
1. ประโยชนของกรดโฟลิก ( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )  
6. อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ด ี
12. หลักการใชยา 5 ถูก  
18. “ ความสัมพันธดี...งานไดผล...คนเปนสุข ”
25. มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง   
31. โรคผิวหนังในผูสูงอายุ และการดูแลรักษา   



 สวสัดทีานผูอานทกุทาน  ฉบบันีเ้ปนฉบบัสุดทาย ของวารสารสรางเสรมิสขุภาพสำหรบั

ประชาชนประจำป 2565 ผานมาเกือบ 3 ป ทั่วโลกเผชิญการระบาดใหญโรคโควิด-19 แต 1 ต.ค.

2565 เปนตนไป    โรคนี้ในประเทศไทยจะปรับจากโรคติดตออันตรายเปนโรคติดตอตองเฝาระวัง 

รวมถงึ ยกเลกิพรก.ฉกุเฉนิและยบุ ศบค. โดยการบรหิารจดัการจะกลับมาอยูทีก่ระทรวงสาธารณสุข

( สธ. ) ภายใต พรบ.โรคตดิตอพ.ศ.2558 ทกุทานอยาลมืดแูลสขุภาพ และยงัคงมาตการ D-M-H-T-T  

( เวนระยะหาง – สวมหนากาก - ลางมือบอย ๆ - ตรวจวัดอุณหภูมิ – ใชแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ) 

สวนในฉบับนี้นั้น เรามีสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทานผูอานเชนเคย อาทิ 5 เทคนิคการใช

ยางายๆ  อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด   อาหารเพื่อสุขภาพกินอาหารอยางไรใหไดรับ

ประโยชนสูงสุด ความสัมพันธที่ดีมีผลตอการทำงาน การดูแลผิวหนังสำหรับผูสูงอายุ และการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเตานม โรคที่ถาตรวจพบตั้งแตระยะตน สามารถรักษาใหหายขาดได 

 ทางบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา   เนื้อหาในเลมจะเปนประโยชนใหกับผูอานทุกทาน 

แลวพบกันฉบับหนานะคะ

                                                                     บรรณาธิการ



ประโยชนของกรดโฟลิก
( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )

หลักการใชยา 5 ถูก

“  ความสัมพันธดี ... 
งานไดผล...คนเปนสุข ”

มะเร็งเตานม  โรคทางพันธุกรรม
 รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง

โรคผิวหนังในผูสูงอายุ และการดูแลรักษา

อาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



เรียบเรียงโดย     ขวัญหทัย  กันทะโรจน
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
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https://www.primefertilitycenter.com

 กรดโฟลกิ (โฟเลต, โฟลาซิน) หรือ วิตามินบ ี9 หรอืทีรู่จกักนัในชือ่ วติามนิเอ็ม หรอื วติามนิ

บซี ี(Bc) จัดอยูในกลุมของ วิตามนิบรีวม มีหนวยวัดเปนไมโครกรมั (มคก. หรอื mcg.) มสีวนชวยใน

กระบวนการเผาผลาญโปรตนี มคีวามสำคัญในการสรางเมด็เลอืดแดง ชวยในการสรางกรดนวิคลีอิก 

และมีความจำเปนตอการแบงตัวของเซลล นอกจากนี้รางกายตองใชในกระบวนการใชน้ำตาลและ

กรดอะมิโน สลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอน เมื่ออาหารที่มีกรดโฟลิกถูกความรอนจึงมักจะสูญเสีย

คณุประโยชนไดงาย จงึตองใชวธิกีารปรงุอาหารดวยไฟออนๆ หรอืทานผักผลไมสดแทนเพือ่ใหไดรบั

กรดโฟลิกกอยางครบถวนนั่นเอง  และนอกจากนี้แบคทีเรียในลำไสก็สามารถสังเคราะหกรดโฟลิก

ขึ้นมาดวยตนเองไดเหมือนกัน



ประโยชนของกรดโฟลิก( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )

https://www.parentsone.com
หนาที่สำคัญของกรดโฟลิกคืออะไร

 1. เปนกรดที่มีความสำคัญตอการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก RNA-DNA ซึ่งเปนสารที่มีความ

จำเปนตอการสบืพนัธุของเซลลและการเจรญิเตบิโตเปนอยางมาก โดยหากขาดสารชนดิน้ีไปกจ็ะทำ

ใหการเจริญเติบโตชาลง  หยุดชะงัก หรือเกิดความผิดปกติได โดยเฉพาะในทารกในครรภ ซึ่งอาจ

พิการแตกำเนิดไดเลยทีเดียว

 2. ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของประสาทไขสันหลัง  ที่มักจะเกิดกับทารกใน

ครรภได

 3. ชวยเสรมิสรางการพฒันาสมองและถอืเปนสารสือ่ประสาททีม่คีวามสำคัญตอสมองเปน

อยางมาก



 4. เปนโคเอนไซมชนิดหนึ่ง โดยมีชื่อเรียกวาเททระไฮโดรโฟเลต  ซึ่งจะชวยใหกรดอะมิโน

มีการแตกตัวไดดีขึ้น

 5. มีสวนสำคัญในการสรางเมด็เลอืด และชวยใหเมด็เลือดมีความแขง็แรงมากขึน้จงึสามารถ

ปองกันโรคโลหิตจางไดเปนอยางดี และทำหนาที่เปนตัวสงคารบอนในการสรางฮีมอีกดวย

 6. ชวยกระตุนความอยากอาหาร จึงไมทำใหเกิดอาการเบื่ออาหารและสามารถกระตุนการ

สรางกรดเกลือไดอยางดีเยี่ยม

 7. ชวยสงไขมันออกจากตับ จึงลดความเสี่ยงโรคไขมันอุดตันในตับได

 8. ทำหนาทีใ่นการสังเคราะหโคลนีและเปลีย่นกรดนโิคตนิกิใหเปนเอนเมท็ธลิ นโิคตนิาไมด 

พรอมกับขับถายออกไปจากรางกาย

วัย    อายุ   ปริมาณโฟเลท/หนวย  

เด็ก            1-3 ป   150  ไมโครกรัม/วัน 

เด็ก            4-8 ป   200  ไมโครกรัม/วัน 

วัยรุน            9-12 ป   300  ไมโครกรัม/วัน 

วัยรุน  13-18 ป  400  ไมโครกรัม/วัน 

ผูใหญ  19 –≥ 71 ป  400  ไมโครกรัม/วัน 

หญิงตั้งครรภ   ควรเพิ่มอีก 200 ไมโครกรัม/วัน 

หญิงใหนมบุตร   ควรเพิ่มอีก 100 ไมโครกรัม/วัน

แหลงของกรดโฟลิกในอาหาร

 แหลงของกรดโฟลิกที่พบมาก ไดแก ผักใบเขียว ยีสต โฮลวีต เครื่องในสัตว ตับไต เห็ดและ

ขนมปง รวมถึงผลไมตระกูลสมดวย

 แหลงของกรดโฟลิกที่พบปานกลาง ไดแก ธัญพืชและเนื้อแดง

 แหลงของกรดโฟลกิทีพ่บนอย ไดแก ผกัในสเีขยีวออน เนือ้หม ูผกัพวกหวั ไขและผลติภณัฑ

จากนม

ปริมาณโฟเลทหรือวิตามินบี 9 ที่ควรกินประจำวันสำหรับคนไทยวัยตางๆ

ประโยชนของกรดโฟลิก( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )



https://scontent.fcnx3-1.fna.fbcdn.net

ประโยชนของกรดโฟลิก( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )



แหลงที่มาของขอมูล :
  https://medthai.com
  https://amprohealth.com/nutrition/folic-acid-vitamin-b9/

ผลของการขาดกรดโฟลิก

 เมื่อรางกายขาดกรดโฟลิกหรือไดรับกรดชนิดนี้นอยเกินไป ก็จะทำใหขาดโคเอนไซมชนิด

เททระไฮโดรโฟเลตได ซึ่งก็จะสงผลตอการเจริญเติบโตของนิวเคลียส และกอใหเกิดโรคโลหิตจาง

ชนิดที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญและมีปริมาณนอยลงจากเดิม และอาจมีอาการลิ้นอักเสบ ทองเดิน 

เหนื่อยงาย ขี้หงุดหงิด มีกรดในกระเพาะอาหารนอยเกินไป ปวดศีรษะ ความจำสั้น  และอาจไมมี

แรงไดอีกดวย

สาเหตุที่ทำใหรางกายขาดกรดโฟลิก

 1. ลำไสมีการดูดซึมไดแยลง จึงทำใหดูดซึมกรดโฟลิกไดนอยกวาปกติ

 2. กำลังอยูในภาวะที่รางกายตองการกรดโฟลิคมากกวาปกติ  เชน ในขณะใหนมบุตร ตั้ง

    ครรภ หรือกำลังติดเชื้อ

 3. ดื่มสุราเรื้อรัง เพราะพิษของสุราจะทำใหการดูดซึมแยลง  รวมถึงมีการสะสมของกรด

    โฟลิกที่ต่ำไดนอยลงดวย

 4. ปวยดวยโรคบางชนิด เชน โรคหัวใจ และโรคไต  เพราะโรคเหลานี้จะทำใหรางกายขับ

    โฟเลตออกมามากขึ้น

 จากการวิจัยของ ดร.ริจีน พี เอ็ม สตีเกอร-เทอรินเซน ( November 10, 2017 ) ไดกลาว

วา ความผิดปกติของยีนสและภาวะที่รางกายไดรับโฟเลตลดลง  จะทำใหทารกในครรภมีความผิด

ปกติ เชน เพดานโหวและปากแหวงได  ดังนั้นในหญิงตั้งครรภจึงตองทานกรดโฟลิกเสริมเขาไปให

มากขึ้นนั่นเอง และสำหรับผูปวยที่ขาดกรดโฟลิกก็ควรไดรับสารอาหารที่จะชวยสรางเซลลเม็ดเลือด

แดงอยางครบถวนดวย

ประโยชนของกรดโฟลิก( โฟเลต หรือวิตมินบี 9 )



เรียบเรียงโดย     วิไล  นิยมสัตย
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยพิเศษเฉพาะทาง

อาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี

https://food.fnr.sndimg.com

 • ทางเลือกของอาหารเพื่อสุขภาพ ที่หลากหลายในปจจุบัน เชน โปรตีนจากพืช ขนมคีโต 

เคกไรแปง นมจากพืช เชน นมอัลมอนด หรือสารใหความหวานแทนน้ำตาลประเภทตางๆ

 • ไวนมปีระโยชนมากมาย เชน มีสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซ่ึงเปนสารตานอนุมลู

อิสระ ชวยใหผิวพรรณออนเยาว ชวยลดไขมันชนิดไมดี ชวยปองกันโรคหัวใจและมะเร็งไดอีกดวย 

แตอยางไรก็ตาม   อะไรที่มากเกินไปก็ไมดี จึงควรดื่มไมเกิน 1-2 แกว (150 มล.) ตอวัน จึงจะเกิด

ประโยชนจากการดื่ม 

 ชวงเทศกาลตางๆ หรือแมกระทัง่วนัเงนิเดอืนออก หลายๆ คนมกัจะนดัปารตีก้บักลุมเพือ่น 

ครอบครัว หรือคนที่คุณรัก ปฏิเสธไมไดวาการกินดื่มจะตองเขามาเปนกิจกรรมหลักอยางหลีกเลี่ยง

ไมได จนบางครัง้ดวยความเพลดิเพลนิและสขุใจ ทำใหเราเผลอรบัประทานเกนิจากท่ีรางกายตองการ 

ทัง้อาหารไขมนัสงู เคกครีมสดสสีนัสดใสนารบัประทาน หรอืแมแตเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่หลานกัดืม่



https://cdn11.bigcommerce.com

โปรดปราน  ทำใหอาจเกิดปญหาทางสุขภาพตามมาได   จะดีกวาหากเรามีทางเลือกของสิ่งที่เรา

รับประทาน พรอมๆ กับยังไดดื่มด่ำกับชวงเวลาแหงความสุขไปดวยได

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



https://eastside-online.org

 อาหารเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนจากอาหารทั่วไป มาเปนอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ไดดังนี้

1. โปรตีนจากพืช (Plant-based Meat)

 ปกติแลวโปรตีนนั้นเปนตัวเลือกที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะโปรตีนที่มีไขมันนอย 

เนื่องจากใหพลังงานสูง ไขมันต่ำ ชวยใหอิ่มเร็วและนานขึ้น จึงชวยควบคุมน้ำหนักไดดี ตัวอยางของ

อาหารจำพวกโปรตนี เชน อกไก เนือ้หมสัูนใน หรอืเนือ้ววั อาจทานในรปูแบบสเตก หรือเอามาทำ

อาหารในรูปแบบอื่นๆ ไดเชนกัน 

โปรตีนจากพืช หรือ plant-based meat คืออะไร

 ในปจจบุนันัน้ มตีวัเลอืกของอาหารมากขึน้ หนึง่ในนัน้คอืโปรตนีจากพชื หรือ plant-based 

meat ท่ีนอกจากใหผลลพัธเชงิบวกในดานสขุภาพแลว ยงัชวยสงเสริมความยัง่ยนืของสิง่แวดลอม

ไดอีกดวย โปรตีนจากพืชนั้นทำมาจากพืชประมาณ 95% โดยหลักแลวเปนวัตถุดิบจำพวกถั่วและ

บทีรทู นอกจากนัน้คอือาหารจำพวกเหด็ สาหราย เครือ่งเทศและอืน่ๆ แลวนำมาแปรรูปใหมีรสชาติ

และผิวสัมผัสใกลเคียงกับเนื้อสัตวมากที่สุด โปรตีนจากพืชถือเปนโปรตีนทางเลือกที่นาสนใจอีกทาง

หนึ่งสำหรับผูบริโภคยุคใหมที่ตองการลดการบริโภคเนื้อสัตวแตยังอยากไดรับสารอาหารประเภท

โปรตีนอยู สามารถรับประทานโปรตีนจากพืชโดยนำมาประกอบอาหารไดเสมือนเนื้อสัตวจริง เชน 

เนือ้บด/หมบูดจากพชื หมกูรอบจากพชื หรอืแมแตเนือ้เบอรเกอร เปนตน สามารถใชนำ้มนัจากพชื 

เชน น้ำมนัคาโนลา นำ้มันเมลด็องุน นำ้มันมะกอก ในการประกอบอาหาร ทำใหไดเนือ้สมัผสั รสชาต ิ

และความอรอยที่ใกลเคียงกับเนื้อสัตวจริง ๆ นอกจาก

จะเหมาะกับคนรักสุขภาพแลว ยังเหมาะกับผูปวย

หรือผูที่กำลังฟนฟูรางกายดวยเชนกัน เนื่องจาก

ทำใหรางกายไดรับโปรตีนอยางเต็มที่และสามารถ

เพิ่มสมรรถนะของรางกายได อีกทั้งยังไมมี

คลอเรสเตอรอล จึงเหมาะกับการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภท

ที่ 2 หรือโรคอวนได รวมถึงยังเหมาะกับผูที่

ออกกำลังกายและตองการเสริมสรางกลามเนื้อเนื่องจาก

ไดรับโปรตีนสูงและไขมันต่ำกวาการรับประทานเนื้อสัตวจริง ๆ

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



https://obs.line-scdn.net

https://www.gourmetandcuisine.com

2. ขนมหวานและเบเกอรี่ เพื่อสุขภาพ

          ขนมหวานและเบเกอรี่อยาง เคก คุกกี้ โดนัท นั้นใหพลังงานสูง เคกสตรอเบอรรี่ครีมสด 1 

ชิ้น ใหพลังงานสูงถึง 420 กิโลแคลอรี่ หากกินหนึ่งกอน ตองวิ่งเหยาะๆ ราว 7 กิโลเมตร ( คาที่ได

อาจแตกตางกันไปตามความเร็วในการวิ่งหรือน้ำหนักตัว )   แตถาเราสามารถเปลี่ยนจากเคกแบบ

เดมิๆ ท่ีเนนนมเนยเปนหลัก มาเปนเคกรูปแบบอืน่ เชน เคกไรแปง หรอืเคกคโีต นาจะเปนทางเลอืก

ท่ีดกีวา เนือ่งจากมคีณุประโยชนมากกวา ถงึจะมพีลงังานเทาๆ กนัแตก็ไมไดเปนอาหารทีใ่หพลงังาน

วางเปลา หรือ empty calories และยังอยูทองมากกวาเนื่องจากทำมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ

ทีม่คีารโบไฮเดรตตำ่จงึชวยรักษาระดบันำ้ตาลในเลือด เชน แปงขาวโอต แปงมะพราว แปงอลัมอนด 

น้ำตาลอิริทริทอล ( Erythritol ) น้ำตาลหลอฮั่งกวย หรือแมกระทั่งพืชหัวอยางฟกทอง จึงสามารถ

นำไปปรับใชในการควบคุมน้ำหนักไดอีกดวย 

 ขนมคีโต ทางเลือกสำหรับคนกินคีโต

ยกตัวอยางขนมคีโต เชน คุกกี้ที่ทำจากถั่วลูกไก ซึ่ง

ใหโปรตีนและเสนใยไฟเบอรสูง ขนมปงคีโตที่ทำจาก

แปงอัลมอนดและใสไซเลียมฮัสค เพิ่มกากใยในระบบ

ทางเดินอาหาร บราวนี่ฟกทองไรแปง โลฟเคกกลวย

ช็อกโกแลตที่ทำจากแปงอัลมอนดกับผงคาเคา ( Cacao ) เปนตน

 แปงกลูเตนฟรี ทางเลือกสำหรับคนแพกลูเตน

ในกรณีที่แพกลูเตน จะไมสามารถรับประทานอาหารที่ทำจากแปงสาลีได แตยังสามารถรับประทาน

ขนมที่ทำจากแปงขาวจาว แปงขาวไรซเบอรรี่ แปงอัลมอนด 

แปงมะพราว แปงถั่วลูกไก ( chickpeas ) 

แปงมันสำปะหลัง หรือโรลโอตได ซึ่งแปง

เหลานี้สามารถนำมาทำขนมไดหลากหลาย

รูปแบบ ถึงแมวาเนื้อสัมผัสอาจจะไมไดเหมือน

กับการใชแปงสาลีมากนัก แตก็เปนผลิตภัณฑ

ที่ทั้งอรอยและมีคุณคาทางโภชนาการสูงเชนกัน

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



https://www.fitterminal.com

3. เครื่องดื่ม ศูนยแคลลอรี่ ( zero calories ) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่มอยางไรใหดีตอ

สุขภาพ

 เครื่องดื่มทั่วไป เชน น้ำพันช อาจตองปรับสูตรในการปรุงเล็กนอย เชน เปลี่ยนมาใชหญา

หวานหรือสารทดแทนความหวานประเภทอื่นที่ใหพลังงานต่ำ แทนการใชไซรัปในการปรุงน้ำหวาน

เหลานี ้หากเปนนำ้อดัลม อาจเปลีย่นเปนแบบ zero calories แทน กจ็ะทำใหรางกายไดรับพลงังาน

นอยลงเชนกัน หรอืหากอยากด่ืมน้ำอดัลม อาจเลือกดืม่เปนนำ้สมสายชหูมกัแอปเปล 1 ชอนชาผสม

กับน้ำเปลา 1-2 แกว แลวเติมน้ำแข็งแทน นอกจากดับกระหาย ไดความสดชื่น และคุมความอยาก

อาหารแลว ยงัดตีอระบบทางเดนิอาหาร ชวยยอยอาหาร และชวยเรือ่งการขบัถายไดอกีดวย ทัง้นี ้

ผูทีม่โีพแทสเซยีมในเลอืดตำ่ เปนโรคเบาหวานหรอืโรคกระดกูพรนุ ควรปรึกษาแพทยกอนรบัประทาน

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร การดื่มเบียร 1 แกว (425มล.) ใหพลังงานมากถึง 

182 กิโลแคลอรี่  เทากับการรับประทานขาวขาว 2 ทัพพีครึ่ง  หากเปลี่ยนเปน “ไวน” ซึ่งรวมถึง

ไวนแดงและไวนขาวจะใหประโยชนมากกวา  เพราะไวนมีประโยชน  เชน มีสารเรสเวอราทรอล 

(Resveratrol) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ ชวยใหผิวพรรณออนเยาว ชวยลดไขมันชนิดไมดี ชวย

ปองกันโรคหัวใจและมะเร็งไดอีกดวย  แตอยางไรก็ตาม อะไรที่มากเกินไปก็ไมดี  จึงควรดื่มไมเกิน 

1-2 แกว (150 มล.) ตอวัน

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



แหลงที่มาของขอมูล : 
 https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/healthy-food-alternatives
 พญ. ภาวิณี มณีไพโรจน

4. ผลิตภัณฑจากนม สำหรับคนแพแลคโตส 

 สำหรับคนที่แพน้ำตาลแลคโตสในนมวัว สามารถด่ืมนมถั่วเหลือง นมอัลมอนด หรือน้ำนม

ขาวได โดยเลือกแบบที่หวานนอยเพื่อสุขภาพที่ดี หรือบางคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอาจอยากดื่ม

นมที่มีคารโบไฮเดรตต่ำแตยังคงคุณคาทางโภชนาการสูง ก็สามารถมองหาผลิตภัณฑนมจากวัตถุดิบ

อื่น เชน นมอัลมอนด นมพิสตาชิโอ หรือหากรูสึกมีความอยากน้ำหวานหรือน้ำชงตางๆ ก็สามารถ

ชงโกโกรอนหรือเย็น โดยผสมผงโกโกแทไมมีน้ำตาลลงในนมเหลานี้ได เทานี้ก็สามารถดับกระหาย 

ไดกินของอรอยและมีประโยชน   จะเห็นวา ปจจุบันในทองตลาดนั้น  มีอาหารทางเลือกที่ดีและมี

ประโยชนมากมาย  เหนือสิ่งอื่นใด  เราควรทานอาหารใหครบ 5 หมู  ดื่มน้ำสะอาดมากๆ  และ

รับประทานอาหารแตละอยางในปริมาณที่เหมาะสมและพอดี เพื่อสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน 

https://www.brighttv.co.th

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดี



 

    

 

 

เรียบเรียงโดย     วัสพร  วงศวัฒนอนันต
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยผาตัดและพักฟน
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หลักการใชยา 5 ถูก

https://cdn.gedgoodlife.com



หลักการใชยา 5 ถูก

 เนื่องจากสถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน พบวาอันตรายจากการใชยาที่ไมถูก

ตองยังมีอยูรอบตัว การมีความรูเรื่องการใชยาอยางถูกตองจึงเปนสิ่งสำคัญ เพื่อใหการใชยานั้น

ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี 5 เทคนิคงายๆ ดังนี้

 1. ใชยาใหถูกกับโรค

 การใชยาทุกครั้งควรไดรับการแนะนำจากแพทยหรือเภสัชกรกอน เพราะจำเปนตองมีการ

ซกัถามอาการปวย รวมถึงโรคอืน่ๆ ทีเ่ปนและยาหรอือาหารเสรมิท่ีรบัประทานอยูอยางละเอยีดกอน

ที่จะสั่งยา เพื่อใหแนใจวายานั้นมีสรรพคุณในการรักษาตรงกับอาการของโรค และปองกันปฏกิิริยา

ตอกันระหวางยาใหมกับยาหรืออาหารเสริมเดิมที่ใชอยู หรือการใชซ้ำซอนกัน

 2. ใชยาใหถูกคน

 การสัง่จายยาเปนการจายยาเฉพาะคน เพราะตองมกีารเลือกยา และปรับขนาดการใหยา

ใหเหมาะสมเฉพาะบุคคล  การนำยาไปใชผิดคนอาจทำใหเกิดผลเสียตามมาได  ฉะนั้นไมควรใชยา

ของคนอื่นแมจะมีอาการคลายๆ กัน และไมควรนำยาที่เหลือของตัวเองไปใหคนอื่นใช เพราะนอก

จากจะไมถูกคนแลว ยานั้นอาจจะเสื่อมสภาพเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม

 3. ใชยาใหถูกขนาด

 การใชยาเกนิขนาดอาจกอใหเกดิอนัตรายได ขณะเดยีวกนัการใชยานอยเกนิไปกอ็าจไมเกดิ

ผลในการรักษา ขนาดของยาที่ใชจึงตองเปนไปตามที่แพทยหรือเภสัชกรแนะนำ ซึ่งจะแตกตางกัน

ไปตามอายุ  เพศ ภาวะของรางกาย (เชน อยูระหวางการตั้งครรภ ใหนมบุตร หรือเพิ่งฟนไข) และ

โรคอื่นๆ ที่เปนรวมตลอดจนสภาวะตับหรือไตที่ชวยขจัดยาออกจากรางกาย

 4. ใชยาใหถูกเวลา

 ยาท่ีใชตางเวลากนักอ็าจใหผลไมเทากนั ควรสอบถามเภสชักรใหแนใจชวงเวลาทีเ่หมาะสม

ในการใชยาแตละชนิด โดยยาชนดิเดยีวกัน อาจใหชวงเวลาทีต่างกนัเพือ่หวงัผลใหออกฤทธิใ์นคนละ

โรคกันและยาตัวเดียวกัน อาจจะมีการใชในมื้ออาหารที่ตางกัน เพื่อใหเหมาะสมเฉพาะบุคคล เชน 

ยากอนหรือหลังอาหาร ยากอนนอน และยาใชเฉพาะเวลา เพื่อใหยาออกฤทธิ์เต็มที่และหลีกเลี่ยง

อันตรายจากอาการขางเคียงของยา รวมถึงควรใชยาใหครบตามระยะเวลาดวย

 5. ใชยาใหถูกวิธี

 สอบถามแพทยหรือเภสชักรใหม่ันใจในวิธีการใชยา ไมวาจะเปนยารบัประทาน ยาอม ยาดม 

ยาทา ยาพน หรือ ยาเหน็บ เพื่อใหไดประโยชนจากยาอยางแทจริง เพราะโรคหรืออาการบางอยาง 

หากใชยาอยางถูกวิธีก็จะชวยออกฤทธิ์เฉพาะที่ และไมเกิดผลขางเคียงตอรางกาย



หลักการใชยา 5 ถูก

https://www.phuketprice.com

การเก็บรักษายาใหคงคุณภาพ

 ผูปวยสวนใหญมักเขาใจวาสามารถใชยาไดตราบใดท่ียายังไมหมดอายุ  แตความจริงแลว

การจัดเก็บยาที่ไมไดมาตรฐานจะทำใหยาเสื่อมสภาพและมีคุณภาพลดลงกอนที่จะถึงวันหมดอายุ 

เชน มีรูปราง สี กลิ่น  และรสชาติเปลี่ยนไป  รวมถึงปริมาณตัวยาสำคัญลดลง มีสารเจือปน ซึ่งไม

สามารถสังเกตเหน็ได ทำใหเมือ่นำไปใชแลวไมไดผลการรกัษาอยางทีต่องการ และอาจเปนอนัตราย

ถึงชีวิตได



หลักการใชยา 5 ถูก

สาเหตุที่อาจทำให ยาของคุณเสื่อมสภาพ

 ไมวาจะเปนยาสามัญประจำบานที่ใชสำหรับรักษาอาการเจ็บปวยระดับต่ำ เชน อาการปวด

ศรีษะ ยาลดไข หรือแมแตยาจากใบสัง่ยาทีจ่ำหนายโดยทางแพทยผูเช่ียวชาญเพือ่รกัษาโรคประจำตัว

ระดับปานกลางจนถงึขัน้รนุแรง กล็วนแตจำเปนทีต่องมกีารจดัเกบ็ยาอยางถกูตอง เพราะไมเชนนัน้

อาจทำใหยาของคุณเกิดการเสื่อมสภาพดวยปจจัยตาง ๆ ของสภาพแวดลอมรอบตัวได ดังตอไปนี้

แสงแดด

 ตวัยาหลายชนดิหากเมือ่โดนแสงแดดกอ็าจทำใหยาของคณุนัน้เกดิการเส่ือมสภาพไดไวกอน

กำหนด และอาจออกฤทธิใ์นการรกัษาไมเพียงพอ รวมท้ังไมควรแกะเม็ดยาออกมาจากบรรจภุณัฑ

อยางเดด็ขาด หากคณุยงัไมประสงคจะรบัประทาน เพราะเมือ่ใดทีค่ณุทำการแกะยาออกมา กอ็าจ

ทำใหยามีโอกาสโดนแสงจนทำใหยาเสื่อมสภาพรวมดวยได

ความชื้น

 ความชื้นรอบตัวคุณอาจสามารถทำใหตัวยาเกิดการสลายตัว และสงผลใหสารที่เคลือบอยู

บนยาเกิดการบวม  จนเกาะกันเปนกอนข้ึน  ซึ่งสงผลใหยาประจำตัวคุณนั้นอาจมีการเส่ือมสภาพ 

ทางทีด่คีวรปดฝาภาชนะทีบ่รรจยุาใหสนิททกุครัง้เพ่ือปองกนัอากาศเขาไปจำนวนมากในการสราง

ความชื้น

อุณหภูมิ

 ยาทุกประเภทมักจะมีการระบุไวขางฉลากถึงวิธีการจัดเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม บาง

ชนดิอาจจำเปนตองแชเยน็ หรอืบางประเภทอาจจำเปนตองเกบ็ไวทีอ่ณุหภูมหิอง ดงัน้ันคณุควรอาน

คำแนะนำอยางละเอียด และโปรดปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมอยากใหยาของคุณเสื่อมสภาพ

โดยไว

อากาศ

 ปดฝาภาชนะใหสนิทเสมอหลังจากการรับประทานยาเสร็จสิ้น  เพราะเนื่องจากในอากาศ

ภายนอกรอบๆ ตัวเราประกอบดวยกาซตางๆ ที่สามารถสงผลเรงยาใหเสื่อมสภาพไวกวาเดิมได

http://www.idoctorhouse.com



หลักการใชยา 5 ถูก

https://chulalongkornhospital.go.th



หลักการใชยา 5 ถูก

ขอควรปฏิบัติในการเก็บรักษายา

 1. เก็บยาใหพนแสงแดด ความรอน ความชื้น ไมเก็บในหองน้ำ หองครัว หรือตูเย็น แมแต

     ยาน้ำเชื่อม หรือยาแกไอ ก็ไมควรแชตูเย็น

 2. ควรเก็บไวในอุณหภูมิที่ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส

 3. แยกยาที่ใชภายนอก ออกจากยากิน

 4. ปดฝาใหสนิทเมื่อไมไดใชยา และเก็บใหพนมือเด็ก

 5. ตรวจสอบวันหมดอายุของยาที่เก็บไวเปนระยะ ๆ เพื่อปองกันยาเสื่อมคุณภาพ

 6. ควรจัดเก็บยาพรอมฉลากยา ไมควรเก็บยาตางชนิดกันในบรรจุภัณฑเดียวกัน

 7. สำหรับยาที่เก็บในตูเย็น ควรแยกจากอาหาร และไมเก็บในชองแข็ง ฝาตูเย็น หรือชอง

     แชผัก เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนเย็นเกินไป

แหลงที่มาของขอมูล : 
 https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/drug-use/
 https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1224299
 https://www.posttoday.com/life/healthy/526619
 https://hellokhunmor.com/วิธีจัดเก็บยา-วิธีกำจัดยา



เรียบเรียงโดย     อรุณี ปาลี , รจเรข อินทโชติ ซากาโมโต  
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยทั่วไปฯ 

“  ความสัมพันธดี ... 
   งานไดผล...คนเปนสุข ”

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”

https://www.uptosuccess.net

 มนุษยมีความสัมพันธกับผูอื่นอยูตลอดเวลา   ความสามารถและบุคลิกลักษณะใน

การสัมพันธกับผูอื่นของแตละคนแตกตางกันไป บางคนก็เปนที่รักใครพอใจของคนรอบขาง

และตองการทำงานรวมดวยมากมาย   ในขณะที่บางคนก็ไมคอยมีใครอยากจะเขาใกลหรือ

ไมอยากทำงานดวย  คนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีสงผลรูสึกมีคุณคาในตนเอง รูสึกปลอดภัย สงบ

สขุ  ทำงานไดสำเรจ็ตามเปาหมายขององคกร  สำหรบัคนทีม่มีนษุยสมัพนัธไมดสีงผลใหเกดิ

ผลกระทบทำใหอยูรวมกันไมมีความสุข  กอเกิดความขัดแยง  การทำงานไมมีประสิทธิภาพ 

นำไปสูการทะเลาะวิวาทได ดังนั้นการที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นไดนอกจาก

ความสามารถและบุคลิกเฉพาะตัวแลว  ควรตองหมั่นฝกฝนตนเองในเรื่องมนุษยสัมพันธเพ่ือ

กอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม



มีคำกลาวไววา “ มนุษยเปนสัตวสังคม”

 อริสโตเติล ( Aristotle ) นักปราชญชาวกรีก ไดกลาววาวา “ มนุษยเปนสัตวสังคม ” ใช

ชีวิตอยูรวมกัน เปนหมู เปนเหลา เปนกลุม เปนพวก มีปฏิสัมพันธรวมกัน การที่มนุษยอยูรวมกัน 

ทำใหพวกเขารูสึกปลอดภัย ซึ่งเปนสัญชาตญาณของมนุษย 

 คธี เดวสิ (Davis 1957) กลาววา “ มนษุยสมัพนัธ ” เปนการจงูใจบคุคลในกลุมใหรวมมอื

กันเพื่อทำงานอยางมีประสิทธิภาพบังเกิดผลเปนที่นาพอใจทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม  

          การเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการทำงานควรจะเริ่มจากการวิเคราะหตนเองและลงมือ

ปรบัเปลีย่นตนเองเพือ่ใหอยูรวมกบัผูอืน่อยางมคีวามสขุนาจะงายและดกีวาการมุงปรับเปลีย่นผูอืน่

หรือสิ่งแวดลอม   เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่ดีและความรูสึกที่ดีกับผูอื่นในที่สุดก็จะไดปฏิกิริยาตอบ

สนองที่ดีจากผูอื่นกลับคืนมา

         ดังมีคำกลาวในบทกลอนตอนหนึ่งวา 

   “....ใหทานทานจักให ตอบสนอง 

                    นบทานทานจักปอง นอบไหว 

                              รักทานควรครองความรัก ไวนา 

                     สามสิ่งนี้เวนไว แดผูทรชน...”

          บทกลอนดังกลาวหมายถึง บุคคลใหสิ่งใดแกผูอื่นแลวมีแนวโนมจะไดรับสิ่งนั้นสะทอน

กลับคืนมา ซึ่งบางที อาจมิใชสิ่งของหรือเงินทองเสมอไป   แตเปนความรูสึกปลาบปลื้มใจ  สุขใจ 

ภาคภูมใิจในตนเอง ความรูสกึดีๆ  นีเ้ปนผลทีเ่กดิข้ึนในใจของเราเองโดยทีค่นอืน่ไมตองนำความรูสกึ

นี้มาใหและนับวามีคาสูงสง และไมสามารถซื้อหาดวยเงินได

https://thaipublica.org

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



 มนุษยสัมพนัธทีด่ ีโดยเฉพาะในการทำงานรวมกับผูอืน่นัน้ แทจรงิแลวมทีีม่าทีไ่ปและแสดง

ผลลพัธทีดี่ได  เราอยากใหคณุเขาใจงายๆ ดวย แผนผงัแสดงองคประกอบและผลของการสราง

มนุษยสัมพันธของคนเรา

มนุษยสัมพันธ

   การเขาใจตนเอง   เขาใจสิ่งแวดลอม      เขาใจและยอมรับผูอื่น

ปรับตนใหเขากับผูอื่น
และสิ่งแวดลอม

แลกเปลี่ยนผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน

ตนเองเปนสุข             สังคมมีประสิทธิภาพ              ผูอื่นเปนสุข

 จากแผนผงัแสดงเหน็ไดวา  มนษุยสมัพนัธ ในการทำงานรวมกบัผูอืน่น้ัน ม ี3 องคประกอบ 

คือ 

 1. การเขาใจตนเอง เปนการทำความรูจักตัวเองอยางแทจริงทั้งดีและไมดี  แลวปรับปรุง

ตนในสวนที่เปนไมดีที่อาจสรางปญหาและอุปสรรคในการทำงานใหดีขึ้น 

 2. การเขาใจและยอมรับผูอื่น เปนการทำความรูจักขอดีและไมดีของเพื่อนรวมงาน ยอม

รับความแตกตางระหวางบุคคลและปรับปรุงตนใหเขากับเพื่อนรวมงานไดดี

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



  3. ความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม  ในที่ทำงาน  เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมในที่

ทำงานแลวปรบัปรงุใหดขีึน้ ซ่ึงเมือ่ปรบัตวัใหเขากบัผูอืน่และส่ิงแวดลอมไดจะสงผลตอมนษุยสมัพันธ

ในองคกร เมื่อมนุษยสัมพันธในองคกรดีจะทำใหอยูรวมกันอยางมีความสุขได

https://img.freepik.com

สรางความสัมพันธที่ดีเริ่มตนไดดวย.. “ เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น ” 

  1. มองตนเองตรงตามความเปนจรงิ โรเจอร ซ่ึงเปนผูนำของนกัจิตวทิยากลุมมนษุยนยิม 

กลาววา “ ความคดิความรูสกึทีเ่ปนขอสรปุตอตนเองของบคุคล เปนผลจากประสบการณในชีวติที่

ไดจากการปฏสิมัพนัธกบับคุคลรอบขาง บางครัง้มกีารเขาใจตนเองผดิจากประสบการณบางประการ 

ทำใหบุคคลมักจะมีทั้งขอดีและขอเสียจากประสบการณที่ผานมาแตกตางกันไป  ดังนั้นบุคคลควร

หมั่นสำรวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอ  โดยอาจจะพูดคุยกับคนใกลชิดวามีความคิดเห็นกับมุมมอง

ความคิด พฤติกรรมที่แสดงออกไปอยางไร  เพื่อนำมาปรับปรุงแกไขตนเองในการอยูรวมกันกับคน

อื่นหรือผูรวมงาน ”

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



https://www.wethinktwice.acf.hhs.gov

 2. มุงใหความสนใจและคิดถึงจุดดีของผูอื่น จะสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เกิด

ความคิดความรูสึกที่ดีตอผูอื่นมากขึ้น ทานพุทธทาสภิกขุ ไดกลาวถึงการมองผูอื่นในแงดี ดังนี้ 

            “ เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือกเอา สวนที่ดีเขามีอยู  

                     เปนประโยชน แกโลกบางยังนาดู สวนที่ชั่ว   อยาไปรูของเขาเลย 

              จะหาคน มีดีโดยสวนเดียว อยามัวเที่ยว คนหาสหายเอย

                     เหมือนเที่ยวหา หนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคย มองแตดีมีคุณจริง ” 

         

 จากคำสอนของทานพุทธทาสภิกขุดังกลาว ชี้ใหเห็นวา   มนุษยเราทุกคนตางมีสวนที่ไมดี

อยูในตนเองดวยกนัทัง้น้ัน ควรถอืเปนเรือ่งปกต ิธรรมดา พยายามมองขามความไมดแีละเลอืกสวน

ดีๆ ของผูอื่นมาเปนประโยชนในการทำงานรวมกัน จะชวยใหบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นได การ

มองกนัในแงดนีัน้เปนประโยชนทัง้กบัผูมอง ผูถกูมองและหนวยงานเองก็ไดรบัประโยชนเชนเดยีวกนั

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



 3. “ สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันใหยั่งยืน ” ทำไดโดย

 1. ยิม้แยมแจมใส ใบหนาทีย่ิม้แยมแจมใสอยูเสมอ จะทำใหรูสกึเกิดความรัก ความนบัถอื

ขึ้นมาทันที และทำใหเกิดความกระตือรือรนในการทำงานรวมกัน

 2. จำชื่อคนอื่นไดอยางถูกตอง  จะทำใหเจาของชื่อ เกิดความภาคภูมิใจ ไดรับความใสใจ 

รูสึกวามีความสำคัญ

 3. จริงใจตอกัน เปนกันเอง เปดเผย และไมระแวงกัน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นปรึกษากันได 

 4. ชวยเหลือกัน ทำใหคนเราไดใกลชิดสนิทสนมกัน มีความสามัคคีและสรางความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

 5. มนีำ้ใจตอกนั การมจีติเมตตากรณุา รูจักเอือ้เฟอเผ่ือแผตอผูอืน่ และการรวมทกุขรวม

สุขกับเพื่อนรวมงาน 

 6. ใหเกียรติกัน ไมลบหลูดูถูกกัน ไมลอเลียนใหเพื่อนรวมงานใหอับอาย หรือแสดงความ

เปนกันเองมากเกินไปจนขาดความเกรงใจ

 7. เปนผูฟงที่ดี  สนใจและใสใจในเรื่องที่บุคคลอื่นพูดโดยการรับฟงอยางตั้งใจ

https://thecompanythai.com

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



แหลงที่มาของขอมูล :
 1. บุษบง ธัยมาตร.(2560). การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน HUMAN RELATIONSHIPS. 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. 2(6) (ฉบับพิเศษ): 136(47):353-368.
 2. https://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations.htm
 3. https://personnel.rmutk.ac.th/upload/km/file11.pdf

 การเริ่มตนดวย สัมพันธภาพดี  มีชัยไปกวาครึ่ง  การเขาใจตัวเอง  เขาใจผูอื่น  และเขาใจ

สิ่งแวดลอม นำไปสูการปรับปรุงตนเองของบุคคล  มองขามขอไมดี  และเลือกขอดีมาใชประโยชน

ในการสงเสริมมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานชวยใหบุคคลในองคกร

ทำงานรวมกันอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

https://campus.campus-star.com

“ความสัมพันธดี ... งานไดผล...คนเปนสุข”



เรียบเรียงโดย     อัมพันธ  มังโส
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร

มะเร็งเตานม  โรคทางพันธุกรรม
 รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง

https://www.bangkokpattayahospital.com

ตรวจกอน รูกอน รักษาได้

มะเร็งเตานม
มะเร็งรายอันดับ 1

ที่คราช�ว�ตผูหญิงไทย

 มะเร็งเตานม  เกิดจากความผิดปกติของเซลลที่อยูภายในทอน้ำนมหรือตอมน้ำนม เซลล

เหลานี้มีการแบงตัวผิดปกติไมสามารถควบคุมได   มักแพรกระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง ไปสู

อวยัวะท่ีใกลเคยีงเชน ตอมนำ้เหลอืงท่ีรกัแร หรือแพรกระจายไปสูอวยัวะทีอ่ยูหางไกล เชน กระดกู 

ปอด ตับ และสมอง เชนเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ

 มาทำความรูจักกับเตานมกันเถอะ

 เตานมนั้นมีสวนประกอบอยูหลายชนิด เชน ไขมัน (fat cells) ตอมน้ำนม (lobule) ที่ทำ

หนาที่ผลิตน้ำนม และทอนํ้านม (duct) ทำหนาที่รวบรวมน้ำนมที่ผลิตจากตอมน้ำนมมายังหัวนม 

เซลลตางๆ เหลานีส้ามารถกลายพนัธุเกดิเปนมะเรง็ไดทัง้นัน้ แตทีพ่บบอยทีสุ่ดทีเ่กดิความผดิปกติ 

และทำใหเกิดมะเร็งเตานม คือ เซลลทอนํ้านม

 ดังนั้น มะเร็งเตานมชนิดที่พบบอยที่สุดคือ  มะเร็งเตานมชนิดลุกลามจากทอน้ำนม หรือ

มะเร็งของทอน้ำนม จึงมีชื่อเรียกวา invasive ductal carcinoma และชนิดของมะเร็งที่พบนอย 

คือ มะเร็งของตอมนํ้านม ที่มีชื่อเรียกวา invasive lobular carcinoma ซึ่งมะเร็งทั้งสองชนิดนี้มี 

วิธีการรักษาเหมือนกัน และอีกชนิดสุดทาย   ซึ่งพบเปนกอนที่เตานมเกิดจากมะเร็งจากที่อื่นแพร

กระจายมา  เรียกวา metastatic carcinoma ซึ่งอันนี้ การรักษาจะไมเหมือนกับมะเร็งที่เกิดจาก

เตานมและตองรักษาตามชนิดของมะเร็งตัวแมที่สงเซลลแพรกระจายมา



มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง

www.praram9.com 

สาเหตุของมะเร็งเตานม

 1. ความผิดปกติทางกรรมพันธุ  คือ มีประวัติคนในครอบครัวเปนมะเร็งเตานม  ยิ่งถามี

ญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานมก็ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ผูหญิงที่มีแม นองสาว พี่สาว หรือบุตรเปนมะเร็ง

เตานมกอนอายุ 50 ควรตองไดรับการตรวจเช็คมะเร็งเตานม

 2. อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของยีนในเซลลเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิด

มะเร็งได

 3. มปีระจำเดอืนอายนุอย (นอยกวา 12 ป) หรอืหมดประจำเดือนชา (มากกวาอายุ 50 ป) 

ทำใหรางกายสัมผัสกับฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนานกวาผูหญิงปกติ

 4. เพศ ผูชายอาจเปนมะเร็งเตานมไดแตนอยกวาผูหญิงมาก ผูหญิงมีโอกาสเปนมะเร็ง

เตานมมากกวาผูชายถึง 100 เทา



 5. เตานมมเีนือ้เยือ่แนน หมายถงึ มตีอมนํา้นมมากกวาผูหญงิทัว่ไปทำใหมคีวามเสีย่งเพิม่

ขึ้น และอีกนัยหนึ่ง คือ ทำใหแพทยพบความผิดปกติไดยากขึ้น  ไมวาจะเปนการตรวจเตานมหรือ

การใชเครื่องมือชวยวินิจฉัย

 6. เชื้อชาติ มีความสำคัญ ผูหญิงตะวันตกมีความเสี่ยงสูงกวาผูหญิงชาวเอเชีย

 7. ประวัติดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล  เหลาเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเตานม ผูหญิงที่ดื่ม

มากกวา 2-5 แกวตอวัน มีความเสี่ยงสูงกวาผูหญิงที่ไมดื่ม 1.5 เทา

 8. อวน ความอวนนอกจากจะทำใหความเสีย่งตอการเกดิโรคหวัใจ เบาหวานเทานัน้ ยงัทำ

ใหความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้น

 9. ไมเลี้ยงลูกดวยนมมารดา เนื่องจากชวงใหนมบุตรจะทำใหมารดาไมมีประจำเดือนมา 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนและปองกันมะเร็งเตานมได

 ลักษณะที่บงชี้หรือตองสงสัยวาอาจจะเปนมะเร็งเตานม (Breast Cancer) ซึ่งควรไป

ปรึกษาแพทยทันที

www.praram9.com 

มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง



การจำแนกระยะของมะเร็งเตานม

https://www.roche.co.th

https://storage.yanhee.co.th

มะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก มะเร็งเตานมระยะลุกลาม มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย

มะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก     มะเร็งเตานมระยะลุกลาม      มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย

มะเร็งเตานมระยะที่ 0 : 
เซลลมะเร็งเพิ่งกอตัว ยังอยู
ภายในเนื้อเยื่อ ณ จุดที่กอ
ตัว และยังไมแบงตัวลุกลาม
สูภายนอกพื้นที่

มะเร็งเตานมระยะที่ 2 : 
เชื้ออาจเริ่มแพรกระจายไป
ยังตอมน้ำเหลือง กอนเนื้อ
จะมีขนาด 2-5 เซนติเมตร

มะเร็งเตานมระยะที่ 1 : 
เชื้อจะยังไมกระจายโดยกอน
มะเร็งจะมีขนาดเล็กกวา 
2 เซนติเมตร

มะเร็งเตานมระยะที่ 3 : 
เชื้อจะเขาสูตอมน้ำเหลือง
อยางมากทำใหเนื้อบริเวณ
รักแรติดกับอวัยวะใกลเคียง 
ในระยะนี้กอนเนื้อจะมีขนาด
มากกวา 5 เซนติเมตร

มะเร็งเตานมระยะที่ 4 : 
เชื้อจะแพรสูอวัยวะอื่น ๆ 
ในรางกาย เชน สมอง กระดูก 
หรือปอด เปนตน ระยะนี้
กอนเนื้อจะมีขนาดไดหลายขนาด

มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง



รักษามะเร็งเตานมไดอยางไรบาง  

 หากไดรับการวินิจฉัยและทราบระยะของเชื้อมะเร็งแลวจะสามารถทำการรักษาตอไปซึ่งมี

อยูหลายวธิทีัง้การผาตัด การใชยาตานฮอรโมน การฉายรงัส ีและการใชเคมบีำบดัโดยการตดัสนิใจ

เลือกวิธีการรักษาตองขึ้นอยูกับดุลยพินิจจากแพทย  และปจจัยดานอื่นๆ ของผูปวยดวย  สำหรับ

รายละเอียดการรักษาสามารถอธิบายใหเขาใจงายๆ ดังนี้

 1. รักษาดวยการผาตัด : มีอยูหลายรูปแบบทั้งการผาตัดเตานมออก ผาตัดตอมน้ำเหลือง

บริเวณรักแร และการผาตัดเสริมหนาอกหลังการรักษามะเร็งเตานม

 2. รกัษาดวยเคมบีำบดั : เปนการใชยาทีม่คีณุสมบตัใินการยบัยัง้หรอืทำลายเชือ้มะเรง็เพือ่

หยดุการแพรกระจายและอาจมีผลขางเคยีงจากการรบัยาทีแ่ตกตางกนัขึน้อยูกบัชนดิยาและรางกาย

ของผูปวย

 3. รักษาดวยการฉายรงัส ี: เปนการใชรังสเีพือ่ยบัย้ังและทำลายเซลลมะเรง็โดยตองทำการ

ฉายรังสีอยางตอเนื่องตามกำหนดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชรักษารวมกับวิธีผาตัดเตานมไดดวย

 4. รักษาดวยการใชยาตานฮอรโมน : การรักษาดวยวิธีนี้ตองผานการวินิจฉัยลักษณะ

ของเชื้อกอนหากสอดคลองกับฮอรโมนจะสามารถใชยาประเภทนี้รักษาได โดยตองทานยาตอเนื่อง 

5-10 ป

 5. รักษาดวยยาตรงเปา : เปนการใชยาที่ออกฤทธิ์ที่มีความจำเพาะ   สามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโต และการแพรกระจายของเซลลมะเร็งทำใหเซลลมะเร็งตายโดยตัวของมันเอง โดยการ

กระตุนระบบภูมิคุมกันใหมาทำลาย หรือกระตุนการสงสารเคมีที่เปนพิษตอเซลลทะเร็งมาทำลาย

เซลลมะเร็งเอง

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

 1. ตรวจเตานมดวยตนเอง โดยคลำเตานม หากอนดวยตนเอง หลังจากหมดประจำเดือน

ประมาณ 1 สัปดาห สามารถตรวจไดทุกเดือน

           2. ตรวจแมมโมแกรม โดยเฉพาะสตรีที่อายุเกิน 40 ป ควรตรวจทุกป

  3. การตรวจคลำเตานมโดยแพทยและพยาบาล

การปองกันมะเร็งเตานม

 การปองกันไมสามารถทำได 100% เนื่องจากปจจัยความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดนั้น

มีอยูดวยกันหลายประการ   ผูหญิงไทยจึงควรปองกันตนเองเทาที่ทำไดผานการดูแลสุขภาพหมั่น

มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง



ออกกำลังกาย และเขาตรวจมะเร็งเตานมดวยเครื่อง Mammogram  ตามกำหนดอยางเหมาะสม  

ความเสี่ยงของมะเร็งเตานมในผูหญิงนั้นเปนสิ่งที่ไมควรมองขาม  ตองสังเกตอาการของตนเองอยู

เสมอโดยเฉพาะผูที่มีความเสี่ยง ถึงแมภัยจากมะเร็งเตานมจะนากลัว และเปนมะเร็งอันดับหนึ่งใน

ผูหญิง แตก็สามารถปองกันได ดวยการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และที่

สำคญั ควรหม่ันตรวจสขุภาพประจำป โดยเฉพาะ “การตรวจคดักรองมะเรง็เตานม” ซึง่มปีระโยชน

คือ จะชวยใหสามารถตรวจพบการเกิดโรคไดตั้งแตยังไมมีอาการ  อันจะชวยลดอัตราการเสียชีวิต

จากโรคมะเร็งเตานมได

https://www.sikarin.com

แหลงที่มาของขอมูล : 
 https://www.roche.co.th/th/disease-areas/breast-cancer.html
 https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Breast-Cancer-
  symptom-and-phase
 https://www.praram9.com/breast-cancer-staging/

มะเร็งเตานม โรคทางพันธุกรรม รูทันไดดวยการตรวจคัดกรอง



เรียบเรียงโดย     พลวริษฐ ภัทรสุทธิพงษ               พรวิมล บุญมา
พยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร    งานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส

โรคผิวหนังในผูสูงอายุ และการดูแลรักษา

โรคผิวหนังในผูสูงอายุ และการดูแลรักษา

 เมื่อคนเราเริ่มอายุมากขึ้น  ก็จะมีการเสื่อมของอวัยวะทุกระบบของรางกาย ซึ่งจะชาหรือ

เร็วขึ้นอยูกับสภาพของอวัยวะและการดูแลสุขภาพ

 ผิวหนังก็เชนกัน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น ไดมีผูทำการศึกษาทางจุลทรรศน

อิเลก็ตรอนพบวาเสนใยอลีาสตกิเริม่มกีารเปลีย่นแปลงตัง้แตอาย ุ30 ป โดยพบการเปลีย่นแปลงที

ละเล็กทีละนอย

 ปญหาผิวหนังของผูสูงอายุ

 ในผิวของผูสงูอายุย่ิงถาไดรับแสงแดดมากขึน้ เสนใยอีลาสตกิเหลานีจ้ะถูกเปลีย่นแปลงเพิม่

มากขึ้น สงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมองเห็นไดดวยตาเปลา คือ ผิวซีด เกิดริ้วรอยเหี่ยวยน 

ผวิหนงัหยาบ หลอดเลอืดเปราะเกดิรอยฟกชำ้งาย มีจดุกระดำกระดาง มเีนือ้งอกเกิดข้ึนตามคอและ

ใบหนา ซึง่เรยีกวา “กระเนือ้” พวกน้ีลกัษณะเปนเนือ้งอกชนดิธรรมดา บางรายอาจเกดิมะเรง็ผวิหนงั

ภาพแสดงมะเร็งของไฝ
ระยะเร�่มตน

ภาพแสดงผิวหนังเหี่ยวยน
เนื่องจากแสงแดด

 บางรายพบมีจุดขาวๆ เกิดขึ้น ลักษณะเปนรูปกลมเล็กๆ ตามหลังมือและแขน 2 ขาง โดย

เฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีถูกแสงแดด นอกจากน้ันภูมิตานทานในผูสูงอายุอาจมีการเปล่ียนแปลงไป 

ทำใหมีโอกาสติดเชื้อโรคงาย ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา

 ผวิของผูสูงอายโุดยท่ัวไปมีลกัษณะแหง เปนขยุ และคนั เนือ่งจากการเสือ่มสภาพการทำงาน

ของตอมไขมันซึ่งผลิตไขมันนอยลง ทำใหความตานทานของผิวตอแสงแดด ลม ฟา อากาศ และแรง

กระแทกเปลี่ยนแปลงไป เกิดอาการแพสิ่งตางๆ ไดงาย เวลารับประทานยาทั่วๆ ไป จะมีอาการแพ

งายกวาคนปกติในวัยหนุมสาว
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ภาพแสดงเล็บงุม

ภาพแสดงกระเนื้อ ภาพแสดงผิวหนังเสื่อมสภาพ
จากแสงแดดในผูสูงอายุ

 บริเวณเล็บจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคือ มีสีขุน เหลือง เล็บเริ่มผุ เปราะ หักงาย ปลายเล็บอาจ

แยกเปนขั้นๆ บางรายเล็บอาจยาวโคง และงุมคลายเล็บนก (Onychogryphosis) บางรายมีอาการ

อักเสบบวมแดงจากการติดเชื้อราหรือแบคทีเรียรวมดวย เปนตน

 สวนผมจะเริ่มรวง  บางลง  และมีเสนเล็ก  ผมจะเริ่มหงอก ขนบริเวณที่ตางๆ เชน รักแร 

หัวเหนา จะลดนอยลง

 โรคผิวหนังในผูสูงอายุ

 สำหรบัโรคผวิหนงัทีม่ลีกัษณะเปนรอยนนูคลำ้ขนาดเลก็ ลกัษณะเปนเนือ้งอกซึง่มกัเกดิขึน้

บริเวณใบหนา คอ และลำตัว มีชื่อภาษาอังกฤษวา  “เซบบอเรอิก เคอราโตซิส ( Keratosis, 

Seborrheic )” หรือกระเนื้อ พวกนี้ไมมีอันตราย

 ถามเีน้ืองอกขึน้อยางผิดปกติบรเิวณผวิหนงั หรือเมือ่เกิดปญหาเกีย่วกบัผวิหนงัในผูสงูอาย ุ

เชน ผิวหนงัอกัเสบจากการระคายเคอืง หรอืการแพยา ควรปรกึษาแพทยเพือ่ปองกนัการแพรกระจาย 

และการเปนเรื้อรัง เนื่องจากในผูสูงอายุการตอบสนองตอการรักษาจะไมสูดีนัก แผลมักจะหายชา 

ดังนั้นการใหการวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็วจึงเปนสิ่งที่จำเปน



ภาพแสดงสิวในผูสูงอายุ

ภาพแสดงซ�ไนล เลนติโก ภาพแสดงผิวหนังอักเสบรุนแรง

 สิวในผูสูงอายุ  มักพบในคนสูงอายุ ที่โดนแสงแดดมากและนานๆ  เชน ชาวนา ชาวสวน 

มกัพบเปนสวิอดุตนัหวัปดบรเิวณรอบๆ ตาและโหนกแกมและอาจจะขยายเปนสวิหวัเปด ไมมลีกัษณะ

เปนสิวอักเสบ บวมแดง

 จุดดางดำในผูสูงอายุ(ซีไนล เลนติโก : Senile lentigo หรือ Lentigo senilis) เปนผื่น

ราบสีน้ำตาลขนาดเลก็ขอบเรยีบรูปรางกลมซึง่ปรากฎทีห่นา คอ หรอื หลังมอืในผูสงูอายจุำนวนมาก 

สาเหตุเกิดจากการมีเม็ดสีในผิวหนังมากขึ้นที่ผิวหนังบริเวณนั้น ผื่นเหลานี้ไมมีอันตรายแตอยางใด

แมวาผืน่เหลานีจ้ะเกีย่วของกบัการมอีายมุากขึน้ แตสาเหตุหลกัของผ่ืนชนดินีไ้มใชอายแุตเปนการ

สัมผัสแสงแดดและลมมาเปนเวลาหลายป

 รอยเห่ียวยนในผูสงูอาย ุ(แอคตนิคิ อลีาสโตสสิ) เปนการแกตวัของผวิหนงัทีเ่กดิขึน้กอน

วัย เกิดจากการเสื่อมสภาพของ เนื้อเยื่อยืดหยุนในชั้นผิวหนังแทเนื่องจากการสัมผัสแสงอาทิตยเปน

ระยะเวลานาน
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แหลงที่มาของขอมูล : 
 ศ.ดร.นพ.ธัมมทิวัตถ  นรารัตนวันชัย แพทยผูเช่ียวชาญดานโรคผิวหนังและเวชศาสตรชะลอวัยและ
ฟนฟูสุขภาพ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรุงเทพมหานคร
 https://anti-aging.mfu.ac.th/admin/uploadCMS/research/2aWed125257.pdfdf (mfu.ac.th)

การดูแลปองกันผิวของผูสูงอายุ

 ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน  การปองกันดูแลผิวหนังจึงจำเปน และควรปฏิบัติตั้งแตเนิ่นๆ 

โดยสามารถปฏิบัติดังนี้

 1. ไมควรอาบน้ำรอน 

 2. ควรใชครีมทาผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว โดยทาหลังอาบน้ำ 

 3. สวมใสเสื้อผาที่เหมาะสม 

 4. ใชเครื่องสำอางเทาที่จำเปนและปลอดภัย 

 5. ควรใชครีมกันแดดเพื่อปองกันไมใหผิวถูกแสงแดดมากเกินไป 

การเลือกผลิตภัณฑเพิ่มความชุมชื้นในผูสูงอายุ

 ผิวของผูสูงอายุมักจะแหง   ควรเลือก ผลิตภัณฑเพิ่มความชุมชื้น  ดังนี้

 - ประเภทเคลือบผิวหนังปดกั้นไมใหน้ำซึมผาน (occlusive) ออกฤทธิ์ปดกั้นการซึมผาน

ของน้ำในผิวหนังออกสูภายนอกเมื่อทาบนผิวหนังจะคลุมผิวหนังทำหนาที่คลายเกราะออนๆ ปองกัน

สารเคมีไมใหระคายผิวหนัง สังเกตสารที่ระบุขางขวด สารประเภทนี้ ไดแก lanolin, petroleum 

และ mineral oil

 - ประเภทดดูนำ้ใหผวิหนงั (humectant) จะชวยเพิม่ความชุมชืน้ใหกับผวิหนงั โดยการจบั

น้ำจากบรรยากาศ และ รักษาน้ำบนผิวหนังไวไมใหระเหยไป สารกลุมนี้ไดแก lactic acid, urea, 

glycerol และ polyol

 - ประเภทปองกันแสงแดด (sun block) มอยสเจอรไรเซอรที่มีสารกันแดดผสมอยู จะชวย

ปองกันแสงอัลตราไวโอเลตเอและบี (UVA, UVB)   ที่มาทำลายผิวหนังที่มีมอยสเจอรไรเซอรตาม

ธรรมชาติ  สารประเภทนี้ไดแก Titanium dioxide, Octyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl 

p-Methoxycinnamate เปนตน
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