


ที่ปรึกษา
นพ.สมพนธ� บุณยคุปต�
นพ.ประพุทธ ศิริปุณย�
นพ.พรต ทองวานิช
นพ.ณรงค� รอดวรรณะ
นพ.ประพจน� คล�องสู�ศึก
นพ.กําธร เผ�าสวัสดิ์
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท�
พญ.สุขจันทร� พงษ�ประไพ
นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

บรรณาธิการบริหาร
นพ.ไพบูลย� จิตติวาณิชย�

กองบรรณาธิการ
คุณชลธิชา แนวมาลี
คุณพีรพัฒน� พุกกะคุปต�

ศิลปกรรม
คุณสุรศักดิ์ สมบุญ

ศูนย�สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
ห�องสมุด INTOUCH อาคารอินทัช ทาวเวอร� ชั้น 12
บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน (สํานักงานใหญ�)
Au Bon Pain ชั้น 10 อาคารศูนย�การแพทย�วิชัยยุทธ
บริษัท ทรู ทาวเวอร� (สํานักงานใหญ�)
บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชลล�ประเทศไทย
บริษัท บางกอกป�โตเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท� จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ชั้น 2
ธนาคารเพื่อการส�งออกและนําเข�าแห�งประเทศไทย อาคารเอ็กซิม
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง 5
สถานีโทรทัศน�ช�อง 9 เอ็มคอตเอชดี
เอเทรียมคลับ (ฟ�ตเนส)
ศูนย�โตโยต�า เค.มอเตอร�ส 15 สาขาทั่วกรุงเทพ

สามารถติดตอรับวารสารไดที่
สมัครสมาชิก

วารสารวิชัยยุทธ

02-265-7777

www.vichaiyut.com

vichaiyuthospital

วารสารวิชัยยุทธ จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจดานสุขภาพ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ โทรศัพท 02-265-7777 www.vichaiyut.com E-mail : imc@vichaiyut.com

*ภาพประกอบในวารสารเลมน้ี

 ใชประกอบกับเน้ือหาทางการแพทย

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน

บรรณาธิการ
 สวัสดีป�ใหม� 2563 สมาชิกและผู�อ�านวารสารวิชัยยุทธทุกท�านครับ ในนามของ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ผมขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายทั่วสากลโลก 

จงช�วยคุ�มครองและดลบันดาลให�ทุกท�านมีความสุข สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพกาย

และใจแข็งแรง และขอให�ป�นี้เป�นป�ที่ดีสําหรับทุกท�านนะครับ สําหรับวารสารวิชัยยุทธฉบับแรก

ของป� 2563 นี ้เรามบีทความพเิศษเกีย่วกับโรคนิว่ในถุงนํา้ด ีซึง่เป�นอาการของโรคทีเ่ราได�ยินกนั

บ�อยคร้ัง แต�อาจจะยังไม�รู �จักสาเหตุที่แท�จริงของโรค รวมทั้งวิธีการรักษา โดยในฉบับนี้

เราได�นาํประสบการณ�จริงจากผู�ป�วยโรคนิว่ในถุงนํา้ดี

มานําเสนอให�ทุกท�านได�ทราบกัน พร�อมทั้งเคล็ดลับ

สขุภาพ และอพัเดทความเคลือ่นไหวจากโรงพยาบาล

วชิยัยุทธทีท่�านสามารถอ�านได�จากในวารสารฉบบันีค้รับ

นายแพทย�ไพบูลย� จิตติวาณิชย�
บรรณาธิการบริหาร 

บทความพิเศษ4

Health Tips7
สายปารต้ี... ฟงทางน้ี!!!

น่ิวในถุงน้ําดี ภัยรายใกลตัว

Vichiyut Update3

Lifestyle8
ความลับของโปรตีนท่ีสงผลตอรางกาย

Forever Young9
เคล็ดลับสรางความสุขสําหรับผูสูงวัย

Health Tips10
รูหรือไม...รางกายมนุษยมหัศจรรยนัก

Health Tips11

Health Tips13
ถามมา ตอบไป12

Care for Kids16
การพัฒนาสายตาในเด็ก

อาหารตานความเครียด

Health Tips17
5 วิธีลดอาการปวดหลัง

Enjoy your meal15

Activities18

Content สารบัญ
ปท่ี 16 ฉบับที ่60 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563

ภัยใกลตัว จากสารพิษภายในบาน
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	 บทความพิเิศษฉบบัท่�	60	 ได้้รัับเก่ียรัติจิากีคุณแม่นิภิา	 พัินิธุ์ุ�โอกีาส	อด้ต่ิคนิไข้้ข้องโรังพิยาบาลท่�ปรัะสบกีบัอากีารัโรัคนิิ�ว			

ในิถุุงนิำ�าด้	่ซึ่่�งเป็นิโรัคท่�ทกุีคนิอาจเป็นิได้้โด้ยไม่รั้ต้ิวั	แต่ิในิปัจจบุนัิคณุแม่นิภิาสามารัถุกีลบัมาใช้้ช้ว่ติิได้้อย่างเป็นิปกีติิ	เรัาลองม

าทำาความรั้จ้กัีกีบัโรัคนิิ�วในิถุุงนิำ�าด้ใ่นิมมุมองข้องอด้ต่ิคนิไข้้ท่านินิ่�และคำาอธุ์บิายจากีแพิทย�จากีโรังพิยาบาลวิช้ยัยุทธุ์กีนัิค่ะ

ชวีติประจ�าวนัและดแูลสุขภาพโดยปกตเิป็นอย่างไร
	 คุุณแม่่นิิภา	:	ปกีติิจะเป็นิคนิใส่ใจเรั่�องสุข้ภาพิอย้่แล้ว	

มาพิบคุณหมอติามนิัด้อย่างสมำ�าเสมอทุกีๆ	2-3	เด้่อนิและ

รัับปรัะทานิยาติามท่�คณุหมอสั�งอย่างเคร่ังครััด้	ออกีกีำาลังกีาย

เป็นิปรัะจำาเท่าท่�ร่ัางกีายและกีำาลังจะทำาได้้	ส่วนิมากีกีม็กัีจะ

เด้ินิอย้่ในิหม้่บ้านิวันิละปรัะมาณ	30	–	40	นิาท่

มีสัญญาณเตือนจากร่างกายหรือไม่ทีท่�าให้รู้ว่า
ร่างกายเรามีการเปลีย่นแปลง
	 คุุณแม่่นิิภา	:	โด้ยความรั้ส้ก่ี	คอ่	ก่ีอนิหน้ิานิ่�มอ่ากีารัคล้ายกีั

บท้องอด่้เหม่อนิอาหารัไม่ย่อยมาปรัะมาณ	1-2	 เด้อ่นิ	และ			

เม่�อถุ่งเวลามาติรัวจสขุ้ภาพิติามท่�คณุหมอนิดั้	คณุหมอติรัวจ

เบ่�องติ้นิแล้วจ่งข้อทำา	 Ultrasound	(กีารัติรัวจอวัยวะ

ภายในิร่ัางกีายด้้วยคล่�นิเสย่งความถุ่�สง้)	ท่�บรัเิวณท้อง	หลงัจากี

ติรัวจเสรั็จคุณหมอแจ้งว่าเจอนิิ�วข้นิาด้	1.5	นิิ�วอย้่ในิถุุงนิำ�าด้่	

คุณหมอเลยแนิะนิำาให้ผ่่าติัด้เพิ่�อนิำานิิ�วออกี	แติ่ด้้วยติอนินิั�นิ	

เรัาเองรั้้ส่กีว่ารั่างกีายไม่ค่อยจะแข็้งแรังจ่งไม่พิรั้อมท่�จะ

ทำากีารัรัักีษา	แต่ิติั�งใจว่าจะทำาให้ร่ัางกีายกีลบัมาแข้ง็แรังเสย่

กี่อนิจ่งข้อคุณหมอว่าข้อเวลาสักี	2-3	เด้่อนิ	แล้วจะกีลับมา

ทำากีารัรัักีษาโด้ยกีารัผ่่าติัด้

ในช่วง 2-3 เดอืนมอีาการผดิปกติอะไรบ้างหรอืไม่
	 คุุณแม่่นิิภา	:	ช่้วงเช้้าวันิหนิ่�งอย่้ๆ	ก็ีมค่วามร้้ัสก่ีหนิาวสั�นิ	

ปวด้หลงัมากีจนิไม่สามารัถุทำาอะไรัเลยแม้แต่ิจะนิั�ง	 ต้ิองนิอนิ

อย่างเด้ย่วและมไ่ข้้ก็ีข่้�นิสง้	จนิมาถุ่งช่้วงคำ�าลก้ีสาวกีลับมาจากี

กีารัทำางานิและเหน็ิว่าคณุแม่มอ่ากีารัผ่ดิ้ปกีติ	ิแต่ิติอนินิั�นิด้ฉินัิ

บอกีว่ากีบัลก้ีสาวว่า	“ไม่เป็นิอะไรัไว้ไปพิรุ่ังนิ่�กีไ็ด้้”	แต่ิลก้ีสาว

ไม่ยอมจ่งรั่บพิาด้ิฉันิไปโรังพิยาบาลในิค่นินิั�นิทันิท่

รู้สึกอย่างไรเมือ่ทราบว่าต้องผ่าตัดจริงๆ แล้ว 
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง
	 คุุณแม่่นิิภา	:	กี็เติรั่ยมติัวเติรั่ยมใจว่าคงติ้องรัักีษาแนิ่ๆ	

แล้วโด้ยกีารัผ่่าติัด้เท่านิั�นิ	แติ่ท่�แย่ไปกีว่านิั�นิกี็ค่อคุณหมอติรั

วจร่ัางกีายและเจาะเลอ่ด้พิบว่ามก่ีารัอกัีเสบข้องติบัและติบัอ่อนิ	

นิอกีจากีกีารัเติร่ัยมตัิวเติร่ัยมใจข้องเรัาแล้วท่�เพิิ�มมาก็ีม่แต่ิกี

ารัรัับนิำ�าเกีลอ่กีบัยาฆ่่าเช้่�อและงด้นิำ�างด้อาหารัก่ีอนิเข้้าผ่่าติดั้

ระหว่างการรักษามีความกังวลบ้างไหม
	 คุุณแม่่นิิภา	:	ม่ความรั้ส้ก่ีมั�นิใจในิทม่งานิข้องคณุหมอและ

พิยาบาลท่�ด้แ้ล	แต่ิท่�กีลวัคอ่กีลวัว่าจะต้ิองผ่่าติดั้เปิด้หนิ้าท้อง	

แติ่ความจรัิงแล้วครัั�งนิ่�คุณหมอผ่่าติัด้โด้ยใช้้วิธุ่์ส่องกีล้องผ่่า

ติัด้เอานิิ�วออกีมาได้้	ทำาให้ไม่ติ้องอย้่โรังพิยาบาลนิานิละม่

แผ่ลเล็กีๆ	เพิ่ยง	4	จุด้เท่านิั�นิ

การปฏิบัติหลังจากการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง
	 คุุณแม่่นิิภา	:	หลงัจากีกีารัผ่่าติดั้ครัั�งนิั�นิร่ัางกีายกีค่็อยๆ	

ฟื้้�นิติัวข้่�นิ	ไม่ม่อากีารัแทรักีซึ่้อนิใด้ๆ	และติอนินิ่�ทุกีอย่างกีลั

บม า เ ป ็ นิ ปกีติิ ส าม า รั ถุ เ ด้ิ นิ ออกีกีำ า ลั ง ไ ด้ ้ 	 3 0 - 4 0	

นิาท่เช้่นิเคยและทำางานิเล็กีๆ	นิ้อยๆ	ได้้อย่างม่ความสุข้ค่ะ

นิ่วในถุงน�้ำดี 
ภัยร้ำยใกล้ตัว
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นิว่ในถงุน�า้ดี (Gallstones) 
	 นิิ�วในิถุุงนิำ�าด้่	ค่อ	กี้อนินิิ�วข้นิาด้เล็กีท่�เกีิด้ข่้�นิในิถุุงนิำ�าด้่

มกัีเกีดิ้ข่้�นิเม่�อส่วนิปรัะกีอบข้องนิำ�าด้	่โด้ยเฉพิาะคอเลสเติอรัอล

และบิลิร้ับินิ	ติกีติะกีอนิผ่ล่กีเป็นิกี้อนิ	อาจม่ข้นิาด้เล็กีเท่า

เม็ด้ทรัายหรั่อใหญ่่เท่าไข้่ไกี่	และอาจม่ได้้ติั�งแติ่หนิ่�งกี้อนิจนิ

ถุ่งหลายรั้อยกี้อนิกี็เป็นิได้้

ใครบ้างท่ีเส่ียงเป็นนิว่ในถุงน�้าดี
	 ผ่้้หญ่ิงม่ความเส่�ยงกีว่าผ่้้ช้าย	2-3	 เท่า	 และเม่�ออายุ	

40-60	ปี	ม่โอกีาสเป็นิเพิิ�มข้่�นิอ่กี	โด้ยเฉพิาะผ่้้หญ่ิงส้งวัยท่�ม่

นิำ�าหนิักีติัวเกีินิมาติรัฐานิ	และหากีช้อบกีินิอาหารัมันิ-หวานิ	

ด้่�มแอลกีอฮอล�เป็นิปรัะจำากีม็ค่วามเส่�ยงเช่้นิกีนัิ	เพิรัาะกีารัด้่�ม

และรัับปรัะทานิแบบนิ่�เป็นิสาเหติสุำาคญั่ท่�ทำาให้มค่อเลสเติอรัอล	

ในิเลอ่ด้สง้	ซึ่่�งเป็นิปัจจยัอนัิด้บัต้ินิๆ	ในิกีารัเกีิด้นิิ�วนิั�นิเอง

	 อากีารันิิ�วในิถุงุนิำ�าด้	่โด้ยทั�วไปไม่ก่ีอให้เกีดิ้อากีารั	ผ้้่ป่วย

มกัีจะทรัาบว่าเป็นิโรัคก็ีต่ิอเม่�อมาติรัวจสขุ้ภาพิหร่ัอพิบแพิทย�

หรั่ออาจทำาให้เกีิด้อากีารัติ่าง	ๆ	เช้่นิ	

 มีไข้และหนาวสัน่

อาหารไม่ย่อย ท้องอืดท้องเฟ้อ

ปวดท้องกะทันหันและรุนแรง

ปวดหลังบริเวณระหว่างไหล่และสะบัก

คลืน่ไส้หรืออาเจียน

นิพ.ศุุภพัชญ	ศุรีีภูษณาพรีรีณ

อายุรัแพิทย�ทางด้้านิ

โรัครัะบบทางเด้ินิอาหารั
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พบแพทย์ 
	 หากีม่อากีารัปวด้ท้องท่�นิ่าสงสัยว่าอาจจะเป็นินิิ�วในิ

ถุุงนิำ�าด้่	 ควรัไปติรัวจท่�โรังพิยาบาลเพิ่�อพิบแพิทย�ภายในิ	

24	ช้ั�วโมงหรั่อพิบแพิทย�ฉุกีเฉินิหากีม่อากีารัรัุนิแรัง

การรักษาประคับประคองตามอาการ 
	 เช้่นิ	กีรัณ่ม่อากีารัท้องอ่ด้ท้องเฟื้้อ	ให้ทานิยาลด้กีรัด้	

หรั่อยาแกี้ท้องอ่ด้ท้องเฟื้้อ

ยาละลายนิว่ในถุงน�้าดี 
	 มักีไม่ค่อยได้้ผ่ล	 ใช้้ได้้เฉพิาะกีับนิิ�วบางช้นิิด้เท่านิั�นิ	

และไม่เหมาะสมกัีบผ้่้ป่วยส่วนิใหญ่่เม่�อหยุด้ยาก็ีอาจเกิีด้

นิิ�วในิถุุงนิำ�าด้่เพิิ�มได้้อ่กีปรัะมาณ	10%	ติ่อปี	หรั่อปรัะมาณ	

50%	ในิรัะยะเวลา	5	ปี	ฉะนิั�นิกีารัรัักีษาท่�แนิ่นิอนิค่อกีารั

ติัด้ถุุงนิำ�าด้่ออกีไป

การใช้วิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(Extracorporeal shock wave lithotripsy - ESWL) 
	 เป็นิกีารัใช้้คล่�นิเส่ยงกีรัะแทกีนิิ�วให้แติกี	หลังกีารั

รัักีษาผ่้ ้ป ่วยอาจม่อากีารัปวด้ท้องม่อัติรัาสำาเรั็จติำ�า	

ในิปัจจบัุนิแพิทย�จะไม่แนิะนิำาให้ใช้้วิธุ่์นิ่�ในิกีารัสลายนิิ�วในิ

ถุุงนิำ�าด้่กีับผ่้้ป่วยไทย

1

2

3

4

วธิรัีกษานิว่ในถงุน�า้ดี

การผ่าตดัเอาถงุน�า้ดอีอก (Cholecystectomy) 
	 เป็นิกีารัแกี้ปัญ่หาอย่างถุาวรัเพิ่�อไม่ให้เกีิด้นิิ�วในิถุุง

นิำ�าด้ข่่้�นิอก่ีต่ิอไป		ซึ่่�งกีารัผ่่าตัิด้ถุงุนิำ�าด้ใ่นิปัจจุบนัิจะม่อย้่

ด้้วยกีันิ	2	วิธุ์่	ค่อ

	 	 กีารัผ่่าตัิด้ถุุงนิำ�าด้่แบบเปิด้หนิ้าท้อง	(Open	

cholecystectomy)	ซึ่่�งเป็นิวิธุ่์กีารัผ่่าตัิด้แบบเด้มิ	ในิปัจจุบันิ	

แพิทย�จะเลอ่กีใช้้ในิกีารัผ่่าตัิด้ถุุงนิำ�าด้ท่่�ม่อากีารัอกัีเสบมากี	

หร่ัอแติกีทะลุในิช่้องท้อง	หลงักีารัผ่่าตัิด้ด้้วยวธ่ิุ์นิ่�	ผ้้่ป่วย

ไม่ควรัทำางานิหนิกัีหรัอ่ยกีข้องหนิกัีอย่างน้ิอย	4-6	สัปด้าห�

	 	 กีารัผ่่าติัด้ถุุงนิำ�าด้่โด้ยกีารัส่องกีล้อง	(Laparo-

scopic	cholecystectomy)	 ซึ่่�งเป็นิวิธุ่์กีารัผ่่าติัด้แบบใหม่

และได้้กีลายเป็นิกีารัรัักีษามาติรัฐานิเพิ่�อรัักีษาภาวะนิิ�วใ

นิถุุงนิำ�าด้่	โด้ยจะเป็นิกีารัเจาะรั้เล็กีๆ	ท่�หนิ้าท้อง	4	จุด้	

ทำาให้เจ็บแผ่ลนิ้อย	ฟื้้ �นิติัวได้้เรั็วภายในิ	1-2	วันิ	

กี็สามารัถุกีลับบ้านิได้้	ยกีเว้นิในิกีรัณ่ท่�ผ่้้ป่วยม่ถุุงนิำ�าด้่อั

กีเสบเฉ่ยบพิลันิ	ถุ้าเป็นิมากีบางครัั�งอาจจำาเป็นิต้ิองผ่่าตัิ

ด้ใหญ่่ด้้วยวิธุ่์กีารัผ่่าติัด้แบบเปิด้หนิ้าท้องหร่ัอแบบเด้ิม	

ซึ่่�งแพิทย�จะพิิจารัณาเป็นิรัายๆ	ไป

รอเวลาทีเ่หมาะสม
 ในิผ้่้ป่วยท่�เป็นินิิ�วในิถุุงนิำ�าด้่ท่�ยังไม่ม่อากีารัแสด้ง

อะไรัเลย	 แติ่ติรัวจพิบโด้ยบังเอิญ่ในิข้ณะท่�ติรัวจรัักีษา

โรัคอ่�นิ	 อาจจะยังไม่จำาเป ็นิติ้องร่ับทำากีารัผ่่าติัด้	

เนิ่�องจากีมกัีเป็นินิิ�วก้ีอนิเลก็ีและอย่้ลก่ีท่�ก้ีนิถุงุนิำ�าด้	่ซึ่่�งจะ

ไม่กี่ออันิติรัายแกี่ผ้่้ป่วย	 และแพิทย�จะนิัด้ติิด้ติามด้้เป็นิ

รัะยะๆ

การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน�้าดี
และตับอ่อน (Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography – ERCP) 
	 ในิกีรัณ่ท่�ผ่้้ป่วยม่นิิ�วในิท่อนิำ�าด้่รั่วมด้้วย	 เพิ่�อเอานิิ�ว

ท่�อย้่ในิท่อนิำ�าด้่ออกีมา

5

6

7
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 รับประทานอาหารให้อิม่ก่อนดืม่ กีารัรัับปรัะทานิ

อาหารัก่ีอนิด้่�มจะช่้วยให้ไม่เมาเรัว็	ซึ่่�งอาหารัท่�แนิะนิำา	ได้้แก่ี	

ข้นิมปัง	ช้่ส	เนิ่�อ	หร่ัอนิม	เป็นิติ้นิ	ด้้วยอาหารัเหล่านิ่�ม่

โปรัติ่นิส้งและจะถุ้กีย่อยอย่างช้้าๆ	 เพิ่�อช้ะลอกีารัด้้ด้ซึ่่ม	

แอลกีอฮอล�ในิร่ัางกีายได้้

 รู้ลิมิตของตัวเอง	ในิข่้ด้จำากีดั้ข้องแต่ิละคนิ	กีารัด้่�มเครั่�องด่้�มแอลกีอฮอล�
ไม่เท่ากัีนิ	 ฉะนิั�นิอย่าด้่�มติามเพ่ิ�อนิ	 เรัาติ้องร้ั ้ลิมิติตัิวเองว่าด่้�มได้้แค่ไหนิ	

อย่าปล่อยให้เกีนิิลมิติิ	เช่้นิ	หากีม่อากีารัเริั�มมน่ิหร่ัอวงิเวย่นิ	ควรัออกีมาสด้้อากีาศ

ข้้างนิอกีสักี	10-15	นิาท่	และด้่�มนิำ�าเปล่าติามเพิ่�อเพิิ�มความสด้ช้่�นิ

	 ไม่ควรัด่้�มเคร่ั�องด่้�มแอลกีอฮอล�หลายช้นิิด้พิรั้อมกัีนิ	 เพิรัาะถุ้าด่้�มเหล้าบ้าง	

ไวนิ�บ้าง	เบ่ยรั�บ้าง	จะยิ�งทำาให้ปวด้ศรั่ษะมากีและเมาหนิักีได้้

 วางแผนการเดินทางกลับบ้าน	หากีคิด้ว่าค่นินิั�นิ
คณุจะด่้�มเคร่ั�องด้่�มแอลกีอฮอล�	ไม่ควรัขั้บรัถุไปเองเพิรัาะถุ้าหากี

เมาแล ้ว ขั้บอาจจะเกีิด้อุบัติิ เหตุิหร่ัอโด้นิติำารัวจจับได้	้

ควรัเรั่ยกีรัถุแท็กีซึ่่�กีลับจะด้่กีว่า

สายปาร์ตี้…
ฟังทางนี้!!

	 หนิุ่ม่ๆ	สาวๆ	ชาวออฟฟิศุคุนิไหนิที่ี�กำำาลััง
เตรีียม่ตัวไปงานิปารี์ตี�	หรีือเฉลัิม่ฉลัองที่ี�ไหนิกำ็
ตาม่สิ�งหนิ่�งที่ี�จะต้องม่ีในิงานิปารี์ตี�คุงจะเป็นิ	
เคุรีื�องดื่ื�ม่แอลักำอฮอลั์	แต่กำ็ต้องรีะวัง	อย่าดื่ื�ม่
จนิไม่่ไดื่้สติ	เพรีาะอาจจะที่ำาให้เกำิดื่เรีื�องไม่่ดื่ี
ตาม่ม่าได้ื่	วันินีิ�เรีามี่เคุล็ัดื่ลัับกำารีดูื่แลัตัวเองก่ำอนิ
ออกำไปปารี์ตี�	 เพื�อคุวาม่ปลัอดื่ภัยให้กำับตัวเอง
แลัะจะไดื่้ปารี์ตี�แบบไรี้กำังวลัม่าฝากำกำันิ

การดแูลตวัเองก่อนออกไปปาร์ต้ี
เป็นเรือ่งที่ควรให้ความส�าคญั 

หวงัว่าเคลด็ลับทีเ่ราน�ามาฝากกนัในวนัน้ี
จะท�าให้หนุม่ ๆ สาว ๆ พึงระวงั

และดแูลตวัเองให้ปลอดภัยกนัมากขึน้

 ดื่มน�้าเปล ่าบ ่อย ๆ 

ส ลั บ กัี บ กี า รั ด้่� ม เ ค ร่ั� อ ง ด้่� ม

แอลกีอฮอล�ควบค้ ่กีันิไปด้้วย	

เพิรัาะนิำ�าเปล่าจะช้่วยให้ร้ั ้ส่กี

สด้ช้่�นิและป้องกีันิอากีารัแฮงค�
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ประโยชน์ของโปรตีน
          ที่คุณอาจจะยังไม่รู้
โปรตีนช่วยลดน�้าหนัก อาหารัท่�ม่โปรัต่ินิส้งจะทำาให้ร้ั้ส่กีอิ�ม
อย่างรัวด้เรั็ว	จ่งทำาให้รัับปรัะทานิอาหารัได้้ในิปรัิมาณท่�ลด้ลงและในิ

รัะยะยาวนิำ�าหนิักีติัวจะค่อยๆ	 ลด้ติำ�าลงเช้่นิกีันิ	 และควรัควบคุม

คารั�โบไฮเด้รัติให้อย่้ในิปรัมิาณท่�ร่ัางกีายต้ิองกีารัอย่างเหมาะสมด้้วย

โปรตนีสร้างภมูคิุม้กัน	กีารัรับัปรัะทานิโปรัติน่ิจากีพิช่้	ช่้วยเสรัมิ
สรั้างรัะบบภ้มิคุ้มกีันิในิรั่างกีายให้แข้็งแรังมากีข้่�นิ	 เพิรัาะโปรัติ่นิจากี

พิช่้บางช้นิดิ้ม่ส่วนิสำาคัญ่ท่�จะช่้วยเพิิ�มกีลต้ิาไธุ์โอนิให้กีบัร่ัางกีายเปร่ัยบ	

เสม่อนิเพิิ�มสารัอนิมุ้ลอสิรัะ	จ่งทำาให้ร่ัางกีายแข้ง็แรังเพิิ�มข่้�นิ	เม่�อรัะบบ

ภม้คิุม้กัีนิเป็นิปกีติิก็ีจะส่งเสริัมให้ร่ัางกีายสามารัถุปฎิบัิติภิารักิีจต่ิางๆ	

ได้้อย่างม่ปรัะสิทธุ์ิภาพิเติ็มท่�

โปรตีนกับผมและเล็บ	ผ่้้ท่�กีารัข้าด้โปรัติ่นิมักีพิบภาวะเส้นิผ่ม
แห้งเสย่หร่ัอยาวช้้าและยงัมจุ่ด้ข้าวบนิเลบ็	 เกีดิ้จากีเครัาติินิในิร่ัางกีาย

ทำางานิได้้ไม่เป็นิปกีติิ	 เพิรัาะกีารัทำางานิข้องเครัาติินิม่โปรัติ่นิเป็นิส่

วนิปรัะกีอบ	ด้ังนิั�นิผ่้้ท่�ติ้องกีารับำารัุงผ่มและเล็บควรัรัับปรัะทานิโปรัติ่

นิเพิ่�อบำารัุงเส้นิผ่มให้เงางามม่นิำ�าหนิักี	ติลอด้จนิช้่วยป้องกีันิไม่ให้เล็บ

เปรัาะฉ่กีข้าด้

โปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	กีารัศ่กีษาปรัะโยช้นิ�ข้องโปรัติ่นิ
พิบว่ากีารัรัับปรัะทานิโปรัติ่นิอย่างสมำ�าเสมอ	ช้่วยเพิิ�มสมรัรัถุภาพิข้อ

งกีล้ามเนิ่�อหากีทำาร่ัวมกัีบกีารัออกีกีำาลังกีายอย่างต่ิอเน่ิ�องในิรัะยะเวลา

ท่�เพิ่ยงพิอ	แติ่หากีติ้องกีารัรัับปรัะทานิโปรัติ่นิในิร้ัปแบบอาหารัเสริัม

ควรัปรั่กีษาแพิทย�เส่ยกี่อนิ	เพิรัาะกีารัได้้รัับโปรัติ่นิมากีเกีินิข้นิาด้อาจ

ส่งผ่ลเส่ยติ่อรั่างกีายมากีกีว่าผ่ลด้่

โปรตีนกับเซลล์สืบพันธ์ุ	โปรัติ่นินิอกีจากีเป็นิสารัท่�ช้่วยในิกีารั
ซ่ึ่อมแซึ่มส่วนิท่�สก่ีหรัอแล้วยงัช่้วยกีารัผ่ลิติสเปิรั�มและลด้ความเส่�ยงกี

ารัเป็นิหมันิในิเพิศช้าย	ช้่วยควบคุมฮอรั�โมนิในิเพิศหญ่ิงให้เป็นิปกีติิ

โปรตีนกับอวัยวะต่างๆ	โปรัต่ินิช้่วยควบคุมกีารัทำางานิข้อง
อวัยวะต่ิางๆ	ภายในิร่ัางกีายให้ทำางานิได้้เป็นิปกีติ	ิยงัช่้วยรัักีษาสมดุ้ล

ข้องปริัมาณนิำ�าติาลในิเล่อด้	 รัักีษาเนิ่�อเย่�อ	 ซึ่่อมแซึ่มเซึ่ลล�ติ่างๆ	

รัักีษารัะด้ับปรัิมาณนิำ�าในิเซึ่ลล�และหลอด้เล่อด้ให้อย้ ่ในิรัะด้ับท่�

พิอเหมาะและยังรัักีษาสมดุ้ลข้องค่ากีรัด้ด้่างภายในิรั่างกีาย

ความลับของโปรตีน
        ที่ส่งผลต่อร่างกาย  โปรตีนท่�ม่หนิ้าท่�เพิิ�มความแข็้งแรังให้กัีบ

ผ่วิหนิงั	กีรัะด้ก้ี	และกีล้ามเนิ่�อ	แหล่งท่�มาข้องโปรัติ่นิ

สามารัถุแบ่งได้้เป็นิ	2	แบบ	ค่อ

	 ส่วนิใหญ่่อย่้ในิร้ัปแบบโปรัติน่ิไม่สมบร้ัณ�

ซึ่่�งจะม่กีรัด้อะมิโนิท่�จำาเป็นิไม่ครับทุกีติัว	

ถุ่งแม้ว่าพิ่ช้บางช้นิิด้	เช้่นิ	ถัุ�วเหล่องจะม่

กีรัด้อะมโินิท่�	จำาเป็นิครับทกุีติวัแต่ิกีรัด้อะมโินิ

บางช้นิดิ้ม่ปรัมิาณน้ิอยเกีนิิกีว่าความต้ิองกีารั	

ข้องรั่างกีาย	 ดั้งนิั�นิสำาหรัับผ่้ ้ ท่� เล่�ยงกีารั

รัับปรัะทานิเนิ่�อสัติว�จ่งควรัรัับปรัะทานิถัุ�ว	

ธุ์ญั่พิช่้	ผั่กีและผ่ลไม้ให้หลากีหลายและเพิย่งพิอ

เพิ่�อทด้แทนิโปรัติ่นิจากีสัติว�

   โป
รตีนจากพืช 2

   
    

 โปรตีนจากสัตว์

	 นิม	ไข้่	ผ่ลิติภัณฑ์�จากีสัติว�	ในิร้ัปแบบ

โปรัติน่ิสมบร้ัณ�	ซึ่่�งมก่ีรัด้อะมโินิท่�ร่ัางกีายต้ิองกีารั

ในิกีารัซ่ึ่อมแซึ่มความสก่ีหรัอข้องร่ัางกีาย

1
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เคล็ดลับ
สร้างความสุข
ส�หรับผู้สูงวัย

Forever Young

 ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างสูง 

นอกจากจะต้องใส่ใจเร่ืองอาหารการกิน เร่ืองของ

สุขภาพจิตแล้วท้ังอารมณ์และความรู้สึกของผู้สูงอายุ

จะเปราะบางเป็นพิเศษ แต่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถป้องกันได้

ถ้าผู้สูงอายุเรียนรู้และรู้จักการปรับตัวยอมรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีก่อให้เกิดความ

สบายใจผ่อนคลายและมคีวามสขุ ส�าหรับหนทางสู่การเป็น

ผู้สูงอายุท่ีมีความสุขสามารถท�าได้ง่ายๆ มีวิธีดังน้ี

ผ่้้ส้งอายุควรัโอนิอ่อนิผ่่อนิติามความเห็นิล้กีหลานิ

และคิด้เรั่�องติ่างๆ	ด้้วยความย่ด้หยุ่นิ

พิยายามหากีิจกีรัรัมและงานิอด้ิเรักีท่�ทำาแล้วรั้้ส่กี

เพิลิด้เพิลินิ	และม่คุณค่าทางจิติใจ	เช้่นิ	ปล้กีติ้นิไม้	

ทำาอาหารั	ออกีกีำาลังกีาย	ติลอด้จนิเด้ินิทางท่องเท่�ยว

พิบปะสังสรัรัค�กีับผ่้้อ่�นิเพิ่�อพิ้ด้คุยหรั่อปรัับทุกีข้�

หมั�นิทำาจิติใจให้เบิกีบานิอย้่เสมอ

ไม่เครั่ยด้หรั่อหงุด้หงิด้

ย่ด้ศาสนิาเป็นิท่�พิ่�งทางใจ	เช้่นิ	สวด้มนิติ�

เข้้าวัด้	ทำาบุญ่	ฝึึกีสมาธุ์ิ
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รู้หรือไม่...  ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์นัก

หัวใจของคนเรานั้นเต้นเป็นจังหวะ 
60 -100 ครั้งต่อนาที

	 หวัใจข้องเรัาม่จงัหวะกีารัเต้ินิอย่้ท่�ปรัะมาณ	100,000	ครัั�ง	

ติ่อวันิ	ติลอด้	24	ช้ั�วโมง	หร่ัอปรัะมาณ	3	พัินิล้านิล้านิครัั�ง	

ติลอด้ช้วิ่ติ	แต่ิถุ้าได้้ออกีกีำาลังกีายหัวใจกีจ็ะเต้ินิแรังข่้�นิอก่ีกีว่า	70%	

เม่�อเทย่บกัีบคนิท่�เคล่�อนิไหวร่ัางกีายน้ิอย	ซึ่่�งจะมอั่ติรัากีารัเต้ินิ

ข้องหัวใจท่�เพิิ�มข่้�นิเพิย่ง	20%	เท่านิั�นิ	และเลอ่ด้กีจ็ะสบ้ฉ่ด้ผ่่านิ	

หลอด้เล่อด้แด้งมากีกีว่า	7,570	ลิติรัติ่อวันิเลยท่เด้่ยว

เราหายใจ 25,000 ครั้งต่อวันโดยธรรมชาติ

	 กีารัหายใจโด้ยธุ์รัรัมช้าติิ	 ค่อ	 กีารัท่�เรัาหายใจเป็นิปกีติิในิแบบท่�ไม่ได้้

ติั�งใจ	 ซึ่่�งเป็นิกีลไกีธุ์รัรัมช้าติิข้องเซึ่ลล�สมองท่�สั�งกีารัให้รั่างกีายหายใจ	 แติ่

ทรัาบหรั่อไม่ว่าในิ	1	วันิ	เรัาหายใจไปมากีกีว่า	25,000	ครัั�ง	ท่�รั่างกีายติ้อง

หายใจถุ่�	กีเ็พิรัาะว่าร่ัางกีายข้องมนิษุย�มข่้บวนิกีารัเผ่าผ่ลาญ่พิลงังานิในิร่ัางกี

าย	ซึ่่�งกีารัเผ่าผ่ลาญ่ต้ิองอาศัยออกีซึ่เิจนิปรัะมาณ	200	-	300	มิลลลิติิรัต่ิอนิาท่	

อากีาศท่�หายใจเข้้าไปมากีข้นิาด้นิั�นิ	รั่างกีายจะจัด้กีารัโด้ยท่�ถุุงลมเกี็บเอา

ออกีซึ่ิเจนิไว้มากีถุ่ง	300	ล้านิโมเลกีุลอากีาศข้นิาด้เล็กี	(microscopic)	

ซึ่่�งสามารัถุกัีกีออกีซิึ่เจนิเอาไว้ใช้้และยังกีรัองคารั�บอนิได้ออกีไซึ่ด้�ออกีมา	

จากีรั่างกีายอ่กีด้้วย

ทำาไมเวลามีดบาด แผลมักจะไม่กว้าง
เลือดออกน้อยและแผลก็ไม่ติดเช้้อ

	 ทกุีครัั�งท่�ม่ด้บาด้	(แบบแผ่ลไม่ลก่ี)	จะมเ่ลอ่ด้ซึ่ม่ออกีมาเพิย่ง	

เลก็ีน้ิอยและแผ่ลท่�ถุ้กีม่ด้บาด้ก็ีไม่อักีเสบหร่ัอติดิ้เช้่�อ	ถุ้าด้แ้ลแผ่ล

อย่างถุ้กีวิธุ่์	ท่�เป็นิอย่างนิั�นิเพิรัาะทุกีครัั�งท่�เกิีด้บาด้แผ่ลบนิผิ่วหนิงั	

เล่อด้ท่�หลั�งออกีมาจะช้่วยทำาความสะอาด้บาด้แผ่ลและป้องกีันิเ

ช้่�อโรัคท่�จะเข้้าส้ ่ใติ้ผิ่วหนิังด้้วยกีารัท่�เล่อด้จะแข็้งตัิวเป็นิลิ�ม	

เพิ่�อท่�จะไปข้ัด้ข้วางสิ�งสกีปรักี	แติ่ในิกีรัณ่ม่เช้่�อโรัคแทรักีแซึ่งเข้้า

ไปในิบาด้แผ่ล	เซึ่ลล�เมด็้เลอ่ด้ข้าวก็ีจะออกีมาจดั้กีารักีบัเช้่�อโรัคโด้ย

ทนัิทแ่ละรัะบบภ้มคิุม้กัีนิในิร่ัางกีายกีจ็ะหลั�งสารัฮส่ติามน่ิ	(histamine)	

ซึ่่�งจะม่ผ่ลข้้างเค่ยงค่อจะทำาให้แผ่ลเกีิด้อากีารับวมแด้งเล็กีนิ้อย	

กีรัะบวนิกีารัเหล่านิ่�กี็จะกีรัะตุิ้นิให้ทุกีเซึ่ลล�ในิรั่างกีายติ่�นิติัว	

เพิ่�อคอยรัับม่อกีับเช้่�อโรัคท่�แปลกีปลอมท่�เข้้าส้่รั่างกีาย
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	 ช้่วิติปรัะจำาวันิสมัยนิ่�ผ้่กีพัินิกีับข้้าวข้องเคร่ั�องใช้้

ท่�เป็นิสารัเคม่แทบทั�งสิ�นิ	 ไม่ว่าจะห้องนิำ�า	 ห้องครััว	

หร่ัอห้องนิอนิ	 ก็ีจะพิบสารัเคม่ในิร้ัปแบบติ่างๆ	 เช้่นิ	

แอกีอฮอล�นิำ�าหอม	นิำ�ายาบ้วนิปากี	นิำ�ามันิหอมรัะเหย	

สารัป้องกีนัิและกีำาจดั้แมลง	ผ่งซึ่กัีฟื้อกีหร่ัอนิำ�ายาซึ่กัีผ้่า

สารั เ จ่อปนิในิอุปกีรัณ � เครั่� อ ง ใช้ ้ ในิค รััว เ ร่ั อนิ	

สารัเจ่อปนิในิอาหารัและอ่�นิๆ	อก่ีมากีมาย	สารัเคมเ่ห

ล่านิ่�เป็นิสารัพิษิท่�อาจทำาให้เรัาเจบ็ป่วยหร่ัอเสย่ช้ว่ติิได้้	

แยกีออกีเป็นิช้นิิด้ติ่างๆ	ได้้ด้ังนิ่�

นำ้ายาล้างจาน 

	 เป็นิด้่างเข้้มข้้นิ	อาจจะทำาให้เกีิด้

อากีารัรัะคายเค่องท่�ผ่ิวหนัิงและเม่�อ

กีล่นิกีินิ เข้ ้ า ไปจะทำาให ้ เกีิด้กีารั

กีัด้กีรั่อนิรุันิแรัง	 ม่อากีารัคล่�นิไส้แติ่

โด้ยทั�วไปไม่ถุ่งข้ั�นิเส่ยช้่วิติ

แอลกอฮอล์ นำา้หอม นำา้ยาบ้วนปาก 
	 สารัพิวกีนิ่�ม่ฤทธิุ์�กีด้รัะบบปรัะสาทส่วนิกีลาง

และกีด้กีารัหายใจ	นิำ�าหอม	นิำ�ายาบ้วนิปากี

และนิำ�ายาท่�ม่แอลกีอฮอล�ผ่สมส่วนิใหญ่่จะม่

ข้นิาด้นิ้อย	ยกีเว้นิเหล้า	เนิ่�องจากีแอกีอฮอล�

ด้้ด้ซึ่่มได้้ด้่ในิกีรัะเพิาะอาหารัและลำาไส้เล็กี	

ถุ้าม่กีารักีลน่ิกิีนิเข้้าไปในิปริัมาณมากีจะทำาให้	

เกีิด้อากีารัคล่�นิไส้	 อาเจ่ยนิ	 วิงเว่ยนิศ่รัษะ	

หมด้สติแิละบางรัายอาจเสย่ช้ว่ติิได้้จากีรัะบบ

กีารัหายใจล้มเหลว
นำ้ามันหอมระเหย 

	 เม่�อกีล่นิกิีนิเข้้าไปจะทำาให้เกิีด้

กีารัรัะคายเค่องข้องเย่�อบุกีรัะเพิาะ

อาหารั	 ทำาให ้ ม่อากีารัอาเ จ่ยนิ	

คล่�นิไส้และท้องเสย่	ทำาให้เกีดิ้กีารักีด้

รัะบบปรัะสาท	ถุ้าเข้้าส้ร่่ัางกีายทางจม้กี

จะทำาให้เกีิด้กีารักีด้รัะบบกีารัหายใจ

และหยุด้หายใจ

สารป้องกันและกำาจัดแมลง
	 เม่�อหายใจเอาสารัพิิษเข้้าไปเป็นิจำานิวนิ

มากีจะทำาให้เกีดิ้อากีารัหนิา้มด่้	เวย่นิศร่ัษะ	

ท้องรั่วง	อาจเกีิด้หัวใจวายและเส่ยช้่วิติได้้

แติ่ถุ้าได้้รัับในิปรัิมาณนิ้อยๆ	ค่อยๆ	สะสม

ในิรั่างกีายจะทำาให้สุข้ภาพิทรัุด้โทรัมและ

เกีิด้โรัคภัยรั้ายแรังข้่�นิได้้ผงซักฟอกหรือนำ้ายาซักผ้า 
	 กีารัสมัผ่สักีบัสารัรัะคายเคอ่งเป็นิเวลานิานิๆ	จะเกีดิ้อากีารัอกัีเสบ	ผ่วิแห้งและแติกี	สารัเคมซ่ึ่ม่เข้้าส้ผิ่่วหนิงั	หากีเข้้าติาจะเกีดิ้

กีารัรัะคายเค่อง	 ถุ้ากีล่นิกีินิจะม่อากีารัคล่�นิไส้	 อาเจ่ยนิ	 ท้องเด้ินิ	 เกีิด้กีารัรัะคายเค่องข้องเย่�อบุทางเด้ินิอาหารั	

เกีิด้อากีารัเจ็บในิปากีและลำาคอ	กีรัะหายนิำ�า	อาเจ่ยนิเป็นิเล่อด้	กีล่นิลำาบากี	หายใจลำาบากี	บางคนิอาจม่กีารัแติกีทะลุ

ข้องหลอด้อาหารัและกีรัะเพิาะอาหารั	ทำาให้กีลายเป็นิเย่�อบชุ่้องท้องอกัีเสบหร่ัอหลอด้อาหารัเกีดิ้กีารัติบ่ตินัิได้้

นำ้ายาล้างห้องนำ้าและเครื่องสุขภัณฑ์ 
	 หากีถุก้ีท่�ผ่วิหนิังจะทำาให้ปวด้แสบปวด้ร้ัอนิ	ถุ้าเข้้าติาอาจทำาให้ติาบอด้ได้้	ถุ้าส้ด้ด้มจะรัะคายเค่องเย่�อบุทางเด้ินิหายใจ	

ทำาให้ไอ	สำาลักี	ปวด้ศ่รัษะ	หนิ้าม่ด้	อ่อนิเพิล่ย	แนิ่นิหนิ้าอกี	และถุ้ากีล่นิกีินิจะแสบรั้อนิในิปากี	ในิลำาคอ	ในิท้อง	อาเจ่ยนิ	

ถุ่ายเป็นิเล่อด้	ความด้ันิโลหิติลด้ลง	และเส่ยช้่วิติได้้

ภัยใกล้ตัว จากสารพิิษภายในบ้้าน
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จริงหรือไม ่การสวมเสื้อผ้าหนาๆ 
ออกก�ลังกายให้เหงื่อออกมากๆ 
จะท�ให้ผอมเร็ว
 ไม่จริง	ม่คนิจำานิวนิไม่น้ิอยท่�ช้อบชั้�งนิำ�าหนัิกีก่ีอนิและหลัง
กีารัออกีกีำาลังกีายเพ่ิ�อด้้ความเปล่�ยนิแปลง	แต่ิความจริังแล้วนิำ�า

หนัิกีท่�ลด้ลงนัิ�นิค่อปริัมาณนิำ�าในิร่ัางกีายในิร้ัปแบบข้องเหง่�อซ่ึ่�งไม่ใช้่

ไข้มันิแติ่อย่างใด้	เหง่�อช้่วยรัะบายความรั้อนิและปรัับสมดุ้ล

อ ุณหภ ้ม ิภายในิรั ่ างกีาย	 ปรั ิมาณเหง ่ � อท ่ � ออกีมากีๆ	

ในิเวลาออกีกีำาลังกีาย	ไม่ได้้หมายความว่าร่ัางกีายม่กีารัขั้บไข้มันิ

ออกีมาทางผิ่วหนัิง	แต่ิปริัมาณเหง่�อจะเป็นิตัิวช่้�ให้เห็นิว่าร่ัางกีาย

ม่กีารัเคล่�อนิไหวและเผ่าผ่ลาญ่พิลังงานิ	อาจพิอสรัุปได้้ว่ากีารั	

เผ่าผ่ลาญ่พิลังงานิในิร่ัางกีายนัิ�นิจะเกิีด้ข่้�นิในิรัะดั้บเซึ่ลล�กีล้ามเนิ่�อ	

ถุ่งแม้จะยังไม่ได้้ออกีกีำาลังกีายหนัิกีๆ	เหง่�อออกีมากีๆ	แต่ิเซึ่ลล�	

กีล้ามเนิ่�อ	กี็ยังคงทำางานิเพิ่�อเผ่าผ่ลาญ่พิลังงานิในิรั่างกีายอย้่ด้่		

ดั้งนัิ�นิกีารัออกีกีำาลังไม่ว่าจะม่เหง่�อมากีหร่ัอน้ิอยล้วนิแล้วแต่ิเป็นิ	

สิ�งท่�ด้่ติ่อรั่างกีาย

จริงหรือไม ่การใส่กระโปรงสั้น
ในห้องแอร์เป็นประจ�ท�ให้ขาใหญ่ได้
	 ข้้อมล้ด้ังกีลา่วยงัไม่ได้ร้ับักีารัสนิบัสนิุนิทางกีารัแพิทย�และยงัไม่ม่

สถุิติิท่�สามารัถุพิิส้จนิ�อย่างเป็นิเหติุเป็นิผ่ลได้้ว่ากีารัใส่กีรัะโปรังสั�นิในิ

ห้องแอรั�ทำาให้ข้าใหญ่่ได้้	เพิรัาะในิความเป็นิจรัิงกีารัท่�ข้าใหญ่่ม่ปัจจัย

หลายอย่าง	ซึ่่�งส่วนิหนิ่�งมาจากีเรั่�องข้องพิันิธุ์ุกีรัรัม	โครังสรั้างเนิ่�อเย่�อ

ในิรั่างกีาย	 รัวมถุ่งพิฤติิกีรัรัมกีารัรัับปรัะทานิไข้มันิมากีเกีินิไป	จนิไป

สะสมท่�บรัิเวณข้าจ่งทำาให้ติ้นิข้าใหญ่่		เช้่นิเด้่ยวกีับความเช้่�อท่�ว่ากีารั

สวมถุงุน่ิองช่้วยลด้ข้นิาด้ข้องข้าให้เลก็ีลงนิั�นิกียั็งไม่มเ่หติผุ่ลหร่ัอข้้อมล้

สนิับสนิุนิว่าเป็นิจรัิงแติ่อย่างใด้

จรงิหรอืไม่ นอนแก้ผ้ามปีระโยชน์ต่อสขุภาพ
 จริง	 กีารัใส่เส่�อผ่้าท่�รััด้หร่ัอหนิาจนิเกีินิไปในิเวลานิอนิจะทำาให้
อุณหภ้มิข้องรั่างกีายเพิิ�มข้่�นิ	ยังเป็นิติัวเรั่งกีารัเจรัิญ่เติิบโติข้องแบคท่เรั่ย

ในิจุด้อับช้่� นิติ ่ า งๆ	 ข้องรั ่ า งกีาย	 ทำ า ให ้ เ กิีด้ความหมักีหมม	

อาจทำาให้บรัิเวณผ่ิวส่วนิติ่างๆ	 ข้องรั่างกีายม่กีลิ�นิไม่สะอาด้ทำาให้ผ่ิว	

บริัเวณนิั�นิๆ	ม่ความแห้ง	 โปร่ัง	สบาย	 ช่้วยป้องกีนัิอากีารัคนัิในิร่ัมผ้่าได้้ด้่	

เพิรัาะอากีาศไหลเวย่นิได้้สะด้วกีเนิ่�องจากีกีารัใส่เส่�อผ้่านิอนิในิช่้วงอากีาศ	

รั้อนิจะทำาให้เช้่�อรัาเจรัิญ่เติิบโติได้้ด้่	โด้ยเฉพิาะบรัิเวณอวัยวะเพิศและข้า

หนิ่บท่�เกีิด้ความอับช้่�นิได้้ง ่าย	 ควรัเล่�ยงใส่เส่�อผ่้าและช้ั�นิในิหนิาๆ	

ในิช้่วงกีลางวันิด้้วย

AQ
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อัลมอนด์ 
	 อุด้มด้้วยวิติามินิบ่	 สังกีะส่	 และแมกีนิ่เซึ่่ยม

สารัช่้วยสร้ัางเซึ่โรัโทนินิิ	ทำาให้อารัมณ�ด้	่ผ่่อนิคลาย	

จิติใจสงบ	วิติามินิอ่ช้ ่ วยติ ้ านิอนิุม้ลอิสรัะ	

แต่ิอย่างไรักีต็ิามอลัมอนิด้�ให้แคลอร่ัสง้	อาจทำาให้

นิำ�าหนิักีเพิิ�มได้้	จ่งควรับรัิโภคแติ่พิอด้่ อโวคาโด 
	 ม่ปรัะโยช้นิ�ต่ิอสขุ้ภาพิ	เพิรัาะอดุ้มไปด้้วยวติิามนิิเอ	บำารังุสายติา	

วิติามินิบ่	 แกี้อากีารัเหน็ิบช้า	 ม่วิติามินิซึ่่ป้องกัีนิโรัคหวัด้	บำารุังฟื้ันิ	

วติิามนิิอ่	บำารุังผิ่วพิรัรัณ	ลด้ไข้มนัิอดุ้ตัินิในิเส้นิเล่อด้	สารัต้ิานิอนุิมล้

อสิรัะช้ะลอความช้รัา	ลด้ความเส่�ยงข้องโรัคมะเร็ัง	โพิแทสเซึ่ย่มและ

โฟื้เลทลด้ความด้ันิโลหิติ	อาจม่รัาคาส้งกีว่าผ่ลไม้ไทยแติ่หากีเท่ยบ

กีับสรัรัพิคุณแล้วม่ความคุ้มค่าอย่างช้ัด้เจนิ

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ 
	 นิอกีจากีรัสช้าติิอรั่อยยังม่ปรัะโยช้นิ�มากี	แบล็คเบอรั�ร่ั�		สติอเบอรั�ร่ั�	แครันิเบอรั�ร่ั�	รัาสเบอรั�ร่ั�		และบล้เบอรั�ร่ั�	

นิั�นิเติ็มไปด้้วยสารัติ้านิอนิุม้ลอิสรัะ	วิติามินิซึ่่ช้่วยคลายความเคร่ัยด้ลง	ป้องกัีนิรั่างกีายจากีผ่ลกีรัะทบข้องความเคร่ัยด้

ช้ะลอความช้รัาเป็นิอย่างด้	่อดุ้มไปด้้วยสารัต้ิานิอนิมุ้ลอสิรัะ	และม่วติิามนิิออ่ย่้มากีถุ้าทานิบลเ้บอรั�รั่�เป็นิปรัะจำาจะช่้วยบำารัุง	

สายติาและบำารัุงจอรัับภาพิ

ชาคาโมมายล์ 
	 ในิคาโมมายล�มส่ารัอารั�จน่ิน่ิอย้ม่ากี	ซึ่่�งเป็นิสารัพิฤกีษเคมท่่�มฤ่ทธุ์ิ�ในิกีารัต้ิานิ

กีารัอักีเสบ	 และช้่วยให้ร้ั ้ส่กีสงบ	 คลายความกีังวล	 จ่งทำาให้หลับสบายข่้�นิ	

เนิ่�องจากีช่้วยผ่่อนิคลายความเคร่ัยด้	ผ่่อนิคลายกีล้ามเนิ่�อและเพิิ�มความสด้ช้่�นิให้

กีบัร่ัางกีาย	ยังมค่ามาซึ่ล้น่ิและอลัฟื้าบซิึ่าโบลอลช่้วยรักัีษาแผ่ลในิกีรัะเพิาะอาหารั		

ช็อกโกแลต 

	 สารัฟีื้นิอลในิช้อ็กีโกีแลติม่ปรัะโยช้นิ�ต่ิอสขุ้ภาพิข้องหวัใจ	ช่้วยให้กีารัไหลเวย่นิเลอ่ด้ด้ข่่้�นิ	

ป้องกัีนิกีารัอุด้ติันิข้องลิ�มเล่อด้	 ม่คุณค่าทางโภช้นิากีารัส้ง	 เช้่นิ	 คารั�โบไฮเด้รัติ	 ไข้มันิ	

วิติามินิเอ	ด้่	เค	และธุ์าติุเหล็กี	คาเฟื้อ่นิในิช้็อกีโกีแลติช้่วยให้รั้้ส่กีกีรัะปรั่�กีรัะเปรั่า	กีรัะติุ้นิ

ให้สมองหลั�งสารัเอ็นิด้อรั�ฟื้ินิช้่วยให้อารัมณ�ด้่	ไม่หงุด้หงิด้และลด้ความเครั่ยด้

ปลาแซลมอล 

	 ม่กีรัด้ไข้มนัิโอเมก้ีา	3	ท่�เป็นิศตัิร้ัข้องฮอรั�โมนิท่�ก่ีอให้เกีดิ้ความเคร่ัยด้	เพิรัาะทำาหน้ิาท่�กีกัีเกี็บ

ช้่วยบำารุังหัวใจ	ควรัรัับปรัะทานิปลาแซึ่ลมอนิครัั�งละ	100	กีรััม	อย่างนิ้อยสัปด้าห�ละ	2	ครัั�ง	

จะช้่วยให้สุข้ภาพิด้่และติ้านิความเครั่ยด้ได้้เป็นิอย่างด้่

อาหาร
ต้านความเครียด
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 สาขาอารีีย์์
บิิงซููน้ำำ��ขิิงบิิงซููน้ำำ��ขิิงถิิงถิิงถิิงถิิง

บััวลอยน้ำำ��ขิิง 
 ข้นิมแบบรั้อนิท่�รุั่นิใหญ่่หลายท่านิช้่�นิช้อบ	 ทางรั้านินิำาเสนิอบัวลอย	

นิำ�าข้งิให้ทนัิสมยัด้้วยสสั่นิข้องบวัลอยท่�ช้วนิให้ลองช้มิ	มใ่ห้เลอ่กีถุ่ง	4	ส	่4	รัส	

ค่อ	 บัวลอยไส้งาด้ำา	 งาข้าว	 ถัุ�วแด้ง	และคัสติารั�ด้	 เสิรั�ฟื้กัีบนิำ�าขิ้งรั้อนิๆ	

บัวลอยท่�เหนิ่ยวนิุ่มกีำาลังด้่	บอกีได้้เลยว่า	“พิลาด้แล้วจะเส่ยใจ”

ท่ีอยู่ : 72 ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 064-594-6428

รสชาติ	รสชาติ	
บรรยากาศบรรยากาศ
บริการบริการ
ความสะอาดความสะอาด
ความสะดวกสบายความสะดวกสบาย

เมน้ำูแน้ำะน้ำำ�เมน้ำูแน้ำะน้ำำ�

	 ร้ีานิของหวานิร้ีานิดัื่งสไตล์ัไที่ย-จีนิในิย่านิอารีีย์

ภายในิร้ีานิตกำแต่งสไตล์ัสบายๆ	แบบจีนิมี่โต๊ะให้บริีกำารี

พอปรีะม่าณ	เพรีาะลัูกำคุ้าจำานิวนิไม่่นิ้อยกำ็นิิยม่สั�ง

แบบเดื่ลัิเวอรีี�ตาม่แบบฉบับคุนิเม่ืองที่างรี้านิเนิ้นิ

ขนิม่เพื�อสุขภาพ	พิถีีพิถีันิกำับวัตถีุดื่ิบแลัะขั�นิตอนิ

กำารีปรีุงรีส	โดื่ยกำารีนิำาสูตรีขนิม่หวานิโบรีาณจากำ

รีุ ่นิอาม่่าม่าปรีับปรีุงรีูปแบบกำารีนิำาเสนิอ	ที่ำาให้

รีสชาติติดื่ปากำที่ั �งคุนิรีุ ่นิเกำ่ารีุ ่นิใหม่่ไดื่้โดื่ยง่าย	

หนิา้ร้ีานิหาไม่่ยากำเพียงสังเกำตโคุม่สีแดื่งแบบจีนิห้อ

ยอยู่หน้ิาร้ีานิซ่ึ่�งอยู่ตรีงข้าม่กำรีะที่รีวงกำารีคุลัังใกำล้ัฝ่�ง	

ถีนินิพรีะรีาม่	6	หรีือจะม่าที่างBTS	ลังสถีานิีอารีีย์	

แลั้วต่อรีถีเข้าม่าในิซึ่อยอารีีย์สัม่พันิธ์์รีะหว่าง

ซึ่อย	9	แลัะ	ซึ่อย	10	กำ็สะดื่วกำไปอีกำแบบ

บิังซููน้ำมสดไข่ิเค็็ม 
	 วตัิถุุด้บิยอด้นิยิมท่�มาแรังในิติอนินิ่�	คอ่	 ไข่้เค็ม	ซึ่่�งถิุงถิุงได้้นิำาไข่้เค็มมาเป็นิส่วนิปรัะกีอบ	

หลั กี ในิ เมนิ้ ข้องหวานิยอด้ฮิติ	 “บิ งซึ่้ ” 	 โด้ยกีารันิำ า ไข้ ่ เ ค็ มมาทำ าซึ่อสไข้ ่ แด้ง	

รัาด้บนิไข่้มกุีท่�ทำาจากีบุกี	 ท็อปปิ�งบนิบิงซึ่น้ิมสด้ท่�แสนินิุม่ลิ�นิ	ลองเพิย่งคำาแรักีก็ีวางช้้อนิไม่ได้	้

เลยท่เด้่ยว	 เพิรัาะความมันิข้องซึ่อสไข้่แด้งเข้้ากีันิได้้ด้่กัีนิบิงซึ่้นิมสด้ท่�ให้รัสช้าติิหวานิมันิ	

ผ่สมกีับความเหนิ่ยวนิุ่มข้องไข้่มุกี	เมนิ้นิ่�เอาใจคนิช้อบไข้่เค็มอย่างแนิ่นิอนิ

บิังซููลำ�ไย 
	 ถุ่อได้้ว่าเป็นิเมนิส้ขุ้ภาพิอย่างแท้จรังิ	ด้ไ้ด้้จากีส่วนิผ่สมต่ิางๆ	 เช่้นิ	 เม็ด้แปะก๊ีวย			

ท่� ช้ ่ วยกีรัะติุ ้นิกีารัไหลเว่ยนิข้องเล่อด้	 รัากีบัวช้ ่วยเพิิ�มกีารัย ่อยอาหารั	

พิทุรัาจ่นิช่้วยข้บัปัสสาวะ	ลำาไยช่้วยให้หลบัสบาย	และช่้วยให้เจรัญิ่อาหารั	รัับปรัะทานิ

พิรั้อมนิำ�าแข็้งเกีล็ด้และนิำ�าติาลทรัายแด้งซึ่่�งเข้้ากัีนิได้้เป็นิอย่างด้่	 ให้ความร้ั้ส่กีสด้ช่้�นิ	

เหมาะกีับคนิท่�รัักีทั�งสุข้ภาพิและความหวานิ
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เกมจ๊ะเอ๋ 
	 เป็นิกีารักีรัะติุน้ิสายติา	สร้ัางความมั�นิใจในิติวัเด้ก็ี

ว่าคุณพิ่อคุณแม่จะอย้่ใกีล้ๆ	 เสมอ	 และยังเพิิ�ม	 EQ	

หร่ัอกีารัพิัฒนิาทางอารัมณ�	ทำาให้เด้็กีอารัมณ�ด้่	 และ	

เบ่�ยงเบนิความสนิใจข้องเด้็กีเม่�อเด้็กีงอแง

โมบาย 
	 กีารัติิด้ โมบาย ร้ัปทรังติ ่ า งๆ	

ติดิ้ให้ห่างจากีสายติาข้องเด็้กีปรัะมาณ	

8-12	นิิ�ว	กีรัะตุ้ินิให้เด้ก็ีแหงนิมองวตัิถุุ

ท่�เคล่�อนิไหวและจด้จ่ออย้่กัีบสิ�งท่�อย้่

ติรังหนิ้า

Care For Kids

การพัฒนาสายตาในเด็ก

กระจกเงา 
	 กีารัอุ ้มเด็้กีมอง

สะท ้อนิกีรัะจกีและ

พิ้ด้คุยกีับเด้็กี	เรั่ยกีช้่�อ

ข้องเด็้กีซึ่ำ�าๆ	จะเป็นิ

กีารักีรัะติุน้ิกีารัมองเหน็ิ

ไปพิรั้อมกีับพิัฒนิากีารั

ทางสมองในิกีารัจด้จำา

ช้่�อข้องตินิเอง

ลูกบอลสีสันสดใส
	 วางลก้ีบอลไว้ข้้างหน้ิาเด็้กีพิร้ัอมกัีบกีารัส่งเสย่ง	

ให้เด็้กีหยิบจบั	และโยนิลก้ีบอลเป็นิกีารักีรัะติุน้ิสายติา

ด้้วยส่	และกีรัะติุ้นิทักีษะกีารัเคล่�อนิไหวอ่กีด้้วย

หนังสือภาพ
	 หนิงัสอ่ภาพิสส่ด้ใสช้ว่ยกีรัะติุน้ิ

กีารัใช้้สายติามองได้้อย่างด้	่คุณพ่ิอ

คุณแม่ควรัเพิิ�มกีารัเล่าเรั่�องติ่างๆ	

โด้ยใช้้นิำ�าเส่ยงโทนิติำ�าและส้งสลับ

กีันิไป	ถุ่งแม้เด็้กีอาจยังไม่สามารัถุ

เข้้าใจเนิ่�อหาต่ิางๆ	ได้้มากีนิกัี	แต่ิเป็นิ

กีารัช้่วยรัะบบกีารัได้้ยินิและความ

จำาได้้ด้่ท่เด้่ยว

 กิจกรรมที่กล่าวมาเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กฝึกทักษะทา
งสายตา ส่งผลดต่ีอทักษะในทกุด้าน เดก็สามารถเรยีนรู้ทักษะใหม่ๆ 
ได้จากคุณพ่อคุณแม่ท่ีมีความใกล้ชิดท่ีสุด เพ่ือช่วยในการแนะน�า 
ส่งเสริมและเพ่ิมเติมการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโต
แข็งแรงท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์

	 โด้ยธุ์รัรัมช้าติิสายติาข้องทารักีม่ความสามารัถุในิกีารัแยะแยกีแสงสว่าง

กีบัความม่ด้ได้้ตัิ�งแต่ิกีำาเนิิด้	ติาด้ำาจะข้ยายและหด้ตัิวอตัิโนิมติัิ	ในิช่้วงแรักีกีารั

มองภาพิข้องทารักียงัเป็นิภาพิเบลอ	รัะยะท่�ทารักีสามารัถุมองเห็นิได้้อย่างช้ัด้

เจนิท่�สดุ้ช่้วงนิ่�	อย่้ท่�รัะยะห่างปรัะมาณ	10-12	นิิ�ว	วดั้จากีปลายจม้กีข้องทารักี	

รัะยะนิั�นิคอ่รัะยะห่างจากีเต้ิานิมข้องคณุแม่เม่�อทารักีด้ด้้นิมนิั�นิเอง	 คุณพ่ิอคุณแม่	

สามารัถุช้่วยกีรัะติุ้นิพิัฒนิากีารัสายติาข้องเด้็กีง่ายๆ	ด้ังนิ่�
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5 วิธี
ลดอาการปวดหลัง
	 อากีารัปวด้หลังอาจจะเป็นิผ่ลมาจากีกีล้ามเนิ่�อหด้เกีร็ัง	

กีารัท่�หมอนิรัองกีรัะด้้กีสันิหลังฉ่กีข้าด้	 กีด้ทับเส้นิปรัะสาท	

กีารับาด้เจบ็	(ร้ัาว	แติกี	หักี)	หรั่อสาเหติุอ่�นิๆ	เช้่นิ	โรัคข้้อเส่�อม	

(osteoarthritis)	 โรัคข้้ออักีเสบ(arthritis)	 มักีพิบได้้บ่อยท่�สุด้		

ซึ่่�งอากีารัปวด้หลังสามารัถุโด้นิกีรัะติุ ้นิโด้ยกีิจกีรัรัมในิช้่วิติ

ปรัะจำาวันิติ่างๆ	มักีพิบบ่อยในิกีลุ่มพินิักีงานิออฟื้ฟื้ิศหรั่อกีลุ่ม

คนิท่�ปฎิิบัติิงานิในิเวลานิานิๆ	และอย้่ในิอิริัยาบถุเด้ิมๆ	ซึ่ำ�าๆ	

วิธุ่์กีารัรัักีษาท่�ด้่และปลอด้ภัยท่�สุด้คงไม่พิ้นิกีารัเข้้าไปพิบแพิทย�

ท่� โรังพิยาบาล	แติ่จะด้่กีว่าไหมหากีเรัาจะลด้ความเส่�ยง

ในิกีารัปวด้หลังหร่ัอลด้อากีารักีารัปวด้หลังได้้ด้้วยติ้นิเองแบบ	

เบ่�องติ้นิท่�เรัาสามารัถุทำาเองได้้ทันิท่

ส้นสูง ความสวยที่ต้องแลก
	 สาวออฟื้ฟื้ิศท่�ติิด้กีารัสวมรัองเท้าส้นิส้งยิ�งใส่นิานิก็ีจะทำาให้

รั้้ส่กีปวด้หลังมากีข่้�นิๆ	 เพิรัาะส้นิส้งจะทำาให้ติำาแหนิ่งข้องกีรัะด้้

กีเช้ิงกีรัานิม่แรังกีด้ทับหากีปล่อยเป็นิเวลานิานิจะส่งผ่ลเส่ยกีับกี

รัะด้้กีสันิหลังในิรัะยะยาวจนิเกีิด้อากีารัปวด้หลังแบบเร่ั�อรััง	

ไม่ควรัใส่ส้นิส้งเป็นิรัะยะเวลานิานิหรั่อใส่เด้ินิในิรัะยะทางไกีลๆ

การนั่งขับรถไม่ถูกวิธี
	 สาเหติหุลกัีท่�ทำาให้อากีารัปวด้หลังเกิีด้ข่้�นิจากีกีารั

นิั�งขั้บรัถุในิท่าทางท่�ไม่เหมาะสม	นิั�งห่างหร่ัอชิ้ด้

พิวงมาลยัมากีเกิีนิไป	โด้ยสิ�งเหล่านิ่�ล้วนิทำาให้หลงัโค้งงอ

พิิงพินิักีไม่เติ็มแผ่่นิหลัง	แข้นิ	ข้า	เข้่าเหย่ยด้ติ่งหรั่องอ

มากีเกิีนิไป	หากีไม่ปรัับท่านิั�งนิอกีจากีจะทำาให้	(วสิยัทศันิ�)

ในิกีารัควบคมุลด้ลงยังม่ส่วนิทำาให้เกีดิ้อบุติัิเหติบุนิท้อ

งถุนินิเพิิ�มข่้�นิ	และส่งผ่ลเส่ยติ่อสุข้ภาพิข้องผ้่้ขั้บข้่�

และเกีิด้อากีารัปวด้หลังเรั่�อรัังอ่กีด้้วย

การปรับเปลี่ยนท่าในการนอน
	 กีารันิอนิติะแคงข้้างเป็นิทางเล่อกีเพ่ิ�อช้่วยลด้กีารักีด้ทับบรัิเ

วณแผ่่นิหลงัท่�มอ่ากีารัปวด้เกีร็ัง	และท่�นิอนิหร่ัอเติย่งท่�มค่ณุภาพิ

กี็เป็นิติัวช้่วยท่�ลด้อากีารัปวด้ในิข้ณะนิอนิหลับ	กีารัจัด้และปรัับ

ท่านิอนิกี็เป็นิสิ�งสำาคัญ่ท่านิอนิท่�ทำาให้แนิวกีรัะด้้กีสันิหลังอย้่ในิ	

แนิวท่�เป็นิเส้นิติรัง	 เพิ่ยงแค่นิ่�กี็สามารัถุช้่วยลด้กีารัปวด้เม่�อย	

บรัิเวณแผ่่นิหลังได้้ไม่นิ้อยเลยท่เด้่ยว

	 ไม่ควรัด้ัด้	 บิด้ข่้�เกี่ยจหร่ัอนิวด้เอง	 เนิ่�องจากีพิฤติิกีรัรัม

ด้ังกีล่าวจะทว่ความเจ็บปวด้เพิิ�มมากียิ�งข้่�นิ	หากีกีารัด้ัด้หรั่อบิด้

นิั�นิม่ความรันุิแรังหร่ัออย่้ในิท่าทางท่�ไม่ถุ้กีต้ิอง	เฉพิาะอย่างยิ�งกีารั

ด้ดั้และบิด้หลังส่วนิล่างนิั�นิ	ยิ�งทำาให้ร้้ัสก่ีปวด้มากีข่้�นิกีว่าเก่ีาเสย่อก่ี

ด้ังนิั�นิกีารัทำาให้ลำาติัวติั�งและแผ่่นิหลังอย้่ในิติำาแหนิ่งท่�เป็นิ

ธุ์รัรัมช้าติิอย่างสมำ�าเสมอกี็เป็นิวิธุ์่ลด้อากีารับาด้เจ็บได้้

ประคบร้อนบรรเทาความปวดเมื่อย
	 กีารัปรัะคบด้้วยความรั้อนิสามารัถุวิธุ่์แกี้ปวด้หลัง	

เพิรัาะความรั้อนิจากีกีารัปรัะคบจะทำาให้เล่อด้บรัิเวณ

ท่�ได้้รัับความรั้อนิไหลเว่ยนิด้่ข้่�นิ	 ลด้อากีารัปวด้และ

เป็นิวิธุ์่ท่�ปลอด้ภัยท่�สุด้ในิกีารับรัรัเทาอากีารั

 นอกจากอาการปวดหลัง 5 ข้อท่ีเป็น
สาเหตุข้างต้นก็ยังมีอีกหลายสาเหตุท่ีเกิด
ในชีวิตประจ�าวัน การเคล่ือนไหวอย่างถูกวิธี
หรือการเปล่ียนท่าน่ังบ่อยๆ ล้วนแล้วแต่จะ
ช่วยท�าให้คุณบอกลาอาการปวดหลังได้อย่าง
แน่นอน
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 ชมรมเดิน-วิ่ง
	 ช้มรัมเดิ้นิ-วิ�ง	โรังพิยาบาลวิช้ัยยุทธุ์ข้อแสด้งความยินิด้่กัีบคุณสมคิด้	ริั�วแด้ง	เจ้าหนิ้าท่�แผ่นิกีเวช้รัะเบ่ยนิ	

โรังพิยาบาลวิชั้ยยุทธุ์ท่� ได้ ้ รัับโล ่รัางวัลท่�สอง	 รุั ่นิรัะยะ	10.2	 km	 จากีรัายกีารัวิ�ง	 “Mahidol	Mylan	

เด้ินิ-วิ�งรัวมพิลคนิรัักีพิ่อ”	ณ	มหาวิทยาลัยมหิด้ล	ศาลายา	จ.นิครัปฐม	เม่�อเรั็วๆ	นิ่�

โรงพยาบาลคุณธรรม
	 นิายแพิทย�วิเช้่ยรั	กีาญ่จนิภ้มิ	ผ่้้อำานิวยกีารั

โรังพิยาบาลศ้นิย�กีารัแพิทย�วิช้ัยยุทธุ์เข้้ารัับมอบ

เกี่ยรัติิบัติรัจากี	 นิายจุรัินิทรั�	 ลักีษณวิศิษฏ์�	

รัองนิายกีรััฐมนิติร่ัและรััฐมนิติร่ัว่ากีารักีรัะทรัวงพิาณิช้ย�	

ให้เป็นิหนิ่�งในิ	 “โรังพิยาบาลคุณธุ์รัรัม”	 หร่ัอ	

โรังพิยาบาลส่เข่้ยวท่�ม่ความโปรั่งใสและม่ความ	

เป็นิธุ์รัรัมในิกีารัคิด้รัาคายาแบบอนุิเครัาะห�ผ้้่ป่วย	

ณ	ห้องบุรัฉัติรัไช้ยากีรั	ช้ั�นิ	4	สำานิักีงานิปลัด้

กีรัะทรัวงพิาณชิ้ย�	โด้ยในิโอกีาสนิ่�	ทางโรังพิยาบาล

ได้้รัับเกี่ยรัติิจากีนิายจุรัินิทรั�	 ลักีษณวิศิษฏ์�	

รัอ งนิายกี รัั ฐมนิติ ร่ั และ รัั ฐมนิติ ร่ั ว ่ า กี า รั

กีรัะทรัวงพิาณิช้ย�	พิรั้อมด้้วย	นิายวิช้ัย	โภช้นิกีิจ	

อธุ์ิบด้่กีรัมกีารัค้าภายในิ	 และนิายปรัะโยช้นิ�	

เพิญ็่สตุิ	รัองอธุ์บิด้ก่ีรัมกีารัค้าภายในิ	เข้้าติรัวจ

เย่�ยมโรังพิยาบาลวิช้ัยยุทธุ์โด้ยม่นิายแพิทย�

ไพิบ้ลย�	จิติติิวาณิช้ย�	รัองปรัะธุ์านิเจ้าหนิ้าท่�

บรัิหารัอาวุโส	และนิายแพิทย�วิเช้่ยรั	กีาญ่จนิภ้มิ	

ผ่้้อำานิวยกีารัโรังพิยาบาลศ้นิย�กีารัแพิทย�วชิ้ยัยุทธุ์

ให้กีารัติ้อนิรัับเม่�อช้่วงเช้้าท่�ผ่่านิมา
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ตรวจความพร้อมของร่างกาย
	 “นิวิ”	ฐติิพิินัิธุ์�	พ่ิวงจนัิทรั�	“ปีโป้”	สิโรัจนิ�	ฉัติรัทอง	กีองกีลาง	

และกีองหนิ้านิักีเติะท่มช้าติิไทย	 พิรั้อมด้้วยนิักีเติะสโมสรั	

บ่จ่	ปทุม	ย้ไนิเต็ิด้	เข้้ารัับกีารัติรัวจความพิรั้อมข้องรั่างกีายท่�

โรังพิยาบาลวิช้ัยยุทธุ์	 เพิ่�อรั่วมเสรัิมท่มบ่จ่	 ปทุม	 ย้ไนิเติ็ด้	

ท่มนิ้องใหม่ในิศ่กีไทยล่กี	1	ฤด้้กีาล	2020		ท่�กีำาลังจะเรัิ�มข้่�นิ

ในิเรั็วๆ	นิ่�

ตรวจสุขภาพ
สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
	 คณะผ้่้บรัิหารัโรังพิยาบาลวิช้ัยยุทธุ์	

นิำาโด้ย	นิายแพิทย�ไพิบ้ลย�	 จิติติิวาณิช้ย�	

รัองปรัะธุ์านิเจ้าหนิ้าท่�บริัหารัอาวุโส	

นิายแพิทย�สุรัวุฒิ	ปร่ัช้านินิท�	ผ้้่อำานิวยกีารั

โรังพิยาบาล	นิายแพิทย�บรัรัเจดิ้	พิุม่ไทรัย�	

รัองผ้้่อำานิวยกีารั	และคณุปณติ	ไติรัโรัจนิ�	

ผ่้อ้ำานิวยกีารับรัหิารั	ให้กีารัต้ิอนิรัับผ้้่เข้้าปรัะกีวด้

“แรับบิท	 เกีิรั �ล	 คอนิเทสติ �	2020”	

ท่�ผ่่านิเข้้าส้ร่ัอบ	10	คนิสดุ้ท้าย	พิร้ัอมด้้วย	

สาวแรับบิท	เกีริั�ล	2019	ซึ่่�งได้้เข้้ารัับกีารัติรัวจ

สุข้ภาพิ	ทด้สอบความแข็้งแรังเพิ่�อเป็นิ

กีำาลังใจให้นิักีกี่ฬา	BGPU	ในิฤด้้นิ่�




