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เนื่องจากในวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย จุลสารฉบับนี้จึงขอน�าเสนอพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข
และการแพทย์ไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย เดิมชื่อ “อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย”  
(เรือนหมอเพญ็นภา) เริม่เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี พ.ศ. 2561 โดย สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทรงไทย แบบเครื่องก่อ 9 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 (ชั้นใต้ดิน) เป็นห้องประชุม อบรมสัมมนา 
และจดันทิรรศการ ชัน้ที ่2 เป็นหน่วยบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ชัน้ที ่3 (ชัน้บนสดุ) เป็นหอนทิรรศการ 
9 ห้อง การก่อตั้งอาคารดังกล่าวโดยการริเริ่มของ แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ในปี พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
บูรณาการ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หอนิทรรศการแต่ละหลัง เป็นการประมวล
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ทั้งองค์ความรู้ในทุกมิติเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขไทย น�ามาบูรณาการและจัดแสดงไว้อย่างเป็น
ระบบ เพือ่เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจได้ทราบพอสังเขป และนอกจากนีบ้รเิวณโดยรอบอาคารพพิธิภณัฑ์ ได้จดัเป็นสวนสมนุไพร
ที่มีสมุนไพรหายากหลายชนิด มีทั้งพืชสมุนไพรที่เป็นยาและอาหาร ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน การ
ระบชุนดิสมนุไพรด้วยภาพ (Herbal Image Identification: Herb ID) เพือ่เรยีนรูช้นดิสมนุไพรได้ด้วยการถ่ายภาพใบหรอื
ดอก ซึ่งจะท�าให้ทราบรายละเอียดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ วิธีใช้และข้อควรระวังของสมุนไพรนั้น ๆ  ได้ด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ สถานที่ติดต่อ ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์ตรงข้ามคลินิก การเข้าชมนอกเหนือจากวันเวลาที่ก�าหนด และหากต้องเข้า 
เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถขอรับการอนุเคราะห์วิทยากรและการเข้าชมสถานที่ได้ โดยการท�าหนังสือราชการน�าเรียนอธิบดี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย 
ในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์โทร 0 2591 1964, 0 2590 2606
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บรรณาธิการ  นายแพทย์สรรพงศ์    ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการรอง  ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี  จูฑะพุทธิ    ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
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 ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ               พท.วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์ พท.ป.ประดิษฐา ดวงเดช      

 นายธเนศ  อิ่มนุกูลกิจ                      นายกฤษณะ  คตสุข     กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะ
สมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่มักพบในผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากการ 
ฝ่อตวัของสมองทีก่ระทบต่อโครงสร้างและการท�างานของสมอง 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์ประสาทลดลงและถูกท�าลาย 
ทีละน้อยจนแพร่กระจายไปสู่สมองหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะ
สมองที่ท�าหน้าท่ีควบคุมความคิด ความทรงจ�า การใช้ภาษา
และพฤติกรรม หากเป็นมากจะไม่สามารถท�ากิจกรรมหรือ
อาชีพที่เคยท�าได้ตามเดิมและอาจมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 เนือ่งในโอกาสวนัท่ี 21 กนัยายนของทุกปี ถกูก�าหนดให้เป็น 
วันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) จุลสารฉบับนี้
จึงขอพามารู้จักสมุนไพรไทยที่มีการศึกษาวิจัยว่าอาจมีบทบาท
ในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ดังนี้

มังคุด (Garcinia mangostana L.) ถือได้ว่าเป็นราชินี
แห่งผลไม้ไทย เพราะนอกจากเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้ว 
ส่วนของเปลือกมังคุดยังใช้เป็นสมุนไพรด้วย ในทางการแพทย์
แผนไทย ระบุมังคุดมีรสฝาด สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการ 
ท้องเสยีและมฤีทธิส์มาน ปัจจบุนัได้มีการน�าเปลือกมงัคดุมาสกดั
และพัฒนาเป็นยาใช้ภายนอก ซึ่งยาเปลือกมังคุดเป็นยาพัฒนา
จากสมุนไพรทีไ่ด้รบัการบรรจใุห้เป็นยาในบัญชยีาหลกัแห่งชาติ 
ระบุสรรพคุณช่วยสมานแผล ทั้งแผลสดและแผลเรื้อรัง

นอกจากนี้ มีรายงานจากงานวิจัย พบว่า สารสกัดจาก
เปลอืกมงัคดุ ประกอบด้วยสารในกลุม่แซนโทน (Xanthones) 

โดยเฉพาะ α-Mangostin ในปริมาณสูง มีฤทธิ์ป้องกันพิษของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเบต้าอะไมลอยด์ทีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญั
ของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ การศึกษาในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ระยะแรกถงึปานกลางเทยีบกบัยาหลอก พบว่ากลุม่ทีร่บัประทาน
สารสกัดเปลอืกมงัคดุนาน 24 สปัดาห์ มค่ีาเฉลีย่คะแนนรวมการ
รูค้ดิ และความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ�าวนั แตกต่าง
กับกลุ่มที่รับประทานยาหลอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อีกทั้ง 
ไม่ท�าให้เกดิพษิหรอือาการข้างเคยีงทีร่นุแรงทัง้ในระยะเฉยีบพลนั
และเรื้อรัง และยังพบอีกว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดอาจมีผล
ช่วยชะลอการเกดิโรคจากฤทธิต้์านอนมุลูอสิระได้ดกีว่ายาหลอก 
ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าสารสกดัจากเปลอืกมงัคุดมศัีกยภาพสงู
ทีจ่ะพฒันาเป็นผลติภณัฑ์จากธรรมชาติท่ีใช้ดแูลผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์
ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและชะลอโรคอัลไซเมอร์ที่ดี
ที่สุด ที่สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง คือ หมั่นบริหารสมองโดยการ
อ่านหนงัสอื เล่นเกมจบัคู่หรอืเกมบวกเลขง่าย ๆ ดแูลสุขภาพจิต
ให้ดี หมั่นคิดในแง่บวก หากิจกรรมคลายเครียด รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และ
ส�าหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หากมีอาการหลงลืมง่ายกว่าปกติ 
ควรไปรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพราะถ้าพบอาการของโรคเร็ว
จะสามารถชะลอการลุกลามของโรคนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

พท.ป.เย็นภัทร์ คำาแดงยอดไตย

สารสกัดเปลือกมังคุด

	 	 กับบทบาทต่อโรคอัลไซเมอร์
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เ ห็ ด  เป็นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ

มนุษย์รู ้จักการใช้ประโยชน์จากเห็ดมาช้านาน โดยมี 
หลักฐานปรากฏในแหล่งโบราณสถานของประเทศชิลี และมี 
หลกัฐานเก่าแก่พบการบรโิภคเหด็มาหลายร้อยปีในประเทศจนี 
โดยระบุว่า เห็ดเป็นอาหารส�าหรับบุคคลชั้นสูง และเป็นแหล่ง
อาหารที่ส�าคัญในฤดูหนาว นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้วยัง
สามารถใช้เป็นยา ในทางการแพทย์แผนไทย เหด็จดัเป็นสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ช�้าใน บ�ารุงร่างกาย และช่วยให้
เจรญิอาหาร เหด็บางชนดิมีฤทธิต้์านแบคทเีรยี และช่วยลดระดบั
ไขมันในเลือดได้  

เหด็มคีณุค่าทางอาหาร คอื มีโปรตนีสงูกว่าในพชืหลายชนดิ 
และมีข้อดีกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่น คือ เห็ดมีเส้นใยสูง มีแร่ธาตุ
และวติามินสงู แคลอร่ีต�า่ และมีไขมันต�า่ (พบเพยีงร้อยละ 1-8 % 
ของน�า้หนกัแห้ง  100 กรมั) เหด็จงึจดัเป็นอาหารสขุภาพทีส่่งเสรมิ 
ให้มีสุขภาพดี ขั้นตอนสำาคัญในการบริโภคเห็ดตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้น คือ ต้องทำาให้สุกมาก ๆ เพื่อใช้ความร้อนช่วย
กำาจัดสารพิษที่อาจเจือปนอยู่ในเห็ดบางชนิด การใส่นำ้าจาก
ใบย่านางตามภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเชื่อว่า จะช่วยลด
ความเป็นพิษในอาหารที่ทำาจากเห็ดได้ และที่สำาคัญคือต้อง
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการบริโภคเห็ดโดยเด็ดขาด 
เพราะอาจทำาให้เห็ดที่ไม่มีพิษกลายเป็นเห็ดพิษได้ ข้อสังเกต
เห็ดท่ีสามารถรับประทานได้ คือ จะต้องไม่มีประวัติว่าเป็น 
เห็ดพิษ มีกลิ่นหอม รสชาติดีและมีเนื้อสัมผัสที่ดี เชื่อกันว่าม ี
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเหด็ทีม่อียูใ่นโลกใบนี ้ ซึง่ส่วนใหญ่มาจาก 
2 แหล่ง คือ 1) เห็ดที่ได้จากการเพาะเลี้ยง มีจ�าหน่ายทั้งใน
ตลาดทั่วไปและห้างสรรพสินค้า เช่น เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า 
2) เห็ดป่าทีเ่กบ็มาขายในตลาดท้องถ่ินทัว่ไป เช่น เห็ดระโงกขาว 
เห็ดโคน เห็ดเผาะ เป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน 
ซึ่งชาวบ้านมักเก็บมาขายและบริโภคมานาน  

ข้อความรู้ในการสังเกตเห็ดพิษ หากเห็ดชนิดนั้นขึ้นอยู่
ใกล้มลูสตัว์หรอืบนมูลสตัว์ รูปร่างคล้ายสมองหรอือานม้า มสีนี�า้ตาล
หรือสีสันฉูดฉาด หมวกเห็ดมีสีขาว มีปุ่มปม มีรู ไม่เป็นครีบ  
มีวงแหวนใต้หมวก มีปลอกหุ้มโคนหรือเมื่อดอกแก่ มีกลิ่นเอียน
หรือกลิ่นค่อนข้างมาก ควรระวังว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษ   

ตัวอย่างเห็ดป่าในประเทศไทยที่รับประทานได้

เห็ดโคน (Termitomyces cartilaginous (Berk.) 
Heim) รูปร่าง/ลักษณะ เป็นหมวกเห็ดเมื่อยังอ่อน มีลักษณะ
โค้งนูนคล้ายทรงกระบอก แล้วค่อยขยายนูนขึ้นคล้ายร่ม ส่วน
กลางหมวกเห็ดจะนูนแหลมขึ้น สีจะเข้มกว่าขอบหมวกเห็ดมีสี
น�า้ตาลปนเทา ใต้หมวกเห็ดมคีรบีค่อนข้างห่าง ด้านบนก้านดอก 
มีขนาดใหญ่เรยีวเล็กลงสู่โคนก้านดอกทีเ่ป็นกระเปาะ รากเทยีม
ยาว 2 เซนติเมตร สีน�้าตาลเข้ม พบมากในตอนปลายฤดูฝน  
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ขึ้นจากพื้นดินใกล้จอมปลวก 
สรรพคุณ มีรสเย็น หวาน บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงรางกาย บ�ารุงธาตุ 
แกช�้าใน รักษาโรคกระเพาะ แกอาเจียน เห็ดระโงกขาว หรือ
เหด็ไข่ห่านขาว (Amanita princeps Corner & Bas) รปูร่าง/
ลกัษณะ ดอกเหด็ในระยะอ่อนเป็นก้อนกลมหรอืรปูไข่ เมือ่เห็ดบาน
ผิวหมวกเห็ดด้านบนเรียบเป็นมันเงาโค้งนูนคล้ายกระทะคว�่า 
มสีขีาวนวลหรอืน�า้ตาลอ่อน เม่ือโตเตม็ทีข่อบหมวกเห็ดจะฉกีขาด 
ด้านล่างมคีรีบหมวกสขีาวเรยีงรอบก้านดอก มีปลอกเป็นกระเปาะ
สีขาวที่โคนก้านดอกและมีแหวนเป็นกระโปรงสีขาวอยู่ด้านบน  
มคีณุค่าทางโภชนาการ ชวยกระตุนการท�างานของระบบภูมคิุมกัน 
มีเกลือแรท่ีจ�าเป็นตอรางกายสูง แหล่งที่พบ พบเป็นดอกเดี่ยว
กระจัดกระจายหรือเป็นกลุ่มขึ้นชุกชุมบนพื้นดินในป่าโคกที่มี
ใบไม้ผเุป่ือยทับถมกนัอยู ่พบมากตอนต้นฤดฝูนหรอืเมือ่ฝนทิง้ช่วง
แล้วเริม่ตกใหม่ เหด็เผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.)  
Morgan) รูปร่าง/ลักษณะ ในระยะอ่อนมีลักษณะรูปร่างกลม  
ผิวเรียบ สีขาวหรือมีรอยเปื้อนดินบางส่วน เมื่ออายุมากขึ้นผิว 
ด้านนอกจะค่อย ๆ  เปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอ่อนไปจนเป็นสนี�า้ตาลแก่
มเีนือ้เยือ่เหนยีวและแขง็ขึน้ ไม่มก้ีานดอก เหด็เผาะหนงัมเีปลอืก 
2 ชัน้ เนือ้เยือ่ชัน้นอกสดุจะแตกออกได้ง่ายเมือ่เหด็มอีายแุก่เตม็ท่ี  
รอยแตกยาวลงไปจนถึงฐานรองดอก ท�าให้เปลือกบานออก
เหมือนกลีบดอกไม้หรือแฉกของรัศมีดาว เห็ดเผาะนิยมรับ
ประทานในระยะท่ีเหด็ยงัอ่อนอยู ่สรรพคณุ บ�ารงุรางกาย ชกู�าลัง 
แกช�้าใน  

ต�มภูมิปัญญ�ก�รแพทย์พื้นบ้�น

กระเทียม (Allium sativum L.) เป็นพืชล้มลุก มีล�าต้น
ใต้ดนิเป็นหวัลักษณะกลมแป้น แต่ละหวัประกอบด้วย 6-10 กลีบ 
เปลือกนอกมีเยื่อสีขาวหรือม่วงอมชมพูหุ้มอยู่ 2-4 ชั้น มีข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อ
หัวใจมากมาย อาทิ ลดระดับไขมันในเลือด และลดการแข็งตัว 
ของเลอืด และนอกจากนี ้ยงัพบสรรพคณุอืน่ ๆ  เช่น แก้จกุเสยีด  
ลดการอักเสบ ต้านเชื้อจุลชีพ และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกระเทียม สามารถหาซื้อ 
ได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ น�้ามันกระเทียมสกัด
ในแคปซูลนิ่ม กระเทียมผงในแคปซูล และกระเทียมอัดเม็ด 

ดบัีว  (Nelumbo nucifera Gaertn.) ดบัีวจดัเป็นเคร่ืองยาทีไ่ด้จากต้นอ่อนในเมลด็ 
บัวหลวง มีรูปร่างคล้ายสาก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
2 มิลลิเมตร มีใบอ่อน 2 ใบ ใบหนึ่งสั้น อีกใบหนึ่งยาว สีเขียวเข้ม หรือสีเขียวอมเหลือง 
ปลายใบม้วนเป็นรูปคล้ายลูกศร ต้นอ่อนตรง มีขนาดเล็กมากอยู่ระหว่างใบอ่อนทั้งสอง 
ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนต้นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองอมเขียว รูปทรงกระบอกยาว 
2-4 มิลลิเมตร เนื้อหนา เปราะ รอยหน้าตัดมีรูเล็ก ๆ จ�านวนมาก ดีบัวไม่มีกลิ่น รสขมจัด 
มีงานวิจัยระบุว่า ดีบัว มีสรรพคุณ ช่วยขยายหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยลด
ความดันโลหิต และช่วยให้นอนหลับ

ภก.ณัฐวุฒิ ปราบภัย
ภญ.ศตพร สมเลศ

สมุนไพรดูแลหัวใจ

คำาเตือน ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัทีเ่กีย่วข้องกบัหวัใจและหลอดเลอืดทีใ่ช้ยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด หรอืยาอืน่ ๆ  ควรปรกึษา
แพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะรับประทานดีบัวและกระเทียมหรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียม เนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันจนเป็น
อันตรายได้

คำาแนะนำา นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือ 
150 นาทีต่อสัปดาห์ ไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไป การควบคุมน�้าหนักให้เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ และการงด
สูบบุหรี่ ก็จะท�าให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เช่นกัน

สถานการณ์ปัจจุบัน โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ
และหลอดเลอืดเป็นหนึง่ในกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั หรือ 
Non-communicable diseases เป็นโรคทีม่ผีูเ้สยีชีวติ
อนัดบัหนึง่ของโลกและของประเทศไทย ซึง่โรคเหล่านี้
ส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมเส่ียงภายนอก เช่น 
ขาดการออกกำาลงักาย สบูบหุรี ่การรบัประทานเคร่ืองดืม่ 
ที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร 
ที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (junk food) ตัวอย่างเช่น  
ชานมไข่มุก อาหารผัดทอดต่าง ๆ ซึ่งอาหารเหล่านี้ 
หากรบัประทานต่อเนือ่งกจ็ะส่งผลให้นำา้หนกัตวัเพิม่ขึน้
ซึง่จะนำาไปสูโ่รคต่าง ๆ เช่น ไขมนัในเลอืดสงู โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น 
สำาหรับในประเทศไทยนั้นมีสมุนไพรมากมายที่ช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ยกมาให้ความรู้กันในจุลสารฉบับน้ี คือ 
กระเทียม และดีบัว

กฤษณะ คตสุข, ภญ.พนิด� เภ�รอด

เห็ดเผาะ (อ่อน)

เห็ดโคน

เห็ดเผาะ (แก่) เห็ดไข่ห่านขาว
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เ ห็ ด  เป็นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ

มนุษย์รู ้จักการใช้ประโยชน์จากเห็ดมาช้านาน โดยมี 
หลักฐานปรากฏในแหล่งโบราณสถานของประเทศชิลี และมี 
หลกัฐานเก่าแก่พบการบรโิภคเหด็มาหลายร้อยปีในประเทศจนี 
โดยระบุว่า เห็ดเป็นอาหารส�าหรับบุคคลชั้นสูง และเป็นแหล่ง
อาหารที่ส�าคัญในฤดูหนาว นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้วยัง
สามารถใช้เป็นยา ในทางการแพทย์แผนไทย เหด็จดัเป็นสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ช�้าใน บ�ารุงร่างกาย และช่วยให้
เจรญิอาหาร เหด็บางชนดิมีฤทธิต้์านแบคทเีรยี และช่วยลดระดบั
ไขมันในเลือดได้  

เหด็มคีณุค่าทางอาหาร คอื มีโปรตนีสงูกว่าในพชืหลายชนดิ 
และมีข้อดีกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่น คือ เห็ดมีเส้นใยสูง มีแร่ธาตุ
และวติามินสงู แคลอร่ีต�า่ และมีไขมันต�า่ (พบเพยีงร้อยละ 1-8 % 
ของน�า้หนกัแห้ง  100 กรมั) เหด็จงึจดัเป็นอาหารสขุภาพทีส่่งเสรมิ 
ให้มีสุขภาพดี ขั้นตอนสำาคัญในการบริโภคเห็ดตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้น คือ ต้องทำาให้สุกมาก ๆ เพื่อใช้ความร้อนช่วย
กำาจัดสารพิษที่อาจเจือปนอยู่ในเห็ดบางชนิด การใส่นำ้าจาก
ใบย่านางตามภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเชื่อว่า จะช่วยลด
ความเป็นพิษในอาหารที่ทำาจากเห็ดได้ และที่สำาคัญคือต้อง
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการบริโภคเห็ดโดยเด็ดขาด 
เพราะอาจทำาให้เห็ดที่ไม่มีพิษกลายเป็นเห็ดพิษได้ ข้อสังเกต
เห็ดท่ีสามารถรับประทานได้ คือ จะต้องไม่มีประวัติว่าเป็น 
เห็ดพิษ มีกลิ่นหอม รสชาติดีและมีเนื้อสัมผัสที่ดี เชื่อกันว่าม ี
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเหด็ทีม่อียูใ่นโลกใบนี ้ ซึง่ส่วนใหญ่มาจาก 
2 แหล่ง คือ 1) เห็ดที่ได้จากการเพาะเลี้ยง มีจ�าหน่ายทั้งใน
ตลาดทั่วไปและห้างสรรพสินค้า เช่น เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า 
2) เห็ดป่าทีเ่กบ็มาขายในตลาดท้องถ่ินทัว่ไป เช่น เห็ดระโงกขาว 
เห็ดโคน เห็ดเผาะ เป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน 
ซึ่งชาวบ้านมักเก็บมาขายและบริโภคมานาน  

ข้อความรู้ในการสังเกตเห็ดพิษ หากเห็ดชนิดนั้นขึ้นอยู่
ใกล้มลูสตัว์หรอืบนมูลสตัว์ รูปร่างคล้ายสมองหรอือานม้า มสีนี�า้ตาล
หรือสีสันฉูดฉาด หมวกเห็ดมีสีขาว มีปุ่มปม มีรู ไม่เป็นครีบ  
มีวงแหวนใต้หมวก มีปลอกหุ้มโคนหรือเมื่อดอกแก่ มีกลิ่นเอียน
หรือกลิ่นค่อนข้างมาก ควรระวังว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษ   

ตัวอย่างเห็ดป่าในประเทศไทยที่รับประทานได้

เห็ดโคน (Termitomyces cartilaginous (Berk.) 
Heim) รูปร่าง/ลักษณะ เป็นหมวกเห็ดเมื่อยังอ่อน มีลักษณะ
โค้งนูนคล้ายทรงกระบอก แล้วค่อยขยายนูนขึ้นคล้ายร่ม ส่วน
กลางหมวกเห็ดจะนูนแหลมขึ้น สีจะเข้มกว่าขอบหมวกเห็ดมีสี
น�า้ตาลปนเทา ใต้หมวกเห็ดมคีรบีค่อนข้างห่าง ด้านบนก้านดอก 
มีขนาดใหญ่เรยีวเล็กลงสู่โคนก้านดอกทีเ่ป็นกระเปาะ รากเทยีม
ยาว 2 เซนติเมตร สีน�้าตาลเข้ม พบมากในตอนปลายฤดูฝน  
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ขึ้นจากพื้นดินใกล้จอมปลวก 
สรรพคุณ มีรสเย็น หวาน บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงรางกาย บ�ารุงธาตุ 
แกช�้าใน รักษาโรคกระเพาะ แกอาเจียน เห็ดระโงกขาว หรือ
เหด็ไข่ห่านขาว (Amanita princeps Corner & Bas) รปูร่าง/
ลกัษณะ ดอกเหด็ในระยะอ่อนเป็นก้อนกลมหรอืรปูไข่ เมือ่เห็ดบาน
ผิวหมวกเห็ดด้านบนเรียบเป็นมันเงาโค้งนูนคล้ายกระทะคว�่า 
มสีขีาวนวลหรอืน�า้ตาลอ่อน เม่ือโตเตม็ทีข่อบหมวกเห็ดจะฉกีขาด 
ด้านล่างมคีรีบหมวกสขีาวเรยีงรอบก้านดอก มีปลอกเป็นกระเปาะ
สีขาวที่โคนก้านดอกและมีแหวนเป็นกระโปรงสีขาวอยู่ด้านบน  
มคีณุค่าทางโภชนาการ ชวยกระตุนการท�างานของระบบภูมคิุมกัน 
มีเกลือแรท่ีจ�าเป็นตอรางกายสูง แหล่งที่พบ พบเป็นดอกเดี่ยว
กระจัดกระจายหรือเป็นกลุ่มขึ้นชุกชุมบนพื้นดินในป่าโคกที่มี
ใบไม้ผเุป่ือยทับถมกนัอยู ่พบมากตอนต้นฤดฝูนหรอืเมือ่ฝนทิง้ช่วง
แล้วเริม่ตกใหม่ เหด็เผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.)  
Morgan) รูปร่าง/ลักษณะ ในระยะอ่อนมีลักษณะรูปร่างกลม  
ผิวเรียบ สีขาวหรือมีรอยเปื้อนดินบางส่วน เมื่ออายุมากขึ้นผิว 
ด้านนอกจะค่อย ๆ  เปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอ่อนไปจนเป็นสนี�า้ตาลแก่
มเีนือ้เยือ่เหนยีวและแขง็ขึน้ ไม่มก้ีานดอก เหด็เผาะหนงัมเีปลอืก 
2 ชัน้ เนือ้เยือ่ชัน้นอกสดุจะแตกออกได้ง่ายเมือ่เหด็มอีายแุก่เตม็ท่ี  
รอยแตกยาวลงไปจนถึงฐานรองดอก ท�าให้เปลือกบานออก
เหมือนกลีบดอกไม้หรือแฉกของรัศมีดาว เห็ดเผาะนิยมรับ
ประทานในระยะท่ีเหด็ยงัอ่อนอยู ่สรรพคณุ บ�ารงุรางกาย ชกู�าลัง 
แกช�้าใน  

ต�มภูมิปัญญ�ก�รแพทย์พื้นบ้�น

กระเทียม (Allium sativum L.) เป็นพืชล้มลุก มีล�าต้น
ใต้ดนิเป็นหวัลักษณะกลมแป้น แต่ละหวัประกอบด้วย 6-10 กลีบ 
เปลือกนอกมีเยื่อสีขาวหรือม่วงอมชมพูหุ้มอยู่ 2-4 ชั้น มีข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อ
หัวใจมากมาย อาทิ ลดระดับไขมันในเลือด และลดการแข็งตัว 
ของเลอืด และนอกจากนี ้ยงัพบสรรพคณุอืน่ ๆ  เช่น แก้จกุเสยีด  
ลดการอักเสบ ต้านเชื้อจุลชีพ และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกระเทียม สามารถหาซื้อ 
ได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ น�้ามันกระเทียมสกัด
ในแคปซูลนิ่ม กระเทียมผงในแคปซูล และกระเทียมอัดเม็ด 

ดบัีว  (Nelumbo nucifera Gaertn.) ดบัีวจดัเป็นเคร่ืองยาทีไ่ด้จากต้นอ่อนในเมลด็ 
บัวหลวง มีรูปร่างคล้ายสาก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
2 มิลลิเมตร มีใบอ่อน 2 ใบ ใบหนึ่งสั้น อีกใบหนึ่งยาว สีเขียวเข้ม หรือสีเขียวอมเหลือง 
ปลายใบม้วนเป็นรูปคล้ายลูกศร ต้นอ่อนตรง มีขนาดเล็กมากอยู่ระหว่างใบอ่อนทั้งสอง 
ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนต้นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองอมเขียว รูปทรงกระบอกยาว 
2-4 มิลลิเมตร เนื้อหนา เปราะ รอยหน้าตัดมีรูเล็ก ๆ จ�านวนมาก ดีบัวไม่มีกลิ่น รสขมจัด 
มีงานวิจัยระบุว่า ดีบัว มีสรรพคุณ ช่วยขยายหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยลด
ความดันโลหิต และช่วยให้นอนหลับ

ภก.ณัฐวุฒิ ปราบภัย
ภญ.ศตพร สมเลศ

สมุนไพรดูแลหัวใจ

คำาเตอืน ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัทีเ่กีย่วข้องกบัหวัใจและหลอดเลอืดทีใ่ช้ยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด หรอืยาอืน่ ๆ  ควรปรกึษา
แพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะรับประทานดีบัวและกระเทียมหรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียม เนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันจนเป็น
อันตรายได้

คำาแนะนำา นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือ 
150 นาทีต่อสัปดาห์ ไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไป การควบคุมน�้าหนักให้เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ และการงด
สูบบุหรี่ ก็จะท�าให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เช่นกัน

สถานการณ์ปัจจุบัน โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ
และหลอดเลอืดเป็นหนึง่ในกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั หรือ 
Non-communicable diseases เป็นโรคทีม่ผีูเ้สยีชีวติ
อนัดบัหนึง่ของโลกและของประเทศไทย ซึง่โรคเหล่านี้
ส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมเส่ียงภายนอก เช่น 
ขาดการออกกำาลงักาย สบูบหุรี ่การรบัประทานเคร่ืองดืม่ 
ที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร 
ที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (junk food) ตัวอย่างเช่น  
ชานมไข่มุก อาหารผัดทอดต่าง ๆ ซึ่งอาหารเหล่านี้ 
หากรบัประทานต่อเนือ่งกจ็ะส่งผลให้นำา้หนกัตวัเพิม่ขึน้
ซึง่จะนำาไปสูโ่รคต่าง ๆ เช่น ไขมนัในเลอืดสงู โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น 
สำาหรับในประเทศไทยนั้นมีสมุนไพรมากมายที่ช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ยกมาให้ความรู้กันในจุลสารฉบับน้ี คือ 
กระเทียม และดีบัว

กฤษณะ คตสุข, ภญ.พนิด� เภ�รอด
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ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ที่ 

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 0-2591-7007 

โทรสาร  : 0-2591-7007

เนื่องจากในวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย จุลสารฉบับนี้จึงขอน�าเสนอพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข
และการแพทย์ไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย เดิมชื่อ “อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย”  
(เรือนหมอเพญ็นภา) เริม่เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี พ.ศ. 2561 โดย สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทรงไทย แบบเครื่องก่อ 9 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 (ชั้นใต้ดิน) เป็นห้องประชุม อบรมสัมมนา 
และจดันทิรรศการ ชัน้ที ่2 เป็นหน่วยบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ชัน้ที ่3 (ชัน้บนสดุ) เป็นหอนทิรรศการ 
9 ห้อง การก่อตั้งอาคารดังกล่าวโดยการริเริ่มของ แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ในปี พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
บูรณาการ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หอนิทรรศการแต่ละหลัง เป็นการประมวล
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ทั้งองค์ความรู้ในทุกมิติเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขไทย น�ามาบูรณาการและจัดแสดงไว้อย่างเป็น
ระบบ เพือ่เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจได้ทราบพอสังเขป และนอกจากนีบ้รเิวณโดยรอบอาคารพพิธิภณัฑ์ ได้จดัเป็นสวนสมนุไพร
ที่มีสมุนไพรหายากหลายชนิด มีทั้งพืชสมุนไพรที่เป็นยาและอาหาร ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน การ
ระบชุนดิสมนุไพรด้วยภาพ (Herbal Image Identification: Herb ID) เพือ่เรยีนรูช้นดิสมนุไพรได้ด้วยการถ่ายภาพใบหรอื
ดอก ซึ่งจะท�าให้ทราบรายละเอียดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ วิธีใช้และข้อควรระวังของสมุนไพรนั้น ๆ  ได้ด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ สถานที่ติดต่อ ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์ตรงข้ามคลินิก การเข้าชมนอกเหนือจากวันเวลาที่ก�าหนด และหากต้องเข้า 
เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถขอรับการอนุเคราะห์วิทยากรและการเข้าชมสถานที่ได้ โดยการท�าหนังสือราชการน�าเรียนอธิบดี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย 
ในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์โทร 0 2591 1964, 0 2590 2606

คณะผู้จัดทำ�

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
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ที่ปรึกษา  นายแพทย์มรุต     จิรเศรษฐสิริ             อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการ  นายแพทย์สรรพงศ์    ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการรอง  ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี  จูฑะพุทธิ    ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองบรรณาธิการ ดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้ว      ปัญญาภู                ภญ.สุภาพร ยอดโต  ภญ.เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์

 ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ               พท.วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์ พท.ป.ประดิษฐา ดวงเดช      

 นายธเนศ  อิ่มนุกูลกิจ                      นายกฤษณะ  คตสุข     กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะ
สมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่มักพบในผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากการ 
ฝ่อตวัของสมองทีก่ระทบต่อโครงสร้างและการท�างานของสมอง 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์ประสาทลดลงและถูกท�าลาย 
ทีละน้อยจนแพร่กระจายไปสู่สมองหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะ
สมองที่ท�าหน้าท่ีควบคุมความคิด ความทรงจ�า การใช้ภาษา
และพฤติกรรม หากเป็นมากจะไม่สามารถท�ากิจกรรมหรือ
อาชีพที่เคยท�าได้ตามเดิมและอาจมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 เนือ่งในโอกาสวนัท่ี 21 กนัยายนของทุกปี ถูกก�าหนดให้เป็น 
วันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) จุลสารฉบับนี้
จึงขอพามารู้จักสมุนไพรไทยที่มีการศึกษาวิจัยว่าอาจมีบทบาท
ในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ดังนี้

มังคุด (Garcinia mangostana L.) ถือได้ว่าเป็นราชินี
แห่งผลไม้ไทย เพราะนอกจากเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้ว 
ส่วนของเปลือกมังคุดยังใช้เป็นสมุนไพรด้วย ในทางการแพทย์
แผนไทย ระบุมังคุดมีรสฝาด สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการ 
ท้องเสยีและมฤีทธิส์มาน ปัจจบุนัได้มีการน�าเปลือกมงัคดุมาสกดั
และพัฒนาเป็นยาใช้ภายนอก ซึ่งยาเปลือกมังคุดเป็นยาพัฒนา
จากสมุนไพรทีไ่ด้รบัการบรรจใุห้เป็นยาในบัญชยีาหลกัแห่งชาติ 
ระบุสรรพคุณช่วยสมานแผล ทั้งแผลสดและแผลเรื้อรัง

นอกจากนี้ มีรายงานจากงานวิจัย พบว่า สารสกัดจาก
เปลอืกมงัคดุ ประกอบด้วยสารในกลุม่แซนโทน (Xanthones) 

โดยเฉพาะ α-Mangostin ในปริมาณสูง มีฤทธิ์ป้องกันพิษของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเบต้าอะไมลอยด์ทีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญั
ของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ การศึกษาในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ระยะแรกถงึปานกลางเทยีบกบัยาหลอก พบว่ากลุม่ทีร่บัประทาน
สารสกัดเปลอืกมงัคดุนาน 24 สปัดาห์ มค่ีาเฉลีย่คะแนนรวมการ
รูค้ดิ และความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ�าวนั แตกต่าง
กับกลุ่มที่รับประทานยาหลอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อีกทั้ง 
ไม่ท�าให้เกดิพษิหรอือาการข้างเคยีงทีร่นุแรงทัง้ในระยะเฉยีบพลนั
และเรื้อรัง และยังพบอีกว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดอาจมีผล
ช่วยชะลอการเกดิโรคจากฤทธิต้์านอนมุลูอสิระได้ดกีว่ายาหลอก 
ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าสารสกดัจากเปลอืกมงัคุดมศัีกยภาพสงู
ทีจ่ะพฒันาเป็นผลติภณัฑ์จากธรรมชาติท่ีใช้ดแูลผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์
ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและชะลอโรคอัลไซเมอร์ที่ดี
ที่สุด ที่สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง คือ หมั่นบริหารสมองโดยการ
อ่านหนงัสอื เล่นเกมจบัคู่หรอืเกมบวกเลขง่าย ๆ ดแูลสุขภาพจิต
ให้ดี หมั่นคิดในแง่บวก หากิจกรรมคลายเครียด รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และ
ส�าหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หากมีอาการหลงลืมง่ายกว่าปกติ 
ควรไปรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพราะถ้าพบอาการของโรคเร็ว
จะสามารถชะลอการลุกลามของโรคนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

พท.ป.เย็นภัทร์ คำาแดงยอดไตย
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