
รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๐ 
สาระน่ารู้ประจ าวันจันทร์  ท่ี ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  จริงหรือไม?่ กินหวานมากไป เส่ียงอัลไซเมอร์ 
เราต่างก็ทราบดีว่าหากเราทานหวานมากเกินไป เราอาจเส่ียงเป็นโรคเบาหวานได้  แต่อันท่ีจริงแล้วการ

ทานหวานมากเกินไปส่งผลไม่ดีต่อร่างกายหลายอย่าง ท้ังโรคอ้วน โรคไต และอีกมากมาย ล่าสุด เฟซบุ๊คคุณหมอ
อาคิ หรือ Dr. Aki น าข้อมูลงานวิจัยมาเผยแพร่ว่า “การกินหวานมากไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์
ได้” 

โดยงานวิจัยนี้ให้เหตุผลว่า โรคสมองเส่ือม หรืออัลไซเมอร์ มีสาเหตุหนึ่งท่ีเกิดจากปริมาณโปรตีนผิดปกติ
ชนิดหนึ่งในสมองมากเกินไป ซึ่งโปรตีนชนิดนี้จะเข้าไปท าลายเซลล์สมองให้ตายไปเรื่อยๆ  จนเรากลายเป็นโรค
สมองเส่ือม 

ตามปกติแล้วเราจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งในร่างกาย ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณโปรตีนตัวนั้น แต่ในขณะเดียว
มันก็ท าหน้าท่ีหลักอย่างอื่น คือคอยท าลายอินซูลิน (ท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด) อีกด้วย หากเราทานหวานมาก 
ร่างกายก็จะต้องผลิตอินซูลิน เพื่อคอบควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดมาก และเอนไซม์ตัวนี้ก็ต้องออกมาคอยท าลาย
อินซูลิน โดยไม่สามารถเข้าไปควบคุมโปรตีนท่ีท าให้สมองเส่ือมได้อย่างเต็มท่ี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การทานหวานมาก เป็นสาเหตุหนึ่งในการเป็นโรคสมองเส่ือมได้  ทางท่ีดีเราไม่ควรทาน
อาหารที่มีรสหวานเกินไป รวมไปถึงเค็ม มัน เผ็ดมากเกินไป เพราะจะท าให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายเสียสมดุล 
ท าหน้าท่ีได้ไม่ดีพอ จนเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ นั่นเองค่ะ 

ที่มา www.sanook.com 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๐ 
สาระน่ารู้ประจ าวันอังคาร  ท่ี ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  “นีโอมัยซิน” คืออะไร ท าไมถึงห้ามใส่ในยาแก้เจ็บคอ 

หลายคนน่าจะเคยซื้อยาแก้เจ็บคอทาน เพราะหากเป็นอาการเจ็บคอเล็กๆ น้อยๆ จากการมีไข้ไม่สบาย ก็
ไม่อยากจะไปเสียเงินเข้าโรงพยาบาลพบหมอกันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมล่ะ แต่แพทย์หลายท่านออกมาแนะน าไว้
แล้วว่า หากเจ็บคอจากอาการไม่สบาย มีไข ้อาการเจ็บคอจะค่อยๆ ดีขึ้นตามอาการไข้ โดยไม่ต้องทานยาฆ่าเช้ือ ท่ี
หลายๆ คนแอบซื้อทานเอง 

แล้วยาอมแก้เจ็บคอล่ะ? ใครๆ ก็ไม่อยากทนเจ็บคอไปนานๆ เพราะนอกจากจะร าคาญแล้ว ยังทานอะไรก็
ไม่อร่อย ไม่สบายคอ อยากหายเร็วๆ ยาอมแก้เจ็บคอหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง มีให้เลือกหลากหลาย แต่กลายเป็น
ว่ายาแก้เจ็บคอเหล่านี้ มีส่วนผสมของยาฆ่าเช้ือด้วยเนี่ยสิ  

“นีโอมัยซิน” คืออะไร? 

นีโอมัยซิน คือ ยาฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีไม่ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเจ็บคอ  แต่ออกฤทธิ์ได้ต่อ
แบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ เมื่อกลืนยาลงไปจะชักน าให้เกิดการด้ือต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มท่ีมีช่ือว่าอะมิโน กลัยโคไซด์ 
(Aminoglycoside) ท้ังกลุ่ม ซึ่งยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้เป็นยาท่ีใช้ช่วยชีวิตคนท่ีติดเช้ือด้ือยาในกระแส เลือด ดังนั้นการ
ทานยาแก้เจ็บคอท่ีมีส่วนผสมของนีโอมัยซิน จึงไม่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคออย่างตรงจุด 

หากทาน “นีโอมัยซิน” บ่อยๆ จะเป็นอันตรายอย่างไร? 

ยาแก้เจ็บคอท่ีมีส่วนผสมของนีโอมัยซิน หรือาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย หากเราทานบ่อยๆ ท้ังๆ ท่ีเราไม่ได้มีแบคทีเรียใน
ล าคอ หรือเป็นผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด อาจท าให้เราด้ือยาตัวนี้โดยใช่เหตุ จากการใช้ยาต้านแบคทีเรียท่ี
มากเกินความจ าเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

หากเราเจ็บคอ ควรท าอย่างไร? 

หากสะดวกก็ยังแนะน าให้ไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัย และรับยามารักษาให้ตรงกับสาเหตุจริงๆ หากเป็นการเจ็บคอ
จากอาการไม่สบาย มีไข้ จิบน้ าอุ่น ทานพาราเซตามอล ลดไข้ตามปกติจนอาการดีขึ้น อาการเจ็บคอก็จะค่อยๆ 
หายไปได้เอง แต่หากเป็นอาการเจ็บคอโดยไม่ทราบสาเหตุ แนะน าให้พบแพทย์ หรือปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยา
ทานเองค่ะ 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๐ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพุธ  ท่ี ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง ท่ึง! ตัวเลขผู้ป่วยไบโพลาร์เส่ียงฆ่าตัวตาย 1 ใน 5 ราย 

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม ท่ีโรงพยาบาลศรีธัญญา นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลง
ข่าวเนื่องในวันไบโพลาร์โลก (World Bipolar Day) ซึ่งตรงกับทุกวันท่ี 30 มีนาคมของทุกปี ว่า โรคไบโพลาร์ 
หรือโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคอารมณ์ผิดปกติท่ีพบได้บ่อยในท่ัวโลกประมาณ
ร้อยละ 1-2 ขณะท่ีองค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรคไบโพลาร์ เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากการ
เจ็บป่วยหรือความพิการ อันดับท่ี 6 ของโลก อย่างไรก็ตาม โรคไบโพลาร์สามารถรักษาและกลับมาใช้ชีวิตได้
ตามปกติเหมือนโรคเรื้อรังท่ัวไป ท่ีต้องได้รับก าลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้าง รวมท้ัง ได้รับการรักษาท่ี
ต่อเนื่อง แต่หากไม่ได้รับการรักษาหรือติดตามดูแลอย่างเหมาะสม จะสามารถกลับมาเป็นซ้ าได้ถึงร้อยละ 80-90 
ส าหรับกลุ่มเส่ียง ได้แก่ ผู้ท่ีมีญาติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคไบโพลาร์ มีวงจรการกิน  การนอนท่ีผิดปกติ มี
เหตุการณ์พลิกผันของชีวิต ตลอดจนมีการใช้สารเสพติด 

นพ.ศิริศักด์ิ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติคนไข้ในของโรงพยาบาลศรี
ธัญญาลดลง โดยไบโพลาร์จัดอยู่ในอันดับ 2 ของกลุ่มจิตเวชท่ีเข้ามารับการรักษา รองจากโรคจิตเภท ส่วนอัตรา
ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2558 มีผู้ป่วยโรคจิตเวชอยู่ท่ี 117,000 ราย ส่วนใหญ่มาจาก กทม. และ                
จ.นนทบุรี ซึ่งโรคไบโพลาร์พบมากเป็นอันดับท่ี 3 มีจ านวนผู้ป่วยถึง 9,100 ราย รองจากโรคจิตเภท และโรค
ซึมเศร้า ท้ังนี้ สังเกตอาการผู้ป่วยไบโพลาร์ โดยจะมีอารมณ์แปรปรวนท่ีผิดปกติแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ 
อารมณ์เศร้าหรืออารมณ์รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ ในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้า (Depression) ผู้ป่วยจะมีอารมณ์
เศร้า หดหู่ ร้องไห้ง่าย เบ่ืออาหาร เช่ืองช้า ลังเล ตัดสินใจไม่แน่นอน ไม่มั่นใจตัวเอง คิดช้า ไม่มีสมาธิ  รู้สึกว่าชีวิต
ตนเองไม่มีคุณค่า และมีความคิดฆ่าตัวตาย ส่วนในช่วงท่ีมีอารมณ์รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ (Mania) ผู้ป่วยจะรู้สึก
มีความสุขมาก อารมณ์ดี คึกคัก มีก าลังวังชา ขยันกว่าปกติแต่ท าได้ไม่ดี นอนน้อยลง พูดคุยทักทายผู้อื่น แม้แต่กับ
คนแปลกหน้า พูดมาก พูดเร็ว กิจกรรมทางเพศเพิ่มข้ึน ใช้จ่ายเปลือง เช่ือมั่นตนเองมาก ขาดความยับยั้งช่ังใจ หาก
ถูกห้ามปรามหรือขัดขวางในส่ิงท่ีต้องการจะหงุดหงิดฉุนเฉียว ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะพบมีอาการหลงผิดแบบมี
ความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นจน ถึงมีภาวะหวาดระแวงได้ 

นพ.สันติชัย ฉ่ าจิตรช่ืน รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า  ผู้ป่วยโรคดังกล่าวมักพบในกลุ่มอายุ           
20-30 ปี มีประมาณ 8-9 ใน 10 คน โดยโรคไบโพลาร์ มีความเส่ียงในการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งท่ีผ่านมาพบ
ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยมักมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย และมีส่วนหนึ่งท่ีส าเร็จ 

ที่มา นสพ.มติชน 
 
 

 

 

 

 



รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๐ 

สาระน่ารู้ประจ าวันพฤหัสบดี  ท่ี ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง มะนาวโซดา ลดน้ าหนักได้จริงหรือ 
สาวๆ หนุ่มๆ คนไหนท่ีก าลังรักษาหุ่น หรือพยายามลดน้ าหนักเพื่อโอกาสพิเศษๆ  ในชีวิต ไม่ว่าจะงาน

แต่งงานตัวเอง งานแต่งงานเพื่อน รับปริญญา มีตต้ิงเพื่อนเก่า หลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึง
สูตร “มะนาวโซดา” ท่ีว่ากันว่าเพียงวันละแก้ว ก็จะช่วยคุณสาวๆ ลดน้ าหนักได้ง่ายๆ มันจะง่ายอย่างท่ีคิดจริง
หรือไม่ Sanook! Health จะมาบอกความจริงให้ฟังกันค่ะ 

มะนาวโซดา ช่วยลดน  าหนักได้จริงหรือ? 
ถ้าให้ตอบ ตรงๆ มะนาวโซดาไม่ได้มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ าหนัก หรือละลายไขมันอะไรโดยตรงหรอกค่ะ แต่
อาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในทางอ้อมมากกว่า 

ประโยชน์ที่แท้จริงของมะนาวโซดา 
ช่วยลดระดับ น้ าตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ต้านเช้ือแบคทีเรีย และเพิ่มการหล่ังกรดในกระเพาะอาหาร 
เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อย หรือเพิ่งซัดบุฟเฟ่ต์แล้วรู้สึกอึดอัด ไม่สบายท้อง ก็ดื่มมะนาวโซดาได้เลย 
นอก จากนี้ การมีน้ ามะนาวโซดาติดตู้เย็นเอาไว้ ในเวลาท่ีเราเหนื่อยๆ ต้องการความสดช่ืน แทนท่ีเราจะเอื้อมไป
หยิบน้ าอัดลม หรือน้ าหวานๆ เราก็มาหยิบมะนาวโซดาหอมๆ ซ่าๆ สดช่ืนแทน ไม่มีแคลอรี่ ซึ่งก็ช่วยลดความเส่ียง
ในการเป็นโรคอ้วน เบาหวาน หรือน้ าตาลในเลือดสูงในระยะยาวได้ค่ะ 

สูตรมะนาวโซดาง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดี 
1. เทโซดาลงไปราว 1/3 ของภาชนะ (แก้ว ขวด หรือเหยือก) 
2. บีบมะนาวลงไป 1 เส้ียว ไม่ต้องเยอะ พอได้กล่ินหอมๆ 
3. เติมน้ าเปล่าลงไปจนเต็ม คนให้เข้ากัน 
4. น าเข้าตู้เย็น เพื่อความสดช่ืน 
ข้อควรระวังในการด่ืมมะนาวโซดา 
สามารถ ด่ืมได้ทุกเวลา แต่หากดื่มตอนเช้า ควรรีบทานอาหารเช้าทันที หรือเปล่ียนไปทานหลังมื้ออาหารแทน 
เพราะมะนาวโซดาจะเร่งการหล่ังกรดในกระเพาะอาหาร อาจท าให้แสบท้องได้ 

ที่มา www.sanook.com 

 

 

 

 

 

 



รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๐ 

สาระน่ารู้ประจ าวันศุกร์  ท่ี ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง กินไม่ระวงั เส่ียงโรคตับค่ังไขมัน 

ปัจจุบันพฤติกรรมการกินอยู่ในชีวิตประจ าวันของประชากรท่ัวโลกเปล่ียนแปลง ไปอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึง
พบคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการกินอยู่ท่ีไม่ เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในโรคกลุ่มนี้คือ โรค
ตับค่ังไขมัน หรือท่ีเรียกกันจนติดปากว่า โรคไขมันพอกตับ 

 
โรคตับคั่งไขมันเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง การด่ืมสุราอย่างเรื้อรัง การรับประทานยาบาง
ชนิดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะฮอร์โมนและสเตียรอยด์ เป็นต้น 

ในท่ีนี้จะกล่าวถึงโรคตับค่ัง ไขมันท่ีเกิดจากภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งพบบ่อยมากในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เกิดจากการใช้
ชีวิตท่ีเปล่ียนไปคล้ายชาวตะวันตกมากขึ้น เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีแคลอรีสูงจ าพวกคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน ท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปรกติ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนในท่ีสุด 
ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวรวมเรียกว่า อ้วนลงพุง  

นอกจากนี้การมีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครันและขาดการออกก าลังกายก็เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรค
อ้วน น าไปสู่การสะสมของสารอาหารต่างๆในรูปไขมันภายในเนื้อตับท่ีมากกว่าปรกติ ก่อให้เกิดการอักเสบภายใน
เนื้อตับเรื้อรัง อาจท าให้เกิดภาวะตับแข็ง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆของภาวะตับแข็งรวมท้ังมะเร็งตับ
ในท่ีสุด 

โรคนี้มักพบในผู้ป่วยอ้วนลงพุง น้ าหนักตัวเกินมาตรฐาน ผู้ท่ีตรวจพบโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง 
และความดันโลหิตสูง จะเป็น กลุ่มเส่ียงต่อโรคตับชนิดนี้ ในกรณีท่ีสงสัยแพทย์จะท าการตรวจภาพรังสีวินิจฉัยของ
ช่องท้องด้านบนเบื้องต้น ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ว่ามีลักษณะบ่งช้ีถึงภาวะไขมันท่ีค่ังในตับมากกว่า  ปรกติ
หรือไม่ 

ผู้ป่วยโรคตับชนิดนี้ส่วนใหญ่มักตรวจเลือดไม่พบการ อักเสบของตับ และไม่มีอาการแสดงของโรค โรคนี้
ถือเป็นภัยเงียบท่ีไม่มีสัญญาณเตือน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องจากมักพบว่าผู้ป่วยโรคตับคั่ง
ไขมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงและหัวใจ ซ่ึงเป็นสาเหตุการตายที่พบร่วมได้บ่อยในผู้ป่วยโรค
ตับคั่งไขมัน 

ส่ิง ส าคัญของการรักษาโรคนี้คือ การลดน้ าหนัก และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ควบคุมอาหาร 
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น นม เนย กะทิ ชีส กุ้ง ปูไข่ ไข่แดง ไม่รับประทานอาหารท่ีมีแป้ง
และน้ าตาลมากเกินไป ควรลดปริมาณอาหารลงในแต่ละมื้อ ไม่ควรลดน้ าหนักด้วยวิธีงดอาหาร  หรือรับประทาน
ผลไม้แทนมื้ออาหาร เนื่องจากมักพบว่าการรับประทานผลไม้มากเกินไปจะท าให้มีการสะสมน้ าตาลจากผล ไม้เป็น
ไขมันในเนื้อตับในท่ีสุด ส่งผลท าให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง รวมท้ังท าให้ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ไม่ดี ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลหรือไขมันในเลือดสูงควรควบคุมอาหารหรือใช้ยา เพื่อท าให้ผลเลือด
อยู่ในเกณฑ์ปรกติ 

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ไม่จ าเป็น ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อาจมี
ผลข้างเคียงต่อตับ และงดด่ืมสุราหาก เรารู้จักดูแลสุขภาพ หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงต่างๆแล้ว ก็ไม่ยากท่ีจะหลีกเล่ียง
จากโรคชนิดนี้ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีมีความเส่ียงหรือเป็นโรคตับค่ังไขมันควรปฏิบัติตนตาม ค าแนะน าของแพทย์
อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
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