
สาระน่ารู้   วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ยาโปรโคดิล แพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น แพทย์เตือนมีฤทธิ์กดการหายใจ 

 เตือนภัย ยาโปรโคดิล ยาอันตรายซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ช้ีออกฤทธิ์ถึงตายได้ โดยเฉพาะ
เมื่อทานร่วมกับส่วนผสมหรือยาอื่น ๆ  

จากกรณีเหตุอุทาหรณ์ นักเรียนกินยาโปรโคดิลผสมยาทรามาดอล 40 เม็ด ท าให้เกิดอาการชักเกร็ง ก่อนตกตล่ิงใต้
สะพานภูมิพล เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ขณะท่ีเพื่อนและเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยได้ช่วยกันน าตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการ
รักษาแล้ว โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าขณะนี้ยาโปรโคดิล ท่ีเมื่อน ามาผสมกับส่วนผสมหลายอย่างจะท าให้เกิดความมึน
เมา ก าลังเป็นท่ีแพร่ระบาดในเด็กมัธยมอย่างมาก 

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ก็ได้เคยมีการเผยแพร่บทความเตือนภัยถึงโทษจากยาโปรโคดิลกันมาก่อนแล้ว 
ผ่านทางเพจ ความรู้สนุก ๆ แบบหมอแมว เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ซึ่งระบุว่า "โปรโคดิล" เป็นยาอันตรายท่ีออก
ฤทธิ์ให้ถึงตายได้ พร้อมฝากค าเตือนไปถึงเพื่อน ๆ ของผู้ท่ีมีการใช้ยาดังกล่าว จ าต้องแจ้งประวัติการใช้ยาของคนไข้กับ
แพทย์ เพื่อให้สามารถท าการรักษาคนไข้ได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

ท้ังนี้ส าหรับผลข้างเคียงในการใช้ยาโปรโคดิลนั้น สามารถสรุปได้คือ  เป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อการกดการหายใจ 
น าไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็งจนเกิดความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการเพ้อหรืออาการสับสนฉับพลัน 
รวมถึงมีโอกาสเกิดชักเกร็งกระตุกแบบ GTC หรืออาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว อันเป็นอาการชักที่รุนแรง
ที่สุด ส่งผลให้ผู้ป่วยหมดสติได้อย่างรวดเร็ว คนไข้อาจเกิดหัวใจเต้นเร็วและเกิดความดันต่ า และส่ิงท่ีน่ากลัวท่ีสุดก็คือ
ภาวะอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยยาโปรโคดิลมีพิษแบบท่ียิ่งกินมากยิ่งเป็นอันตราย  

ท่ีมา www.kapook.com 
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สาระน่ารู้   วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ด่ืมน้ าแร่ประจ า ท าให้เป็นนิ่วได้จริงไหม 

  ด่ืมน้ าแร่ท าให้เป็นนิ่วได้จริงหรือ ค าถามที่หลายคนสงสัย ได้เวลาหาค าตอบ ! 

 เชื่อเลยว่ามีหลายคนไม่กล้าด่ืมน้ าแร่ เพราะคิดว่าถ้าด่ืมน้ าแร่ประจ าจะท าให้มีแร่ธาตุไปสะสมใน
กระเพาะปัสสาวะ จนเป็นนิ่วเอาได้ง่าย ๆ แต่ความเชื่อนี้จริงเท็จแค่ไหน เราน าข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มาบอกให้คลายสงสัยแล้วล่ะ 

 ก่อนอื่นมารู้จักน้ าแร่กันก่อนว่า จริง ๆ แล้ว "น้ าแร่" ก็คือน้ าที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ าพุร้อน ซึ่งมี
แร่ธาตุละลายอยู่ในน้ าหลายชนิด เช่น น้ าแร่ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate waters), น้ าแร่ซัลเฟต (Sulfate water) น้ า
แร่ซัลเฟต-ไบคาร์บอเนต (Sulfate-bicarbonate waters), น้ าแร่แคลเซียม (calcium water) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดให้
ประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน และมีรสชาติต่างกันไปด้วย 

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าทุกคนจะด่ืมน้ าแร่ได้ และไม่ใช่ทุกคนที่ด่ืมน้ าแร่แล้วจะได้ประโยชน์ เพราะมีคนบางกลุ่มที่หาก
ด่ืมน้ าแร่โดยไม่ระวังอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ นั่นก็คือ 
          - ผู้ท่ีบวมน้ า ผู้ป่วยโรคไต ผู้ท่ีมีการท างานของหัวใจไม่ดี ไม่ควรด่ืมน้ าแร่ทุกชนิด 
          - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรด่ืมน้ าแร่ท่ีมีปริมาณโซเดียมสูง 
          - ผู้ท่ีมีการหล่ังกรดในกระเพาะอาหารปริมาณมาก มีแผลในกระเพาะอาหารและความดันโลหิตสูง ไม่ควรด่ืม
น้ าแร่เกลือโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride waters) 
          - ผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบทางเดินหายใจท่ีมีภาวะหลอดลมหดเกร็ง ไม่ควรด่ืมน้ าแร่ซัลเฟอร์ 
          - ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ gastric hypochilia ไม่ควรด่ืมน้ าแร่ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate waters) 
          - ผู้ป่วยท่ีมีโรคท่ีเกี่ยวกับทางเดินอาหารและมีแผลในทางเดินอาหาร ไม่ควรด่ืมน้ าแร่ซัลเฟต (Sulfate waters) 
 
          ทีนี้มาพูดถึง "นิ่ว" กันบ้าง นิ่วเกิดจากเกลือแร่หรือหินปูนที่รวมตัวกันเป็นผลึกจนกลายเป็นก้อนนิว่ อัน
เนื่องมาจากความเข้มข้นของเกลือแร่ในปัสสาวะสูง เช่น ด่ืมน้ าน้อยกว่าปกติ หรือรับประทานอาหารบางประเภทท่ีมี
เกลือแร่ขับออกมาทางน้ าปัสสาวะมาก เช่น พวกเครื่องในสัตว์ หรือพวกผักสด หน่อไม้ เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดนิ่ว
ในทางเดินปัสสาวะได้ 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าการด่ืมน้ าแร่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดนิ่วอย่างที่เข้าใจกัน  
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สาระน่ารู้   วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง โรคพาร์กินสัน 

โรคพาร์กินสัน (Parkinson ’s disease) เป็นโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมของระบบประสาท โดยเฉพาะส่วนท่ี
ผลิตสารควบคุมการเคล่ือนไหว หรือท่ีเรียกว่า สารโดพามีน (Dopamine) ช่ือโรคพาร์กินสัน ได้มาจากช่ือของแพทย์
ชาวอังกฤษช่ือ นายแพทย์เจมส์ พาร์กินสัน ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่ได้พูดถึงอาการของโรคนี้ในปี พ.ศ.๒๓๖๐ 

โรคพาร์กินสันมักพบในผู้ป่วยสูงอายุ โดยมากจะพบต้ังแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
เพียงเล็กน้อย  

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีอาการอย่างไร   อาการของโรคพาร์กินสัน มีอาการส าคัญ คือ 

•    อาการส่ัน โดยเฉพาะแขนและมือ โดยมักมีอาการข้างใดข้างหนึ่งน ามาก่อน โดยต่อมาอาจมีการส่ันเกิดขึ้นทั้ง ๒ 
ข้างได้ แต่มักมีความรุนแรงของการส่ันไม่เท่ากัน อาการส่ันมักจะเป็นในช่วงท่ีผู้ป่วยอยู่ในท่าพักไม่มีกิจกรรมใดๆ  

•    อาการเคล่ือนไหวเช่ืองช้า การเคล่ือนไหวต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น การเดิน การแต่งตัว การท ากิจวัตรต่างๆ เป็นต้น 
จะช้าลงอย่างชัดเจน ไม่กระฉับกระเฉงว่องไวเหมือนเดิม 

•    อาการแข็ง เกร็ง ของกล้ามเนื้อ โดยส่วนมากจะเกิดในข้างเดียวกับท่ีมีอาการส่ัน 

•    การทรงตัวผิดปกติ อาการนี้มักพบในผู้ป่วยท่ีป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้ว ท าให้ผู้ป่วยล้มได้ง่าย 

อาการอื่นๆ ท่ีมักพบร่วมกับอาการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ อาการทางจิตประสาท 
เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาการส าคัญเลย เพราะอาการเหล่านี้อาจน ามาซึ่งคุณภาพ
ชีวิตท่ีถดถอยลงได้ 

•    อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติท่ีผิดปกติ เช่น อาการความดันโลหิตต่ าเมื่อเปล่ียนอิริยาบถ อาการท้องผูก การ
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 

•    อาการผิดปกติทางจิตประสาท เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะอารมณ์หงุดหงิด 

•    การนอนหลับท่ีผิดปกติ โดยอาจพบว่าผู้ป่วยมีการหลับมากในช่วงกลางวัน และไม่หลับในช่วงกลางคืน และอาจมี
การเอะอะโวยวายในตอนกลางคืน 

•    ภาวะสมองเส่ือม มักพบในผู้ป่วยพาร์กินสันท่ีป่วยมาหลายปี โดยมักมีอาการสับสน หลงลืม พฤติกรรมผิดปกติ และ
เมื่อเป็นมากจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

สาเหตุของโรคพาร์กินสัน 

เกิดจากกลุ่มเซลล์ประสาทในสมองส่วนท่ีเรียกว่า ซับสเตนเชีย ไนกรา (Substantia nigra) ไม่สามารถสร้างสารโดพา
มีน ซึ่งเป็นสารส่ือประสาทส่ังการของสมองในการควบคุมการเคล่ือนไหวให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยสาเหตุมักเกี่ยวข้อง
กับ 

•    ปัจจัยทางพันธุกรรม 
•    ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม เช่น สารเคมีบางชนิดท่ีมีพิษท าลายสมอง 
•    การได้รับยาบางชนิด เช่น ยารักษาอาการทางจิต ยาแก้อาเจียน เวียนศีรษะ 
•    ความชราภาพของสมอง มักเกิดขึ้นกับผู้มีอายุต้ังแต่อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป โดยพบได้บ่อยพอๆ กันท้ังเพศหญิงและเพศ
ชาย   
•    ภาวะขาดวิตามินบี และโฟเลต         (ท่ีมา   



สาระน่ารู้   วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง รู้จัก "ยาเค-คีตามีน" ยาเสพติดอันตราย เส่ียงประสาทหลอน-กล้ันปัสสาวะไม่อยู่ 

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเฝ้าระวังการใช้คีตามีน หรือยาเค ที่ส่งตรวจโดยสถานีต ารวจในภาคตะวันออก 
พบมีการลักลอบน าคีตามีนบรรจุในขวดที่มีฉลากแปลกออกไป เช่น ฉลากระบุว่าเป็นคอนแทคเลนส์ น้ ายาละลายขี้
หู เตือนนักท่องราตรี หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้เกิดอาการทางจิต และเป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
จนถึงขั้นต้องใส่กระเพาะปัสสาวะปลอม 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและนักท่องราตรีท่ีนิยมใช้ Club Drugs ซึ่งหมายถึงยาและสารเสพติดท่ีใช้ในสถานบันเทิงท่ีมี
การเต้นร า มีการแพร่ระบาดตามเมืองใหญ่ เมืองท่องเท่ียว และแถบชายทะเลของประเทศ ส าหรับประเทศไทย Club 
Drugs ท่ีใช้ได้แก่ ยาอี (ecstacy) และคีตามีน (ketamine) เป็นส่วนใหญ่  

คีตามีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มี
ข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์เพื่อเป็นยาสลบ นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตีบเรื้อรังใช้
บรรเทาอาการปวดหลังเข้ารับการผ่าตัดและช่วยลดการใช้ยามอร์ฟีนใช้บ าบัดอาการซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว เป็น
ต้น ปัจจุบันมีการผลิตคีตามีนรูปแบบยาผงสีขาวมาจ าหน่าย โดยคีตามีนจะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง 
เม่ือเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม กระบวนการทางความคิด การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี 
เสียงเปลี่ยนแปลงไป ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน หากใช้คีตามีนในปริมาณมากจะท าให้เกิดการกดการหายใจ
และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้เกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้ 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า การใช้คีตามีนปริมาณมากจะท าให้เป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปวดแสบปวดร้อน
เม่ือรู้สึกปวดปัสสาวะ จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่กระเพาะปัสสาวะปลอม  
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สาระน่ารู้   วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง แพ้กุ้งเกิดจากอะไร 

เนื่องจากในกุ้งมีสารก่อภูมิแพ้ คือ โปรตีนฮีโมไซยานินซึ่งพบมากในกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นกุ้งน้ าจืดและสาร
โปรตีนลิพิด บายดิง, โปรตีน แอลฟาแอกตินิน ในกุ้งกุลาด าท่ีเป็นกุ้งทะเล  อย่างไรก็ตามส าหรับบางกรณีอาจเป็นการ
แพ้สัตว์ท่ีมีเปลือกแข็งซึ่งมีสารไคตินเป็นองค์ประกอบของเปลือก เช่น กั้งและปูชนิดต่างๆ เมื่อกินเข้าไปพร้อมๆกับกุ้ง 
อาจะท าให้เราเข้าใจว่าเราแพ้กุ้ง ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ 

ดังนั้นเมื่อมีอาการแพ้ ควรหาให้เจอว่าเราแพ้กุ้งทะเลหรือกุ้งน้ าจืด แพ้อาหารทะเลท้ังหมดหรือไม่ หรือว่าแพ้
เฉพาะสัตว์เปลือกแข็ง ซึ่งท้ังหมดนี้เพื่อท่ีเราจะได้หลีกเล่ียงอาหารท่ีแพ้ได้อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการรักษาของแพทย์
เมื่อเกิดอาการแพ้  

ท่ีมา goo.gle.com 

http://www.sanook.com/health/7529/

