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 สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน  ชวงนี้เขาสูฤดูรอนแลวนะคะ หลังจากผานภาวะฝุนควันมา
ซ่ึงคณะแพทยศาสตรไดรณรงค และประชาสัมพันธเร่ืองการดูและสุขภาพในชวงน้ี สุขภาพของทาน
เปนอยางไรกันบาง ทางคณะผูจัดทำวารสารฯมีความหวงใยสุขภาพของทานผูอานเปนอยางยิ่งขอ
ใหดูแลสุขภาพของทาน และคนใกลชิดดวยนะคะ  ฉบับน้ีวารสารสรางเสริมสุขภาพเพ่ือประชาชน
ของเรา  ไดนำสาระความรูดีๆทางดานการดูแลสุขภาพมาฝากเชนเคย อาทิ การเลือกรับประทาน
อาหารมังสวิรัติอยางไรใหไดประโยชนอยางเต็มท่ี ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุควรดูแลและ
ปฏิบัติตัวอยางไร และในปน้ีประเทศไทยไดจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนเราจึงไดนำเน้ือหาเร่ืองการเขาใจ
และปลูกฝงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในวัยรุนมาฝาก จะเขาสูหนาฝนแลว หากเกิดอาการหวัดทานควร
ระวังอยางไรในการใชยาแกหวัด นอกจากนี้ดานสุขภาพจิตเรายังมีความรูเร่ืองโรคไบโพลาร ซ่ึงโรค
นี้นับวันจะใกลตัวเรามากขึ้นทุกที  เราควรรับมือกับมันอยางไรหากทานหรือคนใกลชิดกำลังเผชิญ
กับภาวะนี้อยู
 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปน้ี พวกเราได
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารใหม หวังวาจะเปนท่ีชื่นชอบของทานผูอานนะคะ และเหมือน
เชนเคย หากทานมีคำแนะนำหรือติชมประการใดทางเรายินดีนอมรับเสมอ ดวยความหวงใยพบกัน
ฉบับหนาคะ
                                                                     บรรณาธิการ
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เรียบเรียงโดย  จรินทรยา  ทองบาล
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยศัลยศาสตร

เด็กและวัยรุน

 ชวงเวลานี้สำหรับนองๆวัยรุน วัย 18 ป เต็มนั้น บางคนกำลังเครงเครียดกับการหาท่ีเรียน
ตอระดับมหาวิทยาลัย บางคนอยูป 1  กำลังเครงเครียดกับการสอบปลายภาค และอีกหลายๆคน
ตองมีภารกิจของตนเอง แตอีกหน่ึงภารกิจสำคัญท่ีกำลังจะมาถึงน่ันคือ การเลือกต้ัง ในป 2562 น้ี
คนรุนใหมท่ีมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ หรือ New voter สามารถไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังได ซ่ึงมีประมาณ 

7 - 8 ลานคน และเปนท่ีจับตามองวาจะสามารถเปนพลังสวนหน่ึงในการขับเคล่ือนระบอบประชา-
ธิปไตยของชาติได
  แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ New Voter จะแปรเปลี่ยนเปนคะแนนเสียงไดมากนอยแคไหน จะ
ไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งกี่เปอรเซ็นต เพราะในอดีตที่ผานมา New Voter  ออกมาใชสิทธ์ิเลือกตั้งไมมาก
นัก จึงยังไมเปนพลังที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นคนรุน Baby Boomer 
และคนรุน Gen X จึงยังมีบทบาทและเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองในปจจุบัน ถาแบงประเภทกลุม
คนออกเปนเจนเนอเรชันตางๆ ไดแก  เจนเนอเรชัน Baby Boomer  (เกิดป พ.ศ.2489 - 2507) 
เจนเนอเรชัน X (เกิดป พ.ศ.2508 - 2522)  เจนเนอเรชัน Y (เกิดป พ.ศ.2523 - 2543) จะพบวา 
คนรุนใหมท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเปนคร้ังแรกจะอยูในคนรุน Gen Y เปนสวนใหญ ดังนั้นการใช
สื่อออนไลนหรือโซเชียลมีเดียนาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนกลุมนี้  แตก็เกิดคำถามขึ้นมา
วา แลวในแงของวิถีชีวิต รสนิยมและแนวคิดของคนกลุมนี้เปนอยางไร คนรุน Baby Boomer ใน
ทางการเมือง   จะมีแนวคิดหรือทัศนคติที่ชื่นชอบถอยคำที่ดูเปนหลักการใหญๆ อยางเชน  คำวา
ปฏิรูปประเทศชาติ ความเจริญกาวหนาวัฒนาสถาพร ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนคำท่ีบงบอกเปาหมาย
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และอุดมการณ คนรุนนี้ถามาทำงานเปนนักการเมือง  ก็จะมีสโลแกนในการหาเสียงเปนคำกวางๆ 
แตวิธีการยังไมชัดเจน  ไมไดบงบอกขั้นตอนวาตองทำอยางไร เชน จะทำการเมืองอยางไร ก็อยาก
จะปฏิรูปการเมือง อยากพัฒนาประเทศ อยากพัฒนาเศรษฐกิจ อยากแกปญหาความยากจน
 คนรุน Gen Y ในทางการเมือง  จะมีลักษณะชอบตั้งคำถาม เชน ปฏิรูป คืออะไร  ปฏิรูป
อยางไร อยากไดรายละเอียดและความชัดเจน ชอบซักไซไลเลียง ตองการส่ิงท่ีกระชับและเขาใจงาย 

ไมชอบสิ่งที่เปนนามธรรม ตองการความเปนรูปธรรมมากกวา มีแตคำพูดที่สวยหรูอยางเดียวไมพอ 

ตองแสดงวิธีการดวย
 ในทางอุดมการณนั้น คนรุน Baby Boomer จะมีแนวโนมเปนพวกอนุรักษนิยมท่ีมองโลก
แบบสวยงามตามครรลองครองธรรม ชอบส่ิงท่ีเปนนามธรรมและเปนอุดมคติ แตคนรุน Gen Y จะ
มีแนวโนมเปนพวกเสรีนิยมที่อยูกับปจจุบัน  อยูกับโลกแหงความเปนจริง  เปนปจเจกชน ตองการ
ความเปนรูปธรรมและปฏิบัติได สวนคนรุน Gen X จะเปนคนที่อยูตรงกลาง  เปนรอยตอระหวาง 
Baby Boomer กับ Gen Y
 คนรุน Gen X จะมีลักษณะทำงานตามท่ีส่ัง เชน คนรุน Baby Boomer จะบอกหลักการ
หรืออุดมการณมาให และสงตอใหคนรุน Gen X ไปบริหารจัดการและทำใหถึงเปาหมาย ที่สำคัญ
คนกลุมนี้จะตองอธิบายใหคนรุน Baby Boomer ฟงวา เหตุผลที่ตองทำแบบนี้คืออะไร ทำไมตอง
เลือกวิธีการแบบนี้  นักการเมือง Gen X จะเปนคนที่ชอบเลาเรื่องอธิบายขยายความ  มีวาทศิลป 
ชอบการโนมนาวจูงใจ หรือแจกแจงรายละเอียด

 แตเมื่อมาเปรียบเทียบกับคนรุน Gen Y เชน เมื่อนักการเมือง Gen X ขึ้นเวทีปราศรัย คน
รุน Gen Y จะมองวา คนพวกน้ีพูดเยอะ เว่ินเวอ แตคนรุน Gen Y จะชอบส่ิงท่ีชัดเจน ตรงไปตรงมา 
ดังน้ันวิธีการหาเสียงหรือการส่ือสารก็ตองเปล่ียนไปดวย เพราะวิธีการแบบเดิมจะไมประสบผลสำเร็จ
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เชน ใชวิธีหาเสียงแบบปายสีสาดโคลน การติดโปสเตอร  การขึ้นเวทีปราศรัย  อาจเขาไมถึงคนรุน 
Gen Y พรรคที่ทำการเมืองแบบเกาจะไมไดคะแนนเสียงจากคนกลุมนี้เลย และถึงแมจะรูวาคนรุน 
Gen Y  ชื่นชอบชองทางโซเชียลมีเดีย แตถาขอความหรือสารที่สงออกไปไมโดนใจ  ก็จะเขาไมถึง
เชนกัน เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนรุน Gen Y จะเติบโตข้ึนมาทามกลางขอมูลขาวสารเปนจำนวนมาก 

จึงมีทักษะในการคัดกรองขอมูลใหเขากับจริตของตนเอง   สิ่งที่ไมจำเปนหรือไมถูกจริตก็จะปลอย
ผานไป หรืออาจกลาวไดวา จะเลือกรับเฉพาะแตสิ่งที่ถูกจริตเทานั้น

  คนรุน Baby Boomer  เชื่อวาการเลือกตั้ง  คือ  การออกจากบานไปคูหาเลือกตั้งเพื่อลง
คะแนน เนื่องจากเติบโตมากับสภาพแวดลอมแบบนี้ สวนคนรุน Gen Y ก็อาจชอบการลงคะแนน
ผานมือถือ สวนคนรุน Gen X จะอยูตรงกลาง ถามีเวลาหรือสะดวกก็ออกไปเลือกตั้ง สัดสวนการ
ไปสิทธ์ิเลือกต้ังจะมาจากคนรุน Baby Boomer เปนหลักเพราะอยูติดพ้ืนท่ี ชีวิตมีความม่ันคงแลว 

หรืออยูในวัยเกษียณ   อีกทั้งหนวยเลือกตั้งก็อยูในชุมชนใกลบานจึงสะดวกตอการออกไปใชสิทธิ์ 
สำหรับคนรุน Gen X อาจตองทำงานในวันเสาร-อาทิตยหรือไปตางจังหวัด เพราะยังอยูในวัยทำงาน
สรางฐานะ สวนคนรุน Gen Y ถึงแมจะมีเวลาวางก็อาจไมไปเลือกตั้งเลยก็เปนได
 ซึ่งมีการศึกษาจากหลายๆสถาบันที่ชี้ใหเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย กับวัยรุน เชน 
หัวขอ วัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของวัยรุนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  ปที่ 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561 
เปนตน
 ดังน้ันการท่ีวัยรุนท่ีมีสิทธมีเสียงเหลาน้ีจะทำหนาท่ีพลเมืองไดดีหรือไม สวนหน่ึงข้ึนอยูกับ
การเห็นความสำคัญ และการปลูกฝงเร่ืองประชาธิปไตยต้ังแตวัยเด็กดวย การสรางความเขาใจเร่ือง
ประชาธิปไตยตอเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญเพื่อเปนการเตรียมความพรอม  และสรางความ
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เขาใจท่ีถูกตองกอนการเขารวมในวิถีประชาธิปไตยอยางเต็มรูปแบบ ตลอดจนเปนผูหน่ึงท่ีรวมกำหนด
จุดเร่ิมตนของสังคมประชาธิปไตยแบบเต็มใบ โดยไมถูกชักจูงใหคลอยตามคำพูด ขอมูลดานใดดาน
หน่ึงโดยขาดจุดยืน และความเขาใจท่ีถูกตองซ่ึงผูท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนพอแมผูปกครอง รวมถึงครู 
ควรเปนผูรวมปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยโดยเริ่มตนจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้

 1. สอนใหเขาใจวาการเมืองเก่ียวของกับตนอยางไร เด็กไมควรถูกแยกจากการเมืองโดยมอง
วาการเมืองเปนเร่ืองไกลตัว แตแทจริงแลวการเมืองเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันของทุกคน
 2. ใหคำแนะนำประเด็นทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับสิทธิพลเมืองใหเด็กทราบวา เม่ือตนมี
อายุครบตามกำหนดการเลือกต้ัง จะสามารถมีสวนรวมกำหนดความเปนไปของสังคมผานทางการ
ใชสิทธิทางการเมืองไดอยางไร
 3. สอนใหรูจักคิดเก่ียวกับขอมูลท่ีไดรับ แมวาการเมืองจะมีการแบงแยกฝายเปนฝายรัฐบาล 

ฝายคาน หรือฝายอ่ืน ๆ ก็ตาม แตผูปกครองไมควรชักนำใหเด็กเขาขางฝายใดฝายหนึ่งมากเกินไป 
โดยใสขอมูลและชักชวนสุดข้ัว จนกอเกิดความเกลียดชังฝายตรงขาม เพ่ือใหเด็กเห็นคลอยตามกับ
ฝายที่เราเห็นดวย   แตควรสอนใหเด็กไดเลือกรับขอมูลจากทุกฝายแลวนำมาพิจารณาดวยตนเอง 
โดยครูและพอแมควรเปนผูที่ใหคำแนะนำ  และสอนการใชเหตุผล  หลักในการคิดพิจารณาคำพูด 
ขาวสารที่ไดรับจากฝายตาง ๆ เพื่อตอบคำถามตามประเด็นที่เด็กสนใจ
 4. สอนใหเขาใจคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง ครูในโรงเรียนและครอบครัวนับวามีสวน
สำคัญในการสรางกรอบความคิดแกเด็กวา   วิถีทางประชาธิปไตยเปนเรื่องที่ทุกคนจำเปนตองรับ
ผิดชอบตอสังคม เห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งโดยเฉพาะผูนำในการบริหารประเทศและ

https://i.ytimg.com/vi/Sg30YrX5fRc/hqdefault.jpg
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https://www.visitorstothailand.com/Thai_Traditional_Dresses/Toon_thailand.jpg

นักการเมืองตองเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวาคนท่ัวไป เพราะผูท่ีมีอำนาจสามารถใชอำนาจ
ในการใหคุณใหโทษตอใครก็ได และพฤติกรรมของผูนำยังเปนแบบอยางท่ีดีหรือไมดีใหแกประชาชน
ในประเทศ ดวยเหตุนี้การปลูกฝงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองจึงมีความจำเปน เพราะ
จะชวยใหเด็กและเยาวชนมีกรอบในการตัดสินใจเลือกผูท่ีจะเขามาบริหารประเทศ เม่ือเติบโตข้ึนจน
มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไมเลือกเพราะการถูกชักนำตามนโยบายท่ีสวยหรู หรือการหยิบย่ืนผลประโยชน
ระยะสั้นแกประชาชนเทานั้น   หรือไมเลือกเพราะคนนั้นมีชีวิตการทำงานที่โดดเดน  แตกลับขาด
คุณธรรม
 5. การสอนวิถีประชาธิปไตย และวิถีการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีถูกตอง ไมเพียงเปนการ
สนับสนุนใหเด็กเขาใจประเด็นทางการเมือง ที่สำคัญ ๆ อยางถูกตองเทานั้น แตยังเปนการปลูกฝง
การเรื่องประชาธิปไตยที่แทจริง เปนการสอนใหรูจักการใชสิทธิ การรักษาสิทธิและการแสดงออก
ทางการเมืองไดอยางเหมาะสมเม่ือโตข้ึน และยังเปนชองทางหน่ึงท่ีจะกระตุนใหเด็กหันมาสนใจและ
ติดตามขาวสารความเปนไปของบานเมืองไดดวย

  เด็กวันน้ี คือผูใหญในวันหนา และเปนเสมือนคล่ืนลูกใหมท่ีมีไฟพลังขับเคล่ือนประชาธิปไตย 

มีพลังความมุงมั่นสรางสรรค มีดวงจิตท่ีสะอาด บริสุทธิ์ งดงาม ปราศจากเลศนัย และผลประโยชน
ท่ีแฝงเรนอยูเบื้องหลัง ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงเปนตนกลาประชาธิปไตยท่ีสำคัญย่ิง ท่ีจะงอกงาม
ขึ้นมาอยางอุดมสมบูรณดวยความเปนประชาธิปไตย
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ประชาธิปไตย กับ วัยรุน

แหลงที่มาของขอมูล :
 1. http://www.kriengsak.com/How-to-help-Thai-youth-understand-democracy ทำอยางไร
     เยาวชนไทยเขาใจประชาธิปไตย
 2. https://prachatai.com บทบาทคนรุนใหมกับประชาธิปไตยชวงเปล่ียนผาน – ความหวังหรือความ
     ฝนในประชาธิปไตย
 3. https://www.gotoknow.org บทบาทนักเรียนกับการสงเสริมประชาธิปไตย
 4. http://www.thonburi-u.ac.th  วัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของวัยรุนในสังคมพหุ
    วัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/20/65/cartoon-elections-vote-design-vector-10632065.jpg
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เรียบเรียงโดย  สุดคนึง จินดาวงศ 
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https://www.pritikin.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/healthiest-foods-mushrooms-882x580.jpg

  คำวา“มังสวิรัติ”มาจากคำวา“มังสะ”แปลวาเน้ือสัตว “วิรัติ”แปลวาการงดเวน มังสวิรัติ
จึงแปลวา การงดเวนเนื้อสัตว ซึ่งหมายถึงการไมรับประทานเนื้อสัตว ตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา
เวเจเทเรียนนิซึม (Vegetarianism) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินคือ เวเจตัส (Vegetus)  แปลวา 
สมบูรณดีพรอม  สดชื่น เบิกบาน หรือมีความหมายวา  ผูซึ่งละเวนจากการนำสัตวทุกชนิดมาเปน
อาหาร ทั้งนี้อาจรวมหรือไมรวมถึงไขและผลิตภัณฑจากนม
 มังสวิรัตินั้น  มีผูถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน  และกลายเปนแนวปฏิบัติ  ทางศาสนา
สำหรับหลายศาสนา ในตะวันออกกลางมาเปนเวลาหลายพันป แลวเชน ศาสนาเชน  ศาสนาฮินดู 
ศาสนาโซโรแอสเตอร ศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆ
 มังสวิรัติ อาจแบงไดเปน 8 ประเภท คือ
 1. มังสวิรัติแบบแมคโครไบโอติก (Macrobiotig)  งดเวนผลิตภัณฑจาก สัตว  และยึดถือ
หลักหยิน-หยาง
 2. มังสวิรัตินม ไข (Lacto Ovo Vegetarian) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว แตกินนมผลิตภัณฑ
จากนม และกินไข
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 3. มังสวิรัติไข (Ovo Vegetarian) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว แตกินไข
 4. มังสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว แตกินนม และผลิตภัณฑ
    จากนม
  5. มังวิรัติแบบเจ (J-Chinese Vegetarian) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว รวมท้ังพืชท่ีมีกลิ่น
     ฉุน 5 ชนิด ไดแก หอม กระเทียม ค่ึนฉาย ใบยาสูบ และหลักเกียว (กระเทียมโทนจีน)
 6. มังสวิรัติบริสุทธ์ิ (Pure Vegetarian) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว
 7. มังสวิรัติพืชสด (Raw Food Eater) งดเวนผลิตภัณฑจากสัตว และกินพืช ผัก ผลไมที่
     สดดิบ ไมผานขบวนการหุงตมใดๆ
 8. มังสวิรัติผลไม (Fruitarian) กินแตผลไมและถั่ว

https://www.tasteofjapan.jp/res/images/ingredient/phtVege2.jpg

เหตุใดจึงตองเปนมังสวิรัต ิ
 ฌาค เดอ มาเควต (JACQUES DE MARQUETTE)  ผูกอตั้งสมาคมครอบครัวสากล ดวย
วัตถุประสงคที่จะทำงานเพื่อสงเสริมมนุษยชาติ  ธรรมชาติและบุคลิกภาพ   ใหเหตุผลของการกิน
อาหารมังสวิรัติไวดังนี้
 - เพื่อรางกายที่สะอาด บริสุทธ์ิ
 - เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ
 - เพื่อความอยูดีมีสุขของคนในสังคม
 - เพื่อความรัก อันปราศจากความหลงในกามารมณ
 - เพื่อจิตใจที่เขมแข็ง
 - เพื่อความสมดุลยทางเศรษฐกิจและสังคม
 - เพื่อการพัฒนาทางปญญา
 - เพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ
 - เพื่อเหตุผลทางดานศีลธรรมและความไมเบียดเบียน
 - เพื่อเปนรากฐานของสันติภาพ
 - เพื่อเหตุผลทางดานศาสนา https://www.caitofoods.com/hs-fs/hubfs
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 เขาเชื่อวาอาหารมังสวิรัติ “เปนกุญแจที่จะเปดประตูทุกบาน”  และเปนหลักประกันของ
สุขภาพอันสมบูรณ ความเจริญทางวัตถุ ความสมดุลยทางปญญา ความบริสุทธ์ิ ความดี ความเมตตา
ตอสัตวและมนุษย ในยุคแหงความหลงอวิชชา ความบาเลือด และความทุกขทรมาน

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Salad_platter.jpg/1200px-Salad_platter.jpg

กาวแรกสูการกินอาหารมังสวิรัติ
 * ขาวกับน้ำพริก กินเรียบงายแบบคนไทยสมัยกอน จะเปนน้ำพริกปลารา กะป ปลาทู หรือ
น้ำพริกหนุม เตาเจ้ียวหลน ฯลฯ เลือกไดตามชอบ อาจกินแกลมไขตม ปลาทอด นึ่ง  หรือยางก็ได 
ถาจะใหดีควรกินกับขาวกลองซึ่งจะใหวิตามินบีและเสนใยอาหารสูงกวาขาวขัดขาว สวนผักแนม
น้ำพริกควรเนนความหลากหลายเขาไว ถาอยากลดน้ำหนักลองจัดสัดสวนใหบริโภคผักมากกวาขาว
 * อาหารญี่ปุน นอกจากหนาตานากิน รสชาติอรอย และหากินไมยากแลว อาหารญี่ปุนยัง
มีความหลากหลายของสวนผสมจากธรรมชาติ  ทั้งผัก เห็ด และถั่ว มีกรดไขมันโอเมกา 3 สูงมาก 
เพราะใชปลาทะเลและสาหราย ท้ังยังเสิรฟพรอมชาเขียวซ่ึงเต็มไปดวยสารตานอนุมูลอิสระชั้นเลิศ
 * กินหลากหลาย อยาจำกัดอาหารมังสวิรัติอยูแคจับฉายหรือสลัดผัก พืชผักท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการยังมีอีกมากมาย เชน ขาวไมขัดขาว ธัญพืชอยางลูกเดือย ขาวโพด ถั่ว ถั่วงอก อัลมอนด 
เม็ดมะมวงหิมพานต ถ่ัวพิตาชิโอ เมล็ดฟกทอง งา เมล็ดทานตะวัน ถ่ัวเหลือง เห็ดสดตางๆ นอกจาก
น้ีเมืองไทยเรายังมีผลไมสดตามฤดูกาลมากมาย แคขยันเลือกกินใหเหมาะสมและหลากหลายก็ไดรับ
ทั้งคุณคาทางอาหารและวิตามินเพียงพอแลว
 * นมถ่ัวเหลือง คนเอเชียสวนใหญไมไดเกิดมาพรอมเอนไซมท่ีทำหนาท่ียอยแลคโตสในนมวัว 
กินแลวเลยมีอาการไมยอย ทองอืด ทองเฟอ ลองเปลี่ยนจากดื่มนมสดมาเปนน้ำนมถั่วเหลืองดู
 ถั่วเหลืองมีคุณคามากที่สุดในบรรดาถั่ว เปนแหลงโปรตีนคุณภาพสูงราคาถูก เปนแหลงของ
วิตามินบี เกลือแร และกรดไขมัน เลซิทินที่ชวยลดคอเลสเตอรอลในรางกาย
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 หากยังหว่ันไหวกับความเช่ือเดิมๆ เร่ืองกินมังสวิรัติแลวจะขาดสารอาหาร เพราะขาดกรด
อะมิโนที่จำเปนสำหรับรางกายซึ่งไดจากเนื้อสัตว  ผลวิจัยชิ้นหนึ่งจะชวยขจัดความคลางแคลงใจนี้
ได เพราะมีการพบวารางกายของเราสามารถหากรดอะมิโนจำเปนที่ขาดหายไปจากอาหารม้ือหนึ่งๆ 

ไดเองจากแบคทีเรียนานาพันธุที่อาศัยอยูในลำไสหรือเซลลในลำไสนั่นเอง ดวยเหตุนี้นักมังสวิรัติที่
รูจักเลือกกินอยางหลากหลายและเหมาะสมจึงไมเพียงมีหนาใส  หุนสวย สุขภาพดี  แตยังแข็งแรง
และอายุยืนกวาคนกินเนื้อสัตวดวย

http://thefitchen.com/wp-content/uploads/2018/04/Sweet-Potato-Fajitas-Meal-Prep-2.jpg

สิ่งดีที่ไดจากการกินอาหารมังสวิรัติ
* หลับสบาย - ถายคลอง
 กระเพาะอาหารของเรายอยผักผลไมไดงาย และใชเวลาในการยอยนอยกวาเนื้อสัตวมาก 
การกินอาหารมังสวิรัติจึงชวยลดภาระใหกับระบบยอยอาหารไปในตัว นอกจากนี้ผักผลไมยังมีเสน
ใยอาหารในขณะที่เนื้อสัตวแทบไมมีเลย เสนใยอาหารมี 2 ประเภท คือกลุมไมละลายน้ำ ซึ่งจะไป
เพิ่มจำนวนอุจจาระ ทำใหไมมีของเสียตกคางในรางกาย จึงชวยปองกันอาการอึดอัด ไมสบายทอง 
และการดูดซึมของเสียในลำไสกลับเขาไปอีก
 อีกกลุมละลายน้ำได  จะไปจับตัวกับน้ำดีและคอเลสเตอรอลในลำไสแลวขับออกมาทาง
อุจจาระ  การกินผักจึงชวยใหหลับสบายแบบไรอาการทองอืด ตื่นเชาขึ้นมาก็ยังถายคลองอีก และ
ถายิ่งรูจักเลือกกินใหดี ไมเนนแปงและน้ำตาล น้ำหนักตัวก็ยังลดอีกแนๆ
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* ลางพิษ
 ลำไสของคนเรามีความยาวถึง 20 ฟุต เปนลักษณะเดียวกับสัตวกินพืชชั้นสูง  ซึ่งตางจาก
รางกายของสัตวกินเน้ือท่ีถูกสรางใหยอยและขับเน้ือท่ีกินออกจากรางกายใหเร็วท่ีสุด รางกายมนุษย
ไมอาจดูดซึมโปรตีนจากสัตวไดท้ังหมด โปรตีนท่ีรางกายเราดูดซึมไวไดมากท่ีสุดคือ ไข รอยละ 94 

สวนโปรตีนท่ีดูดซึมไดนอยท่ีสุดไดแก เน้ือวัว เพียงรอยละ 67 เทาน้ัน อีกรอยละ 33 ท่ีไมอาจดูดซึม
ไดจะเหลืออยูในลำไสซึ่งในที่สุดก็จะเกิดการหมักบูด  เปลี่ยนไปเปนสารเคมีกลิ่นเหม็น เชน มีเทน 
แอมโมเนีย และซัลเฟอรไดออกไซด(กาชไขเนา)
 เม่ือเดินทางถึงลำไสใหญ กระบวนการดูดซึมน้ำกลับสูรางกายจะพาสารพิษเหลาน้ีกลับมา
ดวย สารเหลานี้เองที่เปนสาเหตุของอาการหืดหอบ ภูมิแพ ไปจนถึงมะเร็งในลำไสใหญ การงดกิน
เนื้อ หันมาเนนผัก ผลไม ธัญพืชมากขึ้นจึงชวยชะลางลำไสใหสะอาด เปนการลางพิษกลายๆ นั่นเอง

* หนาใส - ผิวสวย
 นอกจากชวยลางพิษแลว  การเนนกินผักผลไมทำใหรางกายไดวิตามินซีและอี ซ่ึงเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระท่ีชวยใหเซลลของรางกายแข็งแรง ผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะวิตามินซีมีหนาท่ีสำคัญ
ในการสังเคราะหเสนใยคอลลาเจนสวนใหญ ซ่ึงทุกเซลลในรางกายตองมีเสนใยน้ีรอยรัด เสริมสราง
ความแข็งแรงเสมือนบานตองมีรั้ว   หากรั้วไมแข็งแรงหรือบุกรุกงายก็จะเปดโอกาสใหเชื้อโรคเขา
โจมตีได การไดรับวิตามินซีอยางเพียงพอจึงชวยใหภูมิคุมกันแข็งแรง

* สุขภาพดี
 ทราบหรือไมวาในเน้ือสัตวมีสารพิษจำนวนไมนอย ซ่ึงจะเพ่ิมภาระใหกับระบบยอยอาหาร 
และขัดขวางการทำงานของระบบภูมิคุมกันเปนตนวาฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ ยานอนหลับ ยากลอม
ประสาท สารปรุงแตง สารถนอมอาหาร ยาฆาแมลง และอีกจิปาถะ  สารเหลานี้อาจอยูในน้ำและ
อาหารสัตว และจะไปสะสมอยูตามเซลลตางๆ ของสัตว   ยิ่งกินเนื้อสัตวมากสารเหลานี้จะเปลี่ยน
ถายเขามาสะสมในตัวเรา จนอาจสงผลกระทบตอสุขภาพไดในที่สุด การกินเนื้อสัตวมากๆ ยังเปน
สาเหตุของโรคอยางหลอดเลือดอุดตัน ผนังหลอดเลือดแข็งตัว และโรคหัวใจ จากไขมันอ่ิมตัวและ
คอเลสเตอรอลที่มีมากในเนื้อและไขมันสัตวอีกดวย ยิ่งกินนอยลงเทาไรจะยิ่งชวยปองกันโรคเหลา
นี้ไดมากเทานั้น

* หนาตาแจมใส
 ขอน้ีเปนผลพลอยไดจากความรูสึกดีๆ จากการไมเบียดเบียนชีวิตอ่ืน เม่ือสุขภาพจิตดีหนา
ตาก็พลอยแจมใส บุคลิกเมตตาอารียังดึงดูดผูคนใหอยากคบหาสมาคมอีกดวย
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https://mpics.mgronline.com/pics/Images/558000003596701.JPEG

แหลงที่มาของขอมูล :
 1. http://www.geocities.com/mangsavirat/index.htm
 2. http://women.sanook.com
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การใชยา
เรียบเรียงโดย  ภัทรภร ญาณะเหล็ก
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน

ÂÒá¡ŒËÇÑ´

ยา
แก
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https://mpics.mgronline.com/pics/Images/561000000215401.JPEG

  ยาแกหวัด  เปนยาที่ใชรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นจากไขหวัดหรือโรคหวัด ซึ่งอาการที่พบ
ไดบอย ไดแก  ไข ไอ น้ำมูกไหล คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว ปวดเม่ือยกลามเน้ือ 

การรับประทานยาแกหวัดเปนเพียงการรักษาตามอาการหรือการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการลดความ
รุนแรงของอาการลง   ซึ่งไขหวัดมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณระบบทางเดินหายใจสวนบน 
เชน จมูก คอ ไซนัส และกลองเสียง โดยเช้ือท่ีกอใหเกิดไขหวัดมักเปนเช้ือไวรัสชนิดไมรุนแรง และ
สามารถหายเองไดภายใน 1 - 2 สัปดาห การรักษาไขหวัดทำไดดวยการใชยา การด่ืมน้ำอยางนอย 

6 - 8 แกวตอวัน ควบคูกับการนอนพักผอนอยางเพียงพอ

ยาแกหวัด แบงออกเปนกลุมตางๆ ดังนี้
 1. กลุมยาลดไขและแกปวด ใชบรรเทาอาการไขหรือตัวรอน และบรรเทาอาการปวด 
เชน ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัว โดยอาจใชรวมกับยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด
(NSAIDs) ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบ เชน อาการเจ็บคอ หรือคออักเสบ ยาลดไขแกปวด ไดแก 
ยาพาราเซตามอล, อะเซตามิโนเฟน ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) เชน ยาแอส-
ไพริน, ไอบูโพรเฟน
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            2. กลุมยาแกไอ มีหลายรูปแบบทั้งแบบยาเม็ด ยาแคปซูลและ ยาน้ำ เชน เดกซโทรเม-
ทอรแฟน, โคเดอีน, เลโวโดรโพรพิซีน, บูทาไมเรต 
            3. กลุมยาละลายเสมหะ เชน บรอมเฮกซีน, แอมบรอกซอล, อะเซทิลซิสเทอีน, คารโบ-
ซิสเทอีน 
            4. กลุมยาขับเสมหะ เชน กัวเฟนนีซีน หรือกลีเซอริลไกวอะโคเลต 
            5.  กลุมยาลดน้ำมูก  มีสรรพคุณในการ ใชบรรเทาอาการน้ำมูกไหลจากโรคหวัด มีท้ังชนิด
ยาเม็ด แคปซูล  เชน คลอเฟนิรามีน, บรอมเฟนิรามีน, ไดเฟนไฮดรามีน, ไฮดรอกไซซีน
            6. กลุมยาแกคัดจมูก เปนยาที่ออกฤทธ์ิลดอาการบวมของเยื่อบุในโพรงจมูก จึงสามารถ
บรรเทาอาการคัดจมูกในโรคหวัดได มีหลายแบบทั้งชนิดยาเม็ด แคปซูล  ยาน้ำยาพนจมูกและ ยา
หยอดจมูก ยาชนิดรับประทานไดแก ซูโดอีเฟดรีน, ฟนิลเอฟรีน, ฟนิลโพรพาโนลามีน สวนชนิดใช
เฉพาะที่พนจมูกและหยอดจมูก เชน เอฟดรีน, ฟนิลเอฟรีน, แนฟาโซลีน เปนตน

https://gundasiska.files.wordpress.com/2014/05/dangerous_drugs.jpg

http://gbeauty.thfile.com/uppic/2017-10/07/75f05dbea.jpg
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ขอหามใชยาแกหวัด 

 1. หามใชในผูที่แพยานั้นๆ
 2. หามใชยาลดน้ำมูก ในผูปวยโรคหืดที่มีอาการกำเริบ โรคตอหิน โรคตอมลูกหมากโต 
       ความดันโลหิตสูง กระเพาะปสสาวะอุดกั้นปสสาวะขัด และโรคหลอดเลือดหัวใจ
 3. หามใชยาแกคัดจมูกในผูปวยท่ีมีภาวะอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงข้ันรุนแรง โรคลมชัก 

       และหามใชยาแกคัดจมูกชนิดยาพนจมูก หรือ ชนิดยาหยอดจมูกติดตอกันนานเกิน 5 วัน 

       เพราะอาจทำใหเกิดอาการคัดแนนจมูกมากขึ้นหลังจากหยุดยา
 4. หามใชยาแกไอ ในผูปวยที่ระบบหายใจทำงานผิดปกติ และผูปวยที่ไดรับยาที่มีผลตอ
    การทำงานของระบบประสาท เชน ยากันชัก
 5. ใชยากลุม ตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ในผูท่ีมีแผลทะลุในระบบทางเดิน
       อาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต และโรคไขเลือดออก

ขอควรระวังการใชยาแกหวัด 

 1. การใชยาลดน้ำมูกรวมกับยากลอมประสาท ยาคลายเครียด ยานอนหลับ เคร่ืองด่ืมท่ีมี
    แอลกอฮอล เพราะจะเสริมฤทธ์ิยาทำใหเกิดอาการงวงซึมไดมากขึ้น
 2. ระวังการใชในผูที่ขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงตอ
    การพลัดตกจากที่สูง เพราะจะทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
 3. ระวังการใชยาแกคัดจมูกในผูปวยท่ีมีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคจิต 

    โรคตอมลูกหมากโต โรคตอมไทรอยดเปนพิษ โรคไซนัสอักเสบ
 4. ควรใชยาที่ถูกตองตามลักษณะของอาการไอ  ซึ่งลักษณะการไอมีทั้งแบบมีเสมหะและ
    ไมมีเสมหะ เนื่องจากการเลือกใชยาไมถูกตองจะทำใหอาการไอแยลง เชน  ถาใชยากด
    อาการไอ ในอาการไอแบบมีเสมหะ อาจทำใหผูปวยไมสามารถขับเสมหะออกได สงผล
    ใหมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ ทำใหหายใจลำบากได
 5. ระวังในการใชยาพาราเซตามอล ในผูที่มีการทำงานของตับ หรือของไตผิดปกติ และผู
    ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจำ
 6. ระวังการเกิดผลขางเคียงตอระบบทางเดินอาหารจากการใชยากลุมยาตานการอักเสบ
    ที่ไมใชสเตียรอยด(NSAIDs) ไดแก 
    6.1 ผูที่มีประวัติเคยเปนแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
    6.2 ผูที่มีอายุมากกวา 60 ป
    6.3 ผูที่ใชยากลุม NSIADs รวมกับยาตานการแข็งตัวของเลือด
    6.4 ใชยากลุม NSAIDs รวมกันตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
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http://photos.demandstudios.com/getty/105680152.jpg

https://www.ricettasprint.it

ขอควรระวังในการใชยาแกหวัดในเด็ก
 1. ไมควรใชยาลดน้ำมูกในเด็ก 

เนื่องจากเด็กเล็กไมสามารถไมสามารถ
สั่งน้ำมูกไดเอง การใชยาลดน้ำมูกจะทำ
ใหน้ำมูกเหนียวและอุดตันเปนอันตราย
ได  กรณีเด็กเล็กมีน้ำมูกมาก แนะนำให
ผูปกครองใชลูกยางแดงดูดออก สวนใน
เด็กโตใหสั่งน้ำมูกออกเอง
 2. ควรหลีกเลี่ยงการใชยากดอาการไอในเด็กที่มีอายุต่ำกวา 4 ป
 3. หลีกเล่ียงการใชยาแอสไพรินเพ่ือลดไขในเด็กอายุท่ีต่ำกวา 12 ป เพราะอาจทำใหเกิด
กลุมอาการที่ทำใหเกิดความเสียหายตอสมองและตับ (Reye's syndrome) ผูปวยมักอาเจียนอยาง
ตอเนื่อง กระสับกระสาย กาวราว หรือหมดสติ บางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได

การใชยาแกหวัดในหญิงตั้งครรภหรือใหนมบุตร
 1. ยาลดน้ำมูก เชน คลอเฟนิรามีน  
สามารถใชไดในหญิงตั้งครรภ  แตควรใชเฉพาะ
เมื่อจำเปนเทานั้น
 2. ยาแกคัดจมูกชนิดรับประทาน เปน
ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ ควรเลือกเปน
ยาใชเฉพาะที่แทน และตองใชในขนาดยาที่ต่ำ
ที่สุด และใชเมื่อจำเปนเทานั้น
 3. เมื่อหญิงตั้งครรภมีอาการไอแบบมี
เสมหะ สามารถใชยาอะเซทิลซิสเทอีน, บรอม-
เฮกซีน, แอมบรอกซอล เปนยาตัวเลือกแรก 
หากมีอาการไอแหงๆ ไมมีเสมหะ  สามารถใช
ยาเดกซโทรเมทอรแฟน, โคเดอีน ได แตไมควร
ใชติดตอกันเปนเวลานาน หรือใชเมื่อใกลคลอด 
เพราะอาจทำใหเกิดการกดการหายใจของ
ทารกได
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https://www.bloggang.com/data/g/greencraft/picture/1466155695.jpg

ขอควรระวังในการใชยาแกหวัดในผูสูงอายุ
 1. ระวังการใชยาลดน้ำมูกและยาแกคัดจมูกในผูสูงอายุ เนื่องจากผูปวยสูงอายุมียารักษา
โรคประจำตัวหลายชนิด จึงอาจทำใหเกิดปฏิกิริยาระหวางยาตางๆกับยาแกหวัดกลุมนี้ได และระวัง
การใชยาแกหวัดกลุมนี้ ในผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ เพราะอาจทำใหอาการ
ของโรคแยลง
 2. ระวังการใชยาแกไอในผูสูงอายุ 
หากมีอาการไอเปนเวลานาน ควรพาไปพบ
แพทย เนื่องจากอาการไออาจมีสาเหตุจาก
โรคอื่นที่ไมใชโรคหวัด  เชน  โรคหลอดลม
อักเสบ เปนตน
 3. ยาลดไขและบรรเทาปวดที่ควร
เลือกใชเปนตัวเลือกแรกในผูสูงอายุ คือยา 
พาราเซตามอล ระมัดระวังในการใชยากลุม 
NSIADs ไดแก แอสไพริน, ไอบูโพรเฟน เน่ืองจากในผูสูงอายุ ยากลุม NSIADs จะเพ่ิมความเส่ียงตอ
การเกิดผลขางเคียงจากยา ไดแก การเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
ไดมากกวาวัยอ่ืนๆ

 4. ยาลดไขและบรรเทาปวด สามารถใชไดในหญิงต้ังครรภ โดยเลือกยาพาราเซตามอลเปน
ตัวเลือกแรก และใชยากลุม NSIADs ไดแก แอสไพริน, ไอบูโพรเฟน เปนตัวเลือกถัดไป แตไมควร
ใชยากลุม NSIADs ในสามเดือนแรกและสามเดือนสุดทายของอายุครรภ เพราะอาจกระทบตอการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ และกอภาวะเลือดออกงายของมารดาได

ผลขางเคียงจากการใชยาแกหวัด 

 1. ยาพาราเซตามอล สำหรับแกไข แกปวด ทำใหเกิดความเปนพิษตอตับและตับอักเสบได
 2. ยาลดน้ำมูก  ทำใหเกิดอาการ งวงซึม  ปากแหง คอแหง ตาพรา ไมสบายทอง ทองผูก 
ปสสาวะไมออก ปสสาวะขัด
 3. ยาแกคัดจมูก ทำใหเกิดอาการ ใจส่ัน ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ กระสับกระสาย วิตก
กังวล มือสั่น นอนไมหลับ ปสสาวะไมออก
 4. ยาแกไอ ทำใหเกิดอาการ คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง สับสนได
 5. ยากลุมตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด  ทำใหเกิดอาการปวดทอง  คลื่นไส อาเจียน 
ทองเสีย เกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกงายและหยุดชา
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 โรคหวัดโดยทั่วไปจะหายภายใน 7 – 14 วัน อาการไขจะหายใน 4 - 5 วัน ปวดศีรษะใน 
7 - 8 วัน แนนจมูก 10 วัน  น้ำมูกไหล และไอใน 14 วัน หากมีอาการนานกวานี้ควรไปพบแพทย 
เน่ืองจากอาจเปนโรคอ่ืนท่ีไมใชไขหวัด ซ่ึงโรคหวัดเปนโรคท่ีสามารถหายเองไดแมไมไดรับประทานยา 
การใชยาเปนเพียงการบรรเทาอาการรบกวนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคหวัด เมื่อตองการใชยาไมควร
ซื้อยามารับประทานเอง  ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย  เพื่อไดใหประโยชนสูงสุดและปลอดภัย
จากการใชยา
 ขอสรุป การใชยาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย และใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะในกลุมท่ีมี
ความเสี่ยง เชน มีโรคประจำตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ

แหลงที่มาของขอมูล :
 1. การใชยาอยางสมเหตุผลใน Primary care ผศ.นพ. พิสนธ์ิ จงตระกูล ,คณะแพทยศาสตร 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559
 2. https://www.honestdocs.co/knowing-differences-between-flus
 3. https://th.wikipedia.org/wiki/โรคหวัด
 4. http://haamor.com/th/โรคหวัด
 5. https://www.pobpad.com/ไขหวัด

https://img.pptvhd36.com
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เรียบเรียงโดย  รจเรข อินทโชติ ซากาโมโต
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผูปวยทั่วไปฯ

สุขภาพจิต
äºâ¾ÅÒÃ
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รูจัก เขาใจ

 ในปจจุบันมีคนเปนโรคไบโพลารหลายลานคนท่ัวโลก แตนาเศราท่ีไมคอยมีคนรูจักโรคชนิด
และเขาใจอาการของโรคนี้จริงๆ นี้ในวงกวางสักเทาไร นอกจากขาวตามสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับผู
คนในสังคม คนดัง  คนในแวดวงบันเทิงที่มีการแสดงออกที่ไมเหมาะสมจนตกเปนขาว  อันเปนผล
กระทบที่เกิดขึ้นจาการเจ็บปวยดวยโรคไบโพลาร
“โรคไบโพลาร”   

    โรคอารมณแปรปรวนสองข้ัว หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกวา “โรคไบโพลาร” (Bipolar Disorder) 
คือ โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณระหวางชวงอารมณซึมเศรา 
(Depression) สลับกับชวงท่ีอารมณดี คร้ืนเครง หรือหงุดหงิดมากกวาปกติ (Mania) ระยะเวลาใน
แตละชวงอาจอยูเปนสัปดาหหรือเดือน โดยมีชวงอารมณปกติค่ันกลางได ซ่ึงอาการเหลานี้จะทำให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ เร่ียวแรง และความคลองตัว จนสงผลกระทบตอส่ิงท่ีตองรับผิดชอบ
ในชีวิตประจำวันรวมทั้งหนาที่การงาน  
 อารมณของผูที่ปวยเปนโรคไบโพลารสามารถเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา
สั้นๆ อาการเหลานี้ทำใหเปนเรื่องยากที่จะวินิจฉัยโรคเพราะทุกคนตางก็มีทั้งวันที่ดีและไมดีทั้งนั้น 
สำหรับชวงเวลาข้ึน-ลงของอารมณน้ันไมมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัว อาจเปนภายในหน่ึงวัน สัปดาห 
เดือน หรือป ก็ได  สาเหตุเชื่อวาเกิดจากหลายปจจัย เชน มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทหรือ
โครงสรางในสมอง ความเครียด  พันธุกรรม มีสมาชิกในครอบครัวเปนโรคไบโพลาร

https://the-art-of-autism.com/understanding-the-spectrum-of-bipolar-disorder/
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 ชวงที่อารมณดีคึกคัก หรือหงุดหงิด กาวราวผิดปกติ  โดยจะมีการแสดงความรูสึกโดยไม
ร้ังรอหรืออารมณหงุดหงิดท่ีผิดปกติและคงอยูตลอดอยางชัดเจน มีอาการ อยางนอย 4 อาการหรือ
มากกวานานอยางนอย 1 สัปดาห  ผูปวยมักมีอาการดังตอไปนี้ คือ
 • รูสึกวาตนมีความสำคัญหรือมีความสามารถมาก
 • นอนนอยกวาปกติมาก โดยไมมีอาการเพลียหรือตองการนอนเพิ่ม
 • พูดเร็ว พูดมาก พูดไมยอมหยุด
 • ความคิดแลนเร็ว มีหลายความคิดเขามาในสมอง
 • สมาธิลดลง เปล่ียนความสนใจ เปล่ียนเร่ืองพูดหรือทำอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอส่ิงเรา
   งาย
 • มีกิจกรรมมากผิดปกติ อาจเปนแผนการหรือลงมือกระทำจริงๆ แตมักทำไดไมดี
 • การตัดสินใจเสีย เชน ใชจายเงินฟุมเฟอย ทำเร่ืองท่ีเส่ียงอันตรายหรือผิดกฎหมาย ไมยับ
   ยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ
 • ผูปวยบางรายอาจมีอารมณหงุดหงิดกาวราว  จนถึงขั้นทะเลาะหรือทำรายรางกายผูอ่ืน   
   ในรายท่ีเปนมากอาจมีอาการของโรคจิตรวมดวย เชน คิดวาตนมีความสามารถผิดมนุษย 
   ไดยินเสียงหรือเห็นภาพที่อ่ืนไมไดยินหรือไดเห็น
 

 ชวงอารมณซึมเศรา ผูปวยมักมีอาการดังตอไปน้ี  5 อาการ (หรือมากกวา)รวมกันอยูนาน 

2 สัปดาห และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไปจากแตกอน : โดยมีอาการอยางนอยหนึ่ง
ขอของ  (1) อารมณซึมเศรา (2) เบื่อหนาย ไมมีความสุข
 • ซึมเศราเปนสวนใหญของวัน แทบทุกวัน
 • เบื่อหนาย ไมมีความสุขความสนใจในกิจกรรมตางๆ ลดลง
 • เบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากเกิน
 • นอนไมหลับหรือหลับมากไป
 • กระสับกระสายหรือเชื่องชามากขึ้น
 • ออนเพลีย
 • รูสึกตนเองไรคา
 • สมาธิลดลง
 • คิดถึงเรื่องการตายอยูเรื่อยๆ  บางรายมีความคิดอยากตายซึ่งอาจนำไปสูการฆาตัวตาย
   จริงๆ ได

https://www.wikihow.com/Tell-if-Someone-Is-Bipolar
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 ผูปวยมักมาพบแพทยดวยอาการซึมเศราและคิดวาตนเองเปนโรคซึมเศรา  อยางไรก็ตาม
แพทยวินิจฉัยโรคไบโพลาร  ไดจากการซักประวัติและพูดคุยกับผูปวย ประกอบกับการตรวจรางกาย
และตรวจสภาพจิตดวยแบบสอบถาม   ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดรับจากผูปวยและญาติจะชวยใหทราบถึง
พฤติกรรมและอารมณของผูปวย ทราบวาผูปวยมีบุคคลในครอบครัวท่ีเจ็บปวยทางจิตหรือไม รวม
ถึงมีโรคประจำตัวอ่ืนๆ ที่ตองใชยาหรือสารบางอยางที่อาจกอใหเกิดอาการใกลเคียงกันหรือไม

การรักษา
 โรคไบโพลาร  สามารถรักษาไดดวยการใชยาเปนหลัก  โดยแพทยจะใหยาทางจิตเวชเพ่ือ
ปรับสารส่ือประสาทและควบคุมอารมณ พรอมท้ังใหคำแนะนำเก่ียวกับโรคและยา รวมถึงการดูแล
ตนเองในดานตางๆ ควบคูกันไปดวยซ่ึงผูปวยสวนใหญจะหายจากอาการผิดปกติและกลับไปใชชีวิต
ประจำวันไดเหมือนเดิมภายในเวลาประมาณ 2 - 8 สัปดาห
 สำหรับผูปวยบางราย แพทยอาจแนะนำใหทำจิตบำบัดรวมดวยเพ่ือใหสามารถจัดการกับ
ความเครียดไดดียิ่งขึ้น และลดความขัดแยงกับคนรอบขางที่เปนสาเหตุของความเครียดลงรวมกับ
การทำกิจกรรมบำบัดอ่ืนๆ ที่มีประโยชน เชน ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด 
 ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการรุนแรงมากหรือตัวโรคตอบสนองตอยาไมดีเทาท่ีควร การรักษาดวย
ไฟฟา  จะเปนตัวเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย ผูปวยจะไดรับคำแนะนำรายละเอียด
ในการรักษาและตองนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอยางใกลชิด 
 อยางไรก็ตาม โรคกอนๆน้ีมีอัตราการเปนซ้ำสูงมากถึงรอยละ 90 ดังน้ัน แพทยจะแนะนำ
ใหผูปวยรับประทานยาตอเนื่องอยางนอย 2 ป สำหรับผูที่เปนครั้งแรกเพื่อปองกันการกลับมาเปน
ซ้ำ  และอาจนานกวาน้ีข้ึนอยูกับจำนวนคร้ังท่ีเคยเปนและความรุนแรงของอาการในคร้ังท่ีเคยเปน

https://www.verywellmind.com/bipolar-disorder-4157274
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สัญญาณเตือนภัยไบโพลาร   
 สัญญาณเตือนงายๆ ท่ีอยากจะใหคุณ สังเกตและหันมาสนใจเก่ียวกับโรคนี้มากขึ้น ถาคุณ
กำลังรูสึกวาตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก มีพฤติกรรมหรืออาการตอไปนี้  
 1. มีปญหาในการทำงานใหสำเร็จ บอยคร้ังท่ีผูปวยไบโพลารจะไมมีปญหาในการเร่ิมตน
ทำงานตางๆ แตเม่ืออารมณของผูปวยเร่ิมเปล่ียนแปลง การทำงานใหสำเร็จลุลวงจะเปนเร่ืองท่ียาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นงานตางๆที่ยังคางคายาวเปนหางวาวคือหนึ่งในสัญญาณที่กำลังบอกวาคุณ
อาจจะเปนโรคไบโพลาร แตก็ไมใชทุกคนท่ีเปนโรคไบโพลารจะมีอาการน้ี เพราะมีหลายคนท่ีสามารถ
เรียนรูวิธีการจัดการตัวเองและพัฒนาใหเปนคนขยันในขณะที่กำลังเปนไบโพลาร
 2. มีอาการตางๆของโรคซึมเศรา ในชวงของโรคไบโพลาร ผูปวยจะมีอาการลักษณะเดียว
กับคนท่ีกำลังปวยเปนโรคซึมเศรา เชน  ความอยากอาหารลดลง มีปญหาเร่ืองการนอนหลับ ไมคอย
มีสมาธิ ไมมีเรี่ยวแรง
 3. พูดเร็ว พูดแทรก การท่ีคนสวนใหญพูดเร็วข้ึนเม่ือพวกเขารูสึกต่ืนเตนถือวาเปนเร่ืองท่ี
ปกติมากและบางคนพูดเร็วกวาคนอ่ืนถึงแมวาสถานการณจะปกติ อยางไรก็ตามบอยคร้ังท่ีการพูด
เร็วเปนสัญญาณหน่ึงของโรคไบไพลาร  มักจะพบวาคนท่ีเปนไบโพลารจะพูดแทรกคนอ่ืนและไมสน
ใจบทสนทนาของคนรอบขาง เขามักเปลี่ยนหัวขอสนทนาอยูบอยๆ ทำใหเปนเรื่องยากสำหรับคน
รอบขางท่ีจะเขาใจวาเขากำลังพูดถึงอะไรอยู เขาจะพูดแบบน้ีก็ตอเม่ือพวกเขากำลังอยูชวงท่ีมีอาการ
ชวงที่อารมณดี ครื้นเครง หรือหงุดหงิดมากกวาปกติ (Mania) 
 4. หงุดหงิดงาย ในบางกรณี คนที่เปนไบโพลาร อาจจะมีอาการอารมณดี ครื้นเครง หรือ
หงุดหงิดมากกวา และภาวะซึมเศราพรอมๆกัน เมื่อมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น พวกเขาจะหงุดหงิด
งายมาก แนนอนวามันอาจเปนเร่ืองยากท่ีจะคาดเดาวาอาการท่ีเขากำลังเปนตอนน้ีเกิดจากอาการ
ของโรคไบโพลารหรือแคอาการหงุดหงิดเทานั้น แตผูปวยโรคไบโพลารมักจะถึงจุดท่ีความหงุดหงิด
เร่ิมสงผลเสียตอการใชชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเร่ืองของความสัมพันธตางๆกับคนรอบขาง นอก
เหนือจากนั้นพวกเขาอาจจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตัวเองแตรูสึกวาไมสามารถ
ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได
 5. ใชยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ผูปวยโรคไบโพลาร สวนมากจะเริ่มตน
ใชยาเสพติด กินเหลา หรือใชท้ังสองอยางรวมกันเพื่อชวยคลายอาการซึมเศรา ระหวางท่ีอยูในชวง
ซึมเศรา  แตพอใชวิธีการแบบนี้บอยๆเพื่อบำบัดความซึมเศรา มันก็มักจะนำไปสูภาวะการติดสาร
เสพติด ยิ่งไปกวานั้นยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังเปนอุปสรรคในการรักษาเพราะจะทำให
ประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิของยาลดลง ทำใหผูปวยมีอาการขางเคียงท่ีไมตองการ และลดคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยในทุกดานอีกดวย
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 6. อารมณดีมากเกินไป อาจฟงดูแปลกแตการแสดงออกทางอารมณที่ดีมากเกินไปที่เกิน
กวาปกติ อาจเปนสัญญาณของโรคไบโพลารไดเชนกัน แนนอนวาอาการนี้จะเกิดขึ้นสลับกับภาวะ
ซึมเศรา (Depressive States)  อาการอารมณดี   ครื้นเครงที่ผิดปกติชัดเจน( Manic Episode ) 
แตผูปวยไบโพลารหลายคนก็ไมไดมีอารมณสุดโตงแบบนี้   ผูปวยเหลานี้อาจจะแครูสึกคอนขางดี 
(Hypomanic Episode)  คลายๆกับคนปกติ  และสามารถใชชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนมากผูที่เปนโรคไบโพลารจะประสบกับภาวะทั้ง 2 แบบสลับกันไปคือ  บางครั้งจะเปนอารมณ
ดีครื้นเครงที่ผิดปกติชัดเจนและบางครั้งก็จะเปนรูสึกคอนขางดี 
 7. นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ จะมีปญหาในการนอนหลับพักผอนใหเพียงพอแตจะไม
เคยรูสึกเหนื่อยลา ในทางกลับกัน  ชวงที่ผูปวยมีภาวะซึมเศราจะนอนหลับมากขึ้นแตยังรูสึกเหน็ด
เหน่ือยอยูดี แนนอนวาการท่ีนอนหลับมากเกินไปหรือนอนหลับพักผอนไมเพียงพอเปนส่ิงท่ีไมสมควร
ทำ และพฤติกรรมน้ียังสามารถทำใหอาการของโรคไบโพลารแยลง ดังน้ันการนอนหลับพักผอนให
เพียงพอตอความตองการของรางกายในแตละวันจึงเปนส่ิงท่ีสำคัญมากสำหรับผูท่ีเปนโรคไบโพลาร 
 8. มีพฤติกรรมท่ีขาดการยับย้ังช่ังใจ ไมคิดหนาคิดหลัง  เวลาท่ีผูปวยโรคไบโพลารอยูใน
ชวงอารมณดี คร้ืนเครงท่ีผิดปกติ เขามักจะมีความเช่ือม่ันในตัวเองสูงมากจึงทำใหมักจะแสดงกิริยา
โออวด ซึ่งจะเปนสาเหตุทำใหผูปวยแสดงออกโดยที่ไมคำนึงถึงผลกระทบตางๆที่จะตามมาในภาย
หลัง  ทำส่ิงตางๆท่ีพวกเขาไมมีทางทำหากอยูในภาวะปกติ  บอยคร้ังท่ีโรคไบโพลารเปนตัวกระตุน
ใหผูปวยมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงหรือใชเงินฟุมเฟอยอยางนากลัว และอาจมีการแสดงออกในรูป
แบบของพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายอ่ืนๆรวมดวยเชนกัน

https://www.wikihow.com/Tell-if-Someone-Is-Bipolar
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 ลักษณะพฤติกรรมและอาการตางๆที่ไดระบุไวขางตน คือสิ่งที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปใน
ผูปวยโรคไบโพลาร แตอาการตางๆเหลาน้ีก็อาจเปนสัญญาณของโรคอ่ืนไดดวยเชนกัน โรคไบโพลาร
สามารถรักษาไดหากคุณรูสึกวาคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเปนโรคไบโพลารหรือมีอาการที่เขาขาย 

ควรรีบไปขอรับคำปรึกษากับสถานพยาบาลดานจิตเวช การรักษาท่ีตรงจุดและถูกวิธีจากผูเช่ียวชาญ
ซึ่งจะทำใหผูปวยสามารถใชชีวิตตามปกติไดอยางมีความสุข

http://www.prdmh.com/สาระสุขภาพจิต/infographic/90-infographic/259-โรคอารมณสองขั้ว.htm

แหลงที่มาของขอมูล :
 1. https://www.bumrungrad.com/th/mental-health-center-bangkok-thailand/conditions
     /bipolar-disorder
 2. https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=943
 3. https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/bipolar-disorder-1
 4. https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/09042014-1105
 5. https://th.thecabinbangkok.co.th/blog-th/8-สัญญาณที่อาจเขาขายเปนโรคไบโพลาร/
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เรียบเรียงโดย   อัมพันธ  มังโส
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร

โรคท่ีควรรู/ควรระวัง ä¢ÁÑ¹¾Í¡µÑº
ภัยเงียบที่ไมรูตัว
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ทำไมคุณตองดูแลใสใจ “ตับ”
  ตับ เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญในรางกาย อยูในชองทองบริเวณดานบนขวาใตซี่โครง ตับมี
หนาที่สำคัญ ไดแก
 1. เปนอวัยวะที่เหมือนแหลงพลังงานและโรงงานทำลายขยะของรางกายเรา
 2. เปนแหลงสะสมพลังงานและวิตามินจากอาหารท่ีรับประทานเขาไปเพ่ือท่ีจะนำออกมาใช
 3. ทำหนาที่ทำลายสารพิษที่รางกายรับเขาไป สลายสารพิษจากแอลกอฮอลล ยา และสาร
     เคมีที่เรารับประทานเขาไปไดขับออกจากรางกาย
 4. ชวยกรองเชื้อโรคตางๆ เพื่อไมใหรางกายเกิดการติดเชื้อ
 5. ทำหนาที่ผลิตน้ำดีเพื่อยอยสลายไขมันและขับของเสียออกจากรางกาย
 6. ทำหนาที่ผลิตสารตานอนุมูลอิสระสำคัญชื่อ กลูตาไธโอน (Glutathione) ซึ่งทำหนาที่
     ชวยกำจัดสารพิษและของเสียจากปฎิกิริยาออกซิเดชั่นในรางกาย
 7. สังเคราะหโปรตีนซึ่งเปนสารอาหารที่จำเปนในรางกาย
 

http://www.celebexpert.net/newslife1/
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สาเหตุของโรคไขมันพอกตับเกิดจาก 

 สาเหตุท่ีกอใหเกิดภาวะไขมันพอกตับเกิดจากการท่ีรางกายสะสมไขมันมากเกินไป หรือเกิด
ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเผาผลาญไขมัน ที่เปนผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล  ภาวะดื้ออินซูลิน  
หรือความผิดปกติของเอนไซมและตัวรับ (Receptor) ที่อยูในรางกาย จนมีไขมันสวนเกินไปสะสม
อยูในเซลลตับ  กลายเปนภาวะไขมันพอกตับ  ทั้งนี้ไขมันที่ไปแทรกตามเซลลตับอาจไมไดเกิดจาก
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยตรง แตอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน
 - การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมากเกินไป
 - โรคอวน
 - ภาวะไขมันในเลือดสูง
 - โรคเบาหวาน
 - การถายทอดทางพันธุกรรม 
 - การใหสารอาหารทางหลอดเลือดดำ
 - การอดอาหาร  หรือการลดน้ำหนักมากกวา 1 กิโลกรัมตอสัปดาห  จากการที่ผูปวยลด
น้ำหนักดวยวิธีอ่ืน ๆ หรือการผาตัดบายพาสกระเพาะอาหาร
 - ความผิดปกติของลำไสในการดูดซึมสารอาหาร (Refeeding Syndrome)
 - โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี หรือการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
 - ผลขางเคียงจากการใชยาตาง ๆ เชน อะมิโอดาโรน (Amiodarone) ทาม็อกซิเฟน 
(Tamoxifen) กลูโคคอรติซอล (Glucocorticoids) เททราไซคลิน (Tetracycline) โอเอสโตรเจน 
(Oestrogens) เมโธเทรกเซท (Methotrexate) และแทลเลียม (Thallium) เปนตน

 ในปจจุบันการดำรงชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป  มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูงเพิ่มขึ้น ขาดการออกกำลังกาย จึงทำใหพบผูที่มีภาวะไขมันพอกตับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
จะเห็นไดวาตับมีความสำคัญตอกระบวนการทำงานในรางกายคนเราเปนอยางมาก และเชนเดียว
กับอวัยวะอื่นๆ ในรางกาย หากไดรับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ ยา  แอลกอฮอล สาร
เคมีหรือสารพิษตางๆ รวมถึงไขมันที่มากเกินไป ตับก็อาจเกิดปญหาได ไมวาจะเปนตับอักเสบ ตับ
แข็ง ไขมันพอกตับ หรือมะเร็งตับ
 ไขมันพอกตับ เปนภาวะท่ีรางกายไมสามารถนำไขมันท่ีเรารับประทานไปใชไดหมด จนทำ
ใหเกิดการสะสมอยูท่ีตับเปนจำนวนมาก โดยไขมันสวนใหญน้ันจะอยูในรูปของไตรกลีเซอไรด ซ่ึง
มาจากอาหารจำพวกแปง น้ำตาล และไขมันที่รับประทานเกินความตองการ



27
ไขม

ันพ
อก

ตับ
ภัย

เงีย
บท

ี่ไม
รูต

ัว

ระยะของโรคแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 เปนระยะที่มีไขมันสะสมอยูในเนื้อตับแตยังไมมีการอักเสบหรือพังผืดเกิดขึ้นใน
    ตับ
 ระยะที่ 2 เปนระยะที่เริ่มมีการอักเสบของตับ หากไมควบคุมดูแลใหดี  และปลอยใหการ
    อักเสบดำเนินการไปเรื่อยๆ เกินกวา 6 เดือน   อาจกลายเปนตับอักเสบเรื้อรัง
 ระยะที่ 3 การอักเสบรุนแรงกอใหเกิดพังผืดในตับ เซลลตับคอยๆ ถูกทำลาย
 ระยะที่ 4 เซลลตับถูกทำลายไปมาก   ตับไมสามารถทำงานไดตามปกติทำใหเปนตับแข็ง 
    และอาจกลายเปนมะเร็งตับในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีโรคและภาวะตาง ๆ ที่เปนปจจัยใหเกิดความเสี่ยงไขมันพอกตับสูงขึ้น ไดแก
  เปนผูสูงอายุ
  มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง
  ระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง
  โรคที่เกี่ยวของกับระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึม
  โรคอวน โดยเฉพาะผูปวยมีไขมันสะสมที่บริเวณหนาทอง
  ภาวะถุงน้ำรังไขหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  โรคเบาหวานชนิดที่ 2
  ภาวะขาดไทรอยดฮอรโมน (Hypothyroidism)
  ภาวะขาดฮอรโมนจากตอมใตสมอง (Hypopituitarism)

อาการของไขมันพอกตับ 

 อาการของไขมันพอกตับจะไมแสดงใหเห็นต้ังแตเร่ิมแรก ทวาจะเร่ิมมีอาการท่ีเปนผลพวง
จากการที่ไขมันสะสมอยูในตับจำนวนมาก โดยอาการที่พบไดบอยคือ 
  เหนื่อย ออนเพลีย ไมมีแรง
  รูสึกไมสบายทอง
  น้ำหนักลดผิดปกติ ความอยากอาหารลดลง
  คลื่นไส
  มึนงง ความสามารถในการตัดสินใจและสมาธิลดลง
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การวินิจฉัยภาวะไขมันพอกตับ
 การตรวจรางกายเปนวิธีเดียวที่สามารถระบุไดวาผูปวยมีภาวะไขมันพอกตับหรือไม โดยใน
ขั้นตนหากแพทยพบความผิดปกติที่ตับ เชน  คลำที่ทองแลวบริเวณตับมีอาการโตผิดปกติ หรือซัก
ประวัติผูปวยแลว ผูปวยมีอาการออนเพลีย ความอยากอาหารลดลง  เคยมีประวัติดื่มแอลกอฮอล 
มีการใชยาหรืออาหารเสริมตางๆ  แพทยก็จะสั่งตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีทางหองปฏิบัติการ เชน 
  การตรวจนับความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC)
  การตรวจเอนไซมและการทำงานของตับ
  การตรวจหาภาวะตับอักเสบจากไวรัสชนิดเรื้อรัง
  การตรวจคัดกรองโรคแพโปรตีนกลูเตน
  การตรวจคาน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hemoglobin A1C)
  การตรวจวัดไขมันในเลือด ทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด

 นอกจากนี้ โรคไขมันพอกตับอาจทำใหเกิดโรคอ่ืนๆ ตามมาได เชน ตับโต เกิดอาการปวด
ท่ีบริเวณทองดานบนขวา หรือกลางทอง และอาจพบรอยปนคล้ำท่ีผิวหนังบริเวณ คอ หรือใตรักแร 
อีกท้ังหากมีไขมันแทรกอยูในเซลลของตับมากเกินไป ก็อาจทำใหเกิดพิษในเซลลตับทำใหตับอักเสบ
และเกิดพังผืดไดอีกดวย

 การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย (Imaging Procedures) วิธีน้ีจะชวยใหแพทยเห็นความผิดปกติ
ของตับจากภาพถาย ซ่ึงวิธีท่ีแพทยใชในเบ้ืองตน คือ การตรวจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasound) 
จากน้ันหากแพทยตองการผลท่ีละเอียดมากข้ึน แพทยอาจส่ังเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) หรือ
การเอกซเรยดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (MRI) เพิ่มเติม  เพื่อใหเห็นภาพของตับไดชัดเจนจนสามารถ
ยืนยันผลได

 การเก็บเน้ือเย่ือสงตรวจ (Biopsy) เปนวิธีท่ียืนยันผลไดวาผูปวยมีภาวะไขมันพอกตับหรือ
ไม และสาเหตุเกิดจากอะไร  โดยแพทยจะทายาชาที่ผิวหนังบริเวณตับ  จากนั้นใชเข็มเจาะเขาไป
เพ่ือเก็บตัวอยางเน้ือเย่ือท่ีตับ และนำไปตรวจโดยการสองกลองจุลทรรศน ผลท่ีไดจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาการตรวจวินิจฉัยวิธีอ่ืน ๆ 

 การตรวจเลือด ไมสามารถระบุภาวะไขมันพอกตับไดชัดเจน แตชวยใหแพทยเห็นปริมาณ
เอนไซมของตับที่มากขึ้นผิดปกติ  ซึ่งอาจเปนสัญญาณและปจจัยอ่ืนๆ  ที่อาจเปนสาเหตุของไขมัน
พอกตับ หรือในบางกรณีก็ทำใหแพทยเห็นสัญญาณของการอักเสบของตับไดอีกดวย
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ภาวะแทรกซอนของไขมันพอกตับ
 การควบคุมภาวะไขมันพอกตับท่ีไมดี จะทำใหตับอักเสบ โดยการอักเสบน้ีจะทำใหเกิดพัง
ผืดในตับ หากไมไดรับการรักษาท่ีดีและทันทวงที ก็จะทำใหพังผืดขยายตัวมากข้ึนและลุกลามจนตับ
เสื่อมสภาพ กลายเปนโรคตับแข็งในที่สุด โดยที่ผูปวยไขมันพอกตับ และติดแอลกอฮอล หรือไวรัส
ตับอักเสบซี  นั้นเสี่ยงตอโรคตับแข็งมากกวาคนปกติ  และหากไมรีบรักษาอาจนำไปสูอาการอื่นๆ 

ไดแก
  มีของเหลวจำนวนมากในชองทอง หรือที่เรียกวา อาการทองมาน
  เสนเลือดดำในหลอดอาหารโปงพอง (Esophageal Varices) จนอาจทำใหเกิดการแตก
    ของเสนเลือด และมีเลือดออกได
  มีอาการมึนงง งวงเหงาหาวนอน พูดไมชัด ล้ินแข็ง เน่ืองจากโรคสมองจากตับ (Hepatic 
    Encephalopathy) ซึ่งเปนภาวะตับวาย และไมสามารถกำจัดของเสียในรางกาย เกิด
    การค่ังของของเสีย สงผลใหสมองทำงานไมปกติ
  ภาวะตับวายระยะสุดทาย สงผลใหตับหยุดการทำงานโดยสิ้นเชิง
  อาการตับอักเสบเรื้อรังก็อาจกระตุนใหเกิดมะเร็งตับได

การรักษาไขมันพอกตับ
 การรักษาภาวะไขมันพอกตับมุงเนนไปท่ีการหันมาดูแลสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชชีวิต ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้
  เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เนนอาหารท่ีมีโปรตีนสูง หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมัน
    สูงและอาหารที่มีรสเค็มจัด  สำหรับผูที่มีโรคเบาหวานรวมดวย  อาหารที่แนะนำคือ
    อาหารไขมันต่ำ  นอกจากนี้ควรรับประทานผักผลไมใหมากขึ้น  ควรลดปริมาณการรับ
    ประทานอาหารลงใหเหลือแคพออ่ิมก็จะชวยควบคุมความรุนแรงของอาการได
  ออกกำลังกายเปนประจำ  การออกกำลังกายจะทำใหอาการโดยรวมตางๆ  ของภาวะ
    ไขมันพอกตับดีขึ้น และชวยใหความไวตออินซูลินของรางกาย (Insulin Sensitivity) ดี
    ขึ้น ซึ่งดีตอการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวาน
  ควบคุมน้ำหนัก เปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวยลดไขมันในรางกายได โดยเฉพาะบริเวณหนาทอง 
    และทำใหไขมันที่แทรกตัวอยูภายในตับลดลง  แตหากผูปวยมีภาวะอวนจนไมสามารถ
    ลดน้ำหนักไดเทาท่ีควร อาจตองใชการผาตัดบายพาสกระเพาะอาหารเพ่ือชวยในการลด
    น้ำหนักดวย
  เลิกสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่จะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหลอดเลือดได
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ไขมันพอกตับภัยเงียบที่ไมรูตัว

  ควบคุมการดื่มแอลกอฮอลใหเหมาะสม เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากจะยิ่งทำให
    อาการรุนแรง จึงควรลดปริมาณการดื่มลงใหเหมาะสมกับเพศและวัย หรือหากเปนไปได 
    แพทยอาจแนะนำใหเลิกดื่ม ซึ่งจะสงผลดีที่สุด
  หลีกเลี่ยงการใชยาที่อาจเพิ่มความเสี่ยงใหตับทำงานหนัก   โดยควรปฏิบัติตามฉลาก
    แนะนำการใชยาอยางเครงครัด และปรึกษาแพทยทุกครั้งกอนรับประทานอาหารเสริม
   หรือผลิตภัณฑสมุนไพรใด ๆ

https://cdn-images-1.medium.com

 นอกจากน้ี ปจจุบันมียาหลายชนิดท่ีมีการศึกษาพบวาอาจเปนประโยชนตอการรักษาภาวะ
ไขมันพอกตับ ซ่ึงผูบริโภคควรพิจารณาใหดีกอนใชยาหรืออาหารเสริมใดๆ โดยควรเลือกใชยา หรือ
อาหารเสริมที่มีผลวิจัยทางการแพทยรับรอง และใชภายใตคำแนะนำของแพทยหรือเภสัชกรเสมอ 
ตัวอยางยาและสารที่ใชบรรเทาอาการของภาวะไขมันพอกตับ ไดแก 
  ยาเพิ่มความไวตออินซูลิน เชน  ยาไพโอกลิตาโซน  เมทฟอรมิน  เปนตน   แพทยอาจ
    พิจารณาใหยานี้ในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะไขมันพอกตับรวมดวย  หรือผูปวยที่มีภาวะ
    ด้ือตออินซูลิน โดยมีการศึกษาพบวายาท้ัง 2 ชนิดน้ีอาจชวยลดระดับเอนไซมตับในเลือด
    ลงได ทำใหตับทำงานไดดีขึ้น แตอาจมีผลขางเคียงทำใหน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น จึงตองใชยา
    ภายใตการดูแลของแพทยอยางเครงครัด 
  ยาลดไขมันในเลือดกลุมสแตติน(Statin) เชน อทอรวาสแตติน เปนตน ซ่ึงเปนยาท่ีแพทย
    อาจพิจารณาใหใชในผูที่ตรวจพบไขมันในเลือดสูงรวมกับภาวะไขมันพอกตับ และตอง
    ใชภายใตการดูแลของแพทยเชนกัน เน่ืองจากยากลุมน้ีสามารถทำใหเกิดภาวะตับอักเสบ
    ได 
  วิตามินอี เปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีสำคัญตอรางกาย ซ่ึงสันนิษฐานวาวิตามินอีอาจชวย
    ยับยั้งกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและการอักเสบที่มีสวนทำใหอาการของภาวะไขมัน
    พอกตับแยลงได โดยปริมาณการใชวิตามินอีท่ีชวยลดการอักเสบของตับในเด็ก คือ 800
    -1,600 มิลลิกรัมตอวัน แตมีงานวิจัยบางชิ้นพบวาการใชวิตามินอีในปริมาณสูงติดตอกัน
    เปนเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงใหมีเลือดออกในสมอง หรือกอใหเกิดผลขางเคียงราย
    แรงถึงชีวิตได โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจซึ่งไมควรรับประทานวิตามินอี
    เกินวันละ 400 IU การปองกันตนเอง ลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับ
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แหลงที่มาของขอมูล : 
 1. https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/July-2015/fatty-liver-disease
 2. https://www.pobpad.com/ไขมันพอกตับ
 3. http://healthyshopbypk.lnwshop.com/ 
 4. https://www.honestdocs.co/fat-burner-liver-disease-who-is-it
 5. http://www.green-l-thailand.com/article/4/ไขมันพอกตับ-ไขมันเกาะตับ
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 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร   โดยการรับประทานอาหารใหเหมาะสม 
ถูกสัดสวน คือ เนนการรับประทานผักและผลไมใหมากขึ้น  รับประทานอาหารจำพวกแปง ไขมัน 
และน้ำตาลใหนอยลง
 • ลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ในผูท่ีมีน้ำหนักตัวมาก การลดน้ำหนัก
เปนสิ่งที่ไดประโยชนมากสำหรับการรักษาภาวะไขมันพอกตับ พบวา ถาลดน้ำหนักลงได 5-10% 
จะทำใหภาวะไขมันในตับลดลง และถาน้ำหนักลดลงมากกวา 10% จะทำใหการอักเสบของตับซึ่ง
เกิดจากภาวะไขมันพอกตับดีข้ึนได อยางไรก็ดี ไมควรลดน้ำหนักเร็วเกินไป การลดน้ำหนักท่ีเหมาะสม
จะตองคอยๆ ลด โดยมีเปาหมายคือ 0.5-1 กิโลกรัมตอสัปดาห
 • ตรวจหาภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ  ในกรณีของผูที่เปนโรคตับอยูแลว  ควรตรวจดูวา
ตนเองมีภูมิคุมกันปองกันไวรัสตับอักเสบหรือไม  หากไมมีควรเขารับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการ
เกิดโรคแทรกซอนอ่ืนๆ ตามมา
 • ตรวจสุขภาพประจำป  เพื่อตรวจดูคาการทำงานของตับและปจจัยอ่ืนๆ  ที่อาจมีผลตอ
การเกิดภาวะไขมันพอกตับ
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เรียบเรียงโดย พรวิมล บุญมา 
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส

ÀÒÇÐ¡ÅÑé¹»˜ÊÊÒÇÐäÁ‹ÍÂÙ‹
คืออะไร?

ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู คืออะไร

http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/475

 ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู หมายถึง ภาวะทีไมสามารถควบคุมการไหลของปสสาวะ เกิดจาก
กระเพาะปสสาวะมีอาการเกร็งหรือคลายตัวโดยไมต้ังใจ มักเกิดในผูสูงอายุ พบวา 1 ใน 10 ของคน
ที่มีอายุมากกวา 65 ป จะมีภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู  ถือเปนปญหาสุขภาพที่มีความสำคัญ เพราะ
สงผลตอคุณภาพชีวิตทั้งในแงของสุขภาพกายและ สุขภาพจิต ทำใหอายจนหลีกเลี่ยงกิจกรรมทาง
สังคมและไมยอมออกนอกบาน จากสถิติพบวามีเพียง 1 ใน 3 เทาน้ันที่ไปพบแพทยเพื่อทำการรักษา
เพราะเขาใจวาเปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นหรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย

https://www.certainty.co.th/infographic
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https://www.certainty.co.th/infographic

ปจจัยเสี่ยงภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 
  อายุที่มากขึ้น
  ภาวะอวน
  การใชยาบางชนิด
  มีโรคประจำตัวบางอยาง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตอมลูกหมาก 
      ภาวะขาดฮอรโมนเพศ 
  โรคทางสมองหรือโรคทางจิตประสาท เชน โรคพารกินสัน โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะ
      สมองเสื่อม
  การผาตัดที่อาจสงผลกระทบ เชน การผาตัดมดลูก การผาตัดตอมลูกหมาก
  การใหกำเนิดบุตรโดยธรรมชาติ

ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู มี 5 ประเภท
 1. ปสสาวะเล็ด เกิดจากกลามเน้ืออุงเชิงกรานหยอนตัว หรือ หูรูดทอปสสาวะหดรัดตัวไมดี 

หรือ โรคอวน มักเกิดขณะไอจาม หรือ หัวเราะ
 2. กระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินไป  เกิดจากกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวหรือมีพยาธิสภาพ
ในอุงเชิงกราน หรือ เปนโรคของระบบประสาท 
 3. แบบผสม  เกิดจากอาการปสสาวะเล็ดรวมกับกระเพาะปสสาวะบีบตัวไวเกินไป  จะมี
อาการทั้งปสสาวะเล็ดจำนวนนอยๆและปสสาวะราดจำนวนมาก
 4. ปสสาวะลน เกิดจากการอุดก้ันทางเดินปสสาวะสวนลาง จากการสูญเสียความสามารถ
ในการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ หรือ จากการบีบตัวท่ีไมสัมพันธกับการคลายตัวของหูรูด ทำให
มีอาการปสสาวะเล็ดจำนวนนอยๆ ปสสาวะบอยๆ และจะรูสึกปสสาวะไมหมด
 5. ปญหาจากกายภาพ หรือโรคประจำตัว ท่ีทำใหไมสามารถเขาหองน้ำไดทัน เน่ืองจากมี
ขอจำกัดในการเคลื่อนไหว โรคสมองเสื่อม จะมีอาการปสสาวะราดทั้งที่ไมมีความผิดปกติของระบบ
ขับถายปสสาวะ
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https://www.certainty.co.th/infographic

แหลงที่มาของขอมูล : 
 1. https://www.certainty.co.th/infographic
 2. http://www.lifree.co.th/urine/cause/index.htm
 3. https://th.pngtree.com/free-png

 การบริหารกลามเนื้อกระดูกเชิงกราน คือ การฝกขมิบกลามเนื้อกระดูกเชิงกราน เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง ของกลามเนื้ออุงเชิงกราน และลดภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู
  วิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง คือ การเกร็งกลามเนื้ออุงเชิงกรานลักษณะคลายกับการกลั้นผายลม 

หรือ ขมิบรูทวารหนัก คางไว 5-10 วินาที ชุดหนึ่ง 3-5 ครั้ง วันละ 3 ชุด อยางตอเนื่อง จะเห็นผล
ชัดเจน หลังทำไป 15-20 สัปดาห
 วิธีดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจำวัน เชน
 • งดเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีน
 • ลดความอวนสำหรับผูที่มีน้ำหนักตัวเกิน
 • รับประทานอาหารที่มีกากใย
 • การฝกขับถายเพื่อลดอาการทองผูก
 • งดยาที่สงผลใหเกิดภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู
 • ใชผาออมสำเร็จรูป หรือ อุปกรณอ่ืนๆ


