จะเกิดจากการสบุ้บุหุร่�ไฟฟ้าในหมิ้ป่ระช้าช้นทุวิค่วิามิสำคัญ

ยิ�งข้�นในรอบุหลายเด่อนทุ่�ผ่านมิา	 เพราะมิ่ผ้้บุริหารระดับุส้ง

ในคณะรัฐบุาลบุางทุ่านได้รับุข้อมิ้ลทุ่�ไม่ิถ้กต้้องจากผ้้ส่งเสริมิ

บุุหร่�ไฟฟ้าจนเกิดการเคล่�อนไหวิทุ่�จะปลดล็อกบุุหร่�ไฟฟ้า

จากสินค้าทุ่�ถ้กห้ามินำเข้าและห้ามิขายในประเทุศไทุย	

โดยน่าเป็นห่วิงมิากถ้าเยาวิช้นสามิารถเข้าถ้งบุุหร่�ไฟฟ้า

ได้อย่างเสร่	 ไปลองเสพบุุหร่�ไฟฟ้าทุ่�มิ่ฤทุธิ์ิ�เสพติ้ดส้งและมิ่

อันต้รายต่้อสุขภาพรวิดเร็วิกว่ิาบุุหร่�แบุบุดั�งเดิมิ	 ซึ่้�งเส่�ยงเป็น

โรคปอดอกัเสบุเฉย่บุพลนัช้นดิรา้ยแรงจากการถก้ทุำลายดว้ิย

บุุหร่�ไฟฟ้า	 (Electronic-cigarette	 or	 Vaporing	 product	

use-Associated	Lung	Injury;	EVALI)	จนทุำใหค้นหนุม่ิคนสาวิ

เส่ยช้่วิิต้	ดังรายงานในประเทุศสหรัฐอเมิริกา	
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โรคซึึมเศร้า โรคซึึมเศร้า 

	 ช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาเรามักได้้ยินข่่าวการที่ำอััตวินิบาตกรรมอัย่่เนือัง	ๆ	 ปีัจจัยต่าง	ๆ	 เปี็นสาเหตุที่่�ก่อัให้เกิด้ภาวะ

ซึึมเศร้า	ที่ั�งที่างร่างกาย	ธาตุข่ันธ์	ความคิด้	ความปีรุงแต่ง	ผ่่้ปี่วยจะม่อัารมณ์์ซึึมเศร้าเกือับที่ั�งวัน	ข่าด้ความสนใจในกิจกรรม	

หรือัสิ�งต่าง	ๆ	รอับตัว	ร่้สึกเบื�อัหน่าย	เบื�อัอัาหาร	นอันไม่หลับ	เก็บตัวอัย่่แต่ในห้อัง	ไม่อัยากพบผ่่้คน	ไม่ม่สมาธิในสิ�งที่่�ที่ำ	

ความจำถด้ถอัย	ร่้สึกไร้ค่า	อัยากฆ่่าตัวตาย	อัาการเหล่าน่�อัาจเกิด้กับใครบางคน	ซึึ�งถ้าปีล่อัยไว้นาน	ๆ	จนเรื�อัรังโด้ยไม่ได้้รับ

การรักษาเย่ยวยาก็จะเปี็นปีัญหากับผ่่้ปี่วยและคนใกล้ตัวได้้	

        

	 ภาวะซึมึเศร้าในที่างการแพที่ย์แผ่นจน่เกิด้จากการข่าด้พลังช่วิ่ต	ซึึ�งเกิด้จากระบบที่างสรร่วิที่ยาหลายระบบในร่างกาย

ผ่ิด้ปีกติ	 อัาที่ิ	 การไหลเว่ยนโลหิตผ่ิด้ปีกติ	 การอัักเสบ	 หรือัความช่ื�นและเสมหะ	 คนที่่�ม่อุัปีนิสัยระงับความโกรธไว้ข่้างใน	

คนที่่�ม่อัารมณ์์วิตกกังวลอัย่่เสมอัจะส่งผ่ลต่อัการหมุนเว่ยนข่อังช่่�ในร่างกาย	 โด้ยเฉพาะช่่�ตับ	 ตามที่ฤษฎี่การแพที่ย์แผ่นจ่น	

ตบัจะสัมพันธ์กับอัารมณ์์ข่อังคนเรา	ดั้งนั�น	ถ้าช่่�ตบัตดิ้ขั่ด้ก็จะส่งผ่ลต่อัอัารมณ์์ที่ำให้จิตใจหด้ห่่	ร่สึ้กไม่มค่วามสุข่	ถึงแม้เจอัปัีญหา
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เล็ก	 ๆ	 ก็ม่ความร่้สึกว่าเปี็นเรื�อังใหญ่	 การเสริมสร้างพลังช่่วิตเปี็นหลักในการรักษาโรคซึึมเศร้า	 แต่การรักษาสมดุ้ลในระบบ

สรร่วิที่ยาอัื�น	ๆ 	โด้ยการกระตุน้การไหลเวย่นข่อังช่่�เลือัด้	การยับยั�งการอักัเสบ	หรอืัการข่จัด้เสมหะและความช่ื�นก็เป็ีนสิ�งจำเป็ีน

เช่่นกัน	เนื�อังจากจะช่่วยปีรับความรุนแรงข่อังโรค	และที่ำให้สภาพจิตใจและคุณ์ภาพช่่วิตด้่ข่ึ�น

	 ในที่างการแพที่ย์แผ่นจ่นสามารถวินิจฉัยช่นิด้ข่อังโรคซึึมเศร้าจากอัาการที่่�แสด้ง	ซึึ�งแบ่งเปี็น	5	ช่นิด้	ได้้แก่

 1. ชี่่�ตัับตัิดขััด 

	 อาการหลััก		อัารมณ์์ไม่ด้่	แน่นหน้าอัก	แน่นช่ายโครง	ช่อับถอันหายใจ	

อาการรอง  • แน่นท้ี่อัง	 เรอั	 ไม่อัยากอัาหาร	 เพศหญิงก่อันม่ปีระจำเดื้อันจะม่อัาการคัด้เต้านม	 อัารมณ์์ขุ่่นมัว	

ปีวด้ที่้อัง	ลำไส้ม่เส่ยง	ที่้อังเส่ย	ถ่ายเหลว	เกิด้จากช่่�ตับติด้ข่ัด้และม้ามพร่อัง	

 • อัารมณ์์ฉุนเฉ่ยว	หน้าตาแด้ง	ปีวด้ศ่รษะ	ปีากข่ม	เกิด้จากช่่�ตับติด้ข่ัด้ก่อัไฟร้อัน

 2. เสมหะร้้อนร้บกวนจิิตัใจิ 

	 อาการหลััก	จิตใจไม่สงบ	แน่นหน้าอัก-หน้าที่้อัง	ม่กลิ�นปีาก	น�ำลายเหน่ยว	

	 อาการรอง	 ฝัันมาก	ง่วงนอันเปี็นปีระจำ	ปีวด้เมื�อัยตัว	แข่น-ข่า	คลื�นไส้	ที่้อังผ่่ก

 3. ม้ามและหัวใจิพร้่อง

	 อาการหลััก	ช่อับคิด้มาก	ใจสั�น	หายใจสั�น	หน้าหมอังไม่สด้ใส	

	 อาการรอง	 เว่ยนศ่รษะ	อั่อันเพล่ย	เบื�อัอัาหาร	ถ่ายเหลว		

 4. ชี่่�หัวใจิและถุุงน้ำด่พร้่อง 

	 อาการหลััก	ช่อับคิด้มาก	ข่่�ตกใจ	ม่อัารมณ์์เศร้า	วิตกกังวลอัย่่เสมอั	

	 อาการรอง	 หายใจสั�น	นอันไม่หลับ	ฝัันมาก	หน้าซึ่ด้ไม่สด้ใส

 5. อินหัวใจิและไตัพร้่อง 

	 อาการหลััก	ฝั่ามือั-ฝั่าเที่้าร้อัน	หลงลืมเสมอั	ใจเต้นผ่ิด้ปีกติ	ปีวด้เมื�อัยเอัว	เข่่า

	 อาการรอง	 ปีาก-คอัแห้ง	ตามัว-แห้ง	ม่เส่ยงด้ังในห่	ปีระจำเด้ือันผ่ิด้ปีกติ	เหงื�อัอัอักกลางคืน

ชี่้อมูลอ้างอิง 
1. https://www.dmh.go.th/sty_lib/news/depression/view.asp?id=837
2.	 http://medi-guide.meditool.cn/ymtpdf/9369A337-D238-0169-8CD7-A19276EF2DA1.pdf

                                       

การขัับเคลื่่�อนชี่่�โดยการฝัังเขั็ม 
	 การฝัังเข่็มม่ฤที่ธิ�กระตุ้นเลือัด้ลมให้เด้ิน	 ลมเด้ินได้้	 ช่่�ตับหมุนเว่ยนด้่ข่ึ�น	 อัารมณ์์ก็จะด้่ข่ึ�น	 ที่ั�งยังต้อังด้่แลเรื�อังข่อัง

การบำรุงเลือัด้โด้ยเฉพาะผ่่้หญิงซึึ�งเป็ีนโรคน่�ง่ายกว่าผ่่้ช่าย	 ส่วนหนึ�งมาจากเลือัด้พร่อัง	 ส่งผ่ลให้อัารมณ์์ปีรวนแปีรในผ่่้หญิง	

สามารถฝัังเข่็มร่วมกับการรับปีระที่านยาจ่นได้้	จะช่่วยส่งเสริมผ่ลการรักษาให้ม่ปีระสิที่ธิภาพมากยิ�งข่ึ�น
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มหััศจรรย์์น้ำำ��มะพร้�ว:มหััศจรรย์์น้ำำ��มะพร้�ว:
ปรับสมดุุลโซเดุีย์ม ลดุอ�ก�รบวมน้ำำ��ปรับสมดุุลโซเดุีย์ม ลดุอ�ก�รบวมน้ำำ��

	 การมีีสุุขภาพทีี่�ดีี	 เป็็นคำที่ี�กว้้างและหลากหลายนิยามี	 ที่้�งนี�หากมีองเร่�องการดีูแลตั้ว้เองตัามี

หลก้คดิีแบบองคร์ว้มีและบรูณาการน้�น	อาจมีองหลายป็ระเดีน็	อาที่	ิว้ถิีกีารดีำเนนิชีีว้ติั	การออกกำลง้กาย	

การพ้กผ่่อน	 การคว้บคุมีน�ำหน้ก	 และลดีคว้ามีเสุ่�อมีและเสุี�ยงจากโรคเร่�อร้ง	 รว้มีถึีงการลดีหร่อเลิกสุิ�งทีี่�

บ้�นที่อนสุุขภาพตั่าง	ๆ	และที่ี�สุำค้ญมีากก็ค่อ	การร้บป็ระที่านอาหาร	เพราะการที่ี�เรามีีพฤตัิกรรมีสุุขภาพ

ที่ี�ไมี่ถีูกตั้องจึงเป็็นสุาเหตัุของโรคและคว้ามีเจ็บป็่ว้ยตั่าง	 ๆ	 โดียเฉพาะโรคว้ิถีีชีีว้ิตัที่ี�สุำค้ญ	 5	 โรค	 ไดี้แก่	

โรคคว้ามีดี้นโลหิตัสุูง	 โรคห้ว้ใจ	 โรคเบาหว้าน	 โรคหลอดีเล่อดีสุมีอง	 และโรคมีะเร็ง	 เพราะฉะน้�นแล้ว้

หากเราเล่อกร้บป็ระที่านอาหารหร่อสุิ�งทีี่�มีีป็ระโยชีน์ทีี่�เหมีาะสุมีก้บสุภาว้ะร่างกายของแตั่ละบุคคลน้�น	

น้บว้่าจะเอ่�อป็ระโยชีน์ตั่อสุุขภาพแบบสุูงสุุดี	ตัามี	concept	ของเว้ชีศาสุตัร์ชีะลอว้้ยที่ี�ว้่า	“Optimal	health”	

หร่อสุุขภาว้ะสุมีบูรณ์สุูงสุุดีในเฉพาะบุคคลน้�นเอง	

	 การทีี่�ร่างกายได้ีร้บอาหารทีี่�สุมีดีุลค่อ	 ร้บป็ระที่านอาหารครบท้ี่�ง	 5	 หมีู่อย่างหลากหลาย	

ไม่ีรบ้ป็ระที่านอาหารอย่างเดีมิีซ้�ำ	ๆ	 ลดีหว้าน	 มีน้	 เคม็ี	 จด้ีเป็็นหนึ�งแนว้ที่างที่ี�นำไป็สุูก่ารมีสีุขุภาพที่ี�ดีไีด้ี

ใกล้ตั้ว้และสุามีารถีป็ฏิิบ้ตัิไดี้จริง	อย่างไรก็ตัามี	ดี้ว้ยไลฟ์์สุไตัล์ของคนเราทีุ่กว้้นนี�นิยมีคว้ามีสุะดีว้กสุบาย	

สุง่ผ่ลใหอ้าหารแป็รรปู็ตัา่ง	ๆ 	ไมีว่้า่จะเป็น็ไสุก้รอก	แฮมี	เบคอน	อาหารกึ�งสุำเรจ็รปู็	เชีน่	บะหมีี�กึ�งสุำเรจ็รปู็	

ตัลอดีจนอาหารจานดี่ว้นจากร้านตั่าง	ๆ	ที่ี�สุ่งถีึงป็ระตัูบ้านเข้ามีามีีบที่บาที่ในชีีว้ิตัมีากขึ�น	สุิ�งที่ี�เลี�ยงไมี่ไดี้

สุำหร้บอาหารเหล่านี�ก็ค่อ	การไดี้ร้บโซ้เดีียมีหร่อเกล่อเกินกว้่าป็ริมีาณที่ี�ร่างกายตั้องการ	

	 ข้อมีูลจากองค์การอนามี้ยโลก	 (WHO)	 ระบุว้่าคนไที่ยบริโภคโซ้เดีียมีเก่อบ	 4,000	 มีก.ตั่อว้้น	

สุูงกว้่าที่ี�	WHO	กำหนดีค่อ	ไมี่คว้รเกิน	1	ชี้อนชีา	หร่อ	2,000	มีก.ตั่อว้้น	ถีึง	2	เที่่า	ซ้ึ�งสุ่งผ่ลเสุียตั่อสุุขภาพ	

ที่ี�สุ้งเกตัเห็นไดี้ชี้ดี	ๆ 	ค่อ	การบว้มีน�ำจากการไดี้ร้บโซ้เดีียมีหร่อเกล่อเข้าสุู่ร่างกายมีากเกินไป็	มีีป็ัจจ้ยเสุี�ยง
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เกิดีภาว้ะห้ว้ใจว้าย	หลอดีเล่อดีสุมีองตัีบตั้น	และไตัว้าย	รว้มีที่้�ง

โรคเร่�อรง้อ่�น	ๆ 	นำมีาซ้ึ�งภาว้ะที่พุพลภาพ	การสุญูเสุยีที่างเศรษฐกจิ	

และการเสุียชีีว้ิตัก่อนว้้ยอ้นคว้ร

น้ำำ��มะพร้�วปรับสมดุุลโซเดุีย์มใน้ำร่�งก�ย์ 
	 “มีะพร้าว้”	 ผ่ลไมี้มีห้ศจรรย์ทีี่�มีีอยู่ทุี่กภูมีิภาคของไที่ย	

มีีป็ระโยชีน์มีากมีาย	 ไมี่ว้่าจะเป็็นใบ	 ลำต้ัน	 หร่อแม้ีกระที่้�งราก

กส็ุามีารถีนำมีาใช้ีป็ระโยชีน์ในที่างการแพที่ย์ได้ี(1)	สุ่ว้นที่ี�นยิมีนำมีา

ใช้ีบรโิภคคอ่	ผ่ล	หรอ่ลกูมีะพร้าว้น้�นเอง	ลกูมีะพร้าว้	ป็ระกอบด้ีว้ย	

เป็ล่อกนอกสุุดีค่อ	 กาบมีะพร้าว้	 (Mesocarp)	 ใชี้ป็ระโยชีน์

ในอุตัสุาหกรรมีสุิ�งที่อและการเกษตัร	เป็ลอ่กแขง็สีุน�ำตัาล	(Endocarp)	

ใช้ีในอุตัสุาหกรรมีจำพว้กว้้สุดีุและถ่ีานสุำหร้บเผ่าไหมี้	 สุ่ว้นที่ี�อยู่

ในสุุดีนำมีาร้บป็ระที่านไดี้ค่อ	Endosperm	แบ่งเป็็น	2	สุ่ว้น	ไดี้แก่	

เน่�อมีะพร้าว้ที่ี�นำไป็ค้�นเป็็นกะที่หิรอ่ป็ระกอบอาหาร	และน�ำมีะพร้าว้	

	 น�ำมีะพร้าว้	 เรียกได้ีว้่าเป็็นเคร่�องด่ี�มีมีห้ศจรรย์ที่ี�มีี

ป็ระโยชีน์ตัอ่สุขุภาพ	เพราะในน�ำมีะพร้าว้มีสีุารอาหารอยูม่ีากมีาย

ที่ี�ล้ว้นมีปี็ระโยชีน์ตัอ่รา่งกาย	เชีน่	โพแที่สุเซ้ยีมี	แมีกนเีซ้ยีมี	เหลก็	

สุ้งกะสุี	ที่องแดีง	ซ้ีลีเนียมี	ว้ิตัามีินบี	วิ้ตัามีินซ้ี	โฟ์เลตั	รว้มีไป็ถีึง

โป็รตัีนและกรดีอะมิีโนชีนิดีทีี่�จำเป็็นต่ัอร่างกาย	 เชี่น	 อะลานีน	

อาร์จีนีน	เป็็นตั้น(2)

	 ทีี่�น่าสุนใจค่อ	 สุรรพคุณในการชี่ว้ยป็ร้บสุมีดีุลโซ้เดีียมี

ในรา่งกาย	ช่ีว้ยลดีอาการบว้มีน�ำจากการบริโภคเกลอ่หรอ่โซ้เดียีมี

เกินน้�นเอง	 จากรายงานการว้ิจ้ยของ	 Alexander	 S(3)	 ไดี้แนะนำ

ให้ป็ร้บสุมีดีุลเกล่อแร่ในร่างกาย	 โดียการร้บป็ระที่านผ่ลไมี้ที่ี�มีี

โพแที่สุเซ้ียมีสูุง	 เชี่น	 น�ำมีะพร้าว้	 เพราะโพแที่สุเซ้ียมีมีีสุ่ว้น

ชี่ว้ยคว้บคุมีสุมีดีุลของระดี้บโซ้เดีียมีในร่างกายไดี้	 นอกจากนี�

ในน�ำมีะพร้าว้ย้งมีีแมีกนีเซ้ียมีที่ี�ชี่ว้ยคว้บคุมีสุมีดุีลของของเหลว้

ในร่างกายอีกดี้ว้ย

	 นอกจากนี�ยง้มีอีกีหลายการศกึษาที่ี�ว้จิย้ถีงึสุรรพคณุของ

น�ำมีะพร้าว้	ไดี้แก่	การศึกษาของ	Anurag	P,	and	Rajamohan	T(4) 

พบว่้าโพแที่สุเซ้ยีมี	แมีกนเีซ้ยีมี	และแอล-อาร์จนีนี	ที่ี�เป็็นสุารอาหาร

ตัามีธรรมีชีาติัในน�ำมีะพร้าว้ช่ีว้ยในการลดีไขมีน้	LDL	และ	Triglyceride	

ซ้ึ�งเป็็นสุาเหตุัที่ำให้เกิดีภาว้ะกล้ามีเน่�อห้ว้ใจขาดีเล่อดีจากไขมี้น

อุดีตั้นเสุ้นเล่อดีได้ี	 จึงชี่ว้ยสุ่งเสุริมีสุุขภาพห้ว้ใจและหลอดีเล่อดี	

การศึกษาของ	 Sadia	 และ	 Rahila(5)	 พบว้่าในการศึกษาระดี้บ

ห้องป็ฏิิบ้ตัิการน้�น	 น�ำมีะพร้าว้มีีฤที่ธิ�ในการลดีบว้มีซ้ึ�งเกิดีจาก

กระบว้นการอ้กเสุบในร่างกายไดี้อย่างมีีน้ยสุำค้ญ การศึกษา

ของ	Alleyne	T	และคณะ(6)	พบว้่าน�ำมีะพร้าว้มีีสุ่ว้นชี่ว้ยในการลดี

คว้ามีดี้นโลหิตัไดี้

 

สรุุป 
	 “ลดีเค็มี”	เป็น็เร่�องทีี่�แนะนำกน้มีาตัลอดี	แตัจ่ากสุถิีตัแิล้ว้

คนไที่ยก็ย้งบริโภคเกล่อสุูงกว้่าที่ี�กำหนดีถีึง	 2	 เที่่า	 ฉะน้�นหาก

ว้้นไหนเผ่ลอร้บป็ระที่านอาหารแป็รรูป็	 อาหารกึ�งสุำเร็จรูป็	 หร่อ

ร้บป็ระที่านอาหารนอกบ้าน	 จะโดียตั้�งใจหร่อไมี่ตั้�งใจก็ตั้องชี่ว้ย

ร่างกายป็ร้บสุมีดุีลลดีโซ้เดีียมีในร่างกายด้ีว้ยการออกกำล้งกาย

เผ่าผ่ลาญพล้งงาน	 โซ้เดีียมีก็จะถูีกข้บออกมีาก้บเหง่�อดี้ว้ย	

ที่ี�สุำค้ญค่อ	 ด่ี�มีน�ำเป็ล่าว้้นละ	 6-8	 แก้ว้	หร่อจะเป็็นน�ำมีะพร้าว้	

ผ่ลไมี้ที่ี�มีีโพแที่สุเซ้ียมีสุูงก็จะชี่ว้ยคว้บคุมีสุมีดีุลของโซ้เดีียมี

ในร่างกายไดี้อีกที่างหนึ�ง	 และเพ่�อสุุขภาพทีี่�ดีีของต้ัว้เรา	

การร้บป็ระที่านอาหารให้ครบมี่�อครบหมีู่ก็ย้งเป็็นเร่�องสุำค้ญที่ี�

ตั้องป็ฏิิบ้ตัิก้น
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โรค “มนุุษย์์นุำ��” โรค “มนุุษย์์นุำ��” 
เหงื่่�อออกม่อรักษ�ห�ย์ข�ดด้วย์ก�รผ่่�ตััดเหงื่่�อออกม่อรักษ�ห�ย์ข�ดด้วย์ก�รผ่่�ตััด

	 	 โรค	 “มนุุษย์์นุ้ำ”	 หรือโรคเหงื่ื�อออกที่่�มือ	 หากไม่ประสบปัญหาด้้วย์ตััวเองื่	 หลาย์คนุ

อาจจะย์ังื่ไม่ที่ราบว่านุอกจากจะที่ำให้เกิด้ความรำคาญในุชี่วิตัประจำวันุแล้ว	 อาการแตั่ละคนุจะ

มผ่ลต่ัอกจิวตััรประจำวนัุ	เริ�มตััง้ื่แต่ัการหย์บิจบัอะไรกต็ัามกจ็ะมเ่หงื่ื�อซึมึออกมาตัลอด้เวลา	ยั์งื่ส่งื่ผล

ที่ำใหผ้้ป้ว่ย์ขาด้ความมั�นุใจ	ในุบางื่ราย์อาจส่งื่ผลตัอ่สขุภาพจติัแ	ละที่ำใหเ้กดิ้ปญัหาตัอ่คณุภาพชีว่ติั

ประจำวันุได้้

            นพ.ศิริะ เลาหทััย แพทัย์ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญศัิลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�านผู่้าตดั้ส่องกล�อง 

โรงพยาบาลวชี่ริพยาบาล	กลา่ววา่	อาการของื่โรคเหงื่ื�อออกที่่�มอืมกัจะเปน็ุที่่�มอืที่ัง้ื่	2	ขา้งื่	คนุไที่ย์

ป่วย์เป็นุโรคนุ่้เฉล่�ย์	 3% ของื่ประชีากรในุประเที่ศ	 สามารถพบได้้ที่ั้งื่ผ้้ชีาย์และผ้้หญิงื่เที่่า	 ๆ	 กันุ	

โด้ย์อาการที่่�เกิด้ขึ้นุมักจะไม่สัมพันุธ์์ตั่อการออกกำลังื่กาย์	 ที่่าที่างื่หรือสภาวะอากาศ	 ในุบางื่ราย์

อาจมอ่าการรว่ม	เชีนุ่	เหงื่ื�อออกบรเิวณรกัแรแ้ละฝ่า่เที่า้ที่ัง้ื่	2	ข้างื่	อาการของื่โรคนุ่ม้ท่ี่ัง้ื่หมด้	2	สาเหตัุ	

คือ	 ปัจจัย์ภาย์นุอกที่่�ม่สิ�งื่เร้า	 เชี่นุ	 โรคไที่รอย์ด้์เป็นุพิษ	 เบาหวานุ	 โรคที่างื่ระบบประสาที่หรือ

ผลขา้งื่เคย่์งื่จากย์าที่่�รับประที่านุ	และปจัจยั์ภาย์ในุ	โด้ย์การที่่�เส้นุประสาที่ระบบอัตัโนุมัตัขิองื่คนุนุันุ้

เกิด้การกระตัุ้นุที่่�ผิด้ปกตัิ	ส่งื่ผลที่ำให้เกิด้การที่ำงื่านุที่่�มากเกินุไป	ซึึ�งื่ในุกลุ่มนุ่้มักพบในุคนุอาย์ุนุ้อย์	

การรกัษาโรคนุ่ส้ามารถรกัษาได้ต้ััง้ื่แตัก่ารใชีย้์าระงื่บักลิ�นุกาย์หรอืสเปรย์ท์ี่่�มส่ว่นุผสมของื่อลม้เินุย่์ม

คลอไรด้์	 (aluminum	 chloride)	 ซึึ�งื่สารตััวนุ่้จะส่งื่ผลที่ำให้ตั่อมเหงื่ื�อที่ำงื่านุนุ้อย์ลงื่	 แตั่มักจะได้้ผล

เฉพาะเวลาที่่�ที่าเที่า่นุันุ้	นุอกจากนุ่ก้ารใชีย้์าชีนุดิ้รบัประที่านุคอื	ย์าที่่�มส่ว่นุผสมของื่	anticholinergic	

มกัใชีใ้นุกลุม่ผ้ป้ว่ย์ที่่�มอ่าการนุอ้ย์	แตัอ่ย์า่งื่ไรกต็ัาม	ย์าชีนุดิ้รบัประที่านุอาจมผ่ลขา้งื่เคย่์งื่ที่ำใหเ้กดิ้

อาการ	เชี่นุ	ปากแห้งื่	ที่้องื่ผ้ก	คลื�นุไส้	และอาเจ่ย์นุได้้
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	 สำหรับวิธ์ก่ารรักษามห่ลาย์วิธ์	่เชีนุ่	รักษาโด้ย์การฉด่้ย์าที่่�มือโด้ย์ใชีก้ลุม่ย์า	botulinum	toxin	

โด้ย์ส่วนุมากมักสามารถคุมอาการได้้ประมาณ	 6	 เด้ือนุ	 หลังื่จากนุั้นุก็จะกลับมาเป็นุเหมือนุเด้ิม	

ส่วนุวิธ์่การรักษาด้้วย์วิธ์่การผ่าตััด้ส่องื่กล้องื่ตััด้เส้นุประสาที่บางื่ส่วนุ	 (Thoracoscopic	

sympathectomy)	เปน็ุวิธ์ก่ารรักษาโรคชีนิุด้นุ่ท้ี่่�ได้ผ้ลด้ท่ี่่�สุด้ในุระย์ะย์าวอย่์างื่ถาวร	โด้ย์ที่ำการผ่าตัดั้

เส้นุประสาที่บางื่บริเวณในุบริเวณซ่ึ�โครงื่ที่่�	 3-5	 โด้ย์วิธ์่การผ่าตััด้โด้ย์การส่องื่กล้องื่	 ซึึ�งื่จะม่แผล

เล็ก	ๆ	ขนุาด้	1	ซึม.	ที่ั้งื่สองื่	2	ข้างื่	ใชี้เวลาในุการผ่าตััด้ประมาณ	1	ชีั�วโมงื่	และสามารถกลับบ้านุ

ได้้ในุวันุถัด้ไป แตั่อย์่างื่ไรก็ตัาม	 การเลือกวิธ์่การผ่าตััด้อาจม่ผลข้างื่เค่ย์งื่เกิด้ภาวะเหงื่ื�อที่ด้แที่นุ	

(compensatory	 hyperhidrosis)	 โด้ย์พบได้้	 10-30%	ของื่ผ้้ป่วย์ที่่�ได้้รับการผ่าตััด้	 โด้ย์จะม่อาการ

เหงื่ื�อออกมากผิด้ปกตัิบริเวณชี่วงื่ลำตััวหรือขา	

	 ในุปัจจุบันุการผ่าตััด้ส่องื่กล้องื่เป็นุวิธ์่การรักษาวิธ์่การเด้่ย์วที่่�ที่ำให้ผ้้ป่วย์หาย์ขาด้จาก

อาการเหงืื่�อออกมือหรือโรคมือเปีย์ก	 หรือโรคมนุุษย์์นุ้ำได้้ในุระย์ะย์าว	 ซึึ�งื่จะชี่วย์ที่ำให้ผ้้ป่วย์

กลับมาใชี้ชี่วิตัประจำวันุได้้ตัามปกตัิ	ที่ั้งื่ในุการที่ำงื่านุและม่ความมั�นุใจตั่อไป

	 	 สอบถามข้อม้ลได้้ที่่�	 @lungsurgeryth	 หรือรับชีมได้้ที่่�	 www.youtube.com/watch?v=	

ILReCho3R04&t=42s&ab_channel=คณะแพที่ย์ศาสตัรว์ชีริพย์าบาล	มหาวทิี่ย์าลยั์นุวมนิุที่ราธ์ริาชี	

หรือสแกนุ	QR	Code	ได้้ที่่�                                                                      
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อย.เตืือนงดซื้ื�อและให้้ทารกบริโภคผลิตืภัณฑ์์เครื�องห้มายการค้า
ซื้ิมิแลค อลิเมนทัม เอไอ.คิว พลัส เนื�องจากอาจปนเป้�อนเชื้ื�อโรค
	 นพ.วิิทิิต	 สฤษฎีีชััยกุุล	 รองเลขาธิิกุารคณะกุรรมกุารอาหาร
และยา (อย.)	 เปิิดเผยว่่า องค์์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) 
แจ้ง้การเรยีกค์นือาหารทารกที�ผลติจ้าก Abbott Nutrition’s - Sturgis, Sturgis, 
Michigan หลังพบการร้องเรียนของผ้้บริโภค์จ้ำนว่น 4 รายที�อาจ้เกี�ยว่ข้องกับ
อาการเจ้็บปิ่ว่ยของทารกทั�ง 4 ราย และอาจ้เกี�ยว่ข้องกับเชื้ื�อ Cronobacter 
Sakazakii และ Salmonella จ้ึงเร่งทำการตรว่จ้สอบ พบว่่ามีผลิตภัณฑ์์
ขึ�นทะเบียนไว่้กับ อย. 1 รายการ ค์ือ “อาหารทารกสำหรับทารกที�แพ้โปิรตีน
นมว่วั่หรอืมภีาว่ะโค์ลกิเนื�องจ้ากไว่ตอ่การแพโ้ปิรตนีนมว่วั่ (เค์รื�องหมายการค์า้ 
ซิิมิแลค์ อลิเมนทมั เอไอ.ค์วิ่ พลสั) (อาหารทางการแพทย์)” เลขสารบบอาหาร 
10-3-14623-1-0121 ผลิตจ้ากสถานที�ผลติดงักล่าว่และนำเข้าโดยบริษัทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ้ำกัด ซิึ�งแจ้้งต่อ อย. ว่่าได้งดการจ้ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์์ดังกล่าว่แล้ว่และติดตอ่ไปิยังผ้้จ้ัดจ้ำหน่าย ร้านขายยา ร้านค์้า โรงพยาบาล และผ้้บริโภค์เพื�อรับค์นืผลิตภัณฑ์์ที�ปิระสงค์์จ้ะส่งค์ืนบริษััท 
สามารถติดต่อบริษััท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ้ำกัด โทรศััพท์ 0-2252-2448

	 ภญ.ศิริกิุลุ	เมธิวีิรีงัสรรค	์รองผู้้�อำนวิยกุารองคก์ุารเภสชัักุรรม	(อภ.) 
กล่าว่ว่่า ด้ว่ยสถานการณ์การระบาดของโรค์โค์วิ่ด-19 ในปิระเทศัทำให้มี
ค์ว่ามต้องการใชื้้ยาฟาว่ิพิราเว่ียร์ในการรักษัาผ้้ปิ่ว่ยโค์ว่ิด-19 องค์์การเภสัชื้กรรม
ได้มีการบริหารจั้ดการสำรอง “ยาฟาวิ่พิราเว่ียร์” (Favipiravir) ให้สอดค์ล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว่ โดยขณะนี�มีการสำรองยาจ้ำนว่น 24 ล้านเม็ด และทำ 
การผลิตเพิ�มเติมอีกจ้ำนว่น 60 ล้านเม็ด รว่มการสำรองทั�งสิ�น 84 ล้านเม็ด 
เพื�อกระจ้ายส้ห่น่ว่ยบรกิารแม่ข่ายอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี�จ้ำนว่นดงักล่าว่เป็ินการสำรอง
อย้่ที�องค์์การเภสัชื้กรรม นอกจ้ากนี�ยังมีการสำรองไว่้ที�หน่ว่ยบริการต่าง ๆ 
ทั�ว่ปิระเทศัอีกจ้ำนว่นหนึ�ง

อย.เพิ�มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตืนำเข้้าผลิตืภัณฑ์์สุข้ภาพ  
อนุมัตืิภายใน 1 วันทำการ ตืามแนวทาง SMART DAAN 

          นพ.วิิทิิต	สฤษฎีีชััยกุุล	รองเลขาธิิกุารคณะกุรรมกุารอาหาร
และยา	 (อย.)	 เปิิดเผยว่่า อย. ม่่งดำเนินงานภายใต้แนว่ทาง 5S 
เพื�อค์่้มค์รองผ้้บริโภค์ สนับสน่นการปิระกอบธุ่รกิจ้และขับเค์ลื�อน
เศัรษัฐกิจ้ของปิระเทศั โดยได้เพิ�มค์ว่ามเร็ว่ในการพิจ้ารณาอน่ญาต 
เพิ�มปิระสิทธุิภาพด้ว่ยการนำเทค์โนโลยีดิจ้ิทัลมาใชื้้ ปิรับลดขั�นตอน
การให้บริการอำนว่ยค์ว่ามสะดว่ก โดยร้ปิแบบการยื�นค์ำขอพิจ้ารณา
อน่ญาตจ้ากการยื�นเอกสารผ่านระบบ e-Submission ตามแนว่ทาง 
SMART DAAN หากเอกสารการนำเข้าถ้กต้องและค์รบถ้ว่นจ้ะได้รับ
การอน่มัติภายใน 1 ว่ันทำการ ผ้้ปิระกอบการสามารถศัึกษัาค์้่มือ

การใชื้้งานระบบได้ที� https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx หรือสอบถามข้อม้ลเพิ�มเติมได้ที� โทรศััพท์ 0-2590-7358 
หรือ 0-2590-7361 

อภ.ยืนยันสำรองยาฟาวิพิราเวียร์สำห้รับรักษาผ้้ป่วยโควิด-19 
ได้อย่างเพียงพอ
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and precision medicine: an overview	 เขีียนื่บทความโดย	ดร.ภก.วริทธิ์ิ� 

เรืองเลิิศบุุญ แลิะ ดร.ภญ.สุุพััตรา ลิิ�มสุุวรรณโชติ คณะเภสัุชศาสุตร์ 
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สุเตียรอยด์ในการรักษาผู้้�ป่่วยโควิด-19 (Corticosteroids Treatment in 
COVID-19 Patients)	เขียีนื่บทความโดย	นศภ.วภิาวรรณ แจ่ม่ด,ี นศภ.สุมฤทยั 
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	 บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	การพััฒนา

แลิะการศึกษายาโมลิน้พัิราเวียร์สุำหรับุรักษาโรคโควิด-19 (Development 

and studies of molnupiravir for COVID-19 treatment)	เขีียนื่บทความโดย	

ดร.ภญ.อาทติา ดจิ่คส์ุตรา คณะเภสุชัศาสุตร ์มหาวทิยาลิยัพัะเยา รหัสัักจิกรรม	
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ยากลิุม่ PDE-5 inhibitors ในการรกัษา Erectile dysfunction (ED) แลิะ Benign 

prostatic hyperplasia (BPH) (Mobile 1)	เขีียนื่บทความโดย	ภก.บุรรณสุรณ์ 

เตชะจ่ำเริญสุุข ภบุ. (บุริบุาลิเภสุัชกรรม), ภม. (การจั่ดการเภสุัชกรรม) 
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ในการรักษาโรคกรดไหลิย�อน	เขีียนื่บทความโดย	นราวดี กาญจ่นินทุ แลิะ 
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