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vichaiyuthospital

วารสารวิชัยยุทธ จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจดานสุขภาพ
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*ภาพประกอบในวารสารเลมน้ี

 ใชประกอบกับเน้ือหาทางการแพทย

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน

บรรณาธิการ
 สวัสดีสมาชิกและผู�อ�านวารสารวิชัยยุทธทุกท�านครับ ในช�วงหลายเดือนที่ผ�านมา

เป�นช�วงทีอ่ากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวนสงู ทัง้สภาวะอากาศร�อนสลบัฝน ทาํให�เกิดโรค

หลายอย�างระบาดข้ึน อาท ิโรคทีเ่ก่ียวข�องกบัระบบทางเดนิหายใจ โดยเฉพาะอย�างย่ิงโรคไข�หวดัใหญ�

ทีแ่พร�ระบาดอย�างต�อเนือ่งในกลุ�มเสีย่งทีเ่ป�นเดก็ ผู�สงูวยั และผู�ทีมี่ภมูคิุ�มกนัต่ํา ตลอดจนโรคทีเ่กดิ

กบัเดก็เลก็ๆทีมี่ความเสีย่งตดิเชือ้ไวรัส RSV ทีท่าํให�โรงเรียนหลายแห�งต�องประกาศป�ดไประยะหนึง่

เพื่อบรรเทาภาวะระบาดของโรค ยังไม�นับรวมภาวะฝุ�นพิษ PM 2.5 ที่เราทุกคนต�องเตรียมการ

ป�องกันในช�วงที่ย�างเข�าสู�ปลายป�นี้ จึงขอให�ทุกท�านดูแลใส�ใจสุขภาพร�างกายตนเองและทุกคน

ในครอบครัวให�มากข้ึน หม่ันออกกาํลงักายเพือ่เสรมิความแข็งแรง 

พร�อมทั้งสร�างภูมิคุ�มกันให�ร�างกายพร�อมรับทุกสภาพอากาศ

ในประเทศไทยทกุวนันีค้รับ 

 สาํหรับวารสารวชิยัยุทธฉบบันี ้เรานาํบทความพเิศษ

เก่ียวกับโรคกล�ามเนือ้อ�อนแรงทีห่ลายคนอาจจะเคยได�ยิน แต�ยังไม�รู�จัก

มากนกัมาให�ทกุท�านได�เข�าใจมากข้ึน พร�อมทัง้ข�อมลูสขุภาพมากมาย

ทีน่าํมาฝากสมาชกิทกุท�านกนัเป�นประจําเช�นเคยครับ 
นายแพทย�ไพบูลย� จิตติวาณิชย�

บรรณาธิการบริหาร 
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ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งคุณภาพและคุณธรรม
	 โรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลฉลองครบรอบ	50	 ปีโรงพยาบาล	

โดยมีนายแพทย์ประพจน์	คล่องสู้ศึก	ประธานกรรมการบริหาร	คณะผู้บริหาร	

เจ้าหน้าที	่และแขกผู้มเีกยีรตร่ิวมงาน	อาท	ิหม่อมหลวงปนดัดา	ดศิกลุ	พลเอกชยัณรงค์	

หนนุภกัด	ีดร.โฆสติ	สวุนิจิจิต	และผู้มเีกยีรตมิากมายร่วมในพธีิ	ในการนีไ้ด้นมินต์

คณะสงฆ์	21	รูป	น�าโดยเจ้าประคณุสมเดจ็พระวนัรัต	เจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวิหาร	

เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธี	 และมีการบรรยายธรรม	 เร่ือง	 “ศาสนากับ

การพฒันาทีย่ั่งยืน”	โดย	พระพรหมบณัฑิต	เจ้าอาวาสวดัประยุรวงศาวาส	พร้อมทัง้

จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบ	 “มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ”	พร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากคุณหนุ่ม	ศรราม	เทพพิทักษ	์

ให้กับชาววิชัยยุทธอีกด้วย

Health Fair
	 โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดงาน	

Health	Fair	‘The	Colors	of	Life’	เพือ่ให้

ข้อมูลสขุภาพให้กบัผู้ร่วมงาน	พร้อมเสนอ

แพก็เกจสขุภาพทีน่่าสนใจอีกมากมาย	

โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคุณเจมส์	 เรือง

ศกัดิ-์	ครกู้อย	นัชชา	ลอยชูศักดิ์ร่วมใน

กิจกรรมเสวนาภายในงานระหว่างวันที	่

5-9	มิถุนายนที่ผ่านมา
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กล้ามเน้ืออ่อนแรง
	 ฟังแล้วน่าตกใจ	ผู้ป่วยอาจจะลืมตาไม่ข้ึน	เห็นภาพซ้อน	ปากเบี้ยว	พูดไม่ชัด	กินแล้วส�าลัก
หยิบจับอะไรไม่ได้	เขียนหนังสือไม่ได้หรือเดินไม่ได้ก็ได้

อาการในสมอง มักมีอาการอ่อนแรงครึง่ซีก
•	อัมพฤกษ์/อัมพาต	จากเส้นเลือดตีบ/แตก	หรือ	stoke	นั่นเอง

•	เนื้องอกในสมอง

1

2 อาการทีไ่ขสันหลัง 
อาจอ่อนแรงครึง่ซีก หรือ เฉพาะแขน/
ขาบางข้างหรือทั้งหมดก็ได้
•	โรคไขสันหลังฝ่อ	ALS	ที่เคยมีการรณรงค์บริจาคเงิน

		ด้วยการท้าทายเทถังน�้าแข็ง	(ice	bucket	campaign)

•	โรคไขสันหลังอักเสบจากเชื้อโปลิโอ

นพ.คณินท์ ชะนะกุล
อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

แต่จริงๆ แล้ว กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ใช่โรค
เป็นอาการหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากหลายโรค	อาการก็แตกต่างกันตั้งแต่น้อย

จนถึงมากไม่เท่ากัน	บางโรคก็รักษาให้หายขาดได้หรือให้บรรเทาได้	
แต่บางโรคก็ได้แต่ประคับประคองไว้และบางโรคก็อาจถึงเสียชีวิต
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อาการทีร่ากประสาท 
มักจะอ่อนแรงทีแ่ขน/ขา 
หรือทีใ่บหน้าได้
•	ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

		และไขสันหลัง

•	โรครากประสาทอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเอง

		ที่ผิดปกติ	มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

3
อาการทีเ่ส้นประสาท 
อ่อนแรงตามเส้นประสาทนั้นๆ
•	ภาวะปาก/หน้าเบี้ยวจาก	โรค	Bell’s	palsy

•	ภาวะเส้นประสาทอักเสบจากเชื้อโรคเช่นโรคเรื้อน

		หรืออักเสบจากภูมิคุ้มกันตัวเองที่ผิดปกติในโรค	SLE

4

อาการทีร่อยต่อระหว่าง
เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
อาจมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา 
ใบหน้า หรือแขน/ขา
•	โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อไม่ประสานกัน	MG

•	พษิจากปลาปักเป้า	หรือการฉีด	Botox	เพือ่รักษาโรค

หรือเสริมสวย	โดยต้องการให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ	

อ่อนแรงจะได้	ไม่เบี้ยว	ไม่กระตุก	หรือไม่ย่น

5

อาการทีก่ล้ามเนื้อ
อาจอ่อนแรงเฉพาะต้นแขน/ขา 
หรือทั้งตัว
•	ภาวะขาดโพแทสเซี่ยมจากโรคต่างๆ	เช่น	

ไทรอยด์เป็นพิษ

•	โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากกรรมพันธุ์ซึ่งบางโรค

		ผู้ป่วยมักเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆ	หรือวัยรุ่น

6

	 การรักษาโรคเหล่าน้ีแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	การรักษาเฉพาะโรค	เช่น	การใช้ยาลดการอักเสบ	
ยากดภูมิคุ้มกัน	วิตามินหรือแม้กระทั่งการผ่าตัด	และส่วนท่ี	2	คือ	การรักษาแบบประคับประคอง	
ได้แก่	การท�ากายภาพบ�าบัด	ออกก�าลังกายเพ่ือไม่ให้กล้ามเนื้อลีบ	ป้องกันการติดยึดของข้อ	
รับประทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ	ท�าจิตใจให้เข้มแข็ง	ผ่อนคลาย	ซึ่งควรท�าทุกคนและ
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจในรายที่หายใจล�าบาก

	 ส่วนของครอบครวัของผูป่้วยควรเหน็ใจกบัความรูสึ้ก	การนกึคดิและการปรับตวัของผูป้่วย	
หลังจากนั้นค่อยร่วมมือวางแผนการรักษา	 แม้ว่าอาจจะเป็นเร่ืองยากแต่การดูแลผู ้ป่วย
อย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับในการเป็นโรคท่ีต้องรักษาเป็นเวลานานและดีข้ึนได้
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	 อาหารไทย	ขนมไทย	และเครื่องดื่มที่คนไทยชื่นชอบนั้น	ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมที่มีส่วนผสมจากน�้าตาลที่มีความเอร็ดอร่อย

แต่แฝงไปด้วยอันตรายกว่าที่ทุกคนคาดคิด	ปริมาณน�้าตาลที่ได้รับจากข้าว	ขนมปังหรือส่วนประกอบของเคร่ืองปรุง

ก็เพียงพอแล้ว	แต่เรายังเพิ่มหวานเข้าเส้นเลือดเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นการดื่มเคร่ืองดื่มต่างๆ	เช่น	ชานมไข่มุก	กาแฟเย็น	

น�้าอัดลม	เบเกอรี่	ฯลฯ	มาดูโทษของน�้าตาลที่ไม่ได้หวานเหมือนรสชาติกัน

น�้ำตำล ต้นก�าเนิดของโรคภัยไข้เจ็บ
	 เด็กที่รับประทานน�้าตาลมากเกินไปจะท�าให้เป็นโรคกระดูก

เปราะและฟันผุ	อาจกลายเป็นเดก็ทีไ่ม่สมาธิในสิง่ทีท่�าอยู่	 โกรธง่าย	

และในผู้ใหญ่ทีรั่บประทานน�า้ตาลในปริมาณมากกเ็ป็นสาเหตขุองโรค

ภยัหลายโรค	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคอ้วน	ไมเกรน	ความดันโลหิต	

ไขมนัในเลอืดสงู	โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี	โรคหวัใจ	โรคเหล่านีเ้กดิ

มาจากน�้าตาล	และสง่ผลต่อหัวใจ	ไต	และ	ตบั	ในกรณีที่น�า้ตาลใน

ร่างกายสูงมากเกินไปจะกลายเป็นไขมันสะสมในอวัยวะภายใน

ย่ิงนานวันอวัยวะเหล่านี้จะถูกหุ้มด้วยไขมัน	 กลายเป็นโรคอ้วน	

เสี่ยงท�าให้โรคติดเชื้อรุนแรงได้

น�ำ้ตำลก่อให้เกิดการเสพตดิ
ความหวานจนเป็นนิสัย
	 น�้าตาลมีอันตรายไม่แพ้ยาเสพติด	

มีกลไกการออกฤทธ์ิคล้ายยาเสพติด

อย่างอ่อนๆ	ท�าให้ผู้ตดิของหวานอยาก

รับประทานน�้าตาลทุกๆวัน	น�้าตาลยัง

ส่งผลให้การหลั่งของสารเซโรโทนิน

เพิม่มากข้ึน	ท�าให้รู้สกึมีความสขุทกุคร้ัง

ที่ได้ทานของหวาน

น�้ำตำลเป็นสารเร่งผิวหนัง
เหี่ยวย่นและริ้วรอย
	 น�้ าตาลก ่อให ้ เกิดอนุ มูลอิสระ

การ รับประทานน�้าตาลมากเกินไป

อาจท�าให้ผิวเสยี	หน้าแก่	เพราะน�า้ตาล

ท�าปฎกิริิยาเปลีย่นโครงสร้างของคอลลา

เจนท�าให้อีลาสติกน้อยลง	ซึ่งอีลาสติก

เป็นโปรตีนที่ท�าให้ผิวกระชับและมี

ความยืดหยุ่น	เมือ่อลีาสตกิถูกท�าลายจะ

ท�าให้ผิวหนังแห้ง	มีร้ิวรอยลึก	หย่อน

คล้อย	ท�าให้ผิวหน้าแก่ก่อนวันอันควร

น�้ำตำล ตัวการท�าให้สมดุล
ของเลือดเสียไป
	 การบริโภคน�้าตาลที่มากจนเกินไป

จะท�าให้อนิซลูนิในร่างกายผลติออกมา

เกินความจ�าเป ็นและตกค้างอยู ่ใน

กระแสเลอืด	มีผลต่อระบบการไหลเวียน

เลอืด	ซึง่ถ้าหากเป็นเร้ือรังก็จะส่งผลให้

เซลล์กล้ามเนื้อเรียบบริเวณรอบ	 ๆ	

หลอดเลอืดเจริญเร็วข้ึนกว่าปกต	ิท�าให้

การไหลเวียนของเลือดเกิดการปั่นป่วน

จนเป็นสาเหตุของโรคความดนัโลหติสงู

รวมทัง้ความเสีย่งโรคหลอดเลอืดต่างๆ	

ก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Health Tips

โทษของน�้ำตำล…
    อันตรำยที่แสนหอมหวำน
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4 Gadgets
ตามวิถีคนกรุง ของมันต้องมี

Headphone Bluetooth หูฟังไร้สำย
	 อปุกรณ์ฟังเพลงโดยไร้สาย	Headphone	แบบ	Wireless	มแีบบ

ฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ	ออกมาวางขายอยู่มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น

ฟังก์ชัน่ทีส่ามารถใช้ในน�า้ได้หรือระบบตดัเสยีงรบกวน	ท�าให้มีคน

ไม่น้อยเลยที่เลือกซื้อ	Bluetooth	Headphone	 ในปัจจุบันเรายัง

สามารถหาข้อมูลเทยีบราคาและเชค็คณุภาพเสยีงได้เบือ้งต้นก่อน

ที่จะตัดสินใจซื้อ	 โดยหารีวิวและการให้คะแนนจากผู้ใช้จริงผ่าน

ช่องทางออนไลน์	เพื่อตอบโจทย์ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ

Smart Watch นำฬิกำอัจฉริยะ
	 นาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอทช์	(Smart	Watch)	ถือว่าเป็นสินค้า

ที่ได้รับความนิยมสูงในสมัยนี้	 เนื่องจากสมาร์ทวอทช์สามารถท�าหน้าที่

ได้หลายอย่างเพยีงแค่เชือ่มต่อกับมอืถือผ่านแอปพลเิคชัน่	ใช้ในการตอบ	

-	 รับข้อความโทรศัพท์หรือฟังเพลงโดยที่ไม่ต้องหยิบมือถือออกจาก

กระเป๋า	 บางรุ่นยังตอบโจทย์ผู้ที่ชอบออกก�าลังกายเพราะสามารถ

วิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจ	 นับก้าวเดิน	 วิเคราะห์การนอนหลับ	

ฯลฯ	ตามคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันของผู้ผลิต

ChromeCast อุปกรณ์ส่งข้อมูล
จำกสมำร์ทโฟนเข้ำสู่โทรทัศน์
	 ส�าหรับผู้ทีอ่ยากดหูนงัจากมือถือโดยการเอาข้ึน

ทวีจีอใหญ่	การเลอืกซือ้	ChromeCast	เป็นตวัเลอืกทีด่	ี

เพราะความง่ายในการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน	สามารถ

ย้ายภาพในมือถือเข้าสู ่ทีวีอย่างง่ายดายและมี

โปรแกรมรองรับค่อนข้างมาก	ท�าให้หมดห่วงแม้ว่า

เป็นการใช้ของผู้สูงอายุก็ตามและมีราคาที่ย่อมเยา

อีกด้วย

กล้องวงจรปิดไร้สำย
	 กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย	ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ด้วย

ระบบทีเ่ป็นแบบไร้สายจึงเกดิค�าถามถึงประสทิธิภาพการท�างานของ

กล้องวงจรปิดไร้สาย	กล้องวงจรปิดแบบไร้สายจะท�าการส่งสัญญาณ

ไปยังเซน็เซอร์	หรือ	Hub	เพือ่ปล่อยสญัญาณโดยจะใช้สญัญาณของ

อนิเตอร์เนต็	การไม่ใช้สายเคเบิล้ลดค่าใช้จ่ายในการตดิต้ังให้ต�า่ลงมาก	

เป็นทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด

แต่มีงบประมาณน้อย	 เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านก็สามารถใช้ได	้

ไม่จ�าเป็นต้องเดนิสายใหม่ให้ยุ่งยากและยังสามารถดคูวามเคลือ่นไหว

ต่างๆ	ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด	24	ชม.	ท�าให้เราสบายใจ

เมื่อเดินทางออกจากบ้าน
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	 ผู้สูงอายุมักมีพฤติกรรมการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	นอนดึกตื่นเช้า	นอนกลางวันตื่นตอนกลางคืน	นอนหลับ

ข้ามวันข้ามคืนหรือผู้สูงอายุบางท่านไม่ยอมเข้านอน	พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเร่ืองปกติของผู้สูงอายุที่เกิดข้ึนตามช่วงอายุ	

ส่งผลกบัร่างกายหลายอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นการมองเหน็	การได้ยิน	ความแข็งแรงของกระดกูทีล่ดลง	การนอนหลบัเป็นวิธีหนึ่ง

ที่จะลดการสูญเสียหรือยืดเวลาการเสื่อมให้ยาวนานข้ึน	ระยะเวลาการนอนของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่คนในครอบครัว

ควรสังเกตและไม่ควรละเลย

ต้นตอของกำรนอนไม่หลับในผู้สูงอำยุ
	ผู้สงูอายุไม่มกิีจกรรมทีต้่องใช้ก�าลงักายสร้างความสขุทางใจ

ในตอนกลางวัน	ร่างกายจึงไม่เหนื่อยพอที่จะต้องพักและ

นอนในตอนกลางคืน

	ผู้สูงอายุงีบหลับบ่อยในตอนกลางวัน	แม้แต่การนั่งดูทีวี	

ท�าให้ร่างกายพักบ่อยๆ	ดังนั้นพอถงึเวลากลางคืนจึงนอน

ไม่ค่อยหลับ

	ปัญหาทางจิตใจที่เชื่อมโยงกับร่างกาย	ความวิตกกังวล	

เคร่งเครียด	ท�าให้หลับยากหรือท�าให้การนอนหลับ

ไม่มีประสิทธิภาพ

	มีป ัญหาโรคที่ท�าให้หลับล�าบาก	เช่น	โรคทางระบบ

ทางเดินหายใจที่ท�าให้ไอตลอดเวลา	โรคทางเดินอาหาร	

เมื่อทานอาหารแล้วท้องอืด	ท้องเฟ้อ	แน่น	จุก	เสียดท้อง	

หรือโรคข้อต่างๆ	สร้างปัญหาท�าให้ไม่มคีวามสขุในการนอน

	ดืม่น�า้ก่อนนอนมากเกินไป	หรือเกิดโรคในระบบทางเดนิปัสสาวะ	

เช่น	ผู้สูงอายุชายมีโรคต่อมลูกหมากโต	จึงมีความจ�าเป็น

ต้องดื่มน�้าในปริมาณมาก	และท�าให้ปวดปัสสาวะบ่อย

วิธีกำรแก้ไข
 • สาเหตจุากโรคทางกายและโรคทางจิตใจทีส่่งผลกระทบ

ต่อการนอนหลบัต้องแก้ไขโรคจากต้นเหต	ุโดยปรึกษาแพทย์

ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ	โดยตรง

 • สาเหตทุีเ่กิดจากทางจิตใจ	ควรใช้ศาสนาเข้าช่วยแก้ไข	

โดยการท�าสมาธิ-วปัิสสนา	 ผู้ปฏบิตัธิรรมมกัมีปัญหาในเร่ือง

การหลับนอนน้อย	 แต่ความง่วงกลับเป็นอุปสรรคในการ

ปฏิบัติธรรมเสียมากกว่าและถึงแม้ว่าผู้สูงอายุที่มีการนอน

หลับปกติก็ควรได้ฝึกปฏิบัติเช่นกัน

การนอนหลับ
    ปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุ
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รู้หรือไม่...  ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์นัก

คุณไม่สำมำรถลืมตำขณะจำมได้
	 การจามเป็นกลไกของร่างกายทีจ่ะขับสิง่แปลกปลอมออกมาด้วยความรุนแรง

กรณจีามเบาๆ	อาจมอีตัราความเร็วประมาณ	30	กโิลเมตร/ชัว่โมง	แต่ถ้าจามแรงๆ	

อัตราเร็วอาจสูงถึง	150	กิโลเมตร/ชั่วโมง	ด้วยความรุนแรงขนาดนี้	อาจท�าความ

เสยีหายต่อเส้นเลอืดปลายประสาทของจมกู	ดวงตา	และอาจท�าให้มีความผิดปกติ

ต่อความดนัภายในลกูตาได้	ด้วยสาเหตนุีเ้วลาคณุจะจาม	สมองจะสัง่ให้คณุหลบัตา	

กระบวนการทั้งหมดนี้สมองใช้เวลาเพียงแค่	0.1	วินาที	ต้องยอมรับเลยว่าร่างกาย

มนุษย์มีระบบป้องกันภัยที่สุดยอดจริงๆ

กำรกระตุกก่อนจะหลับ
	 บางคร้ังเวลาที่นอนมักจะเกิดอาการกระตุก	 ขณะที่เราก�าลัง

เคลิม้จะหลบั	ร่างกายก�าลงัอยู่ในท่าทางทีส่บาย	หลงัจากนัน้ร่างกาย

ก็เกิดการกระตุก	รู้สึกเหมือนถูกไฟดูดหรือมีคนมากระชาก	จนบาง

คร้ังอาจจะท�าให้คณุตืน่ข้ึนมา	สาเหตุทีเ่กดิขึน้นัน้ไม่ได้มาจากสิง่ลีล้บั

แต่อย่างใด	แต่เกิดจากเวลาที่คุณใกล้จะหลับ	ความถี่ในการหายใจ

ของคณุจะลดลง	การเต้นของชพีจรลดลงเลก็น้อย	กล้ามเนือ้เร่ิมรู้สกึ

ผ่อนคลาย	แต่สมองคณุกลบัตคีวามอาการเหล่านัน้ว่าร่างกายจะเข้า

ใกล้การเสยีชวีติ	ดงันัน้สมองจึงพยายามส่งสญัญาณเพือ่ช่วยชวีติคณุ

โดยการสั่งให้ร่างกายตื่นอัตโนมัตินั่นเอง

คุณไม่สำมำรถพูดหรือหำยใจเข้ำ
ขณะกลืนอำหำร
	 การหายใจเข้า	–	ออกของร่ายกายมนษุย์นัน้	

มีกระบวนการ	คือ	เวลาพดูหรือหายใจเข้า	ฝาปิด

กล่องเสยีงจะเปิด	แต่เวลากลนือาหาร	เพดานอ่อน

และลิ้นไก่จะถูกดันข้ึนไปปิดทางเดินหายใจและ

ฝาปิดกล่องเสียงจะปิด	 ดังนั้นเวลาหายใจเข้า

อากาศจะผ่านกล่องเสียงแต่เวลากลืนอาหาร

อากาศจะผ่านกล่องเสยีงไม่ได้	เพือ่ป้องกนัอาหาร

หลดุเข้าไปในระบบทางเดนิหายใจ	ท�าให้เกดิการ

ส�าลักอาหารนั่นเอง
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เพิ่มพลังเพศชาย 

ท�าได้ง่ายกว่าที่คิด

รับประทำนอำหำรเพิ่มพลังชำย

	 เทสโทสเตอโรน	คือ	ฮอร์โมนเพศที่ส�าคัญของผู้ชาย	มีหน้าที่กระตุ้น

ให้แสดงลักษณะความเป็นชายและรักษาร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรง	

รวมถึงเร่ืองความต้องการทางเพศ	การสร้างเชื้ออสุจิ	 ขนตามร่างกาย	

กล้ามเนือ้และกระดกู	สมองจะควบคมุการสร้างเทสโทสเตอโรนซึง่ผลติจาก

ลกูอณัฑะ		หากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต�่าอาจเป็นสาเหตุท�าให้ผู้ชาย

สูญเสียความสมดุลภายในร่างกาย	 เช่น	 ขนาดและความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อต�่าลง	มีลูกอัณฑะเล็กลง	 เกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่างๆ	

ของร่างกาย	และนอกจากนียั้งท�าให้อารมณ์แปรปรวนอกีด้วย	มาดวูธีิง่ายๆ	

ในการดูแลสุขภาพทางเพศที่สามารถท�าได้ง่ายๆ

งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

	 การดื่มแอลกอฮอล์จะท�าให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งออกมากกว่าปกติ	 ส่งผลให้ร่างกายเกิดการเก็บไขมันเพิ่มข้ึน	ลด

กล้ามเนื้อ	ร่างกายจะสูญเสียน�้า	ท�าให้ร่างกายเสียสมดุลท�าให้สมรรถภาพทางเพศลดต�่าลง

 ไข่	ของดรีาคาประหยัดในการเพิม่ฮอร์โมนเพศชาย	อดุมไปด้วยวติามินบ	ี6	และวติามินบ	ี5ทีช่่วยในการควบคุมพลงังาน	
รักษาระดับฮอร์โมนเพศให้ท�างานเป็นปกติและยังช่วยเรื่องการคลายเครียดได้เป็นอย่างดี

 กล้วย	ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเพศ	เป็นแหล่งรวมสารอาหารต่างๆ	มากมาย	ปลกุสมรรถภาพเพศชายให้ดข้ึีน	ทานวนัละ	1	ผล
ก็เพียงพอ

 น�้ำผึ้ง	 ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด	 ในน�้าผ้ึงมีโบรอน	 ซึ่งมีแร่ธาตุที่ช่วยในการท�างานของเพศชาย	 ช่วยให้
กระชุ่มกระชวย	ทานเพียง	4	ช้อนชาต่อวัน

 องุ่น	เพิ่มพลังให้อสุจิ	เพราะองุ่นแดงสามารถช่วยให้ตัวอสุจิแข็งแรง	เคลื่อนไหวดีข้ึน	เพราะมีสารเรสเวอราทรอล	
ซึ่งมีปริมาณมากในเปลือกขององุ่นแดง	เพียง	10	กรัมต่อวันที่ร่างกายต้องการ

 กะหล�่ำปลี	 มีสารอินโดล-3-คาร์บินอลในปริมาณสูง	 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของเพศชายให้ดีข้ึน	
ควบคุมผลิตฮอร์โมนต่างๆ	ให้เป็นปกติ

นอนพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ 

	 พักผ่อนให้ได้	7-8	ชั่วโมงต่อวัน	เพื่อให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆ	ในทางกลับกันคนที่นอนน้อยมีผล

ท�าให้ฮอร์โมนเพศลดถึง	30%	และท�าให้เกิดการสะสมไขมัน	รูปร่างมีแนวโน้มจะอ้วนขึ้น

ออกไปรับแดด
	 ตอนเช้าหรือช่วงเย็นอย่างน้อย15	-	30	นาท	ีเป็นประจ�าทกุวนั	

หากจิกรรมกลางแจ้งหรือออกก�าลงักายทีพ่อเหมาะ	จะส่งผลดต่ีอ

การสร้างกล้ามเนือ้	และการสร้างฮอร์โมนเพศ	กจิกรรมการเล่น

กฬีากลางแจ้ง	จะช่วยเสริมให้ฮอร์โมนเพศชายของคณุเพิม่ขึน้มาได้
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จริงหรือไม่ การกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด
มีผลดีต่อร่างกายจริงหรือไม่
	 กระแสการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลอืด	มกีารโต้แย้งจากกลุม่นกัวทิยาศาสตร์	

แพทย์และนักโภชนาการจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้	 เนื่องจากยังไม่พบ

หลกัฐานยืนยันทีช่ดัเจนทางการแพทย์ว่าการเลอืกรับประทานอาหารให้เหมาะสมตาม

กรุ๊ปเลือดนั้น	มีส่วนช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หรือสามารถรักษาโรคบางโรคได้	

ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีหลากหลายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 โดยเลือก

รับประทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	ตามหลักโภชนาการร่วมกับการออกก�าลังกาย

อย่างสม�่าเสมอและพักผ่อนอย่างเหมาะสมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้

AQ
จริงหรอืไม่ การด่ืมน�า้เยน็ 
ชว่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น
 จริง	 แต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างที่คิดเพราะร่างกายของคนเรา

จะปรับอุณหภูมิของน�า้เย็นให้สูงเท่ากับอุณหภูมิในร่างกายเป็นผลให้

แคลอรี่ถูกเผาผลาญเพิ่มขึ้น

	 เม่ือคุณใส่น�้าแข็งลงไปในน�า้อุ่น	น�้าก็จะใช้พลังงานในการท�าให้

น�้าแข็งเหล่านั้นละลาย	เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเรา

แต่ต่างกนัทีป่รมิาณเท่านัน้	พลงังานทีเ่สยีไปเลก็น้อยมากและไม่เพยีง

พอที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัว	การวิจัยพบว่าการ

ดื่มน�้าเย็นจะสามารถเผาผลาญแคลอร่ีได้เพียงแก้วละ	4-7	 แคลอร่ี

หรือเท่ากับชอ็คโกแลตเพยีงเม็ดเดยีวเท่านัน้	 เรียกได้ว่าการดืม่น�า้เย็น

เผาผลาญแคลอร่ีได้น้อยมาก	ๆ	แทบไม่ได้ชว่ยอะไรเลย

จริงหรือไม่  อาหารเช้าส�าคัญที่สุดของวัน
 จรงิ	การรับประทานอาหารเช้าเป็นการเตมิพลงังานให้กับร่างกาย	เนือ่งจาก
พลังงานที่ร่างกายใช้จะได้มาจากการย่อยสลายอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้

อยู่ในรูปของน�้าตาลหรือกลูโคส	(Glucose)	ไว้ในเลือดเป็นหลักและบางส่วนถูกเก็บ

เป็นพลงังานส�ารองทีเ่รียกว่า	ไกลโคเจน	(Glycogen)	ตามกล้ามเนือ้และตบั	ในขณะ

หลับ	 ร่างกายจะไม่ได้รับพลังงานจากสารอาหารที่รับประทานอาหาร	 จึงต้องดึง

ไกลโคเจนออกมาใช้ตลอดคืน	เพื่อช่วยคงระดับน�้าตาลในเลือดไม่ให้ต�่าจนเกินไป

	 หลังการนอนเป็นเวลานาน	ร่างกายจึงมรีะดบัไกลโคเจนค่อนข้างต�า่ในช่วงเช้า	

จึงควรได้รับพลังงานเข้าไปเพิ่มเติม	หากไกลโคเจนที่เป็นแหล่งพลังงานส�ารอง

ถูกน�ามาใช้จนหมด	 ร่างกายจะเร่ิมสลายกรดไขมัน	 เพื่อน�าไปเป็นพลังงานแทน

ชัว่คราว	ซึง่ไม่ค่อยมีประสทิธิภาพในการน�ามาใช้เป็นพลงังาน	จึงท�าให้รู้สกึเหนือ่ย

ล้า	อ่อนแรง	ส่งผลต่อการเรียนรู้	หรือท�างานได้ไม่เต็มที่

A B

O AB
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	 ยุ้งฉาง	ร้านอาหารจีนแท้ๆ	ทีถู่กปากคนไทย	ด้วยวตัถุดบิเกรด	A	

ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีพร้อมความใส่ใจในทุกๆ	รายละเอียดที่ใส่

ลงไปในเเต่ละเมนู	รวมกับการจัดร้านแบบจีน	มีเสียงเพลงบรรเลง

คลอๆ	ในบรรยากาศแนวโรงเตีย๊ม	ย่ิงเพิม่รสชาตอิาหารทีอ่ยู่ตรงหน้า

ได้อีกหลายเท่า	 แต่วัตถุดิบที่แนะน�าให้ลองและไม่ควรพลาด	คอื	

“เส้นเป๋ียง”	ทีม่เีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น	โดยการน�าแป้งสาลมีาปรุงรสและ

นวดตามเวลาทีท่างร้านก�าหนด	ท�าสดทกุๆ	วนั	เอกลกัษณ์ของเส้น

เปี๋ยงจะมีเนื้อเส้นใหญ่	เหนียวนุ่ม	แล้วทางร้านยังบอกกับเราอีก

ว่าเส้นเป๋ียงของทางร้านทีไ่ด้น�ามาเป็นวตัถุดบินัน้มีทีร้่านยุ้งฉางเป็น

เจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในประเทศอีกด้วย	 วันนี้เราขอเสนอ	3	

เมนูเด็ดที่มาถึงร้านแล้วต้องสั่งกันเลยทีเดียว

เปี๋ยงหมูแดงรมควันในน�้ำซุปกระดูกหมูโครงไก่
	 เส้นเป๋ียงเสร์ิฟพร้อมหมแูดงชิน้ใหญ่ทีห่มักด้วยซอสของทางร้าน

ท�าเอง	น�าไปรมควันนานกว่า	3	ชั่วโมงแล้วน�ามาหั่นเป็นชิ้นแบบ

พอดีค�า	รับประทานพร้อมน�า้ซปุโครงไก่ทีเ่ข้มข้น	บอกเลยว่าหมูแดง

รมควันเป็นพระเอกของเมนูนี้	 เพราะเมื่อน�าเข้าปากมันจะละลาย

ผ่านลิ้น	ให้ความรู้สึกที่สดชื่นเหนือค�าบรรยาย

เปี๋ยงเนื้อวัวสับผัดผงกะหรี่โปะไข่แดงดิบ
	 เมนสู�าหรับคนรักเนือ้	 โดยการน�าเนือ้ววัชัน้ดมีาสบัแบบไม่ละเอยีดจน

เกินไป	น�ามาผัดกับผงกะหร่ีที่ช่วยเพิ่มความเด่นของเนื้อวัวให้หอมกรุ่น	

ราดไว้บนเส้นเป๋ียงและวางไข่แดงดบิไว้ด้านบน	เวลารับประทานแนะน�าให้ตี

ไข่แดงให้แตกและคลกุเคล้าให้ทัว่จาน	ความหวานของเนือ้กบัความมันของ

ไข่ดบิ	และความเหนยีวนุม่ของเส้นเป๋ียงมนัช่างเข้ากันเป็นอย่างดี

ข้ำวผัดยุ้งฉำง
	 เมนขู้าวผัดทีไ่ม่ธรรมดาเลย	โดยการน�าวตัถุดบิหลกั	3	อย่าง	คอื	หมูแดง	

หมูสามชั้น	ผักดองสับ	น�าไปรมควันผัดเข้ากับข้าวจนมีกลิ่นหอมด้วยกระทะ

จีนจนข้าวแห้งก�าลังดี	 เวลาน�าเข้าปากความหอมของวัตถุดิบรมควันและ

กลิ่นไหม้จางๆ	ของกระทะมันช่างเตะจมูกดีจริงๆ

เลขที่ 24 อารีย์สัมพันธ์ ซอย 6 ถนนพระราม 6 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดทุกวันยกเว้นวันอังคาร 
เวลา 11.45 - 14.30 น. และ 17.30 - 21.30 น.

ยุ้งฉำง	穀倉

รสชาติ 
บรรยากาศ
บริการ
ความสะอาด
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	 เด็กในช่วงอายุ	2	-	6	ปี	จะเรียนรู้การสร้างบุคลิกของตนโดย

เร่ิมจากการเลียนแบบพฤติกรรมคนรอบข้าง	คุณพ่อคุณแม่	 ผู้ใหญ	่	

เพือ่นหรือคนรอบตวั	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแสดงออก	วธีิการพดู	และ

การกระท�าโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือสิ่งใดไม่เหมาะสมเพราะ

เด็กยังขาดความสามารถในแยกแยะ

	 พฤตกิรรมการเลยีนแบบเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ	โดยท�าการ

เลียนแบบทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปะปนกันเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เด็ก

พบเจอ	ซึ่งเด็กในวัยนี้มีความสามารถในการจดจ�าพฤติกรรมต่างๆ	

อย่างรวดเร็ว	ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีพฤติกรรมไม่ดี	

ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน	

พฤติกรรมบางอย่างหากเด็กพบเห็นเป็นประจ�าจะบ่มเพาะจนกลาย

เป็นนิสัย	 เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้ึนมา	 ดังนั้นการสั่งสอนอย่างมี

คุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเขาต้ังแต่เด็ก	 เช่น	

แสดงความรักต่อกันให้เดก็เหน็	เดก็จะท�าตามเป็นประจ�าจนเป็นนสิยั

เมือ่เดก็โตข้ึนก็จะแสดงความรักต่อคนรอบข้างโดยเป็นการแสดงออก

มาแบบธรรมชาต	ิหรือการเคารพความคิดเห็นต่างของผู้คนอื่นก็เป็น

พฤติกรรมการเลียนแบบ
ควรดูแลอย่างใกล้ชิด

สิ่งส�าคัญ	คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กทราบว่าถึงแม้เราจะมีความคิดเห็น

ที่ไม่เหมือนกัน	ถ้าเราต่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้	เมื่อในครอบครัวเคารพ

และรับฟังความคิดเห็นกัน	พฤติกรรมจะถูกปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ว่าทุกๆ	สังคมจะมีความเห็นต่างอยู่เสมอ

ส�าคัญอยู่ที่ต้องเรียนรู้	เข้าใจ	ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล

	 ในช่วงวยันีค้ณุพ่อคณุแม่ต้องใกล้ชดิเดก็ให้มากข้ึน	

เนื่องจากในแต่ละช่วงวัยเด็กจะมีการแสดงออกที่แตก

ต่างกันไป	 ในช่วงวัยเด็กเล็กจะต้องการแสดงความรัก

ความอบอุ ่นแต่หากเด็กเร่ิมเข ้าสู ่วัยที่ โตข้ึนเร่ิมมี

ความคดิเป็นของตวัเอง	เร่ิมดแูลตวัเองได้ในระดบัหนึง่	

จะแสดงออกเป็นการพูดคุยแทน	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ต่อเด็ก	 สั่งสอน	 ให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

แบบไม่กงัวลเกนิไปหรือควบคุมพฤตกิรรมของเดก็จนเดก็

รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ	 ไม่กล้าแสดงออกหรือพูด

ในสิ่งที่ตนคิดออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง	 เพราะนั่นคือ

การสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับเขาจนน�าไปสู่ปัญหา	

“ติดเพื่อน”	ในอนาคตได้
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ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสำมัคคี ประจ�ำปี 2562
	 ขอเชญิพทุธศาสนกิชนร่วมท�าบญุทอดกฐนิสามัคคปีระจ�าปีในวนัที่	

27	ตุลาคม	2562	ณ	วัดสมณโกฏฐาราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่

*	ส�านักงานกรรมการบริหาร	ชั้น	15	อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

*	ส�านักงานกรรมการบริหาร	ชั้น	19	อาคารวิชัยยุทธเหนือ

*	แผนกการเงิน	หอผู้ป่วย	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง

*	หมายเลขบัญชี	ธนาคารธนชาต	สาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

		เลขบัญชี	062-6-06156-5

	 ชือ่บญัช	ี“กองทนุกฐนิโรงพยาบาลวชิยัยุทธ	โดย	วเิชยีร	กาญจนภูมิ

และสุรวุฒิ	ปรีชานนท์”

	 ท่านใดสนใจร่วมเดินทางสามารถแจ้งความจ�านงได้ที่ส�านักงาน

กรรมการบริหาร	ชั้น	15	อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธหรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.	02-265-7777	ต่อ	51582	รับจ�านวนจ�ากัด

งำนประชุมวิชำกำรครั้งที่ 18 ประจ�ำปี 2562
	 โรงพยาบาลได้จัดประชมุวชิาการ	คร้ังที	่18	ประจ�าปี	2562	ในหวัข้อ	“Vichaiyut	:	The	Next	Decade”	โดยมีรองศาสตราจารย์	

นายแพทย์ประพจน์	คล่องสูศึ้ก	ประธานกรรมการบริหาร	กล่าวเปิดงานเมือ่วนัที	่7-9	สงิหาคม	2562	ที่ผ่านมา
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สุดยอดห้องน�้ำของกรุงเทพมหำนคร
	 โรงพยาบาลวิชัยยทุธได้รับรางวัลสุดยอดห้องน�้า

แห่งปีของกรุงเทพมหานครประจ�าปี	2562	 กลุ่มโรง

พยาบาล	ประเภทเอกชน	เขตพญาไท	ซึง่เป็นกจิกรรม

รณรงค์เชิญชวนให้เจ้าของสถานประกอบการมีส่วน

ในการร่วมพัฒนาห้องน�้าสาธารณะในองค์กรให้ได้

มาตรฐาน	 เป็นที่พึงพอใจแก่ผู ้ใช้บริการ	 โดยมี	

พล.ต.ท.โสภณ	 พิสุทธิวงษ ์	 รองผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	

ณ	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Rabbit Girls Contest 2020
	 เมือ่วนัพธุที	่12	กนัยายนทีผ่่านมาโรงพยาบาลวชิยัยุทธ	น�าโดยคณุปณต	ไตรโรจน์	ผู้อ�านวยการบริหาร	โรงพยาบาลวชิยัยุทธ

ร่วมงานแถลงข่าวการประกวด	“Rabbit	Girls	Contest	2020”	ของสโมสรฟตุบอลบจีี	ปทมุ	ยูไนเต็ดในฐานะผู้สนบัสนนุด้านการดแูล

สขุภาพของผู้ประกวด	Rabbit	Girls	ในปีนี	้โดยงานแถลงข่าวจัดข้ึน	ณ	ลานอนิฟินซิติี	้ฮอลล์	ชัน้	5	พารากอน	ซนีเีพลก็ซ์

BGPU CPR Training
	 ในวันอาทิตย์ที่	1	กันยายน	2562	โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วม

กับสโมสรบีจี	 ปทุม	 ยูไนเต็ดจัดกิจกรรม	BGPU	CPR	Training	

อบรมการกู้ชีพเบื้องต้นให้กับนักฟุตบอล	Rabbit	Girls	และแฟน

คลับของทางสโมสร	น�าโดยสุรชาติ	สารีพิมพ์	(กัปตันทีม	BGPU)	

ชาตรี	ฉิมทะเล	(กองหน้า)	และเชาว์วัตน์	วีระชาติ	(กองกลาง)	

โดยม	ีนพ.บรรเจิด	พุม่ไทรย์	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิยัยุทธ	

กล่าวเปิดงานและด�าเนินรายการโดย	นพ.	สรายุทธ	วิบูลชุติกุล	

อายุรแพทย์โรคหวัใจ	ประจ�าหอผู้ป่วยวกิฤต	โรงพยาบาลวชิยัยุทธ	

เลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต	 สมาคมแพทย์

โรคหัวใจแห่งประเทศไทย	ณ	ห้องประชุมวิชัยยุทธ




