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โกโก้เป็นเมลด็ของพืชชนิดหนึ่งท่ีนิยมน ามาผลิตช็อกโกแลต ภายในโกโก้มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่ง
อาจน ามาใช้รักษาหรือป้องกันโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ไขมันจากเมล็ดโกโก้อาจน ามาใช้ป้องกันผิวหนังจาก
ริ้วรอยและรอยแตกลายได้ ท้ังนี ้แม้ว่าโกโก้จะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์สารพัด แต่ผู้บริโภคก็ควรรับประทานใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดตามมา 
คุณประโยชน์ของโกโก้ 
เชื่อกันว่าการบริโภคโกโกอ้าจมีประโยชน์ในหลายด้าน เนื่องจากโกโก้ประกอบไปด้วยแคลอร่ี ไขมัน โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจิญเติบโตของร่างกาย เช่น โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส เป็นต้น รวมไปถึงสารอีกหลายชนิด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระฟลาโว
นอยด์ สารอีพิคาเทชิน สารคาเทชิน สารโพรไซยานิดีน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม สารส าคัญต่าง ๆ ในโกโก้ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายไม่มากก็น้อย จึงมีงานวิจัยบางส่วนค้นคว้าเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของโกโก้ไว้ ดังนี้ 
รักษาโรคหัวใจ 

โรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด เป็นต้น ปัญหาสุขภาพ
เหล่านี้อาจเป็นอันตรายจนถึงชีวิตได้ 
งานวิจัยในมนษุย์ชิ้นหนึ่งเผยว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์จากโกโก้อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้ ในท านองเดียวกันนั้น การศึกษาทดลองหลายชิ้นในมนุษย์ยังชี้ให้เห็นอีกว่า การรับประทานอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของโกโก้ซึ่งอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์เป็นประจ าในปริมาณที่เหมาะสมอาจช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดความดันโลหิต และยังส่งเสริมการท างานของหลอดเลือดอีกด้วย 
แม้การศึกษาเหล่านี้จะบ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของโกโก้ แต่ผู้บริโภคก็ควรรอการศึกษาทดลองในกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ขนาดใหญ่เพ่ิมเติม เพื่อให้ทราบถึงปริมาณท่ีเหมาะสมและรูปแบบของโกโก้ที่มปีระสิทธิภาพในการรักษามากท่ีสุด 
ลดความดันโลหิต 

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะท่ีมีความดันภายในหลอดเลือดแดงมากกว่าปกติเป็นเวลานานจนอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาสุขภาพอย่างโรคหัวใจตามมาได้หากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เนื่องจากสารฟลาโวนอยด์ที่พบได้ในโกโก้อาจไปเพิ่มกระบวนการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกาย ซึ่งท าหน้าท่ี
ขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิต จึงมีการศึกษาทดลองบางส่วนท่ีพบว่า อาหารใด ๆ ท่ีท ามาจากโกโก้อาจ
ส่งผลให้ผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพดีมีความดันโลหิตลดต่ าลงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการค้นคว้าใน
มนุษย์อีกหลายชิ้นท่ีชี้ว่า การบริโภคโกโก้อาจช่วยให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดท างานได้ดียิ่งขึ้น ลดความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะหัวใจวายอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรรองานวิจัยในระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อยืนยันคุณสมบัติของโกโก้ในการลดความดันโลหิต
ให้แน่ชัด หากต้องการบริโภคโกโก้เพื่อหวังผลทางการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ถึงหลักการบริโภคที่เหมาะสม 

ลดคอเลสเตอรอล 

คอเลสเตอรอลคือไขมันชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในกระแสเลือด แม้ว่าร่างกายของมนุษย์จะต้องการคอเลสเตอรอลเพื่อ
ช่วยในกระบวนการต่าง ๆ แต่ปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายท่ีมากเกินไปก็อาจท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
ได ้จึงมีการวิจัยให้อาสาสมัครท้ัง 42 ราย ดื่มนมที่มีส่วนผสมของผงโกโก้เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากการทดลอง
พบว่า การบริโภคโกโก้อาจช่วยลดระดับไขมันในเลือด ซึ่งอาจไปเพ่ิมคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และลด
คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่ท าปฏิกิริยากับสารบางชนิดจนเกิดอนุมูลอิสระได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อ
การเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 
นอกจากการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากภาวะคอเลสเตอรอลสงูอย่างออกก าลังกายเป็นประจ าหรือหลีกเลี่ยงอาหาร
ท่ีมีไขมันสูงแล้ว การรับประทานโกโก้ก็อาจเป็นทางหนึ่งท่ีช่วยในการระดับลดคอเลสเตอรอลได้ อย่างไรก็ตาม งาน
ทดลองนี้เป็นเพียงเป็นเพียงการทดลองขนาดเล็ก จึงควรมีการค้นคว้าทดลองประสิทธิผลของโกโก้เพิ่มเติมใน
อนาคต 
รักษาโรคเบาหวาน 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ หรือสร้างไม่ได้
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะหลอด
เลือดและเส้นประสาท 
มีการวิจัยในมนุษย์จาก 8 ประเทศในทวีปยุโรปพบว่า อาหารซึ่งอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์อย่างโกโก้อาจช่วยลด
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได ้อีกท้ังยังมีงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นบ่งชี้ว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้ใน
ผู้ป่วยท่ีผ่านการควบคุมอาหารและระดับน้ าตาลในเลือดมาแล้วอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงการรวบรวมค าตอบจากแบบสอบถาม และการทดลอง
ในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ จึงต้องรอการค้นคว้าหรือหลักฐานในอนาคตเพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยมากกว่านี้ 
ต้านโรคหืด 

โรคหดืเป็นโรคท่ีหลอดลมหดตัวและตีบแคบเนื่องจากการอักเสบเรื้อรัง ท าให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาใน
ร่างกายมากกว่าคนปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจล าบาก ไอ มีเสียงหวีดขณะที่หายใจ และหายใจไม่อิ่ม แม้โรค
หืดจะไม่ใช่ปัญหาสุขภาพท่ีร้ายแรงส าหรับบางราย แต่หากอาการของโรครุนแรงขึ้นมาก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่
ชีวิตได ้
มีข้อมูลกล่าวว่าผงโกโก้ธรรมชาติที่ไม่หวานนั้นอุดมไปด้วยสารต้านโรคหืดอย่างสารทีโอโบรมีนและสารทีโอฟีลลีน 
จึงเกิดการศึกษาค้นคว้าในหนูทดลอง โดยมีผลปรากฏว่า การบริโภคผงโกโก้ในรูปแบบดังกล่าวนั้นอาจช่วยลด
ความรุนแรงของอาการจากโรคหืดได้เมื่อรับประทานในปริมาณเดียวกับท่ีใช้ในการทดลอง ท้ังนี ้ยังต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์เพื่อยืนยันคุณสมบัตินี้ก่อนการสรุปผล เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาใน
สัตว์เท่านัน้ 
มีสุขภาพจิตที่ดี 

นอกจากโกโก้จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วย โดยสุขภาพจิตนั้นหมายถึงการมีภาวะ
จิตใจท่ีเป็นสุข ซึ่งอาจท าให้เราสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อีกด้วย      
จากการศึกษาทดลองในกลุ่มผู้ชายมีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจคล้ายกันพบว่า ผู้สูงอายุท่ีชื่นชอบโกโก้อาจมี
สุขภาพท่ีดี มองโลกในแง่ดี และยังมีสุขภาพจิตที่ดีมากกว่าผู้ท่ีชื่นชอบขนมประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การ
ค้นคว้าเหล่านี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามเท่านั้น ท าให้ผลลัพธ์ไม่เพียงพอต่อการยืนยัน
ประสิทธิภาพของโกโก้ได้ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 
ลดน ้าหนัก 

การลดน้ าหนักนั้นเกิดได้จากความสมัครใจของตนเองอย่างการควบคุมอาหารหรือการออกก าลังกาย และจาก
อาการเจ็บป่วยท่ีเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมะเร็งหรือการอักเสบเรื้อรัง โดยท่ัวไปการลดน้ าหนักเป็นผลมาจาก
การท่ีไขมันในร่างกายลดลง แต่หากมีน้ าหนักลดอย่างมากก็อาจท าให้ร่างกายสูญเสียโปรตีนและสารท่ีจ าเป็นอื่น ๆ 
ได ้
การทดลองชิ้นหนึ่งในสัตว์เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ พบว่า การบริโภคอาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของผงโกโก้อาจ
ช่วยลดอัตราการเพิ่มของน้ าหนักตัวได้ รวมท้ังเพิ่มปริมาณไขมันที่ถูกขับออกทางอุจจาระในหนูทดลองกลุ่มท่ีได้รับ
อาหารท่ีมีไขมันสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีต้องการรับประทานโกโก้เพื่อหวังผลดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%94
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5
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เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาในสัตว์ จึงไม่อาจยืนยันได้ว่าสามารถน ามาใช้ในการลดน้ าหนักได้อย่างปลอดภัย ท้ังนี ้
การลดน้ าหนักนั้นอาจท าได้จากหลาย ๆ ทางควบคู่กันไป เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ออก
ก าลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น โดยควรท าให้อยู่ในขอบเขตของความพอดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพในภายหลัง   
มีประโยชน์ต่อผิวหนัง 

ผิวหนังของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยอาจมีท้ังริ้วรอย จุดกระผู้สูงอายุ หรือความแห้งกร้าน
เกิดขึ้นได้ และหากมีผิวหนังท่ีเปราะบางลงและมีไขมันบนใบหน้าลดลงก็อาจท าให้ผิวไม่เรียบเนียนและเกิดการ
หย่อนคล้อยอีกด้วย 
ส าหรับประโยชน์ของโกโกต้่อผิวหนัง มีการศึกษาในผู้หญิงท่ีมีสุขภาพดีทั้ง 10 ราย โดยให้ดื่มเครื่องดื่มโกโก้ซึ่งมี
สารฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูงและต่ า ซึ่งพบว่า เครื่องดื่มโกโก้ที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์ปริมาณสูงอาจช่วยเพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ในท านองเดียวกัน งานวิจัยอีกชิ้นท่ีศึกษา
ในกลุ่มผู้หญิง 2 กลุ่ม เผยว่า การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารฟลาโวนอยด์จากโกโก้นั้นอาจช่วยป้องกัน
ผิวหนังจากแสงแดด ช่วยให้เลือดใต้ผิวหนังไหลเวียนได้ดีขึ้น อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผิวหนังชั้นนอกดูสวยสมบูรณ์และ
คงความชุ่มชื้นอีกด้วย 
ท้ังนี ้คุณประโยชน์ของโกโก้เกี่ยวกับผิวหนังนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันท่ีชัดเจน เนื่องจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้เป็น
เพียงการทดลองในกลุม่ตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็กเท่านั้น จึงควรมีการค้นคว้าในด้านนี้เพ่ิมเติมต่อไป 
ความปลอดภัยในการบริโภคโกโก ้
แม้จะเชื่อกันว่าโกโก้มีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็จ าเป็นต้องรอการวิจัยมาสนับสนุนผลลัพธ์ท่ีกล่าวมามากขึ้น 
ดังนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางโภชนาการเกี่ยวกับโกโก้และรับประทานโกโก้ในปริมาณที่พอดีในแต่ละ
วัน ซึ่งหากไม่แน่ใจก็ควรปรึกษาแพทย์ถึงการบริโภคในปริมาณและรูปแบบท่ีถูกต้องก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลข้างเคียงท่ีอาจกระทบต่อสุขภาพได ้

เนื่องจากโกโก้มีส่วนประกอบของคาเฟอีนและสารเคมีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หากบริโภคในปริมาณมากก็อาจท าให้
เกิดผลข้างเคียง เช่น รู้สึกกังวลใจ ปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น และส าหรับผู้ท่ีก าลัง
ตั้งครรภ์หรือผู้ท่ีให้นมบุตร การรับประทานโกโก้อาจมีความปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณท่ีพอเหมาะหรื
อปริมาณปกติที่พบได้ในมื้ออาหาร อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่รับประทานจนมากเกินไปเนื่องจากคาเฟอีนใน
โกโก้อาจเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กได้ 
ส าหรับผู้ท่ีอยู่ในภาวะต่อไปนี้ควรระมัดระวังในการบริโภคโกโก้เป็นพิเศษ 

 โรคหัวใจ คาเฟอนีในโกโก้อาจท าให้ผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจบางรายเกิดอาการใจสั่น อีกท้ังยังเพิ่มอัตราการเต้น
ของหัวใจ และท าให้ผู้ท่ีหัวใจเต้นผิดปกติมีอาการแย่ลงได้ จึงควรบริโภคในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยปริมาณโกโก้ที่
แนะน าให้บริโภคต่อวัน คือ 19-54 กรัม ดาร์คช็อกโกแลตในปริมาณ 46-100 กรัมต่อวัน หรือผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ท่ีมีสารโพลีฟีนอลในปริมาณ 16.6-1080 มิลลิกรัมต่อวนั 

 ความดันโลหิตสูง คาเฟอีนในโกโก้อาจเพิ่มความดันโลหิตในผู้ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ แต่ส าหรับผู้ท่ี
รับประทานคาเฟอีนในปริมาณมากอยู่แล้วอาจมีความดันโลหิตสูงชึ้นไม่มากนัก ท้ังนี ้ปริมาณโกโก้ที่แนะน าให้

https://www.pobpad.com/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89
https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83
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บริโภคต่อวันส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาดังกล่าว คือ ควรรับประทานช็อกโกแลตหรือโกโก้ที่ให้สารโพลีฟีนอลแก่ร่างกายใน
ปริมาณ 25-1,080 มิลลิกรัมต่อวัน 

 โรคเบาหวาน น้ าตาลในผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากโกโก้อาจไปเพิ่มระดับน้ าตาลในเลือด รวมถึงรบกวนการควบคุม
ปริมาณน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 ภาวะเลือดออกผิดปกต ิผลิตภัณฑ์จากโกโก้อาจชะลอการแข็งตัวของเลือดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
ผิดปกติ 

 ต้อหิน คาเฟอีนในโกโก้อาจเพิ่มแรงดันภายในลูกตา ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังในการบริโภคโกโก้อยู่เสมอ 
 กรดไหลย้อน โกโก้อาจไปขัดขวางการท างานของหลอดอาหารจนส่งผลให้อาการของกรดไหลย้อนแย่ลงได้ 
 กลุ่มอาการล้าไส้แปรปรวน และท้องเสีย หากมีการบริโภคสารคาเฟอีนจากผลิตภัณฑ์โกโก้ในปริมาณมากอาจท า

ให้ผู้ป่วยกลุ่มอาการล าไส้แปรปรวนและผู้ป่วยท้องเสียมีอาการแย่ลง 
 ปวดหัวไมเกรน โกโก้อาจไปกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนในผู้ท่ีไวต่ออาการปวดได้ 
 โรคกระดูกพรุน สารคาเฟอีนจากโกโก้อาจท าให้ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้น จึง

ควรระมัดระวังในการรับประทานโกโก้อยู่เสมอ 
 ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด การบริโภคโกโก้อาจรบกวนการควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือดในระหว่างและหลัง

การผ่าตัดได้ ดังนั้น ก่อนเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ ผู้ป่วยควรหยุดรับประทานโกโก้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 ภาวะวิตกกังวล คาเฟอีนจากโกโก้ในปริมาณมากอาจท าให้ผู้ป่วยประสบภาวะวิตกกังวลหรืออาการทรุดหนักลงได ้

 

ที่มา.www.pobpad.com 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 

โทร.044-591126 ต่อ 116 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/gad-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B

