
หอมแดง... 

	 จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา	เรื่องประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ		

ตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	พ.ศ.2561	ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว	 

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ขอสง่ความหว่งใยไปถงึพีน่อ้งประชาชนชาวไทย	

ทุกท่าน	ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	ออกกำลังกาย	

อย่างสม่ำเสมอ	และทำร่างกายให้อบอุ่น 

	 การดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	

กล่าวถึงการเจ็บป่วยว่าขึ้นอยู่กับการเสียสมดุลของธาตุนั้น	 ๆ	

การเจ็บป่วยในฤดูหนาว	 มักเกี่ยวข้องกับการเสียสมดุลของ

ธาตุน้ำในร่างกาย	 ซึ่งหลักการทางแพทย์แผนไทยสอดคล้อง

กับหลักการดูแลตามศาสตร์อายุรเวทและการแพทย์แผนจีน	

ที่เชื่อว่าโรคส่วนหนึ่งเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุในร่างกาย	

(ศาสตร์ทางอายุรเวทเรียกว่าเสียสมดุลของปัญจมหาภูตะ	

หรือในการแพทย์แผนจีนเรียกว่าการเสียสมดุลของหยิน

หยาง)	ซึ่งการดูแลผู้ที่เสียสมดุล	จะเน้นการรับประทานอาหาร	

สมุนไพรและการออกกำลังกาย	 เพื่อเติมส่วนที่พร่องหรือขาด	

นพ.มรุต	จิรเศรษฐสิริ 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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กรมการแพทย์แผนไทยและ
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พืชสมุนไพรต้านหวัด 
            พอเอ่ยถึงหอมแดง	คิดว่าคนไทยทุกคนคงปฏิเสธ	

																																																			ไม่ได้ว่าไม่รู้จัก	หอมแดงจัดเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ติดบ้านของคนไทยเรามานาน	เราใช้ 

ส่วนหัวใต้ดิน	ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน	ช่วยขับลม	แก้ไข้	ขับเสมหะในทรวงอก	ใบมีรสหวานเค็ม	แก้ไข้หวัด	และกำเดา	คนโบราณใช้หัวหอม	ทุบ

ให้แตก	 ห่อด้วยผ้า	 วางบนกระหม่อมเด็ก	 เพื่อช่วยบรรเทาอาการหวัด	 คัดจมูก	หอมแดง	 (Shallot)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Allium 

ascalonicum L.	 อยู่ในวงศ์	 Amaryllidaceae	มีสารไดโพรพิล	 ไดซัลไฟด์	 และไดโพรพิล	 ไตรซัลไฟด์	 เป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมัน

ระเหยง่าย	ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งแบคทีเรีย	โดยเฉพาะเชื้อ	Staphylococcus aureus 

	 	 ในปัจจุบันมีการนำมาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบของยาแผนโบราณให้มีความสะดวกต่อการใช้มากขึ้น	

มีการใช้	“สติ๊กเกอร์หอมแดง”	บรรเทาอาการคัดจมูก	หลักการคือการใช้สารสกัดในรูปแบบน้ำมันระเหยง่าย	และเพื่อให้มี	

ประสิทธิภาพมากขึ้น	มีการใช้ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ	อาทิ	น้ำมันยูคาลิปตัส		ช่วยให้หายใจสะดวก	รู้สึกสดชื่น		

น้ำมันลาเวนเดอร์	ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบาย	น้ำมันเปปเปอร์มินต์	ช่วยให้หายใจสะดวก		

นวัตกรรมใหม่นี้อยู่ในรูปแบบแผ่นแปะ	เพียงแค่แปะติดไว้ที่พัดลม	ไอระเหยจะผ่านการสูดดม		

ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังของเด็กโดยตรงซึ่งมีความปลอดภัยกว่าวิธีการใช้แบบดั้งเดิม  

เพราะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา	หรือผิวหนัง	ณ	บริเวณที่สัมผัส	 

และลดในส่วนที่เกิน	 ซึ่งในฤดูหนาวส่วนที่พร่องคือความ

ร้อนหรือความอบอุ่น	และส่วนที่มากเกินคือลมและน้ำ	ดังนั้น	

อาหารที่ เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ	 คือ	 อาหารที่มี	

รสเผ็ดร้อน	และรสเปรี้ยว	อาหารรสเผ็ดร้อน	เช่น	อาหาร	ที่มี 

กระชาย	พริกไทย	หรือขิง	 จะสามารถช่วยกระจายลมและ

เพิ่มธาตุไฟ	 ทำให้ร่างกายมีความอบอุ่น	 รสเปรี้ยวมีฤทธิ์

ละลายเสมหะ	สามารถลดอาการไอได้	เป็นต้น	

	 และนอกจากนี้	การออกกำลังกาย	เช่น	ฤาษีดัดตน	

ไทเก็ก	 หรือโยคะและการดื่มน้ำให้เพียงพอจะสามารถ

รักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยง่ายด้วย 



ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู 

กับฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
เห็ดหลินจือ

 ช่วงปลายฝนต้นหนาว	 เป็นช่วงที่อุณหภูมิและ
ความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่ง
เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ	จึงไม่น่า
แปลกใจที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ	ดังนั้น	
การเตรียมร่างกายให้พร้อมเผชิญความหนาวเย็นจึงเป็นการ
ป้องกันการเจ็บป่วยที่ดีที่สุด	 และการใช้สมุนไพรที่มีรสร้อน
หรือมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค	 เป็นหนึ่งในวิธีการที่กำลังเป็น
ที่นิยมกันในปัจจุบัน	เห็ดหลินจือ	เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีการ
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	ซึ่งน่าจะเป็น
คำตอบหนึง่ของกลุม่คนทีช่ืน่ชอบการดแูลสขุภาพดว้ยสมนุไพร		
 เห็ดหลินจือ	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Ganoderma 
lucidum	 (Leyss.	 ex	Fr.)	Karst.	 เป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้
ประโยชน์มายาวนานในศาสตร์การแพทย์แผนจีน	ทั้งในด้านการ
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะและรักษาโรคต่าง	 ๆ	 อาทิ	 บรรเทาอาการ
อ่อนเพลีย	ช่วยให้นอนหลับ	แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง	และรักษา
โรคหัวใจ		
	 สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลา
กว่า	 20	ปี	 ขณะที่เดียวกันก็เริ่มมีการศึกษาด้านประสิทธิผลและ

ความปลอดภัยแบบครบวงจรตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551  

	 การศึกษาปัจจุบัน	พบว่า	 เห็ดหลินจือมีสารสำคัญกลุ่ม

ไทรเทอร์พีนอยด์	 กลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์	 กลุ่มไกลโคโปรตีน	 และ

อื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มพอลิแซกคาไรด์	 เช่น	บีต้า-ดี-กลูแคน	พบ

วา่มบีทบาทกระตุน้ภมูคิุม้กนั	ยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็และ	

เนื้องอก	 ต้านอนุมูลอิสระ	 ต้านการอักเสบ	 และป้องกันเส้น

	 1)	 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง		

เชน่	โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	มะเรง็	 

หรือ	อื่น	ๆ	ที่จำเป็นต้องรับประทานยา	

แผนปจัจบุนัและตอ้งไปแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

อย่างต่อเนื่อง	 แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามนัดและรับประทานยา

แผนปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	 และหากต้องการใช้สมุนไพรเห็ด

หลนิจอืเสรมิ	ควรปรกึษาแพทย	์และ/หรอืเภสชักร	กอ่นใช้ยารว่มกนั 

	 2)	 เนื่องจากไม่เคยมีการศึกษาด้านประสิทธิผลและ

ความปลอดภยัของเหด็หลนิจอืในผูป้ว่ยทีม่กีารทำงานของไตบกพรอ่ง	

รนุแรง	ดงันัน้	ไมแ่นะนำใหใ้ชใ้นผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคดงักลา่ว 

	 3)	 ควรใช้อย่างระวังในผู้ป่วยที่ได้รับประทานยากลุ่ม

ป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด	และ/หรือ	ยาละลายลิ่มเลือด	

เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าว	และ	

	 4)	หลีกเลี่ยงการใช้เห็ดหลินจือในหญิงตั้งครรภ์และหญิง

ให้นมบุตร	 เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรืองานวิจัย

เกี่ยวกับความปลอดภัยรองรับ 

	 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีให
้

เลือกมากมาย	ท
ั้งแบบสารสกัด	ผ

งของส่วนต่างๆ	

ทั้งดอกเห็ด	 สปอร์ทั้งที่แบบกระเทาะและไม่

กระเทาะเปลือก	 และเส้นใย	 ควรพิจารณาและ

อ่านฉลากให้รอบคอบ
ทุกครั้งก่อนเลือกซื้อ

ประสาทตาเสื่อม	และสารกาโนเดอแรนส์	พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาล

และไขมันในเลือด	

	 การศึกษาทางคลินิก	 โดยใช้สารสกัดสมุนไพรที่มีส่วน

ผสมของเห็ดหลินจือในผู้ป่วยโรคหอบหืด	 พบว่า	 ช่วยบรรเทา

อาการของโรคหอบหืดลงได้	 โดยกลไกการลดปริมาณเม็ดเลือด

ขาวและสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ	

นอกจากนี้	 พบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน	

ผู้ป่วยมะเร็งปอด	มะเร็งลำไส้ใหญ่	 และมะเร็งขั้นลุกลาม	มีฤทธิ์

ลดความอ่อนล้า	 ระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์			

และอาการปวดปลายประสาทจากโรคงูสวัดด้วย	อย่างไรก็ตาม		

แม้ว่าจะมีการศึกษาที่พบว่าเห็ดหลินจือมี 

สารสำคญัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่รา่งกายมากมาย  

แตย่งัม	ีขอ้ควรระวงั	ดงันี้ 



..การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

ส่วนต้นตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
สุมยา
พท.สุนิสา หลีหมุด

	 อากาศยามเช้า เป็นอากาศที่

สดชื่น	 น่าประทับใจของหลาย	 ๆ	 คน	 แต่

สำหรับบางคนกลับเป็นช่วงที่น่ารำคาญ

เต็มที	 ที่ต้องมีอาการจามติด	 ๆ	 กัน	หลาย	

ครั้ง	 เช็ดน้ำมูกแล้วเช็ดน้ำมูกอีก	 อาการ	

ดังกล่าวเรียกว่าโรคแพ้อากาศหรือโรคเยื่อ

จมูกอักเสบจากภูมิแพ้	 ฉบับนี้จะแนะนำ

ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแล

โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่เรียกว่าการ	

สุมยา			

	 ทางการแพทย์แผนไทย	 ภูมิแพ้

เป็นอาการปรากฏทางเสมหะ	 เกิดจากสาร

ก่อภูมิแพ้	 อากาศหรือ ภู มิประ เทศ

เปลี่ยนแปลง	ปับผาสัง	 (ปอด)	 กระทบกับ

ความเย็นภายนอก	ทำให้ไฟอุ่นกาย	(ไฟใน

ร่างกาย)	 ไม่ปกติ	 ส่งผลต่อตรีธาตุทำให้

เสมหะกำเริบ	 เป็นมูก	 ตะกรันในทางเดิน

หายใจ	 (ทางเดินของวาตะ)	 จนเป็นน้ำมูก

พิการ	 ส่งผลต่อปิตตะและวาตะลดลง	

(หย่อน)	 ในพระคัมภีร์โรคนิทาน	 ตำรา

แพทยศาสตร์สงเคราะห์	 ได้ระบุอาการ

เกี่ยวกับเสมหะไว้ว่า	 “น้ำมูกเมื่อพิการ

แตกนั้น	 ให้ปวดในสมอง	 ให้น้ำมูกตก

ให้ตามัวให้ปวดสีสะ	 โทษ	4	ประการนี้	

ถ้าจะแก้ให้ทำยาสุมประกอบใบน้ำดับ

ไฟ	1	หัวหอม	1	เทียนดำ	1	ดินประสิว

ขาว	 1	 เมล็ดฝ้ายขั้ว	 1	 ใบพลูแก	 1	

ขมิ้นอ้อย	 1	 บดเคล้ามูลน้ำมันหอมสุม

กระหม่อม	3	วัน	หาย”	และในคัมภีร์ปฐม

จินดาร์	 กล่าวถึงการสุมกระหม่อมของ

ทารกหรือเด็ก	 เพื่อให้ตัวเย็น	แก้ไข้	แก้หวัด	

ตอนหนึ่งว่า	 “...แล้วจึ่งให้แต่งยาสุม		

ขนานนี้ท่านให้เอา	 ดอกมลิ	 ดอกพิกุล		

ดอกกระดังงา	 ใบพุดทรา	 ใบผักเปด		

รากเข้าสาน	รากสลิด	 รากอังชัน	 รากมูลกา

ทั้ง	 2	 หัวหอม	 ดินประสิวขาว	 รวมยา		

12	 สิ่งนี้เอาเสมอภาค	 บดสุมกระหม่อม	

แต่เช้าจนเที่ยงจึ่งเอาออกเสีย...”	

	 การสุมยาเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา

ทางการแพทย์แผนไทยที่ช่วยรักษาใน

ระบบทางเดินหายใจ	 โดยใช้ความร้อน	

ชื้นจากไอน้ำช่วยการระเหยของน้ำมันหอม

ระเหยจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์รักษาระบบ	

ทางเดินหายใจ	 ได้แก่	 ขิง	 ข่า	 ตะไคร้		

ใบมะกรูด	 ใบกะเพรา	ผิวมะกรูด	หอมแดง	

หัน่ทบุพอหยาบ	ใสส่มนุไพร	และนำ้รอ้นลงใน 

กะละมัง	 นำผ้าขนหนูปิดคลุมศีรษะให้

มิดชิด	 สูดไอระเหยจากน้ำมันสมุนไพร	

ประมาณ	15	นาที	 วันละ	 2	 ครั้ง	 เช้า-เย็น	

ประโยชน์คือ	 น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อ

ระบบทางเดินหายใจ	 ช่วยขยายหลอด

เลือดฝอย	 ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น	

บรรเทาอาการคัดจมูก	ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ

หายใจไม่สะดวก	 ปวดมึนศีรษะ	 มีเสมหะ

ในปอด	หรือมีเสมหะข้นเหนียวในระบบทาง

เดินหายใจส่วนบน	 หากมีอาการจมูกบวม	

สามารถใส่เมนทอลและพิมเสนเพิ่ม		 	

 ข้อควรระวัง	 คือ	 ไม่ให้สูดยา

ใกล้จนเกินไป	 ทำให้แสบร้อนใบหน้า	

หากมีอาการแน่น	 อึดอัด	 ควรพักการ	

สมุยา	หา้มใชใ้นผูท้ีม่อีาการหอบเหนือ่ย	

รุนแรง	 มี ไข้	 และผู้ที่ แพ้สมุนไพร		

การสุมยามีฤทธิ์สุขุมร้อน	 ไม่เหมาะกับ	

ผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ	

เนื่องจากโรคมะเร็งทางแพทย์แผนไทย

เป็นโรคที่มีความร้อนสูง	(ปิตตะ)	

	 นอกจากการสุมยา	 ควรมีการ

รักษาธาตุน้ำและอุณหภูมิในร่างกาย	 โดย

รับประทานสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวกับรสเค็ม

เพื่อช่วยลดเสมหะ	 เช่น	 มะขามป้อมโขลก

กับเกลือ	หรือดื่มน้ำอุ่น	 เพื่อปรับอุณหภูมิใน

ร่างกาย	 ควรหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง	

ที่อาจทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบ	 ได้แก่	 ควัน

บุหรี่	 ควันท่อไอเสีย	 กลิ่นฉุน	 น้ำหอม	 ควัน

ธูปและฝุ่นละอองจากแหล่งต่าง	ๆ	การออก

กำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอก็มีความสำคัญ	 

ปัจจุบันในคลินิกแพทย์แผนไทยมีบริการสุมยาในหลายโรงพยาบาล	เช่น	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	(ยศเส)	รพ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา	รพ.แม่สรวย	จ.เชียงราย	รพ.สต.โพสังโฆ	จ.สิงห์บุรีและ	รพ.สต.โพธิ์กระสังข์	จ.ศรีสะเกษ	เป็นต้น
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	 สำหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้	 ต้านการอักเสบ	

และต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาปราบชมพูทวีป	 โดยคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พบว่า	 สามารถ

ยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์	β-hexosaminidase	 (เอนไซม์ที่
มักพบเมื่อมีอาการภูมิแพ้)	 จากเซลล์ไลน์ชนิด	 RBL-2H3		

(ซึ่งเป็น	Basobhilic	 leukemia	ที่เป็น	histamine	 releasing	

celline	 และมี	 high	 affinity	 IgE	 receptor	 บนผิวเซลล์		

เอามาใช้คล้ายเป็น	mast	 cell)	 ซึ่งมีผลทำให้ตรวจพบสาร	

ก่อภูมิแพ้	 อาทิ	 สารประเภท	 histamine	 และ	 เอนไซม์		

β-hexosaminidase	 ได้น้อยลง	 และนอกจากนี้	 ยังพบว่า
ตำรับยาปราบชมพูทวีปมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการ

อกัเสบทีแ่รงชว่ยลดการบวมและการอกัเสบของหลอดลมได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยาปราบชมพูทวีป 

มีรสร้อน อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการ 

แสบร้อนท้อง ผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

 และผู้ที่มีไข้ตัวร้อนร่วมด้วย 

	 ตำรับยาปราบชมพูทวีป	 เป็นตำรับยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติ	 ที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษากลุ่มอาการภูมิแพ้ทาง

เดินหายใจ	 ตำรับนี้ประกอบด้วยสมุนไพรจำนวน	 23	 ชนิด	

ได้แก่	 ลูกจันทน์	 ดอกจันทน์	 ลูกกระวาน	 การบูร	 ดอกดีปลี		

ลูกพิลังกาสา	 ลำพันหางหมู	 โกฐสอ	 โกฐเขมา	 เทียนดำ		

เทยีนแดง	เทยีนตาตัก๊แตน	เทยีนแกลบ	ขงิแหง้	เจตมลูเพลงิแดง 

เนื้อสมอไทย	เนื้อสมอเทศ	หัวบุกรอ	ดอกกานพลู	หัศคุณเทศ	

ใบกัญชา	พริกไทยดำ	 เหงือกปลาหมอ	สมุนไพรส่วนใหญ่มี

รสเผ็ดร้อน	 ซึ่งสามารถช่วยปรับสมดุลของธาตุน้ำและธาตุ

ลมที่ผิดปกติ	 เช่น	 อาการคัดจมูก	 น้ำมูกไหล	 โดยช่วยเพิ่ม

ความอบอุ่นแก่ร่างกาย	 และสมุนไพรหลายชนิด	 เช่น		

ลูกจันทน์	 ดอกจันทน์มีฤทธิ์ลดปวด	 ลดอาการอักเสบ	 และ	

พรกิไทย	ขงิ	เจตมลูเพลงิขาว	และกานพล	ูพบวา่มฤีทธิต์า้นการ 

อกัเสบเชน่กนั	สว่นเนือ้สมอไทย	และสมอเทศ	มรีสเปรีย้วอมฝาด 

ประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอลิกและแทนนิน	 สามารถละลาย

และช่วยขับเสมหะได้	 และนอกจากนี้สมุนไพรทั้งสองชนิดยัง

อุดมไปด้วยวิตามินซี	 ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	

สามารถช่วยป้องกันหวัดและลดอาการภูมิแพ้และมีฤทธิ์

กระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วย 

ตำรับยาปราบชมพูทวีป….

พท.ป.ชวิศา ประดิษฐอุกฤษฎ์/ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู ต้านภูมิแพ้

	 ปัจจุบันมีการใช้ยาปราบชมพูทวีปในการรักษา

โรคภูมิแพ้ในหลายโรงพยาบาล	 ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับ

การรักษาได้ที่	 โรงพยาบาลสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	

โรงพยาบาลกาบเชิง	 จังหวัดสุรินทร์	 โรงพยาบาล 

อู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	และ	โรงพยาบาล	

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี		

เป็นต้น 


