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Introduction 
 คาเฟอีนเปนสารกระตุนทีใ่ชกันอยางกวางขวางทีสุ่ดในโลก ประชากรวัยผูใหญในอเมริกา
มากกวา 80% บริโภคคาเฟอีนอยางสม่ําเสมอ และยังไดนํามารวมเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจําวันอีกดวย เชน coffee break ในอเมริกา , tea time ในอังกฤษ และ kola nut chewing ใน
ไนจีเรีย  
 เนื่องจากคาเฟอีนถูกนํามาใชและยอมรับกันโดยทั่วไป เพราะเมื่อเปรียบเทียบคาเฟอีนกับ
สารกระตุนตัวอ่ืน จะเห็นวามีความแตกตางกันตรงที่ผูบริโภคคาเฟอีนสวนใหญจะไมไดมีลักษณะ
อาการถึงข้ัน dependence สวนใหญจะมีลักษณะเพียงแค addiction เทานั้น จงึทําใหความ
ผิดปกติหรือโรคทีส่ัมพันธกับการใชคาเฟอีนจงึถูกมองขามไป แตถงึอยางไรก็ยังคงมีความสําคญั
ที่จะตระหนักวาคาเฟอีน สามารถกอใหเกิดกลุมอาการหลายอยางซึ่ง DSM IV จัดเปน Caffeine-
related disorders 
 

Epidemiology 
 ยากที่จะทราบถงึปริมาณเฉลี่ยของคาเฟอีนทีใ่ชในแตละวัน เนื่องจากผูบรโิภคสามารถ
ไดรับคาเฟอีนจากหลายแหลงดวยกัน เชน กาแฟ , ชา , เครื่องด่ืมโคลา , ช็อคโกแล็ต , ยาลดไข
บรรเทาปวด และผลติภัณฑลดน้ําหนัก โดยมีเพียงบางแหลงที่สามารถระบุไดอยางชดัเจนวามี
คาเฟอีน เชน กาแฟ และ ชา สวนที่พบในแหลงอ่ืน ๆ มักไมคอยไดตระหนักถงึกันมากเทาที่ควร 
นอกจากนี้ในเครื่องด่ืมประเภทเดียวกัน ก็ยังมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกตางกันดวย เนื่องจากผาน
กระบวนการเตรียมที่ตางกัน เชน brewed coffee และ instant coffee 
  
ตารางที่ 1  แสดงปริมาณคาเฟอีนที่เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑบางประเภท 
 
 ในทั่วโลก คาเฉลีย่การบริโภคคาเฟอีนคนละประมาณ 70 มิลลิกรัมตอวัน แตสงูถงึ 210-
240 มิลลิกรัมตอวัน ในอเมริกาและแคนนาดา และสงูกวา 400 มิลลิกรัมตอวัน ในสวีเดน 
ฟนแลนด และอังกฤษ [2] 

 ในอเมริกา การบรโิภคคาเฟอีน แตกตางกันในแตละชวงอายุ ดังรูปภาพที ่ 1 ซึ่งปริมาณ
เฉลี่ยในแตละวันของทุกชวงอายุ เทากับ 2.79 มิลลกิรมัตอกิโลกรมั (น้ําหนัก)[1] แมในเด็กอายุ
ระหวาง 1-5  ป ก็ยังมีการบริโภคคาเฟอีน มากกวา 1 มลิลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนัก) โดยในกลุม
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ผูมีอายุเกิน 10 ปนั้น 2 ใน 3 ของปริมาณคาเฟอีนที่ไดรับมาจากกาแฟ และในเด็กเล็กนัน้ไดรับ
ปริมาณคาเฟอีนจาก soft drink 55%, จากช็อคโกแล็ต และ beverage 35-40%, ที่เหลืออีก 60% 
ไดรับจากชา 
 

Etilogy 
 โดยทั่วไป การไดรับคาเฟอีนครั้งแรกเกิดข้ึนในระหวางวัยเด็ก หลงัจากนั้นจะมีปจจัย
ตางๆหลายประการทีส่งผลใหเกิดการบรโิภคอยางตอเนือ่ง ยกตัวอยางเชน  

- Pharmacological effects of caffeine 
- Caffeine’s reinforcing effects 
- Genetic predispositions of caffeine use 
- Personal attributes of the consumer 

 

Pharmacological effects of caffeine 
 คาเฟอีน เปนอัลคาลอยดชนิดหนึง่ คือ 1,3,7 – trimethylxanthine คลายกับ 
theobromine ที่พบในชอ็คโกแลต็ และ theophylline ในยารักษาโรคหอบหืด 

ถูกดูดซมึจากทางเดินอาหารไดดี  
มีระดับความเขมขนสูงสุดในพลาสมา ประมาณ 1 ชั่วโมง หลงัการบริโภค  
สามารถผาน blood-brain barrier  
ถูก metabolize โดยตับ โดยเก่ียวของกับระบบน้ํายอย P-450 reductase  
ขับออกทางปสสาวะ โดยยังเหลอืคาเฟอีนที่ยังไมถูกแปลงสภาพ 2-3 %  

 มี half life อยู 5 ชั่วโมง half life จะสงูข้ึน ทําใหคาเฟอีนอยูในรางกายมากข้ึนในกรณทีีม่ี
โรคตบั หรือมีการตัง้ครรภ หรือ ในผูที่รบัประทานยาคมุกําเนดิ half life จะสั้นลง ทําใหคาเฟอีน
ถูกจํากัดไดเรว็ข้ึน คอืหมดฤทธิ์เรว็ ในกรณทีีสู่บบุหรี่รวมดวย เพราะนโิคตินจะทําใหรางกายเผา
ผลาญคาเฟอีนไดรวดเร็วข้ึน 
 

Neurochemical effects of Caffeine 
 คาเฟอีน เปน adenosine receptor antagonist คือเปน ตัวปฏิปกษ หรือ ตัวหยุดการ
ทํางานของคูรับสื่อเคม ีอะดีโนซนี (Adenosine) สื่อเคมนีีม้ีหนาที่ดังนี ้
 Adenosine จะหยุดการสื่อสารของเซลลประสาท (neurotransmission) 
 เมื่อคาเฟอีนหยุดการทํางานของ Adenosine การสื่อสารของเซลลประสาท 
(neurotransmission) จึงดีข้ึน กลายเปนสารหรือยากระตุนประสาทสวนกลาง 
 Adenosine ทําใหเสนเลือดในระบบประสาทสวนกลางขยาย คาเฟอีนซึ่งเปนตัวเบรก 
adenosine จึงทําใหเสนเลือดในระบบประสาทสวนกลางหดตัวลง 
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Clinical effects of Caffeine [3] 

ผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ในขนาดปกติ 

 ทําใหคลอง วองไว กระฉบักระเฉง ไมงวงเหงาหาวนอน ทําใหหายเพลีย และสมรรถภาพ
ในปฏิบัติการทีใ่ชฝมือละเอียดออนดีข้ึน แตหากด่ืมคาเฟอีน 30-60 นาทีกอนนอน จะทําใหหลับ
ยาก (increase sleep latency) , ตื่นเร็ว (decrease sleep time) และหลับไมสนทิ (poor quality 
sleep) 

ในขนาดสูง 
 ทําใหมือไมสัน่ (tremors) และกระวนกระวายใจ 

ในขนาดสูงมากๆ 
 ทําใหอาเจียน , มีอาการชัก , หัวใจเตนผิดปกติและเสยีชวิีตได 
ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  
 มีผลไมแนนอน ระยะแรกจะทําใหชีพจรและความดันโลหติสงูข้ึน แตตอมาจะเกิด 
tolerance ได 
ผลตอระบบทางเดินอาหาร 
 ทําใหน้ํายอยอาหารหลั่งมากข้ึนและ esophageal sphincter tone ลดต่ําลง 
 

Cerebral energy metabolism [4] 

 ผลของคาเฟอีนตอ cerebral metabolic function สามารถตรวจหาไดโดยใช quantitative 
autoradiographic imaging technique โดยวิธีการนี้ใชพ้ืนฐานที่วา glucose เปน metabolic 
substrate ของสมอง จึงนํา glucose[14C] 2 - deoxy glucose มาใชเพ่ือการตรวจวัดปริมาณ 
cerebral metabolic rate ของ glucose ในตําแหนงตาง ๆ ของสมอง ( LCMR glc )ซึ่งจะสะทอน
ใหทราบถึง functional activity ของสมองสวนนัน้หลงัไดรับคาเฟอีน โดยการทดลองมีการทําใน 
adult male rat  
ผลปรากฏวา : - caudate nucleus มีความไวตอคาเฟอีนมาก เนื่องจาก LCMR glc เพ่ิมข้ึนอยาง
มีนัยสาํคญัหลังไดรับคาเฟอีนเพียงปริมาณเลก็นอย (1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ) 
       - substantia nigra, amygdale nuclei, globus pallidus, thalamic nuclei and 
cerebellar cortex มีการเพ่ิมข้ึนของ  LCMR glc หลังไดรับคาเฟอีน 2.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม 
        - sensorimotor cortex, lateral septum and ventral tegmental area มีการ
เพ่ิมข้ึนของ  LCMR glc หลังไดรับคาเฟอีน 5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม 
         -  lcmrclg จะเพ่ิมข้ึนในทุกสวนยกเวน sensorimotor cortex หลงัไดรับคาเฟอีน 
10  มิลลิกรัม / กิโลกรัม 

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเหน็ถงึความสัมพันธระหวาง caffeine-induced functional 
activation ของสวนตาง ๆ ใน nigrostriatal pathway และ stimulant effects ของคาเฟอีนตอ
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locomotion ซึ่งขณะต่ําสุดของคาเฟอีนทีส่ามารถกระตุนไดคอื 1.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม และ 
effects นี้เปนแบบ dose-dependent ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดที่ใชจนถงึ 20 มิลลิกรัม / กิโลกรัม 
และลดลงเมื่อใชในขนาดสงูกวา 40 มิลลิกรัม / กิโลกรัม 
 นอกจากนี้ในสวนของ serotoninergic cell groupings (The medial and dorsal raphe 
nuclei) และ noradrenergic cell groupings (The locus coeruleaus) ก็พบวา sensitive ตอ
คาเฟอีนเชนกัน เนื่องจากพบวา LCMR glc สูงข้ึนหลังไดรับคาเฟอีน 1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม จาก
ขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นความเก่ียวของของคาเฟอีนตอการนอนและอารมณดวย 
 

Reinforcement 
 มีการทดลองโดยฝง venous catheters ในสัตว แลวใหสตัวสามารถกดปุมเพ่ือใหไดรับ
คาเฟอีนตามที่ตองการ ปรากฏวา มีการใชสารนีไ้มคอยแนนอน ซึ่งผลทีไ่ดแตกตางจากที่พบใน 
amphetamimes และ cocaine จึงสรุปไดวาคาเฟอีนไมมลีักษณะเปน reinforcer ในสัตว 
 สําหรับการทดลองในมนุษยทําโดยให 300 มิลลิกรมัคาเฟอีน เทยีบกับ placebo ปรากฏ
วามนุษยสามารถแยกสารทั้ง 2 กลุมจากอาการ withdrawal ที่เกิดข้ึน จึงยังเปนทีถ่กเถยีงกันถงึ
เหตผุลของการบริโภคคาเฟอีน วาเปนการหลีกเลี่ยงอาการ withdrawal หรือเพ่ือใหไดรับ 
positive effects ซึง่ดูเหมือนวาจะเปนเหตุผลแรกมากกวา เพราะจากการศึกษาของ Sirous 
Mobini (2005) พบวาการบริโภคคาเฟอีนในชวงเวลาทีต่างกัน ทําใหเกิดความพึงพอใจที่แตกตาง
กัน โดยจะพอใจมากกวาเมื่อบริโภคชวงเชา เนื่องจากรางกายขาดคาเฟอีนมาทั้งคนื การบริโภค
เขาไปจึงชวยปองกันอาการขาดยา ตรงขามกับการบริโภคเวลากลางคนืซึ่งไมไดมีภาวะขาดยา 
และหารบริโภคในเวลานี้อาจกอใหเกิดผลอันไมพึงประสงคตอการนอน[5] 

 

Dependence and Cerebral energy metabolism 
 ในการศึกษานี้ไดมีการอธิบายกลไกการเกิด drug dependence ดวยวาคาเฟอีนในขณะที่
บริโภคโดยทั่วไป ( 2-2.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ) มักไมมผีลกระตุนสมองในสวน nucleus 
accumbens ซึ่งเปนสวนที่เก่ียวของกับ addiction จะมีผลก็ตอเมื่อบริโภคคาเฟอีนในขณะทีสู่ง
มาก ( 10 มิลลิกรัม / กิโลกรัม)  ซึง่ปริมาณขนาดนี้จะไปเพ่ิม metabolism ในเกือบทุกสวนของ
สมอง กอใหเกิดผลอันไมพึงประสงคอีกหลายอยางตามมา แตกตางกับผลของ amphetamimes 
และ cocaine ซึ่งสามารถกอใหเกิด addiction ไดโดยไมเกิดผลอันไมพึงประสงค เพราะสาร
ดังกลาวจะมีผลเฉพาะเจาะจงกับสมองในสวน nucleus accumbens เทานั้น 
 

Caffeine withdrawal 
 โดยทั่วไปอาการขาดยามักจะเกิดในชวง 12-24 ชัว่โมงหลงัการบริโภคคาเฟอีนครัง้
สุดทาย อาการจะรุนแรงที่สุดในชวง 20-48 ชั่วโมง และอาจคงอยูไดนานถงึ 7 วัน สวนใหญอาการ
จะคอย ๆ บรรเทาลงหลังวันที่ 5-6 อาการที่พบบอยที่สุดคือ ปวดศีรษะ ซึ่งมีลักษณะ feeling of 
fullness in the head ตามดวย diffuse throbbing pain และจะแยลงเมื่อ exercise  
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 ไดมีการศึกษาในผูที่ด่ืมกาแฟเปนประจํา โดยใหหยุดด่ืมเพียงแคเชาวันเดียวแลวนํา
อาการที่เกิดข้ึนมาเปรียบเทียบกับวันที่ไดด่ืมตามปกต ิปรากฏผลที่ตางกันดังตารางที ่2 [6] 

 Intervention ที่มีประสทิธิภาพที่สุดในการชวยใหผูปวยลดการบริโภคคาเฟอีนคือ การ
สนับสนนุใหผูปวยคอย ๆ ลดปริมาณการบริโภคลงภายในระยะเวลา 7-14 วัน เพ่ือปองกันอาการ
ขาดยาที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ผูปวยควรไดรับการสอนใหรูจักการทํา self - monitor ปริมาณ
คาเฟอีนที่ตนบรโิภค ซึ่งอาจมีปริมาณสงูมากจนคาดไมถึง รวมทั้งใหคาํแนะนําถงึวิธีการจํากัด
ปริมาณ เชน การลดขนาดของถวยกาแฟและจํากัดจํานวนครั้งในการด่ืมตอวัน หรืออาจเปลี่ยนไป
ใชเครื่องด่ืมชนดิอ่ืนซึง่มีสวนผสมของคาเฟอีนในปรมิาณที่ต่ํากวา และทีส่ําคญัควรมกีารเผยแพร
ความรูเก่ียวกับคาเฟอีนในสังคมทั่วไป เนื่องจากประชากรสวนใหญยังไมคอยตระหนักและไม
ยอมรับถึงผลเสียที่อาจเกิดข้ึนทัง้ในขณะที่บริโภคและเมือ่ตองหยุดใช 
 

Effects of Caffeine on Person with Mental Disorders  
Schizophrenia 
 เปนที่ทราบกันดีวา ผูปวย schizophrenia บริโภคคาเฟอีนในปริมาณคอนขางมาก 
Zaslove, Beal, & McKinney (1991) รายงานวาผูปวยในโรงพยาบาล บริโภคคาเฟอีนวันละ 
1,000-2,000 มิลลิกรัม สาเหตทุี่แทจรงิทีผู่ปวยมีการบริโภคเชนนี้ยังไมไดมีการพิสจูนอยางเตม็ที ่
มีเพียงการคาดเดาวาอาจเปนการพยายามในการทีจ่ะรักษาตัวเอง (self - medication) เพ่ือลด
ผลขางเคียงของ psychotropic drugs หรืออาจเกิดจากการตัดสินใจบกพรองอันเนื่องจากสภาวะ
การเจ็บปวย  
 ที่จริงแลว คาเฟอีนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวยที่เปน schizophrenia มากกวา ดังหลาย
การศกึษาที่แสดงใหเหน็วามีการเพ่ิมข้ึนของอาการ psychosis และ mamia เมื่อผูปวย 
schizophrenia ที่หยุดบรโิภคคาเฟอีนกลับมาใชคาเฟอีนอีกครั้ง แตในชวงที่หยุดใชจะพบวามีการ
ลดลงของ hostility , irritability , suspiciousness , และ aggressive behavior  
 นอกจากนี้ยังพบวาการบริโภคคาเฟอีนรวมกับยากอใหเกิดผลเสียตอการรักษา Hirsch 
(1979) and Kulhanek , Linde , & Meisenberg (1979) แสดงใหเห็นวา จากการทดลองเอายา 
antipsychotic drugs เชน Haloperidol และ Fluphenazine ผสมกับกาแฟและชา พบวา
เกิดปฏิกิริยาทําใหยาแตกเปนเกล็ด สงผลใหมีการดูดซึมของยาลดลง ซึง่อาจเปนไปไดทีจ่ะ
นํามาใชอธิบายอาการ psychosis ที่แยลงเมื่อผูปวยบริโภคคาเฟอีนเพ่ิมข้ึน  
 จากความเชื่อที่มองวาผูปวยใชการบริโภคคาเฟอีนในการจัดการกับ negative effect ของ
psychotropic drugs หากในกรณีที่วงจรนี้ถูกขัดขวางและผูปวยหยุดใชคาเฟอีน ก็นาทีจ่ะสามารถ
ลดปริมาณยาที่ใชรกัษาใหนอยลง เพ่ือใหเกิด negative effect ที่นอยลงได 
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Anxiety and Panic Disorder  
 แมจะไมเคยมกีารพูดถงึคาเฟอีนวาเปนสาเหตขุองการเกิด generalize anxiety disorder 
หรือ panic disorder แตมีรายงานวา คาเฟอีนสามารถทําใหโรคแยลง และยังสามารถกระตุนให
เกิดอาการซึ่งคลายกับที่พบในโรคเหลานีไ้ด  
 Bruce & Lader (1989) ไดทําการศึกษาผูปวย 6 คน ที่ใชคาเฟอีน โดยใหหยุดใช  
หลังจากนัน้  
1 สัปดาห ผูปวยทั้ง 6 คน มีอาการดีข้ึน , ผูปวย 5 คน มีอาการกลับข้ึนมาอีก เมื่อกลับมาใช
คาเฟอีนอีกครั้ง และในการศึกษาของ Bruce (1992) ก็สนบัสนนุวาผูปวย GAD จะมีลักษณะ 
hypersensitive ตอคาเฟอีนและมีมากกวาผูปวย panic disorder  
 คาเฟอีนไมเพียงแคทําใหความกังวลแยลง แตยังสงผลกระทบตอยาทีใ่ชรกัษาโรคดวย มี
ขอมูลยืนยันวาคาเฟอีนจะขัดขวางประสิทธิภาพของ Benzodiazepine ทั้งในสวนที่มีอยูแลวใน
รางกาย และที่เปนสวนประกอบจากยาซึ่งทานเขาไป เนื่องจากคาเฟอีนและ  Benzodiazepine 
แยงกันจับ Receptor cites ชนดิเดียวกันในสมอง ทาํใหการออกฤทธิ์ของยาลดลง นอกจากนี้
คาเฟอีนยังกระตุนอาการกังวลโดย blocking the calming effects ของ Benzodiazepine  
 Greden (1981) พบวามีการใช psychoactive drugs มากอยางมีนัยสาํคญัในกลุม
ผูบริโภคคาเฟอีนทั้งผูที่ปวยและไมไดปวยในทางจติเวช โดย 50 % ของผูเขารวมการศึกษา
รายงานวามีการใช sedative-hypnotic drugs ภายในเดือนที่แลว และ 65 % มีการใช minor 
tranquilizers ภายในเดือนที่แลว ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความจําเปนในการ
วิเคราะหถงึบทบาทของคาเฟอีนตอการกอโรคและการรกัษาโรค ( เชน ในผูปวยที่ใช antianxiety 
agents อยูหากหยุดใชคาเฟอีน จะสามารถลดปริมาณยาที่ใชลงได ) 
  

Depression  
 ดวยเหตุที่หลายคนกลาวอางวา คาเฟอีนเปน mood  elevator ซึ่งก็อาจจะจริงในชวงแรก
หลังจากบรโิภคเขาไป เพราะมีการศกึษาที่แสดงวาการใชอยางตอเนื่อง แทจริงแลวจะทําให
อาการซึมเศรานั้นแยลง 
 Greden (1978) และ Gilliland (1981) ไดศึกษาทั้งในผูปวยจิตเวชแลนักศึกษาที่ไมปวย 
ผลปรากฏวาระดับความซมึเศราจะสงูข้ึนสมัพันธโดยตรงกับปรมิาณคาเฟอีนที่บริโภค  
 Neil & Himmelhoch (1978) บันทึกวาคาเฟอีนมีแนวโนมทําใหเกิด jitteriness เพ่ิมข้ึนใน
ผูที่ใช Monoamine oxidase inhibitors หรือ Tricyclic antidepressants และเปนที่ทราบกันดีวา 
คาเฟอีนสามารถกอใหเกิด cardiac arrhythmias หรือ hypertension ในผูทีใ่ช MAOI เนื่องจาก 
sympathomimetic side effects ของคาเฟอีน ดวยเหตนุี้จงึควรตองแนะนําผูปวยทกุรายให
หลีกเลี่ยงคาเฟอีนขณะที่ใชยาเหลานี ้
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Bipolar Disorder 
 แมวามีรายงานทางการแพทยที่กลาวถงึความสัมพันธของคาเฟอีนตอ Bipolar Disorder 
เพียงเลก็นอยแตก็พอจะสรุปไดวา ผลของคาเฟอีนที่พบในคนทั่วไปสามารถที่จะพบในคนกลุมนี้
ไดเชนกัน ทีส่ําคญัคอืผลกระทบตอการใชยา lithium เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์ diuretic จึงพบได
บอยๆ วาการใชคาเฟอีนรวมกับ  
Lithium จะทําให lithium ถูกขับออกทางปสสาวะเพ่ิมข้ึน สงผลใหระดับ lithium ในเลือดลดลง ผูที่
บริโภคคาเฟอีนในปริมาณมากจึงจําเปนตองใชยาในขนาดสูงกวาปกติ เพ่ือใหคงระดับในการ
รักษาไวได รวมทั้งตองระวังภาวะ lithium toxic กรณีที่ผูปวยลดการบริโภคคาเฟอีนลง 
 

Conclusion 
 คาเฟอีนถือเปนสารที่มีบทบาทสําคญัตอประชากรทั่วไปในสงัคม รวมทั้งผูปวยทางจติเวช 
บุคลากรทางการแพทยจึงควรมคีวามเขาใจและตระหนักมากย่ิงข้ึนถึงผลดีผลเสยีของการบรโิภค
คาเฟอีน เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการรักษาผูปวยทางจิตเวช และสงเสริมสุขภาพแก
บุคคลทั่วไป 
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