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สามารถติดตอรับวารสารไดที่
สมัครสมาชิก

วารสารวิชัยยุทธ
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vichaiyuthospital

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

*ภาพประกอบในวารสารเลมน้ี

 ใชประกอบกับเน้ือหาทางการแพทย

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน

บรรณาธิการ
 สวสัดสีมาชกิและผู�อ�านวารสารวชิยัยุทธทกุท�านครับ พบกนัอกีคร้ังกบัวารสารวชิยัยุทธ 

ฉบับที่ 62 ซึ่งถือเป�นฉบับแรกที่ตีพิมพ�หลังเกิดวิกฤตการณ�โควิด-19ในประเทศไทย ถึงแม�ว�า

ขณะนี้ยอดผู�ติดเชื้อในประเทศจะเป�นศูนย�มาต�อเนื่องกันเกิน 1 เดือนแล�ว แต�มาตรการการ

ป�องกันก็ยังมีความจําเป�นสําหรับทุกคนที่ยังต�องยึดมั่นอย�างเคร�งครัดกันอยู�นะครับ สําหรับ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เรายังคงใช�มาตรการตรวจคัดกรองผู�ใช�บริการอย�างเข�มงวดเช�นเดิม 

เพื่อให�ทุกท�านม่ันใจในความปลอดภัยเมื่อเข�ามารับบริการที่โรงพยาบาลครับ

 สําหรับเนื้อหาดีๆ เร่ืองสุขภาพในฉบับนี้ เราพูดถึง

ไวรัส HPV ทีเ่ป�นต�นเหตขุองมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งทวารหนกั 

ที่ทั้งผู�หญิงและผู�ชายต�องทําความรู�จักและป�องกันไว�แต�เนิ่นๆ

ด�วยการฉีดวัคซีนป�องกัน รวมทั้งความรู�เร่ืองสุขภาพที่เป�น

ประโยชน�อีกมากมายที่เราสรรหามาให�ทุกท�านอย�างต�อเนื่อง

ดังเดิมครับ  

นายแพทย�ไพบูลย� จิตติวาณิชย�
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วััคซีีน HPV 
เร่ื่�องจำำ�เป็็นที่่�ทีุ่กคนต้้องใส่่ใจำ

 เชื้้�อแปปิโลมา หรื้อเอชื้พีีวีี (HPV) เป็นสาเหตุุสำาคััญของการืตุิดเชื้้�อเน้�อเยื่้�อบุุผิิวี

บุรืิเวีณอวีัยื่วีะเพีศและทวีารืหนักทั�งในเพีศหญิงและเพีศชื้ายื่ การืตุิดเชื้้�อเอชื้พีีวีีอาจ

ไม่แสดงอาการืและหายื่ได้เองภายื่ใน 1 - 2 ปี แตุ่มีบุางคัรืั�งจะมีเชื้้�อบุางตุัวีที�ยื่ังคังอยื่่่

การืตุิดเชื้้�อเอชื้พีีวีีเป็นเวีลานาน อาจทำาให้เกิดโรืคัมะเรื็งปากมดล่กและที�อวีัยื่วีะเพีศ 

ซึ่่�งมะเรื็งปากมดล่กเป็นมะเรื็งที�ทำาให้เกิดการืเสียื่ชื้ีวีิตุเป็นอันดับุตุ้นๆ ในผิ่้หญิงไทยื่

ที�มีชื้่วีงอายืุ่รืะหวี่าง 20 - 39 ปี โดยื่ในแตุ่ละปีจะพีบุผิ่้หญิงไทยื่เป็นมะเรื็ง

ปากมดล่กจำานวีนมากกวี่า 10,000 คัน และในทุก ๆ 1 วีัน จะมีผิ่้หญิงไทยื่ 

เสียื่ชื้ีวีิตุเฉลี�ยื่ 12 คันเลยื่ทีเดียื่วี ในหลายื่ๆ คันการืตุิดเชื้้�อนั�นไม่ก่อให้เกิด

อาการืใด ๆ แตุ่บุางคัรืั�งอาจมีอาการืคััน แสบุรื้อน หรื้อตุ่ง ซึ่่�งแตุกตุ่างกัน

ตุามบุรืิเวีณที�เกิด สำาหรืับุผิ่้หญิงที�มีการืตุิดเชื้้�อภายื่ในชื้่องคัลอดบุางคัรืั�ง

จะมีเล้อดออกขณะมีเพีศสัมพีันธ์์ หรื้อมีสารืคััดหลั�งออกทางชื้่องคัลอด

และในบุางรืายื่จะมีเล้อดออกทางชื้่องคัลอดหรื้อมีอาการือุดตุันของ

ท่อทางเดินปัสสาวีะ ในบุทคัวีามพีิเศษฉบุับุนี�เรืาจะมาพี่ดคัุยื่กับุ

ส่ตุินารืีแพีทยื่์ ในเรื้�องการืเข้ารืับุวีัคัซึ่ีน HPV เพี้�อป้องกันการืเป็นโรืคั

ที�จะเกิดข่�นกับุทั�งผิ่้หญิงและผิ่้ชื้ายื่ก่อนที�จะสายื่เกินไปนะคัะ

แพทย์์หญิิงกมลภััทร วิิจัักขณ์์พันธ์์
สููติินรีีแพทย์์

แพทย์์หญิิงกมลภััทร วิิจัักขณ์์พันธ์์
สููติินรีีแพทย์์
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วััคซีีนทีี่�ฉีีดเข้้าสู่่�ร่�างกาย 
จะมีีปร่ะสิู่ที่ธิิภาพยาวันาน
เที่�าไร่?
จากงานวีิจัยื่ที�ผิ่านมาแสดงให้เห็นวี่าผิ่้ที�

ฉีดวีัคัซึ่ีนคัรืบุคัอรื์ส จะมีภ่มิคัุ้มกันมากกวี่า 10 ปี 

และในปัจจุบุันแนะนำาฉีดให้คัรืบุคัอรื์สคั้อตุ้องฉีด

วีัคัซีึ่นให้คัรืบุ 3 เข็ม โดยื่เม้�อฉีดเข็มแรืกให้เว้ีนรืะยื่ะ 

2 เด้อน เพี้�อฉีดเข็มที� 2 และเวี้นรืะยื่ะ 4 เด้อน 

เพี้�อฉีดเข็มที� 3 จ่งถื้อวี่าคัรืบุคัอรื์สคั่ะ

วััคซีีนชนิดนี�มีีผลข้้างเคียง
หรื่อไมี�?
มีลักษณะเหม้อนวีัคัซึ่ีนทั�วีไป คั้อ อาจมี

อาการืเจ็บุหรื้อเป็นรือยื่แดงบุรืิเวีณที�ฉีด

ที่ำาไมีวััคซีีนปอ้งกันโร่คได้ 
และปอ้งกันได้อย�างไร่?
สาเหตุุหลัก ๆ เก้อบุ 100 เปอรื์เซึ่นตุ์ เกิดจาก

ตุิดเชื้้�อไวีรืัสที�มีชื้้ �อวี่า เอชื้พีีวีี และในการืฉีดวีัคัซึ่ีน

ก็เพี้�อเพีิ�มภ่มิคัุ้มกันตุ่อรื่ายื่กายื่ ลดโอกาสการืตุิดเชื้้�อ

แตุ่หากมีการืติุดเช้ื้�อ แล้วีวัีคัซีึ่นตัุวีนี�ก็จะช่ื้วียื่กำาจัดไวีรัืส

ให้ออกจากรืรื่างกายื่ได้เรื็วียื่ิ�งข่�น

Q

Q วััคซีีนชนิดนี�เหมีาะสู่มีกับใคร่ 
ควัร่ฉีีดเมืี�อไหร่� และต้้องฉีีด
ทัี่�งหมีดกี�เข็้มี?
วััคซีีนชนิดนี �ฉีีดได้ทั้ั �งเพศชายและเพศหญิิง 

ในเพศหญิิงสามารถฉีีดได้ทัุ้กช่วังอายุ แต่่หากฉีีดต่ั�งแต่่

เด็กๆ จะกระตุ่้นภููมิคุ้มกันได้มากกวั่าเม่�อมาฉีีดต่อน

อายุมากๆ ฉีีดได้ทัั้�งในผูู้้ทีั้�ผู่้านการมีเพศสัมพันธ์์มาแล้วั

หร่อยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์์ก็ได้

Q

Q

A

A

A

A
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การ่เต้รี่ยมีตั้วัก�อนทีี่�จะเข้้ามีาร่บัวััคซีีน ?
ไม่มีอะไรืมากคั่ะ เพีียื่งเตุรืียื่มคัวีามพีรื้อมให้กับุรื่างกายื่ 

พีักผิ่อนให้เพีียื่งพีอ หากมีโรืคัปรืะจำาตุัวีอะไรื หรื้อแพี้ยื่าอะไรืให้แจ้งให้

แพีทย์ื่ทรืาบุก่อน ที�สำาคััญค้ัอการืวีางแผินการืเข้ามารัืบุยื่า เน้�องจากการืรัื

บุวัีคัซีึ่นชื้นิดนี�มีรืะยื่ะเวีลากำาหนด หากตุ้องเดินทางตุ่างปรืะเทศในเวีลา

นั�น ๆ คัวีรืปรื่กษาแพีทยื่์ล่วีงหน้าคั่ะ

Q
A

หลังจากการ่ฉีีดวััคซีีนเรี่ยบร้่อย 
ยังมีีควัามีจำาเป็นต้้องต้ร่วัจภายในหร่อืไมี� ?
ยัื่งตุ้องมาตุรืวีจภายื่ในตุามปกติุเพีรืาะการืฉีดวัีคัซีึ่นยัื่งไม่สามารืถืป้องกัน

ได้เตุ็ม 100 เปอรื์เซึ่็นตุ์ แนะนำาให้มาตุรืวีจภายื่ในตุามเกณฑ์์ ในกรืณียื่ังไม่เคัยื่

มีเพีศสัมพีันธ์์ให้มาตุรืวีจหลังอายืุ่ 30 เป็นตุ้นไป แตุ่หากเคัยื่มีเพีศสัมพีันธ์์แล้วี

ให้เข้ามารืับุการืตุรืวีจภายื่ในตุั�งแตุ่อายืุ่ 20 ปี

Q

A

ผ้่ชายสู่ามีาร่ถมีาฉีีดวััคซีีนบ้างได้ไหมี ?
สามารืถืมาฉีดได้เลยื่ ในการืฉีดในเพีศชื้ายื่จะชื้่วียื่ป้องกันมะเรื็งทวีารืหนัก

และมะเรื็งบุรืิเวีณอวีัยื่วีะเพีศได้ ยื่ังชื้่วียื่ลดการืเป็นพีาหะส่่ผิ่้อ้�นด้วียื่คั่ะ

Q
A
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สำำ�หรัับผู้้�ท่ี่�ติิดสุำรั�ม�เป็็นเวล�ย�วน�น 
และม่คว�มติ�องก�รัจะเลิกเหล��ให�สำำ�เร็ัจ

ควรัรัับคำ�ป็รึักษ�จ�กแพที่ย์ 
เพ่�อป็อ้งกันคว�มเส่ำ�ยงท่ี่�จะเกิดอันติรั�ย

ต่ิอสุำขภ�พอย่�งไม่ทัี่นตัิ�งตัิว

หยุดดื�มีกร่ะทัี่นหัน...
    อัันตรายถึึงชีีวิิต
 อาการืขาดสุรืาเฉียื่บุพีลันหรื้อภาวีะถือนพีิษสุรืา (Alcohol 

Withdrawal) เกิดจากการืเปลี�ยื่นแปลงของสารืเคัมีในรืะบุบุปรืะสาท

ส่วีนกลาง จะเกิดในผ้่ิที�หยุื่ดด้�มสุรืาหร้ือลดการืด้�มลงอย่ื่างกรืะทันหัน 

หลังจากการืด้�มอย่ื่างหนักติุดตุ่อกันเป็นเวีลานาน หร้ือด้�มสุรืาปรืะมาณ 

อ�ก�รัของภ�วะถอนพิษสุำรั�
ผู้้�ป็ว่ยมักม่อ�ก�รั
 ปวัดศีีร่ษะ มึีนงง
 คลื�นไสู้่ อาเจียน
 อ�อนเพลีย มืีอสัู่�น
 หัวัใจเต้้นเร็่วัขึ้�น ควัามีดันโลหิต้สู่่ง
 มีีเหงื�อออกมีาก
 วิัต้กกังวัล ซึีมีเศีร้่า หรื่อ

  มีีอาร่มีณ์์แปร่ปร่วัน
 นอนไมี�หลับ

0.5 ลิตุรื ติุดตุ่อกัน 2-3 สัปดาห์ และภาวีะถือนสุรืามักเกิดข่�นหลังจากหยุื่ดด้�มปรืะมาณ 6-8 ชัื้�วีโมง หร้ืออาจนานถ่ืง 2-3 วีัน 

เลยื่ทีเดียื่วี ผิ่้ป่วียื่มักมีอาการืวีิตุกกังวีล คัล้�นไส้ อาเจียื่น อ่อนเพีลียื่ หากมีอาการืรืุนแรืงถื่งขั�นชื้ักหรื้อเกิดปรืะสาทหลอน 

คัวีรืตุ้องรืีบุไปพีบุแพีทยื่์ทันที เพีรืาะอาจเป็นอันตุรืายื่ถื่งชื้ีวีิตุ

คำ�แนะนำ�ในก�รัลดก�รัเกิดภ�วะถอนพิษสุำรั�

ตัิ�งเป็�้หม�ย 

ตุั�งปรืิมาณการืด้�มสุรืาในแตุ่ละคัรืั�งอยื่่างชื้ัดเจน

ร้ั�จักป็ฏิิเสำธ
หลีกเลี�ยื่งการืเข้าสังคัมที�มีคัวีามเสี�ยื่งในการืด้�มสุรืา

หรื้อหากมีคัวีามจำาเป็นตุ้องเข้าสังคัม คัวีรืแจ้งเป้าหมายื่

ในการื ลด ละ เลิก ให้ผิ่้ที�อยื่่่รือบุตุัวีทรืาบุซึ่่�งเป็น

หน่�งวีิธ์ีที�ชื้่วียื่ลดแรืงกรืะตุุ้นจากคันรือบุข้าง

รัับป็รัะที่�นย� 
ที�ลดคัวีามตุ้องการืในการืด้�มสุรืาหรื้อหยืุ่ดคัวีามรื่้ส่กดี

ที�เกิดข่�นเม้�อด้�ม และชื้่วียื่ป้องกันจากการืด้�มในปรืิมาณมากๆ   

โดยื่รืับุปรืะทานตุามคัำาแนะนำาของแพีทยื่์
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น้ำำ��อััดลม VS ร่่�งก�ย

โรคกระดููกพรุน การืด้�มนำ�าอัดลมที�มีกรืดฟอสฟอรืิก (Phosphoric) เป็นส่วีนปรืะกอบุ

มากๆ อาจเป็นปัจจัยื่เสี�ยื่งตุ่อภาวีะแคัลเซึ่ียื่มในเล้อดตุำ�า (Hypocalcemia) และคัวีามเสี�ยื่ง

ตุ่อการืแตุกของกรืะด่กแขนท่อนปลายื่

โรคหััวใจ การืบุริืโภคันำ�าอัดลมที�มีนำ�าตุาลเป็นปรืะจำา เพิี�มโอกาสเสี�ยื่งโรืคัหลอดเล้อดหัวีใจ

ทั�งยัื่งส่งผิลตุ่อรืะดับุไขมันที�เป็นปัจจัยื่การืเกิดการือักเสบุตุ่างๆของรื่างกายื่

“การบริโภคน้ำำ�าตาลท่ี่�ไม่่ก่อผลเส่ียต่อสุีขภาพ 
       ต้องรับประที่าน้ำไม่่เกิน้ำ 24 กรัม่ หรือ 6 ช้้อน้ำช้าต่อวััน้ำ”

ควัาม่เส่ี�ยงของการดืื่�ม่น้ำำ�าอัดื่ลม่เป็น้ำประจำำา
 งานวีิจัยื่และการืทดลองพีบุวี่า การืด้ �มนำ �าอัดลมในปรืิมาณมาก

มีคัวีามสัมพีันธ์์กับุนำ�าหนัก เสี�ยื่งตุ่อโรืคัอ้วีน โรืคัเบุาหวีานและคัวีามดันโลหิตุส่ง

ใน 60 นาทีี
การืเผิาผิลาญนำ�าตุาลในปรืิมาณส่ง

รื่างกายื่จะขับุปัสสาวีะ

ทำาให้รื่างกายื่ส่ญเสียื่ แคัลเซึ่ียื่ม 

แมกนีเซึ่ียื่ม สังกะสี โซึ่เดียื่ม 

อิเล็กตุรือไลด์ และนำ�า

ใน 45 นาทีี
สมองสั�งการืให้รื่างกายื่

สรื้างโดพีามีนเพี้�อกรืะตุุ้น

ให้รื่้ส่กมีคัวีามสุข

ใน 40 นาทีี
ร่ืางกายื่จะถ่ืกซ่ึ่มคัาเฟอีน ม่านตุาดำาจะขยื่ายื่ คัวีามดันเล้อดส่งข่�น 

ตุับุก็เรื่งนำ �าตุาลไปยื่ังเส้นเล้อด สมองจะถื่กบุล็อกไม่ให้ง่วีงนอน

      ใน 20 นาทีี
     นำ�าตุาลในเล้อดจะพีุ่งส่ง 

   รื่างกายื่จะปล่อยื่อินซึ่่ลินออกมา 

ตุับุจะเปลี �ยื่นนำ �าตุาลเป็นไขมัน

ใน 10 นาทีี
นำ�าตุาลปรืะมาณ 10 ชื้้อนชื้า   

   จะถื่กซึ่่มเข้ารืะบุบุรื่างกายื่

       กรืดฟอสฟอรืิกชื้่วียื่ลดทอน

          คัวีามหวีาน ไม่ให้รื่างกายื่

            ขับุออกมาด้วียื่การือาเจียื่น

นำ�าอััดลมกัับเวลาเผาผลาญ
(แบบกระป๋อ๋ง 325 มิิลลิลิตร)

นำ��อััดูลมนำ��สีีและนำ��ใสี มีนำ�าตุาลปรืะมาณ 39 กรัืม เท่ากับุ 10 ช้ื้อนชื้า

  ตุ้องเดินมากกวี่า 22 นาที หรื้อวีิ�งเหยื่าะไม่น้อยื่กวี่า 16 นาที

นำ��อััดูลมนำ��ดูำ� มีนำ�าตุาลปรืะมาณ 31 กรืัม เท่ากับุ 8 ชื้้อนชื้า

  ตุ้องเดินมากกวี่า 18 นาที หรื้อวีิ�งเหยื่าะอยื่่างน้อยื่ 12 นาที

Health Tips
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อาชีีพน่่าสน่ใจสำาหรัับวััยเกษีียณ
 การืเกษียื่ณจากอาชื้ีพีที�ทำาอยื่่่อาจด่เป็นเรื้�องไกลตุัวี

สำาหรืับุหลายื่ๆ คัน เพีรืาะวี่ายื่ังมีเวีลาวีางแผินอีกสามสิบุถื่ง

สี �สิบุปีกวี่าเวีลานั �นจะมาถื่ง แตุ่คัวีามจรืิงแล้วีการืวีางแผิน

ในเกษียื่ณสำาคััญพีอๆ กับุการืดำารืงชื้ีวีิตุปรืะจำาวีันเลยื่ทีเดียื่วี 

การืหาหนทางในการืปรืะกอบุอาชื้ีพีเพี้ �อหารืายื่ได้ถื่งแม้จะ

ไม่มากมายื่นัก แตุ่จะทำาให้คุัณร้่ืส่กมีคุัณค่ัาและมีคัวีามสุขในการื

ดำาเนินชีื้วิีตุเพิี�มข่�น วัีนนี�เรืามาร้่ืจักอาชีื้พีที�เหมาะกับุวัียื่เกษียื่ณกัน

รัับเล้ี้�ยงเด็็ก
เหมาะสมสำาหรัืบุผ้่ิที�รัืกเด็กและมีคัวีามสุขเม้�อได้อย่่ื่ใกล้พีวีกเด็กๆ การืรัืบุเลี�ยื่งเด็ก

ที�บุ้านเป็นอีกทางเล้อก ที�ชื้่วียื่แบุ่งเบุาภารืะของคัุณพี่อคัุณแม่ยืุ่คัใหม่ที�มีเวีลา

ไม่มากนัก แน่นอนวี่าจะมีกิจกรืรืมให้ทำาและได้ออกกำาลังกายื่ตุลอดทั�งวีัน 

แตุ่อยื่่างไรืก็ตุามคัวีรืรืับุเลี �ยื่งเด็กในจำานวีนที �เหมาะสมกับุคัวีามสามารืถื 

และสุขภาพีของคัุณด้วียื่

รัับทำำ�อ�ห�รัท้ำ�บ้�น
เป็นอาชื้ีพีหน่�งที�พีบุบุ่อยื่มากที�สุดในลำาดับุแรืกๆ ของคันวีัยื่เกษียื่ณที�มีคัวีาม

สามารืถืในการืปรืะกอบุอาหารืคัาวีหวีาน ที�นิยื่มกันมากก็คั้อ อาหารืไทยื่ 

ขนมไทยื่ และฝากขายื่ไปตุามร้ืานหร้ือให้ล่กหลานเอาไปขายื่ที�ทำางาน ก็เรีืยื่กว่ีา

เป็นการืได้คัวีามสุขพีรื้อมกำาไรืพีอปรืะมาณ

ปลูี้กผััก ปลูี้กต้้นไม้้ 
เป็นการืใชื้้ชื้ีวีิตุเรืียื่บุง่ายื่ ปล่กผิัก จัดสวีน อยื่่่กับุธ์รืรืมชื้าตุิ ปล่กผิักง่ายื่ ๆ 

ไว้ีเพ้ี�อบุริืโภคัเอง เหล้อค่ัอยื่เก็บุไปฝากขายื่สร้ืางรืายื่ได้ หร้ืออาจจะเล้อกปล่ก

ไม้ดอก ไม้ปรืะดับุ ตุ้นไม้ขนาดเล็ก ที�ด่แลง่ายื่และไม่ตุ้องใชื้้แรืงมากนัก 

ชื้่วียื่แก้เหงา แถืมสรื้างรืายื่ได้อีกด้วียื่

อ�ส�ช่่วยเหลืี้อสังคม้
ถ่ืงแม้จะเป็นอาชีื้พีที�ไม่ได้ก่อรืายื่ได้มากนัก แตุ่มีคุัณค่ัามากทางด้านจิตุใจ การืชื้่วียื่เหล้อ

ผิ่้อ้�นทำาให้ได้รืับุคัวีามสุขใจ อิ�มเอิบุใจ มีรือยื่ยื่ิ�ม เป็นอีกหน่�งอาชื้ีพีที�ทำาให้เข้าใจชื้ีวีิตุ

ที�แตุกตุ่างกันในสังคัม ซึ่่�งบุางคัรืั�งการืเป็นอาสาสมัคัรืจะได้พีบุเพี้�อนใหม่ สังคัมใหม่ 

สิ�งใหม่ๆ อีกมากมายื่ที�อาจจะไม่เคัยื่พีบุเจอในชื้่วีงชื้ีวีิตุวีัยื่ทำางาน
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รู้้�หรู้ือไม่่...  สมองของชายหญิิงต่่างกัันอย่างไร เรื้ �องสมองเป็นเรื้ �องที �มนุษยื่์สนใจมานาน 
มีผิลงานวีิจัยื่ที�น่าท่�งเกี�ยื่วีกับุการืทำางานของ
สมองใน เรื ้ � อ งคัวีามแตุกตุ ่ า งทางเพีศ 
ส ่ ง ผิล ให ้ พีฤตุ ิ ก รื รืม  คัวี ามสามา รืถื 
และคัวีามถืนัดมีคัวีามแตุกตุ่างกัน มาเรืียื่นรื่้
สมองผิ่้หญิงกับุผิ่้ชื้ายื่วี่าแตุกตุ่างกันอยื่่างไรื 
เพี้ �อที �จะเข้าใจในธ์รืรืมชื้าตุิของสมองให้
มากข่�น

ผู้้�หญิิง
 ใชื้้สมองทั�งสองซึ่ีกได้ดีมาก หากมีการืทำาลายื่สมองซึ่ีกซึ่้ายื่ ผิ่้หญิงยื่ังสามารืถืใชื้้สมองซึ่ีกขวีา

   ในการืส้�อสารืได้ แตุ่ผิ่้ชื้ายื่ทำาไม่ได้หรื้อทำาได้ชื้้ามาก
 แสดงคัวีามรื่้ส่ก อารืมณ์ สรื้างคัวีามผิ่กพีันทางอารืมณ์ดีกวี่าผิ่้ชื้ายื่
 รืับุรื่้ เข้าใจอารืมณ์ การืแสดงออกของสีหน้า ท่าทาง และจดจำาหน้าคันดีกวี่าผิ่้ชื้ายื่ 

   ไวีตุ่อกลิ�น รืส การืสัมผิัส เสียื่ง
 มีสมองซึ่ีกขวีาที�มีคัวีามสามารืถืด้านภาษา ไวียื่ากรืณ์ ที�มีคัวีามสัมพีันธ์์กับุคัวีามรื่้ส่กและอารืมณ์
 รืับุข้อม่ลและนำามาคัิดได้อยื่่างรืวีดเรื็วี โดยื่เฉพีาะการืตุอบุคัำาถืามแบุบุมีตุัวีเล้อก
 คัวีามรื่้ส่กเข้าอกเข้าใจคันอ้�นได้ดี สนใจในเรื้�องคัวีามรืับุผิิดชื้อบุทางสังคัม

   คัวีามถืนัด     คัวีามถืนัด  การืแสดงคัวีามรื่้ส่ก คัวีามจำา เห็นอกเห็นใจ คัวีามละเอียื่ดอ่อน

ผู้้�ช�ย
 มีจำานวีนเซึ่ลล์สมอง เน้�อสมองมากกวี่าผิ่้หญิง    

   และใชื้้สมองซึ่ีกซึ่้ายื่ได้ดี
 ใชื้้ทักษะในด้านมิตุิสัมพีันธ์์ได้ดี คัวีามล่ก ทิศทาง รืะยื่ะห่าง 
 สามารืถืคัิดได้ซึ่ับุซึ่้อน เชื้่น เรื้�องแผินที� แก้ปรืิศนาตุ่างๆ
 มีคัวีามสามารืถืในการืวีิจัยื่และคั้นคัวี้า 

   ทดลอง สังเกตุสิ�งตุ่างๆ ได้ดี
 มีคัวีามสามารืถืในการืใชื้้ภาษา

   ที�จะส้�อสารื อธ์ิบุายื่เหตุุผิล 
   หรื้อคัวีามคัิดทางคัณิตุศาสตุรื์
 มีคัวีามคัิดที�อิสรืะในการื

   แก้ไขสถืานการืณ์ตุ่างๆ

   คัวีามถืนัดคัวีามถืนัด  คัำานวีณ ตุรืรืกะ
   วีางแผิน ภาษาเชื้ิงเหตุุผิล 
   การืคัวีบุคัุมทิศทาง
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เตรีียมพร้ีอมเทีี่�ยวไที่ย   
         สไตล์์ New Normal
 ไวีรืัส COVID-19 เป็นสาเหตุุที�ทำาให้การืท่องเที�ยื่วีตุ้องหยืุ่ด

ชื้ั�วีคัรืาวี แตุ่ด้วียื่คัวีามรื่วีมม้อรื่วีมใจของทุกฝ่ายื่ ทำาให้การืท่องเที�ยื่วี

กลับุมาอีกคัรัื�งในแบุบุ New Normal โดยื่มีมาตุรืการืป้องกันอย่ื่างเข้มงวีด 

ดังนั �นการืเดินทางท่องเที �ยื่วีแตุ่ละคัรืั �งอาจตุ้องเผิ้ �อเวีลามากข่ �น 

การืเตุรืียื่มตุัวีให้พีรื้อมก่อนเดินทางจะชื้่วียื่เพีิ�มคัวีามสะดวีกสบุายื่ 

โดยื่วีิธ์ีใดได้บุ้างมาด่กัน...

เติร่ัยมสัำมภ�รัะให�พรั�อม
 ในการืออกทรืิปแตุ่ละคัรืั�ง เรื้�องการืจัดเส้�อผิ้าตุัวีเก่งกับุรืองเท้าคั่่ใจ ที�สามารืถื

มิกซึ่แ์อนดแ์มทชื้ส์ลับุใส่ได้หลายื่คัรัื�ง คังเป็นเร้ื�องปกติุในการืเตุรีืยื่มตัุวี แตุ่สิ�งของจำาเปน็

ที�เพีิ�มข่�นมาก็คั้อ หน้ากากอนามัยื่ที�ตุ้องสวีมใส่ตุลอดเวีลา เจลล้างม้อ แอลกอฮออล์

ทำาคัวีามสะอาด ลองหันมาใชื้้การืชื้ำารืะเงินด้วียื่รืะบุบุโอนเงิน พีรื้อมเพียื่์ eWallet 

เพ้ี�อลดการืสัมผัิสซ่ึ่�งกันละกัน อย่ื่าล้มให้คัวีามร่ืวีมม้อกับุผ้่ิปรืะกอบุการืด้วียื่ ไม่ว่ีาจะเป็น

ตุรืวีจวีัดอุณหภ่มิรื่างกายื่และการืเวี้นรืะยื่ะห่างรืะหวี่างบุุคัคัลอยื่่างน้อยื่ 1 เมตุรื

สำำ�เน�เอกสำ�รัสำำ�คัญิพรั�อม 
 บุัตุรืปรืะชื้าชื้น ตุั�วีเดินทาง เบุอรื์ตุิดตุ่อฉุกเฉิน 

แผินที� แผินการืเดินทาง บุัตุรื เงินสด ใบุจองโรืงแรืม 

ปรืะกันการืเดินทาง พีวีกใบุจองตุ่างๆ ปริื�นท์เก็บุไว้ีกันเหนียื่วี 

ไม่คัวีรืมองข้ามการืแลกแบุงคั์ยื่่อยื่และเหรืียื่ญตุิดตุัวีไวี้ 

เพี้�อการืใช้ื้จ่ายื่อย่ื่างคัล่องตัุวีเวีลาจ่ายื่ค่ัาโดยื่สารื ค่ัาอาหารื 

ให้ทิปส์พีนักงาน คั่าห้องนำ�าสาธ์ารืณะ ฯลฯ

ย�ป็รัะจำ�ตัิว 
 ผิ่้ที�มีโรืคัปรืะจำาตุัวีห้ามล้มข้อนี�เด็ดขาด เพีรืาะ

หากโรืคัปรืะจำาตัุวีเกิดข่�นรืะหว่ีางทริืป อย่ื่างน้อยื่ยื่าปรืะจำาตัุวี

ที�พีกไปก็จะชื้่วียื่ไม่ให้เสียื่บุรืรืยื่ากาศที�จะตุ้องวีิ�งหารื้าน

ขายื่ยื่า เตุรืียื่มยื่าปรืะจำาตุัวีของคัุณไปสบุายื่ใจกวี่า 

ยื่าสามัญปรืะจำาบุ้านที�ขาดไม่ได้เลยื่ คั้อ พีารืาเซึ่ตุามอล 

ยื่าแก้ปวีด แก้แพี้ แก้ท้องเสียื่

เติร่ัยมสุำขภ�พให�พรั�อม 
 ทริืปเที�ยื่วีในแตุ่ละคัรัื�งสร้ืางคัวีามสนุก คัวีามตุ้�นเตุ้น และคัวีามผ่ิอนคัลายื่ 

แตุ่ก็อาจแอบุแฝงด้วียื่ภัยื่อันตุรืายื่ตุ่างๆ รือบุตุัวี ไม่วี่าจะเกิดจากธ์รืรืมชื้าตุิหรื้อ

จากคัวีามปรืะมาทก็ตุาม ซึ่่�งไม่สามารืถืคัาดเดาได้ ฉะนั�นก่อนท่องเที�ยื่วีอาจเข้า

รืับุการืตุรืวีจสุขภาพีสักคัรืั�ง เพี้�อเป็นการืเชื้็คัสุขภาพีและเตุรืียื่มตุัวีไวี้แตุ่เนิ�นๆ 

ก็เป็นสิ�งที�สมคัวีรืทำา

ID
 CARD
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AQ

ตอบ
 อาการืปวีดด ้านหล ังศ ีรืษะ 

ตุ้นคัอ บุ่า เป็นอาการืที�มักมาพีรื้อมๆ กัน 

เน้�องจากอวีัยื่วีะเหล่านี�มีส่วีนของกรืะด่ก 

กล้ามเน้�อ เอ็น และปลายื่ปรืะสาทเช้ื้�อมตุ่อกัน 

บุางคันอาจมีอาการืปวีดไปถื่งไหล่ ตุ้นแขน 

และในบุางคันมีอาการืปวีดศีรืษะ ม่นศีรืษะ

จากอาการืกล้ามเน ้ �อเหล่าน ี �หดรื ัดตุัวี 

สาเหตุุที�พีบุบุ่อยื่คั้อ การืใชื้้ท่าทางในชื้ีวีิตุ

ปรืะจำาวีันที �ไม่เหมาะสม การืนั �งหน้าจอ

คัอมพีิวีเตุอรื์นานๆ ทำาให้เกิดเอ็นและกล้ามเน้ �อตุ่งหรื้อมีกล้ามเน้ �ออักเสบุได้ ข้ออักเสบุ 

หมอนรืองกรืะด่กเส้�อม อาการืนี�ไม่สามารืถืหายื่เองได้เน้ �องจากเกิดจากพีฤตุิกรืรืมการืใชื้้ชื้ีวีิตุ 

การืทานยื่าแก้อักเสบุสามารืถืลดอาการืเจ็บุปวีดได้แค่ัเพีียื่งชัื้�วีคัรืาวี และอาจส่งผิลเสียื่ตุ่อร่ืางกายื่ใน

รืะยื่ะยื่าวี แนะนำาลองปร่ืกษาแพีทย์ื่แผินกกายื่ภาพีบุำาบัุด เพ้ี�อการืรัืกษาที�ถ่ืกวิีธี์เพีรืาะหากทิ�งไว้ีนานๆ 

อาจทำาให้เกิดปัญหากับุโคัรืงสรื้างกรืะด่กสันหลังและสะโพีกได้คัรืับุ

ถาม
 ผิมเป็นคันชื้อบุเล่นกอล์ฟ ตุอนนี �ม ีอาการืเจ็บุ

ที�ข้อม้อขวีา เม้�อยื่กม้อข่�นมาตุรืงๆ แล้วีบุิดข้อม้อไปทางซึ่้ายื่

จะมีอาการืเจ็บุตุรืงข้อม้อ เม้�อไปหาหมอที�คัลินิกเพี้�อ X-RAY 

ผิลออกมาวี่าข้อม้อแล้วีปกตุิดี หมอเลยื่สั�งฉีดยื่าให้ 1 เข็ม 

เข้าที�เส้นเอ็นข้อม้อ ผิ่านมา 2 อาทิตุยื่์แล้วีอาการืยื่ังไม่ดีข่�น 

ตอบ
 อาการืของคัุณน่าจะเป ็นเอ ็นข ้อม ้ออ ักเสบุ รื ักษาได ้

โดยื่การืทานยื่า หรื ้อฉ ีดยื่า ส ่วีนใหญ ่อาการือ ักเสบุจะลดลง 

แตุ่จะยื่ังไม่หายื่ขาด การืปฏิิบุัตุิตุัวีเป็นสิ�งสำาคััญมากนะคัรืับุ

  ตุ้องหลีกเลี�ยื่งสาเหตุุที�ทำาให้เจ็บุ เช่ื้น ยื่กของหนัก บิุดข้อม้อ

หรื้อสิ�งที�ทำาให้มีการืเคัล้�อนไหวีอยื่่างรืุนแรืง

  บุรืิหารืโดยื่ยื่้ดเหยื่ียื่ด เคัล้�อนไหวีข้อม้อ นิ�วีม้อแบุบุเบุา ๆ  

จนกวี่าอาการืเจ็บุบุรืรืเทาลง

  เม้�ออาการืเรืิ�มดีข่�น กดไม่เจ็บุ เคัล้�อนไหวีไม่เจ็บุแล้วี 

ให้บุรืิหารืเอ็นกล้ามเน้ �อเพี้ �อเพีิ �มคัวีามแข็งแรืงโดยื่การืบุีบุล่กบุอล 

สปรืิงข้อม้อชื้้า ๆ คั่อยื่ ๆ เพีิ�มข่�นคัวีามเรื็วีละน้อยื่ 

  หลังจากบุีบุล่กบุอลไม่เจ็บุ ให้บุรืิหารืเอ็นข้อม้อโดยื่

กรืะดกข้อม้อ และหมุนข้อม้อเอียื่งไปทางนิ�วีหัวีแม่ม้อสลับุเอียื่งไปทาง

นิ�วีก้อยื่ 3-5 คัรืั�งก่อน แล้วีคั่อยื่ ๆ เพีิ�มจำานวีนคัรืั�งข่�น

 การืฟ้�นฟ่สมรืรืถืสภาพีมีจำาเป็นอย่ื่างมาก ในการืจะกลับุไปเล่น

กอล์ฟได้อยื่่างปกตุิและปลอดภัยื่ ข้อม้อคัวีรืใชื้้การืได้ปรืะมาณ 90% 

เม้�อเทียื่บุอาการืก่อนบุาดเจ็บุคัรืับุ

ตอบ
 สิ�งที�คุัณเล่ามาแสดงว่ีา กรืะด่กที�หักติุดแล้วีคัรัืบุ 

เหล้อแตุ่การืฟ้ �นฟ่กล้ามเน้ �อและเน้ �อเยื่้ �อบุรืิเวีณรือบุๆ 

ที �กรืะด่กหัก กรืณีบุาดเจ็บุไม่รืุนแรืง ใชื้้เวีลาปรืะมาณ 

6 สัปดาห์นับุจากเรืิ�มรืักษา แนะนำาให้ทำากายื่ภาพีตุามที�

แพีทยื่์แนะนำาอยื่่างเคัรื่งคัรืัด หากไม่มีอาการืเจ็บุก็สามารืถื

เพีิ�มการืลงนำ�าหนักให้มากข่�นทีละน้อยื่ ๆ โดยื่การืเดินปกตุิ 

เป็นการืเดินเรื็วี จนเป็นการืวีิ�งชื้้า ๆ และเม้�อวี้�งได้ดีแล้วี 

ก็น่าจะกลับุไปซึ่้อมกีฬาแบุบุปกตุิได้คัรืับุ

ถาม
 นิ �วีชื้ ี � เท ้าซึ่ ้ายื่ผิมหักผิิดรื ่ปตุอนเตุะ

ฟุตุบุอลกับุเพี้�อนไปหาหมอแล้วี หมอให้ดามลวีด

เปน็รืะยื่ะเวีลาปรืะมาณเด้อนเศษ กลับุไปหาหมอ 

หมอให้ถือดลวีดออกแล้วีฝึกกรืะดิกนิ�วีเท้าแล้วีเรืิ�ม

เดินลงนำ�าหนักที�เท้าที�ละนิด คัำาถืามก็ค้ัอ ผิมจะกลับุ

ไปเตุะฟุตุบุอลได้เม้�อไหร่ืและตุ้องใช้ื้รืะยื่ะเวีลาพัีกฟ้�น

นานไหม

ถาม
 ผิมมีปัญหาเร้ื�องปวีดคัอ 

ปวีดหลังชื้่วีงบุนส่วีน T ตุอนนั �ง

หรื ้อยื่ ้นนานๆ ม ีอาการืม ่นห ัวี 

เวีียื่นหัวี และปวีดหัวีขมับุตุลอดเวีลา 

เวีลาก้มหน้าแล้วีเงยื่มีอาการืมีน 

แน่นหัวี เป็นมาปรืะมาณ 2 อาทิตุยื่์ 

หมอนัดให้ยื่ารืักษาแตุ่ผิมไม่ได้ไป

ตุ่อและตัุ�งใจจะซ้ึ่�อยื่าคัลายื่กล้ามเน้�อ

มาทาน อยื่ากทรืาบุวี่าหากปล่อยื่ไวี้

จะหายื่เองได ้หรื ้อไม ่ แล ้วีหาก

ปล่อยื่ไว้ีนานๆ จะอันตุรืายื่หร้ือไม่คัรัืบุ 

ตุ้องเจอหมอเฉพีาะทางหรื้อไม่ 

กลัวีว่ีามันเร้ื�อรัืงจนเป็นอันตุรืายื่คัรัืบุ
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 สำาหรืับุผิ่้ที �จำาเป็นตุ้องอยื่่่ในสถืานที�ที �มีคัวีามเสี�ยื่ง 

คัวีรืสวีมหนา้กากสลับุกับุการือย่่ื่ในบุริืเวีณที�มีอากาศถ่ืายื่เทได้ดี 

เพี้�อลดคัวีามเข้มข้นของปรืิมาณแก๊สหุงตุ้มที�อาจก่อให้เกิด

อันตุรืายื่ตุ่อสุขภาพี

  กรืณีผิ่้ปรืะสบุเหตุุโดนแก๊สหุงตุ้มแบุบุเข้มข้นที�อยื่่่

สภาพีของเหลวีบุรืิเวีณผิิวีหนัง จะมีคัวีามรื่้ส่กเยื่็นในชื้่วีงแรืก 

และแสบุร้ือนคัล้ายื่หมิะกัดเม้�อสมัผัิสเปน็เวีลานาน แก้ไขได้โดยื่

ทำาให้รื่างกายื่บุรืิเวีณนั�นอุ่นข่�น โดยื่การืแชื้่นำ�าที�อุณหภ่มิส่งกวี่า 

41 องศาเซึ่ลเซึ่ียื่ส และรืีบุส่งแพีทยื่์ทันที

  กรืณีแก๊สหุงตุ้มเข้าตุา ให้ล้างตุาด้วียื่นำ�าอุ่นอย่ื่างน้อยื่ 

15 นาที ถือดคัอนแทคัเลนส์ออก (ถื้ามี) เปิดเปล้อกตุาให้

เปล้อกตุาอย่่ื่ห่างจากล่กตุาเพ้ี�อการืทำาคัวีามสะอาดให้ได้มากที�สุด 

และพีบุแพีทยื่์โดยื่ทันที

  กรืณีพีบุผิ่้ปรืะสบุเหตุุส่ดดมหรื้อรืับุแก๊สหุงตุ้มจน

หมดสตุิ ตุ้องเคัล้�อนยื่้ายื่ผิ่้ปรืะสบุเหตุุไปยื่ังที�มีอากาศถื่ายื่เท 

หากมีอาการืหายื่ใจผิิดปกติุหร้ือหยุื่ดหายื่ใจ ให้ผิายื่ปอดหร้ือใช้ื้

อุปกรืณ์ชื้่วียื่ในการืหายื่ใจ และรืีบุนำาส่งแพีทยื่์ทันที

“แก๊๊สร่ั่�ว” อ่นตรั่ายท่ี่�มาก่๊บความเง่ียบ
 อันตุรืายื่จากการืส่ดดมแก๊สหุงตุ้ม ทั�งแบุบุ

บุรืรืจุถื ังหรื้อแก๊สรืถืยื่นตุ์ (LPG) ที �ม ีส ่วีนผิสมของ

ไฮโดรืคัาร์ืบุอน 2 ชื้นิด ค้ัอ โพีรืเพีนและบิุวีเทน หากส่ดดม

เข้าไปจะส่งผิลให้ปรืิมาณออกซึ่ิเจนในปอด ในเล้อด 

และในเน้�อเยื่้�อตุ่างๆ ลดลง ทำาให้เกิดคัวีามผิิดปกตุิ

ของรืะบุบุปรืะสาทส่วีนกลาง เกิดอาการืหายื่ใจสั �น

หัวีใจเตุ้นเรื็วี ม่นงง ปวีดศีรืษะ คัล้ �นไส้ อาเจียื่น 

ทรืงตัุวีไม่อย่่ื่ หากขาดออกซิึ่เจนตุ่อเน้�องในรืะยื่ะเวีลานาน 

อาจเกิดอาการืชื้ัก หมดสตุิ และเสียื่ชื้ีวีิตุในที�สุด

 สิ�งสำาคััญค้ัอไม่คัวีรืนำาแก๊สหุงตุ้มไปใช้ื้ผิิดปรืะเภท เพีรืาะการืเผิาไหม้ของแก๊สหุงตุ้ม ก่อให้เกิด

แก๊สพิีษหลายื่ชื้นิดที�เป็นอันตุรืายื่ตุ่อสุขภาพี โดยื่เฉพีาะการืส่ดดมแบุบุที�ผ้่ิปรืะสบุเหตุุไม่ร้่ืตัุวี อาจเกิดการื

ขาดออกซึ่ิเจนเฉียื่บุพีลัน หมดสตุิและเสียื่ชื้ีวีิตุในเวีลาตุ่อมา นอกจากนี�เม้�อส่ดดมแก๊สหุงตุ้มจะผิ่าน

ทางปอดไปส่่กรืะแสเล้อดเป็นเวีลานาน พีิษที�เกิดจะไปสะสมในอวีัยื่วีะส่วีนที�มีไขมันในปรืิมาณส่งนั�น

คัอ้สมอง รืวีมถ่ืงพีบุการืสะสมที� ตุับุ หัวีใจ ไตุ เป็นสาเหตุุหน่�งของการืเสียื่ชื้ีวีิตุ กรืณีพีบุแก๊สรืั�วีให้อยื่่่

ในบุรืิเวีณที�ปลอดภัยื่ หรื้อหากเหตุุการืณ์ยื่ังไม่ดีข่�นหรื้อเลวีรื้ายื่ลงให้แจง้หน่วียื่ฉุกเฉนิที�เบุอรื ์191 หร้ือ 

199 ทันที

Health Tips
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กิิน.อยู่่�.ได้้ at สามเสน
 รื้านอาหารืไทยื่ในสไตุล์ Classic Thai Food เกิดจากการืรืวีมตุัวีของ

เพ้ี�อนนักกินที�มีเป้าหมายื่เดียื่วีกัน ค้ัอ การืทำาอาหารืไทยื่ที�เน้นคุัณภาพี คัวีามพิีถีืพิีถัืน 

และมีรืสนิยื่ม สาขาแรืกอยื่่ ่ที �จังหวีัดเชื้ียื่งใหม่ ซึ่่ �งได้การืตุอบุรืับุอยื่่างดีมาก

กับุอาหารืไทยื่แท้ๆ ที�ทำาให้เรืารื่้ส่กเหม้อนได้ยื่้อนกลับุไปสมัยื่เด็ก บุางเมน่ก็เป็น

อาหารืที�หารืับุปรืะทานได้ไม่ง่ายื่นักตุามคัอนเซึ่็ปตุ์ของรื้านที�วี่า

อาหารไทยู่...ท่�ทำาให้เรานึกิยู้่อนถึึงวัันวัาน
อาหารไทยู่...ท่�อยู่่�ในควัามทรงจำำา
อาหารไทยู่...ท่�อยู่่�ได้้ตลอด้กิาล

อาหารไทยู่...ท่�เป็็นรสชาติท่�แท้จำริง

 ทางรื้านให้คัวีามสำาคััญกับุการืตุกแตุ่งทุกรืะเบุียื่ดนิ �วี 

ด้วียื่บุรืรืยื่ากาศโทนสีนำ�าเงิน ให้คัวีามรื่้ส่กเยื่็นตุา ปรืะดับุด้วียื่จาน

และเชื้ิงเทียื่นวีินเทจนำาเข้าจากตุ่างปรืะเทศ รืับุรืองวี่ามาแล้วีตุ้อง

ได้รืับุคัวีามปรืะทับุใจกลับุไปอยื่่างแน่นอน

เมน่แนะนำา

ข้้าวัผััด้พริกิเผัาป็ลาสลิด้ 
 ข้าวี Rice berry ผิสมข้าวี

หอมมะลิ ปลาสลิดทอดเอาแตุ่เน้�อชื้ิ�น

พีอดีคัำา ผิัดคัลุกเคัล้ากันจนทั�วี เสิรื์ฟคั่่

กับุเคัรื้�องเคัียื่ง และมะนาวีที�จะชื้่วียื่ด่ง

รืสชื้าตุิของปลาสลิดให้โดดเด่นยื่ิ�งข่�น

แกิงรัญจำวัน 
 อาหารืชื้าวีวีังที�มีมาแตุ่สมัยื่

รืัชื้กาลที� ๕ เคัรื้�องปรืุงที�สำาคััญ คั้อ 

นำ�าพีรืิกกะปิที�ให้รืสจัดจ้าน เน้นคัรืบุรืส

ทั�งเผิ็ด เปรืี�ยื่วี และเคั็ม  เสิรื์ฟพีรื้อม

ข้าวีสวียื่รื้อนๆ เมน่นี�มาแล้วีจะตุ้องสั�ง 

ห้ามพีลาดเด็ดขาด

กิระท้อนลอยู่แก้ิวั 
 ของหวีานคัลายื่ร้ือน เน้�อกรืะท้อน

นุ่มละลายื่ในปาก ทานกับุนำ�าแข็งบุดยื่ิ�งเยื่็น

ช้ื้�นใจมากๆ เป็นการืจบุม้�ออาหารืนี�ได้อย่ื่าง

สมบุ่รืณ์แบุบุ

นำ�าพริกิป็ลาท่ยู่�างผัักิสด้
 อาหารืยื่อดฮิตุของทุกภาคั 

ปลาท่ย่ื่างจนหอมฉุยื่ แกะเน้�อใส่ลงคัรืก

โขลกในนำ�าพีรืิก ก็จะได้นำ�าพีรืิกปลาท่

ที�แสนอรื่อยื่  มีคัรืบุทุกรืส เผิ็ด เปรืี�ยื่วี 

หวีาน และเคั็ม ไม่วี่าจะทานเล่นหรื้อ

นำามาคัลุกกับุข้าวีสวียื่ร้ือนๆ หร้ือผัิกสด

ผิักลวีกก็เจรืิญอาหารือยื่่างดี

รสชาติิ 
บรรยากาศ
บริการ
ความสะอาด
ท่ี่�จอดรถ
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เมื่่�อลููกน้้อยแหวะน้มื่ 
   คุุณแมื่่คุวรทำำ�อย่�งไร?

นมผสีมทีี่�ให้ัแที่นอั�จจะมีปััญหั�ย่่อัย่ย่�ก
กว่�นมแม่ ก็อั�จเป็ันสี�เหัตุุที่ำ�ให้ั
ลูกแหัวะนมแม่ไดู้ง่่�ย่ อั�จลอัง่เปัลี�ย่น
สูีตุรนมผสีมเลือักใช้้นมเด็ูกสีำ�หัรับ
เด็ูกทีี่�มีปััญหั�ก�รย่่อัย่ไดู้
ถ้้�คุณแม่ปัฏิิบัติุตุ�มคำ�แนะนำ�
และยั่ง่อั�ก�รไม่ดีูข้ึ้�น สี�ม�รถ้
พ�ลูกม�พบกุม�รแพที่ย์่
เพื�อัตุรวจหั�สี�เหัตุุขึ้อัง่
ก�รแหัวะนม

 คัุณแม่หลายื่ๆ คัน อาจเป็นกังวีลกับุอาการืตุ่างๆ ของล่กน้อยื่ แตุ่หารื่้ไม่การืแหวีะนมก็เป็นอีกอาการืที�ตุ้อง

รืะวีังแตุ่จะอันตุรืายื่มากน้อยื่แคั่ไหนและมีวีิธ์ีสังเกตุคัวีามผิิดปกตุิของอาการืล่กน้อยื่ได้อยื่่างไรื

 ในทารืกแรืกเกิด โดยื่เฉพีาะใน 4 เด้อนแรืก จะมีโอกาสแหวีะนมได้ส่ง เพีรืาะทารืกกินนมในปรืิมาณมาก 

ในขณะที�คัวีามจุของกรืะเพีาะยัื่งน้อยื่ และกล้ามเน้�อห่ร่ืดของหลอดอาหารืยัื่งทำางานได้ไม่เต็ุมที� โดยื่เฉพีาะท่านอนหงายื่ 

ก็จะยื่ิ�งทำาให้เกิดการืแหวีะนมได้ หรื้อแม้แตุ่มีอาการือาเจียื่นรื่วีมได้บุ้าง ซึ่่�งส่วีนใหญ่คัวีรืจะหายื่ไปได้เอง ภายื่ในอายืุ่ 

12 - 18 เด้อน และอาการืแหวีะนมเป็นอาการืปกติุของทารืกที�อาจพีบุได้ ถ้ืาแหวีะนมคัรัื�งละน้อยื่ 2-3 คัรัื�งตุ่อวัีนยัื่งถ้ือว่ีาปกติุ 

และหากทารืกนำ�าหนักข่�นปกตุิ ไม่มีอาการืผิิดปกตุิใดๆ ที�เป็นสัญญาณบุอกโรืคัอันตุรืายื่ เชื้่น อาเจียื่นพีุ่ง ท้องอ้ดตุ่ง 

อาเจียื่นปนเล้อด ขับุถื่ายื่ผิิดปกตุิ หรื้อนำ�าหนักไม่ข่�น คัวีรืปรื่กษากุมารืแพีทยื่์

ทำำ�อย่�งไรเมื่่�อลููกน้้อยแหวะน้มื่บ่่อย
อยื่่าปล่อยื่ให้หิวีนานมากเกินไป จะทำาให้ล่กรืีบุด่ดนม รืีบุกล้น 

  ทำาให้กล้นลมเข้าไปในกรืะเพีาะอาหารืมากเกินไป จะทำาให้แหวีะง่ายื่

ป้อนนมชื้้าๆ คั่อยื่ๆ ไล่ลมออกจากกรืะเพีาะอาหารื

  รืะหวี่างให้นมบุ่อยื่ๆ

จัดท่าให้นมโดยื่ยื่กศีรืษะส่งข่�นจากลำาตุัวี หลังอิ�มนม

  จับุนั�ง 20-30 นาที ให้เรือ ก่อนให้นอนรืาบุ

นอนตุะแคังด้านซึ่้ายื่ เพี้�อให้นมเข้ามาอยื่่่ใน

  กรืะเพีาะอาหารืได้เตุ็มที�

ลดการืเคัล้�อนไหวีแรืงๆ ของรื่างกายื่หลังอิ�มนม
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จริั่งีหรืั่อไม่? กิ๊นข้้าวเหน่ยวก๊รั่ะต้้นความง่ีวงี
จริั่งี ก๊ารั่กิ๊นข้้าวเหน่ยวม่ผลต่อความร้้ั่สึก๊ง่ีวงี
 เน้�องจากข้าวีทุกชื้นิดมีคัาร์ืไบุไฮเดรืตุเป็นส่วีนปรืะกอบุถ่ืง 80 เปอร์ืเซ็ึ่นต์ุ ข้าวีเจ้ามีสารื

อะไมโลสอย่่ื่ส่ง เม้�อข้าวีเจ้าเข้าส่่รืะบุบุลำาไส้รื่างกายื่จะยื่่อยื่คัารื์โบุไฮเดรืตุให้กลายื่เป็นนำ�าตุาล

โมเลกุลเล็กนั�นค้ัอนำ�าตุาลกล่โคัสและซ่ึ่โคัรืส เม้�อปริืมาณนำ�าตุาลในเล้อดส่งข่�นร่ืางกายื่จะทำาการื

หลั�งฮอรื์โมนอินซึ่่ลินออกมาโดยื่อัตุโนมัตุิ เพี้�อรืักษาคัวีามสมดุลของรืะดับุนำ�าตุาลให้เป็น

ปกตุิ ขณะที�อินซึ่่ลินหลั�งออกมาสารืชื้้�อเซึ่โรืโทนิน  และเมลาโทนินก็จะหลั�งออกมาเชื้่นกัน 

ซึ่่�งสารืชื้นิดนี�ที�ทำาให้เกิดอาการืง่วีง ซึ่่�งเป็นเรื้�องปกตุิหลังรืับุปรืะทานอาหารื

 ข้าวีเหนียื่วีเม้�อเข้าส่่รืะบุบุลำาไส้รื่างกายื่จะมีกรืะบุวีนการืยื่่อยื่นานกวี่าปกตุิ พีอยื่ิ�งนานรื่างกายื่ก็หลั�งสารืเซึ่โรืโทนินและเมลาโทนิน 

ทำาให้เกิดอาการืง่วีงมากข่�นเป็นรืะยื่ะเวีลานานกวี่าการืกินข้าวีสวียื่

 ดังนั �นสรืุปได้วี่าข้าวีเหนียื่วีมีสารืบุางชื้นิดที �ทำาให้รื่างกายื่ใชื้้รืะยื่ะเวีลาในการืยื่่อยื่นานกวี่าข้าวีเจ้า และกรืะตุุ ้นหลั �งสารื

คัวีามง่วีงออกมามากกวี่าและนานกวี่านั�นเอง

จริั่งีหรืั่อไม่? กิ๊นอาหารั่ม่งีสวิร่ั่ติ ที่ำให้ส้ข้ภาพด่ี
ไม่จริั่งี ก๊ารั่ที่านอาหารั่ม่งีสวิร่ั่ติเป็็นเวลานาน จะที่ำให้ร่ั่างีก๊ายข้าดีสารั่อาหารั่
          และม่โอก๊าสเส่�ยงีท่ี่�จะเกิ๊ดีโรั่คบางีชนิดี เช่น
 • เสี�ยื่งตุ่อการืขาดโปรืตีุนหร้ือกรืดอะมิโนบุางชื้นิดจะทำาให้กล้ามเน้�อเหี�ยื่วีและเสียื่มวีลกล้ามเน้�อ

 • ขาดวีิตุามินบุี 12 ซึ่่�งเป็นตุัวีชื้่วียื่ในการืเจรืิญเตุิบุโตุของเซึ่ลล์ปรืะสาท

 • รื่างกายื่ได้รืับุไฟเบุอรื์ส่งเกินไป ทำาให้อาหารืไม่ยื่่อยื่และมีสิ�งตุกคั้างในท้องนานจนเกินไป

 • ในเพีศชื้ายื่อสุจิจะไม่แข็งแรืงเพีรืาะการืรัืบุปรืะทานถัื�วีเหล้องหร้ือเตุ้าห้่เป็นรืะยื่ะเวีลานาน ๆ

ทำาให้ได้รืับุสารือาหารืที�กรืะตุุ้นฮอรื์โมนเพีศลดลง

 อาหารืมังสวีิรืัตุิคัวีรืรืับุปรืะทานอยื่่างถื่กวีิธ์ี คัวีรืรืับุปรืะทานอาหารืให้คัรืบุทั�ง 5 หม่่ และเพีียื่งพีอตุ่อคัวีามตุ้องการืของรื่างกายื่ 

รื่วีมกับุการืออกกำาลังกายื่อยื่่างสมำ�าเสมอ เพีียื่งเท่านี�สุขภาพีก็จะดี

 บุะหมี�ก่�งสำาเรื็จรื่ป 1 ซึ่องมีสารือาหารืหลักอยื่่่น้อยื่มาก ซึ่่�งแน่นอนวี่าไม่เพีียื่งพีอตุ่อ

คัวีามตุ้องการืของรื่างกายื่ แม้ในบุะหมี�ก่�งสำาเรื็จรื่ปจะมีคัารื์โบุไฮเดรืตุ ไขมัน เกล้อแรื่ และไฟเบุอรื์ 

แตุ่ก็มีผิงชื้่รืสในปรืิมาณที�ส่งมาก ฉะนั�นหากปล่อยื่ให้รื่างกายื่ชื้ินกับุสารือาหารืเหล่านี�บุ่อยื่คัรืั�ง 

รื่างกายื่เรืาก็จะขาดสารือาหารืที�สำาคััญ ๆ ไป

ม่สารั่ก่๊อมะเร็ั่งี
 ในบุะหมี�ก่�งสำาเรื็จรื่ปมักพีบุสารืสไตุโรืโฟม (Styrofoam) 

เป็นสารืเคัมีที�พีบุในกล่องโฟมและพีลาสติุกหลายื่ๆชื้นดิ  ซ่ึ่�งสารืเคัมี

ชื้นิดนี�มีอันตุรืายื่และเข้าไปกรืะตุุ้นเซึ่ลล์มะเรื็งในรื่างกายื่ให้เจรืิญ

เตุิบุโตุเรื็วีข่�น

โซเด่ียมและผงีช้รั่สส้งี
 บุะหมี �ก ่ �งสำาเรื็จรื่ปมีผิงชื้่รืสและโซึ่เดียื่มอยื่่ ่ส ่งมาก 

และหากรื่างกายื่มีโซึ่เดียื่มส่งเกินไป จะมีโอกาสเสี�ยื่งกับุโรืคัหัวีใจ 

คัวีามดันโลหิตุส่ง ไตุวีายื่ และโรืคัอัมพีาตุ ถื่งแม้ผิงชื้่รืสและ

คัวีามเคั็มจะเสรืิมรืสชื้าตุิของอาหารืกลมกล่อมมากยื่ิ�งข่ �นก็ตุาม 

ผิงชื้่รืสอาจรืับุปรืะทานในปรืิมาณส่งอยื่่างเฉียื่บุพีลัน โดยื่อาจ

เกิดอาการืวีิงเวีียื่นศีรืษะ อาเจียื่น หน้าแดงกำ�า คััน

ลดีป็รั่ะสิที่ธิิภาพรั่ะบบภ้มิค้้มก่๊น
 โพีรืไพีลีน ไกลคัอน (Propylene Glycol) หรื้อ พีีจี ที�มีใน

บุะหมี�ก่�งสำาเรื็จรื่ป จะก่อกวีนรืะบุบุภ่มิคัุ้มกันของรื่างกายื่ ทำาให้รืะบุบุ

ภ่มิคุ้ัมกันทำางานไม่เต็ุมปรืะสิทธิ์ภาพี อาจเป็นสาเหตุุของโรืคัแทรืกซ้ึ่อน 

เน้�องจากสารืโพีรืไพีลีน ไกลคัอนซึ่่มซึ่ามส่่ตุับุ ไตุ หัวีใจ ได้ง่ายื่อีกด้วียื่

ก่อกวีนรืะบุบุยื่่อยื่อาหารือัตุรืาการืเผิาผิลาญพีลังงานในรื่างกายื่ลดลง

 เน้ �องจากบุะหมี �ก่ �งสำาเรื็จรื่ปมีแป้งและคัารื์โบุไฮเดรืตุ

เป็นส่วีนปรืะกอบุหลัก ซึ่่�งจัดวี่าเป็นอาหารืที�ยื่่อยื่ยื่าก และส่งผิลตุ่อ

รืะบุบุลำาไส้และรืะบุบุยื่่อยื่อาหารื เพีรืาะสารือาหารืพีวีกเหล่านี�เคัล้�อน

ที�ในลำาไส้ได้ยื่าก ทั�งมีสารืสังเคัรืาะห์ สารืแตุ่งกลิ�น แตุ่งสี และสารืกันบุ่ด 

ที�มีส่วีนทำาให้อัตุรืาการืเผิาผิลาญพีลังงานในร่ืางกายื่ (Metabolism Rate) 

ถืดถือยื่ลงจนเกิดภาวีะคัวีามเสี�ยื่งนำ�าหนักเกินได้ในที�สุด

จริั่งีหรืั่อไม่? บะหม่�กึ๊�งีสำเร็ั่จร้ั่ป็อ่นตรั่ายต่อร่ั่างีก๊าย
จริั่งี บะหม่�กึ๊�งีสำเร็ั่จร้ั่ป็อ่นตรั่าย ควรั่รั่ะว่งีเรืั่�องีความถ่�และป็ริั่มาณ
       ก๊ารั่ร่ั่บป็รั่ะที่านสารั่อาหารั่ไม่ครั่บถ้วน
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 คัณะแพีทยื่์ พียื่าบุาล และเจ้าหน้าที� 

โรืงพียื่าบุาลวีิชื้ัยื่ยืุ่ทธ์ รื่วีมในพีิธ์ีเปิดป้ายื่ศาลา

การืเปรืียื่ญและพีิธ์ีทำาบุุญอายืุ่วีัฒนมงคัล 

“ดรื.อไุรืศรีื คันง่สขุเกษม”ณ วีดัมหาจุฬาลงกรืณ

รืาช่ื้ทิศ มหาวิีทยื่าลัยื่มหาจุฬาลงกรืณรืาชื้วิีทยื่าลยัื่ 

ตุำาบุลลำาไทรื อำาเภอวีังน้อยื่ จังหวีัดพีรืะนคัรื

ศรืีอยืุ่ธ์ยื่า พีรืะพีรืหมบุัณฑ์ิตุ (ป.ธ์.๙,ศ.,ดรื.,

รืาชื้บัุณฑิ์ตุกิตุติุมศักดิ์ , อัคัคัมหาบัุณฑิ์ตุ) 

กรืรืมการืมหาเถืรืสมาคัม ปรืะธ์านศ่นยื่์พีรืะ

ปริืยัื่ติุนิเทศก์แห่งคัณะสงฆ์ไทยื่ ปรืะธ์านสภาสากล

วัีนวิีสาขบุ่ชื้าโลก เจ้าอาวีาสวัีดปรืะยุื่รืวีงศาวีาส

วีรืวิีหารื ผิ่้รืักษาการืแทนเจ้าคัณะใหญ่หนกลาง

เป็นปรืะธ์านและกล่าวีสัมโมทนียื่กถืา เรื้ �อง 

‘แรืงบุันดาลใจในการืสรื้างวีัดมหาจุฬาฯ

 โรืงพียื่าบุาลวีิชื้ัยื่ยืุ่ทธ์ นำาโดยื่นายื่แพีทยื่์ ปรืะพีจน์ 

คัล่องส้่ศ่ก คัณะแพีทยื่์ พียื่าบุาล เจ้าหน้าที� และผ่ิ้มีจิตุศรัืทธ์า 

และชื้าวีมจรื. รื่วีมแรืง รื่วีมใจ ทำาปรืะโยื่ชื้น์ในโคัรืงการืห่างไกล

โรืคัอันตุรืายื่ Covid-19 ในกิจกรืรืม “Big Cleaning Day” ในการื

ทำาคัวีามสะอาดพี้�นที �บุรืิเวีณรือบุๆ มหาวีิทยื่าลัยื่ รืวีมถื่งอาคัารื

และพี้�นที�ส่วีนกลาง เพี้�อป้องกันการืแพีรื่รืะบุาดของฆ่าเชื้้�อไวีรืัส 

ณ มหาวีิทยื่าลัยื่มหาจุฬาลงกรืณรืาชื้วีิทยื่าลัยื่ วีังน้อยื่ อยืุ่ธ์ยื่า

โครั่งีก๊ารั่ห่างีไก๊ลโรั่คอ่นตรั่าย Covid -19 
ในกิ๊จก๊รั่รั่ม “Big Cleaning Day”

พิธ่ิเปิ็ดีป้็ายศาลาก๊ารั่เป็ร่ั่ยญ
และพิธ่ิที่ำบ้ญอาย้ว่ฒนมงีคล



19VICHAIYUT
Newsletter 2020

 คัณะผ้่ิบุริืหารื แพีทย์ื่ พียื่าบุาล และเจ้าหน้าที� โรืงพียื่าบุาลวิีชัื้ยื่ยุื่ทธ์ ขอขอบุคุัณ ทุกกำาลังใจจากทุกภาคัส่วีนที�ร่ืวีม

เ ป็นหน่� ง ในการืฝ่าวีิกฤตุโคัวีิด-19 ไปด้วียื่กัน ทางโรืงพียื่าบุาลได้ รืับุมอบุอุปกรืณ์ ในการืปฎิบุัตุิ งาน เชื้่น 

เทคัโนโลยื่ีในการืคััดกรืองผ่ิ้ป่วียื่ แอลกอฮอล์ทำาคัวีามสะอาด  แอลกอฮอล์ล้างม้อ ชืุ้ด PPE หน้ากากป้องกันละออง 

ตุ่้ป้องกันเชื้้�อโคัวีิด รืวีมถื่งอาหารื เคัรื้�องด้�ม ขนมตุ่างๆ และเงินบุรืิจาคั นี�เป็นเพีียื่งภาพีส่วีนหน่�งของผิ่้มีอุปการืะคัุณกับุ

โรืงพียื่าบุาลเทา่นั�น โรืงพียื่าบุาลวีชิื้ยัื่ยื่ทุธ์จะขอรืว่ีมเปน็หน่�งในหนว่ียื่งานพียื่าบุาลที�จะสนบัุสนนุใหผ้ิา่นพีน้วีกิฤตุนิี�โดยื่เรืว็ีที�สดุ  

ร่ั่วมบริั่จาค



สิทธ�พ�เศษ สำหรับคณะแพทย�และบุคลากร โรงพยาบาลว�ชัยยุทธ

รับส�วนลดสูงสุด 1,800,000 บาท*
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