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โดย กองบรรณาธิการ

บทความพิเศษ

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ�าปี 2561

นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์
ความรู้สึกที่ได้รับเลือกเป็นแพทย์ดีเด่น
	 ผมรู้สกึปลาบปลืม้และยินดทีีแ่พทย์สภาหรือองค์กรวชิาชพีแพทย์ยอมรับงานทีผ่มท�า

มาตลอด	20	ปี	ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม	ผมมีความดีใจที่เป็นแพทย์ใน

โรงพยาบาลเอกชนคนแรกของประเทศ	ทีไ่ด้รับเลอืกเป็นแพทย์ดเีด่น	คนส่วนใหญ่มักมอง

แพทย์เอกชนว่าท�างานเพื่อประโยชน์ของตนเอง	แต่ก็ยังมีแพทย์เอกชนอีกจ�านวนหนึ่ง

ที่ท�าเพื่อส่วนรวมและสังคม

สิ่งที่อาจารย์มีความตั้งใจจะท�าหรือโครงการที่อยากจะต่อยอด
ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย
	 งานทีผ่มท�ามาเป็นเวลากว่า	20	ปีทีผ่่านมา	ม	ี2	เร่ืองทีผ่มมคีวามต้องการ

สานต่อให้เป็นเรื่องที่ทุกๆ	คนจะต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	คือ	 	

1.วัณโรคดื้อยา

2.อุบัติเหตุทางจราจรจากการหลับใน
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 วัณโรคดื้อยา	คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า	วัณโรคดื้อยา
เป็นภยัต่อสงัคมและประเทศ	ปัจจุบนัเป็นทีย่อมรับว่าวณัโรค

ดื้อยาเป็นโรคที่รักษายากมีโอกาสเสียชีวิตสูง	 ในกรณีทีเ่ป็น

วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน	คนไข้มีโอกาสเสยีชวีติถึง	40	%	และ

ในคนไข้ที่ได้รับเชื้อโรคมีความรุนแรงจะมีโอกาสเสียชีวิตถงึ	

70%	การวนิจิฉัยเบือ้งต้นกบัการให้ยาทีถู่กต้องจะช่วยลดการ

แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น	ถ้าผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคดื้อยาไม่ได้เข้ารับการ

รักษาก็จะเป็นพาหะส่งเชื้อโรคต่อคน	10-15	คน	ดังนั้นการ

รักษาตัง้แต่ต้นจึงเป็นสิง่ส�าคญั	และในปัจจุบนัองค์กรต่างๆ	

ให้ความส�าคัญในการตรวจวัณโรคกับพนักงาน	 ถึงแม้การ

ตรวจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง	และการรักษาวัณโรคดื้อยามีค่าใช้

จ่ายที่สูงกว่าโรคอื่นๆ	แต่ก็ต้องรักษา	มิฉะนั้นผู้ป่วยจะเป็น

ผู้ที่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่น	 ย่ิงเป็นกันมากองค์กรก็จะมี

ค่าใช้จ่ายในการรักษาทีส่งูข้ึนตามจ�านวนผู้ป่วยทีเ่พิม่ข้ึนด้วย  

 อบุตัเิหตทุางจราจรจากการหลบัใน	ประเทศไทย
ต้องสญูเสยีทรัพยากรจากอบุติัเหตถึุง	25,000	–	26,000	คร้ัง

ต่อปี	สูงเป็นอันดับ	2	ของโลก	คนมักเข้าใจผิดว่าอุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่เกดิจากการเมาหรือขับรถโดยประมาท	แต่กลบัมอง

ข้ามการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ	ท�าให้เกิดการหลับในจนเกิด

การเสียชีวิต	5,000	-	6,000	คนต่อปี	ปัจจุบันมีการให้ความ

รู้ความเข้าใจ	เกีย่วกบัการหลบัใน	เม่ือเกดิอาการง่วงในขณะ

ขับรถควรเข้าข้างทางโดยทนัทแีละนอนอย่างน้อย	10	-15	นาที	

เมื่อตื่นแล้วสามารถขับรถต่อได้อย่างปลอดภัย	ประเทศไทย

ใช้เวลายาวนานมากกว่าจะให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้
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ฝากถงึนกัเรียนท่ีอยากเป็นแพทย์
ให้มีแนวคิดเพื่อสังคม
	 การเรียนแพทย์	 จะต้องมีใจรัก	
ต้ังใจจริง	 เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์	 ไม่ได้เรียน
ตามกระแสสังคม	และต้องเข้าใจว่าการเป็น
แพทย์นั้นเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อย	ถึงแม้จะ
มีผลตอบแทนที่สูงก็ตาม	แพทย์จะต้องมี
ความทุ่มเทในการรักษาและคิดเสมอว่าชวีติ
ของคนไข้มีความส�าคัญ	 เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา	 ต ้องถือประโยชน์ของคนไข ้ เหนือ
ประโยชน์ของตนเอง	มีความเมตตา	กรุณา	
ไม่ควรเอาเปรียบคนไข้	เพยีงเท่าน้ี	สงัคมและ
ทุกคนก็จะมีความสุข

มุมมองของอาจารย์
ต่อแพทย์กับการรักษาในอนาคต
ในปัจจุบันคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แพทย์เพิ่มมากขึ้น จาก google สามารถค้นหา

แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและคนไข้มีความ

คาดหวังผลของการรักษา ดังนั้นแพทย์จะต้องหา

ความรู้เพิ่มเติมและทุกๆ วันก็จะมีโรคใหม่ ยาใหม่ 

การรักษาแบบใหม่ๆ ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องสะสมความ

รู้ความสามารถ เพื่อการรักษาที่ออกมา

เป็นผลดีที่สุด
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Health Tip

เลิกท�าอะไรเดิมๆ หาสิ่งใหม่ๆ ท�าบ้าง
	 ชีวิตมีสีสันหลากหลาย	มีนวัตกรรมใหม่ทุกๆ	 วัน	

การเลิกท�าอะไรเดิมๆ	ก็เป็นการพัฒนาตัวเองแบบหนึ่ง	

ในด้านความคิด	ไหวพริบ	ท�าให้คุณเกิดจินตนาการ	ไม่

เป็นคนทีน่่าเบือ่ในสายตาคนอืน่	คณุจะดงึดดูคนรอบข้าง

ทกุคร้ังทีอ่ยู่ในสงัคมแปลกใหม่	ท�าให้มีโอกาสพบเจอคน

ที่มีประสบการณ์ใหม่ๆ	อีกด้วย

เรื่องบางเรื่องไม่มีใครผิดใครถูก 
100 เปอร์เซ็นต์ แต่หากมองกันคนละด้าน
	 เนือ่งจากการเรียนรู้และความเข้าใจทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้มนษุย์

มพีฤติกรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละคน	จงอย่าหลงเชือ่ค�าพดู

คนทีจ่ะชกัจูงหรือโน้มน้าวอารมณ์ของคณุจนเกนิไป	ให้คดิเสมอว่า	

“ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปหรอก”	 ซึ่งจะท�าให้คุณ

สามารถท�าความเข้าใจในความแตกต่าง	ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิด

ขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น	และมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

++

++

++

งานบางงานอาจต้องท�าเกินหน้าที่ไปบ้าง 
อย่าไปคิดว่าขาดทุนเลย ก�าไรทั้งนั้น ยิ่งท�ายิ่งรู้
 การปรับทศันคตคิดิในแง่บวกเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น	เร่ิมจากการมองหาสิง่

ดีๆในทุกสิ่งที่ท�าไป	บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่างานที่ท�ามันก็เดิมๆ	และ

มากข้ึนทุกวัน	แต่หากดูลึกลงไปในรายละเอียด	ก็ไม่ได้เหมือนกันสักที

เดียว	ลองใส่ใจในรายละเอียดของงาน	แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่

แปลกใหม่มาอยู่เสมอ	คุณจะได้ไม่เบื่อ	และเป็นการกระตุ้นให้เรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ	ในชิ้นงานนั้นๆ

++

++

กล่าว “ขอบคุณ” ให้ติดปาก ค�านี้มีพลัง 
ท�าให้คุณเป็นที่รักของคนรอบตัว
	 เมื่อมีใครสักคนท�าสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	แล้วคุณกล่าวขอบคุณกลับไป	เขา

เหล่านั้นจะรู้สึกว่าคุณให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เขาท�า	 และอยากจะท�าเร่ือง

ดีๆ ให้คณุเร่ือยไป	ในทางกลบักนั	การกล่าวขอบคณุกบัเร่ืองทีไ่ม่ด	ีกเ็หมอืน

กบัการขอบคุณบทเรียนทีผิ่ดพลาด	เพือ่ระลกึว่าจะไม่ท�ามนัอกี	คณุจะเหน็

คุณค่าของเรื่องดีๆ	ในชีวิตเพิ่มขึ้น	ในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆ	ที่คุณมี

ส่วนร่วม	ให้โทษตวัเองเสยีก่อนเป็นอนัดบัแรก	จะท�าให้คณุไม่ตดินสิยักล่าว

โทษคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

   ข้อคิด   ท�ำชีวิตให้มีสุข5

เมื่อได้รับโอกาสแล้ว 
ต้องหัดส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นบ้าง
	 การให้ที่ย่ิงใหญ่	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของผู้อื่นไปในทางที่ดีข้ึน	 ผู้มีความรู้

ความสามารถก็เช่นกัน	การย่อสาระความรู้

เพือ่ส่งทอดสูค่นอืน่โดยทีพ่วกเขาเหล่านัน้ไม่

เกดิอคตหิรือข้อสงสยัเป็นสิง่ทีไ่ม่ง่ายเลย	แต่

อย่างน้อยการให้ข้อมูลทีถู่กต้องเพือ่ใช้ในการ

ตดัสนิใจของผู้อืน่กเ็ป็นสิง่ทีด่	ีและคงไม่ยาก

เกินความสามารถของคุณ

1

2

3
4

5
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โดย  แพทย์หญิงปิยะนุช ชอบใช้
แพทย์ประจ�ำศูนย์ตรวจสุขภำพ

Lifestyle

จูบใครคิดว่าไม่ส�าคัญ
	 การจูบนั้นเป็นปฏิกิริยาของมนุษย์เป็นการแสดงด้านความรัก	ด้านความใคร่	 เป็นการ

แสดงความนับถือ	การทักทาย	มักพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ได้บ่อยครั้งในประเทศแถบยุโรป	

แต่ทราบหรือไม่ว่าคุณอาจจะเป็นผู้รับเชื้อหรือเป็นพาหะให้กับคนที่คุณรักได้เช่นกัน

ข้อดี
ของการจูบ

ลดความดนั การจูบส่งผลดต่ีอ
สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด	

เนื่องจากการจูบช่วยขยายหลอด

เลอืด	ลดความดนัโลหติลง	ป้องกัน

ภาวะความดนัโลหติสงูทีเ่ป็นสาเหตุ

ของโรคหัวใจ

คลายเครยีด จูบช่วยลด

ความเครียด	เนือ่งจากระดบั

สารออกซิโทซินเพิ่มข้ึน	 ซึ่ง

เป็นฮอร์โมนแห่งความสุข	

และผ่อนคลายความเครียด

โรคที่ตามมา
จากการจูบ

	 อย่างไรกต็ามการตรวจสขุภาพอย่างสม�า่เสมอ	ช่วยให้คณุอุน่ใจและคลายกงัวล	วตัถุประสงค์เพือ่ค้นหาความเสีย่งของ

โรค	หรือโรคต่างๆ	ที่ยังไม่แสดงอาการ	หากพบปัญหาแต่เนิ่นๆ	 ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา	ยังลดความรุนแรง

และภาวะแทรกซ้อนของโรค	และยังเป็นการป้องกันการส่งต่อโรคไปยังคนที่คุณรักอีกด้วย

ป้องกันฟันผ ุการจูบเป็นการกระตุ้นให้น�้าลายหลั่งออกมา	เพื่อป้องกันฟันจาก
เชื้อจุลินทรีย์ที่มาท�าลายฟัน	สร้างแคลเซียม	ฟอสฟอรัสมาป้องกันโรคเหงือกอักเสบ	

น�้าลายยังเป็นยาทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาฟันจากเชื้อโรคต่างๆ

เผาผลาญแคลอรี่ การจูบแบบดูดดื่มช่วยบริหารใบหน้า	
เผาผลาญพลังงานประมาณ	2-5	แคลอรี่

ไวรัสตับอักเสบ 

ในปัจจุบันไวรัสตับอักเสบมีหลายสายพันธุ์	A	B	C	ไปจนถึง	G	แต่ไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อ

ผ่านทางน�้าลาย	มีเพียง	2	ชนิด	คือ	 ไวรัสตับอักเสบ	A	และไวรัสตับอักเสบ	E	 เท่านั้น	

ส�าหรับอาการของผู้ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ	A	E	สามารถสังเกตอาการโดยมีไข้	ตัวร้อน	

อ่อนเพลีย	เบื่ออาหาร	อาเจียน	ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา	ท้องร่วง	หรือมีอาการตัว

เหลือง	ตาเหลืองที่เรียกว่า	“ดีซ่าน”
ไข้หวัด 
การจูบเพิม่ความเสีย่ง	หดัเยอรมัน	โปลโิอ	

คางทมู	ไข้หวดัใหญ่	โดยโรคเหล่านีต้ดิต่อ

ทางละอองเสมหะ	น�า้มกู	น�า้ลาย	ไอ	จาม	

ย่ิงระหว่างช่วงร่างกายอ่อนแอ	 อาจมี

ภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย	 กลุ่มที่มีอาการ

รุนแรงอาจเสียชีวิตได้

ซิฟิลิส หนองในแท้ 
เอชพีวี (หูดหงอนไก่) 
ตดิต่อจากการสมัผัสแผลริมฝีปาก

ที่มีเชื้อ	 โดยมักพบที่ริมฝีปาก	ลิ้น	

ในช่องปาก	คอ	และทอนซิล 

โรคเริม 
คือเชื้อ	Herpes	virus	(HSV)	ที่แฝงอยู่ใน

น�้าลาย	น�้าเหลือง	อาการเริ่มต้น	คือ	มี

ตุม่ใส	ข้ึนทีบ่ริเวณริมฝีปาก	มอีาการคนั	

ปวดแสบปวดร้อน	หากอาการรุนแรงมี

ไข้สูงกว่า	38	องศาเซลเซียส	และมีน�้า

เหลืองไหลออกมาจากตุ่มแผล
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โดย  นายแพทย์สุดหล้า ปรีชานนท์
แพทย์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟ ู

Forever Young

	 เพราะสมองเป็นอวัยวะส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของ

ร่างกาย	ทีค่วบคมุระบบการท�างานและการสัง่การของ

ร่างกายทั้งหมด	ฉะนั้นจึงต้องกระตุ้นสมองด้วยการ

ออกก�าลงัสมอง	ให้ท�างานอย่างสมดลุและสมัพนัธ์กนั

และยังช่วยพัฒนาเซลล์ประสาทกับเซลล์สมองให้

แข็งแรงมากข้ึนด้วย	 วันนี้เรามีท่าบริหารสมองง่ายๆ	

มาให้ฝึกท�ากันครับ

1   ท่าจีบ L
1.	ยกมือทั้ง	2	ข้างขึ้นมา	ให้มือขวาท�าท่าจีบ	

โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้	ส่วนนิ้วอื่นๆ	

ให้เหยียดออกไป

2.	มือซ้ายให้ท�าเป็นรูปตัวแอล	(L)	โดยให้กางนิ้ว

หวัแม่มือกบันิว้ชีอ้อกไป	ส่วนนิว้ทีเ่หลอืให้ก�าเอาไว้

3.	เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้าง	ท�าเช่นเดียวกับ

ข้อ	1	ส่วนมือขวาก็ท�าเป็นรูปตัวแอล	(L)	

เช่นเดียวกับข้อ	2

4.	ให้ท�าสลับกันไปมา	10	ครั้ง

2   ท่าโป้ง-ก้อย
1.	ยกมือทั้ง	2	ข้างขึ้นมาให้มือขวาท�า

ท่าโป้ง	โดยก�ามือและยกหัวแม่มือ

ขึ้นมา	ส่วนมือซ้ายให้ท�าท่าก้อย

โดยก�ามอืและเหยียดนิว้ก้อยชีอ้อกมา

2.	เปลีย่นมาเป็นโป้งด้วยมอืซ้ายและก้อย

ด้วยมือขวา

3.	ให้ท�าสลับกันไปมา	10	ครั้ง

ท่าบริหารสมอง 
ชะลอความเสือ่ม2

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม
และข้อมูลสุขภาพอื่นๆ 

www.vichaiyut.co.th

เพิ่มช่องทางการติดต่อ 
Add ID line : @vichaiyut
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โดย กองบรรณาธิการ

Health Tips

ผู้ท่ีประสบกับภาวะระยะเบ้ืองต้นและ
ระยะปานกลาง สามารถลดอาการ
ให้ทุเลาได้โดย
	 ฝึกการแสดงออกทางกายภาพ	 เช่น	

การย้ิม	กล่าวขอบคณุ	ขอโทษ	อย่างจริงใจ

ให้เป็นนิสัยนึกถึงใจเขาใจเราให้มากกว่า

ปกติ	ส่วนในผู้ที่ประสบกับภาวะที่มีอาการ

รุนแรง	แนะน�าให้ลดการรับสื่อต่างๆ	 เพื่อ

ป้องกันการกระตุ้นสิ่งเร้ารอบตัวแต่หาก

อาการยังไม่ดีข้ึนแนะน�าให้มาพบแพทย์น่า

จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ภาวะมารยาททางสังคม
บกพร่อง

ข้อสังเกตเบื้องต้น 

	 ผู้ทีป่ระสบกบัภาวะจะมอีาการทีแ่สดงออกให้เหน็ได้จากการ

ตอบสนองและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นลดลง	 เช่น	 การกล่าว

ทักทาย	ขอบคุณ	ขอโทษ	ไม่แสดงความคิดเห็น	หรือแสดงความ

ช่วยเหลอืคนอืน่	ระบบประสาทของผู้ทีป่ระสบกับภาวะจะมีความ

รู้สึกไวมากเป็นพิเศษ	หากเจอสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ตนเองไม่พึง

พอใจ	จะมีอาการตอบสนองอย่างรุนแรงทันที	จะแสดงออกทาง	

สีหน้า	พฤติกรรมทางกายโดยไม่รู้ตัว

ข้อสังเกตระดับกลาง 

	 ผู้ที่ประสบกับภาวะมารยาททางสังคมบกพร่อง	จะไมส่นใจ

มารยาทพื้นฐานของสังคม	 เช่น	การขอบคุณ	การขอโทษ	การ

ตอบรับการทกัทาย	หรือไม่ให้ความร่วมมือกบังานส่วนรวม	ไม่มี

ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ไม่แสดงน�้าใจเท่าที่ควร	หรือไม่คิด

จะท�าสิ่งใดหากปราศจากผลตอบแทน

ข้อสังเกตระดับเฝ้าระวัง 

	 ผู้ที่ประสบกับภาวะจะมีอาการต่อต้านสังคมอย่างชัดเจน	

หลักการ	“เหตุ”	และ	“ผล”	จะหายไป	และจะใช้สัญชาตญาณ

ของความเหน็แก่ตวัจะเข้ามาแทนทีอ่ย่างเหน็ได้ชดัและจะแสดง

อาการไม่พึงพอใจอย่างชัดเจนโดยไม่มีความสนใจคนรอบข้าง	

เช่น	สีหน้าบูดบึ้ง	อวดตัว	แสดงกริยาก้าวร้าวต่อผู้ที่ท�าได้ดีกว่า	

ผู้ทีป่ระสบกับภาวะบางรายจะมท่ีาททีีด่แูปลกผิดปกต	ิเนือ่งจาก

บคุลกิภาพเสยีไป	คิดว่าตนส�าคญัเกนิกว่าจะต้องลดตวัเองลงไป

ท�าดีกับผู้อื่น	 แต่คนรอบข้างจะต้องมาเอาใจตน	และจะเห็นว่า

ตนเองเท่านัน้ทีส่�าคัญทีส่ดุ	จนไม่จ�าเป็นต้องเคารพกตกิามารยาท

หรือกาลเทศะใดๆ	ในสังคมอีกต่อไป

	 หลายคนไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในภาวะมารยาททางสงัคมบกพร่องจึงแสดงพฤตกิรรมแปลกๆโดยไม่รู้ตวั	เช่น	ไม่เป็นมิตร

กับใคร	หวาดระแวง	เห็นผู้อื่นเป็นศตัรู	ซึ่งคนภายนอกจะเข้าใจว่าผู้ที่ประสบกับภาวะนี้เกิดจากการเลี้ยงดูมาคนละวิธีและมี

พืน้ฐานทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั	แต่ความจริงไม่ใช่แค่นัน้	เพราะผู้ทีป่ระสบกับภาวะมารยาททางสงัคมบกพร่องเป็นพฤตกิรรม

ของมนุษย์ที่มีความผิดปกติ	ซึ่งถ้าละเลยปล่อยไว้เป็นเวลานานจะส่งผลให้ผู้ที่ประสบกันภาวะมีปัญหากับการคนรอบข้าง	

ไม่สามารถเข้าสังคมและท�างานร่วมกันผู้อื่นได้





13VICHAIYUT
Newsletter 2019

โดย คุณอารยา เสรีวิสุทธิพงศ์
นักโภชนำกำรอำหำร

Health Tips

อาหารส�าหรับ
   วันนั้นของเดือน

	 วนันัน้ของเดอืนทไีร	ผู้หญงิอย่างเราไหนจะต้องดแูลเร่ืองความสะอาด	ไหนจะอาการปวดท้องทีผู้่หญงิส่วนใหญ่

ไม่ค่อยชอบใจเท่าไร	บางคนถึงขั้นปวดหนักจนแทบจะลุกไม่ไหวไปท�างานกันไม่ได้เลยก็มี	ส�าหรับสาวๆ	ที่มีปัญหา

ปวดประจ�าเดือน	แต่ไม่อยากกินยา	ลองวิธีธรรมชาติกินอาหารเหล่านี้	ว่าแต่จะมีอะไรบ้างมาดูกัน

กล้วย 

	 เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง	การทานกล้วยในช่วง

ตั้งแต่ก่อนมีประจ�าเดือนจะช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุล	

และยังช่วยลดอาการปวดประจ�าเดือนได้ดีด้วย

แซลมอน
	 เป็นแหล่งธรรมชาติของวิตามินดี	อุดมไปด้วย

กรด	EPA	และ	DHA	ที่ช่วยลดอาการบวมน�้า	และ

ลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องจากมดลูกบีบตัว

ใบต�าลึง
	 เต็มไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดแล้ว	

มีกากใยสูง	 และยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยบรรเทา

อาการปวดเกร็งในช่องท้องประจ�าเดือนลงได้

น�้าเต้าหู้ 
 เป็นเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ

สาวๆ	 ที่มีปัญหาปวดประจ�า

เดือน	ลองมาดื่มน�้าเต้าหู้อุ่นๆ	

กันดูค่ะ	 เพราะจะช่วยบรรเทา

อาการปวดประจ�าเดือนได้

น�้าขิง
	 จัดเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก	ช่วยในเรื่อง

ลดอาการปวดประจ�าเดือนได้ดี	เพราะมีโพแทสเซียมสูง
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โดย ทันตแพทย์วีรพงศ์ ชาตะเมธีวงศ์
ทันตแพทย์ทั่วไป

ถามมา - ตอบไป

3   จริงหรือไม่ การผ่าฟันคุดมีความจ�าเป็น ถึงแม้จะไม่มีอาการก็ตาม ?
 การผ่าฟันคุดเป็นการน�าฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติออก	หากอาการไม่รุนแรงจนเกินไป	ทันตแพทย์
จะแนะน�าให้ใส่ใจเร่ืองการรักษาความสะอาดช่องปากเพิม่ข้ึน เพือ่ลดโอกาสการอกัเสบของเนือ้เย่ือบริเวณทีฟั่นคดุ	
หรือเปลี่ยนวิธีท�าความสะอาดช่องปาก	โดยการให้ผู้ป่วยใช้ไหมขัดฟัน	ร่วมกับการแปรงฟัน	และใช้น�้ายาบ้วนปาก	

เพื่อท�าความสะอาดที่ซอกฟันด้านหน้าและด้านหลังของฟันคุด	ซึ่งจะช่วยให้เหงือกมีสุขภาพที่ดีขึ้น

2   จริงหรือไม่ การจัดฟันช่วยให้หน้าเรียว ดั้งโด่ง ?
 ประโยชน์ของการจัดฟันที่แท้จริงคือ	การสบฟันที่ดีข้ึนและ
เคีย้วอาหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ	เพือ่สขุภาพทีด่ขีองช่องปาก
และฟัน	 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ	กลิ่นปาก	
เนือ่งจากการแปรงฟันไม่สะอาด	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้ทีฟั่นเรียงตวัไม่

เป็นระเบยีบ	ส่วนของหน้าเรียวดัง้โด่งผลพลอยได้มากกว่า	และไม่ได้เกดิ

ข้ึนกับทุกคน	 เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน	

การจัดฟันส่วนใหญ่มักต้องถอนฟันไปออกหลายซี่รูปหน้าจึงเล็กลงและ

เม่ือรูปหน้าเล็กลงจึงท�าให้ดั้งดูโด่งข้ึน	 ในทางการแพทย์แล้วการจัดฟัน

เหมาะส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันจริงๆ	 เท่านั้น	 เช่น	ฟันเหยิน	

ฟันล้น	ฟันขบ	ให้มฟัีนทีเ่รียงกนัเป็นปกต	ิไม่ได้เหมาะกบัผู้ทีต้่องการจัดฟัน

หน้าเรียวเล็กแต่อย่างใด

1   จริงหรือไม่ การจัดฟันแฟชั่นส่งผลเสียมากกว่าผลดี ?
 จริง	อันตรายในการจัดฟันแฟชั่นพบมากที่สุด	จากบุคลากรที่ไม่ใช่ทันตแพทย์	
และการใช้วัสดุที่ไม่ได้ใช้ส�าหรับดัดฟันโดยเฉพาะ	เช่น	เหล็กดัดฟันที่มีส่วนผสมของ	

ตะกัว่	โครเมียม	สารหน	ูเป็นสาเหตทุ�าให้ไตวาย	ยางยึดฟันไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มีการ

ฆ่าเชื้อ	จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค	และเป็นที่สะสมของสารเคมี	ท�าให้เกิดอาการติด

เชื้อในกระแสเลือด	อีกกรณีที่พบบ่อยคือวัสดุในการจัดฟันหลุด	 เข้าไปในร่างกาย	

หรือหากเป็นชิน้ใหญ่ก็จะตดิทีห่ลอดลม	ท�าให้ขาดอากาศหายใจและเสยีชวีติในทีส่ดุ

AQ
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แพทย์หญิงวรรณสิริ วรรณสถิตย์
กุมำรแพทย์ทั่วไป

Care For Kids

กรรมพันธุ ์
 เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กโดยตรง	ถ้าคุณพ่อคุณแม่สูงทั้งคู่	เด็ก

กจ็ะมีโอกาสสงู	ในทางกลบักนั	กรณทีีค่ณุพ่อคณุแม่ไม่สงูทัง้คู	่เดก็จะไม่สงูเหมอืน

กัน	แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูง	เด็กก็จะมีโอกาสสูงในระดับกลาง	แต่

ในบางกรณีที่คุณพ่อและคุณแม่มีความสูงตามมาตรฐาน	แต่เด็กอาจมีแนวโน้ม

ความผิดปกติซึ่งเกิดจากปัจจัยอื่นอีกด้วย

อาหารและโภชนาการ
	 ส�าคัญตั้งแต่คุณแม่อยู่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์	เด็กจะ

มีพัฒนาการทางกายภาพอยู่	2	 ช่วงอายุ	 คือ	 ช่วงแรกเกิด

จนถึง	2	ปีแรก	และช่วงเข้าสู่วัยรุ่น	ในช่วงแรกที่เด็กอยู่ในวัย

เจริญเติบโต	สารอาหารนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพราะเด็กขณะนั้น

ยังไม่สามารถเลือกอาหารทานเองได้	 จึงเป็นช่วงที่ผู้ปกครอง

จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ	 ในช่วงวัยรุ ่นร่างกายจะต้องการ

แคลเซียมถึงวันละ	1,200-1,500	 มิลลิกรัม	 ซึ่งมาจากนม

อย่างน้อยวันละ	3	 กล่อง	 ในกรณีสารอาหารไม่เพียงพอ	

การทานแคลเซียมวันละ	1	 เม็ด	หลังมื้ออาหารโดยเริ่มตั้งแต่

อายุ	8	ขวบ	วนัละ	500	มลิลกิรัม	เป็นการเสริมสร้างมวลกระดกู

ตัง้แต่เร่ิมต้น	ซึง่เดก็หญงิจะเข้าสูว่ยัรุ่นในช่วงอายุ	11.5	ปี	จนถึง	

16	ปี	ส่วนผู้ชายตั้งแต่อายุ	13	ปี	จนถึง	20	ปี

การออกก�าลังการกระตุ้นการเติบโต
	 จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของร่างกาย	 ควรเป็น

กิจกรรมท่ีมีแรงกระแทกโดยมีแรงที่สม�่าเสมอ	 ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นกระดกูและข้อต่อกระดกูให้ยืดตัวข้ึน	เพิม่ความยาวของ

กระดูกสันหลัง	เช่น	การวิ่ง	กระโดดเชือก	ข่ีจักรยาน	ว่ายน�า้	

โดยเวลาที่พอเหมาะสมต่อวัน	คือ	45	-	60	นาที

การพักผ่อนที่มีคุณภาพ 
	 เม่ือออกก�าลงักายแล้วต้องมีการพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ	

ร่างกายของเด็กจะซ่อมแซมเนื้อเย่ือ	 มีการพัฒนาในช่วง

ขณะทีเ่ดก็นอนหลบัอย่างมีคณุภาพ	เดก็ต้องการนอนอย่าง

น้อย	8-10	ชั่วโมงต่อวัน	การนอนหลับเป็นเวลายาวนาน

แต่ไม ่เป ็นช ่วงเวลาก็ไม ่สามารถท�าให ้ร ่างกายหลั่ง

โกรทฮอร์โมน	ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส�าคัญในการพัฒนาทาง

กายภาพของเด็กได้	 เนื่องจากมนุษย์จะมีนาฬิกาควบคุม

อยู่ภายใน	(Biological	Clock)

พบแพทย์สบายใจกว่า 

การพบแพทย์เกีย่วกบัความสงูในเดก็นัน้	นอกจากจะตรวจ

พัฒนาการทางร่างกาย	 ว่าสัมพันธ์กับอายุจริงของเด็ก

หรือไม่	ยังสามารถตรวจสอบในเชงิลกึได้โดยการตรวจวดั

ปริมาณฮอร์โมนต่างๆ	 ว่าท�างานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ตามเกณฑ์หรือไม่	โดยเฉพาะอย่างย่ิงฮอร์โมนเพศ	ซึง่การ

ตรวจร่างกายวิธีนี้	 ควรได้รับค�าปรึกษาจากกุมารแพทย์

ด้านต่อมไร้ท่อทีมี่ความเชีย่วชาญ	เพือ่ลดปัจจัยเสีย่งต่างๆ	

ที่เป็นอุปสรรคต่อความสูงของเด็กๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของเด็ก

	 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้ันต้น	 เป็นปัจจัยหลักๆ	 ที่มีผลต่อ
พัฒนาการความสูงของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์คุณแม่	 ดังน้ัน
การเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถ
ปฏเิสธได้	อย่างไรกต็ามการพฒันาการทางร่างกายของเดก็กย็งั
มีปัจจัยทางธรรมชาติก�าหนด	แต่พัฒนาการทางด้านอารมณ	์
ความคิด	การตัดสินใจ	การเข้าสังคม	ก็ส�าคัญ	คุณพ่อคุณแม่ไม่
ควรละเลย	เพือ่ความสุขของลูกของท่านในการอยู่ร่วมสงัคมส่วน
รวมในอนาคต
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	 ร้านอาหารขนาดกะทัดรัด	บรรยากาศเป็นกันเอง	ภายในร้านตกแต่งด้วยหนังสือ

และของเล่นเก่า	ให้อารมณ์วินเทจแนวๆ	ที่สร้างขึ้นโดยคุณเพียงพลอย	(พลอย)	และ

คุณวัชรพงษ์	(บอม)	เจ้าของร้านอัธยาศัยดี	โดยได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้าน

จากคาเฟ่ฝั่งแคลิฟอร์เนียในยุค	60’s	-	70’s	และหนึ่งจุดเด่นของร้านนี้	คือ	เมนูอาหาร

และเครือ่งดืม่จะใช้อะโวคาโดเป็นวตัถุดบิหลกัของทกุเมน	ูซึง่อะโวคาโด	มปีระโยชน์ต่อ

ร่างกายมากมาย	เช่น	วิตามินอี	ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ	ป้องกันหวัด	วิตามินเอ	บวกสาร

เบต้าแคโรทีน	บ�ารุงสายตา	ชะลอความแก่	 มีโปรตีนสูงกว่าผลไม้อื่นๆ	 แต่มีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตต�า่	เหมาะส�าหรับผู้ทีช่ืน่ชอบการรับประทานอาหารสขุภาพเป็นอย่างมาก

คาเฟ่สุดแนวในบรรยากาศยุค 60’s
“Oh! Vacoda Cafe”

Avocado Bacon Pancake with Souffle 

(อะโวคำโดแพนเค้กเบคอนซูเฟล่) 

ละลายทุกค�าที่เข้าปาก	รสชาติเข้ากันได้ดีกับเบคอนที่หอมกรุ่น	

และความกลมกล่อมของอะโวคาโด	แนะน�าว่าควรทานทันที	

เป็นเมนูห้ามพลาดเมื่อมาเยือนคาเฟ่แห่งนี้

Oh! Vacoda Cafe
ที่อยู่ 1/1 ซ. อารีย์สัมพันธ์ 4 
เปิดบริการทุกวัน 10:00-22:00 น.
โทรศัพท์  090-986-4779  
Facebook: ohvacodabkk  
Instagram: ohvacoda

รสชาติ 
บรรยากาศ
บริการ
ความสะอาด

เมนูแนะน�ำ

เมนแูบบไทยๆ	ทีมี่ความเผ็ดร้อน	ทานคู่กบัไข่ต้มได้อย่างลงตัว	

ผสมผสานกับอะโวคาโดชุบไข่	 คลุกเกล็ดขนมปัง	ปรุงรสด้วย

เทคนคิเฉพาะของร้าน	และน�าไปทอด	รับรองว่าอร่อยอย่าบอกใคร

ข้ำวผัดกะเพรำหมูสับอะโวคำโด
Avoothie (สมูทตี้อะโวคำโด)

ท�าสดๆ	จากอะโวคาโดล้วนๆ	น�ามาปั่นกับน�้ามะนาว

จนเป็นเนื้อเดียวกันเสิร์ฟมาเย็นๆ	หอมมันชื่นใจ
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ท�าบุญปีใหม่
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี	เนื่อง

ในวาระข้ึนปีใหม่	พ.ศ.	2562	 จัดนิมนต์พระสงฆ์และพระติดตาม

สายปฏิบัติจ�านวน	42	รูป	โดยมีคณะผู้บริหาร	แพทย์	พยาบาล	

เจ้าหน้าที	่คนไข้	และญาตโิยมร่วมงานบญุ	ณ	ห้องประชมุวชิยัยุทธ	

ชั้น	22	อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ฝุ่นกับระบบทางเดินหายใจ
	 ในวันที่	25	มกราคม	ที่ผ่านมาทางโรง

พยาบาลวิชัยยุทธได้จัดการบรรยายเร่ือง	

“ฝุ่นกบัระบบทางเดนิหายใจ”ให้กบัพนกังาน	

บมจ.แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 โดย

นายแพทย์มนูญ	 ลีเชวงวงศ์	 อายุรแพทย์

ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจเป ็น

วิทยากร	 กิจกรรมในคร้ังนี้จัดเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจวธีิการลดความเสีย่งของ

โรคระบบทางเดนิหายใจ	และความรู้เชงิลกึ

เกี่ยวกับฝุ่น	PM	2.5
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ท�าบุญกฐิน
	 ชมรมพระพทุธศาสนา	โรงพยาบาลวชิยัยุทธ	ขอร่วมอนโุมทนาบญุกบั

ญาตโิยมและผู้มีจิตศรัทธาทีไ่ด้ร่วมเดนิทางและบริจาคทรัพย์ในการท�าบญุ

ทอดกฐนิ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ณ	วดัเขาข้ีเหลก็	ต�าบลห้วยแห้ง	อ�าเภอแก่งคอย	

จังหวัดสระบุรี	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	โดย

รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น	๑,๑๓๕,๓๘๖.๐๕	บาท

โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมสนับสนุนสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุมยูไนเตด็

ในฤดกูาล 2019 ลยุศึกฟตุบอลไทยลกี 2 โดยนายปวณิ ภริมย์ภักดี ประธานสโมสรได้

ให้การต้อนรับทมีแพทย์และพยาบาล น�าโดยนายแพทย์บรรเจิด พุม่ไทรย์ รองผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลวชิยัยุทธ พร้อมกนันี ้ทางโรงพยาบาลได้ร่วมงานแถลงข่าวฟตุบอลนดัพเิศษ

เพื่อการกุศล “สิงห์-ยูเมะพลัส คัพ 2019” ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบกับ เซเรโซ่ 

โอซาก้า ทีมชั้นน�าจากเจ-ลีก ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม ณ สนาม LEO Stadium 

เมื่อเร็วๆ นี้




