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กองบรรณาธิิการ

	 หลายคนอาจจะไม่่เคยได้้ยินหรืือร้้ืจักกับโรืคลม่หลับม่าก่อน	เพรืาะเป็็นโรืคท่ี่�เกิด้จากความ่ผิิด้ป็กติิของการืนอนหลับ	

ที่ำาให้รื่างกายเกิด้ความ่รื้้สึึกง่วงเกินกว่าจะติ้านที่านได้้	อ่กที่ั�งยังเป็็นโรืคที่่�จะอย้่กับผิ้้ป็่วยไป็ติลอด้ชี่วิติ	โด้ยสึ่งผิลกรืะที่บ

โด้ยติรืงกับคุณภาพชี่วิติของผิ้้ป็่วย	เชี่นในกรืณ่ของผิ้้ป็่วยหญิิงรืายหนึ�งที่่�ได้้ม่าเล่าป็รืะสึบการืณ์ของโรืคลม่หลับให้เรืาฟััง	

เธออายุเพ่ยง	19	ป็ี	และเคยป็รืะสึบอุบัติิเหติุจากโรืคลม่หลับจนรืถเสึ่ยหลักข้าม่เกาะกลาง	เป็็นเหติุให้ม่่ผิ้้บาด้เจ็บหลายรืาย	

แติ่เครืาะห์ด้่ที่่�ไม่่ม่่ใครืเสึ่ยชี่วิติ	เรืาม่าที่ำาความ่รื้้จักโรืคลม่หลับกันนะคะ

จุุดเร่ิ่�มต้้นของอาการิ่โริ่คลมหลับ
เก่ดข้�นได้อย่่างไริ่ 	 ย ้อนกล ับไป็สึม่ ัยเป็ ็นน ัก เรื ่ยนชี ั �นป็รืะถม่	

ม่่อาการืหลับในห้องเรื ่ยนบ่อยครืั �ง	 จนที่างโรืงเรื ่ยน

ขอพบผิ้้ป็กครืองเพื �อสึอบถาม่อาการืหลับในเวลาเรื่ยน	

แติ่ที่างคุณพ่อคุณแม่่คิด้แค่ว่าล้กคงม่่อาการืแค่ข่�เซาเท่ี่านั�น	

ไม่่ได้้รื้้สึึกว่าติ้องไป็พบแพที่ย์เพื�อที่ำาการืรืักษาเพรืาะไม่่ได้้

ม่่อาการืรืุนแรืงอย่างอื�นค่ะ	แติ่ที่่�ที่รืาบว่าเป็็นโรืคน่�ก็ติอนที่่�	

ขับรืถไป็ป็รืะสึบอุบัติิเหติุม่า	จึงได้้เล่าเหติุการืณ์ติ่างๆ	

ให้คุณหม่อฟััง	คุณหม่อก็เลยม่่ความ่สึงสึัยว่าเรืาอาจเป็็น

โรืคลม่หลับ

อัันตรายจากการง่่วง่นอันผิิดปกติ
“โรคลมหลับ”
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ความถ่ี่�ในการิ่นอนหลับในห้องเร่ิ่ย่นมากน้อย่เท่่าไริ่
	 หลับทุี่กคาบเร่ืยนก็ว่าได้้	หลับทุี่กวัน	หนึ�งวันม่่พฤติิกรืรืม่แบบน่�เกิน	5	ครัื�ง	อย่้ด่้ๆ	ก็จะม่่ความ่ร้้ืสึึก

เพล่ยจนอยากนอน	ในบางครืั�งนั�งคุยกันอย้่ด้่ๆก็หลับไป็เลย	นั�งที่านอาหารื	กำาลังเค่�ยวๆ	อย้่ก็หลับได้้

ขั�นต้อนการิ่รัิ่กษาโริ่คลมหลับ
เป็็นอย่่างไริ่บ้าง

	 คุณหม่อให้เข้ารืับการืติรืวจโด้ยวิธ่	 sleep	lab	คือ	

ม่านอนที่่�โรืงพยาบาลเป็็นเวลา	1	คืน	หรืือเป็็นเวลา	9	ชีั�วโม่ง	

ติั�งแติ่เวลา	21.00น.	–	06.00น.	เม่ื�อติื�นขึ�นม่าก็ที่ด้สึอบทีุ่กๆ	

2	ชีั�วโม่ง	5	ครืั�ง	ในแติ่ละครืั�งที่่�ที่ด้สึอบการืนอนหลับใชี้เวลา	

15	นาท่ี่	ถ้าม่่การืหลับแสึด้งว่าม่่อาการืของโรืค	ผิลการืที่ด้สึอบ	

คือ	หลับทีุ่กครืั�ง	และใชี้เวลาก่อนการืหลับแติ่ละครืั�งเพ่ยง	3	

นาที่่	ที่ำาให้ติ้องเข้าขั�นติอนการืรืักษาในอันด้ับติ่อไป็โด้ยการื

รืับป็รืะที่านยารื่วม่กับการืด้้แลของคุณหม่ออย่างใกล้ชีิด้ค่ะ

ริ่บกวนเล่าย้่อนเหตุ้การิ่ณ์์ท่่�ขับริ่ถี่ป็ริ่ะสบอุบัต่้เหตุ้
ในครัิ่�งนั�นว่าม่สาเหตุ้หรืิ่อเหตุ้การิ่ณ์์อย่่างไริ่บ้าง

	 ในวันนั�นก็นัด้เพื�อนๆไป็ที่านอาหารืติาม่ป็กติิค่ะ	พอที่านเสึรื็จก็แยกย้ายกัน

กลับบ้าน	ติอนนั�นยังไม่่ม่่อาการืเพล่ยหรืือง่วงเลยแม้่แต่ินอ้ย	ขับรืถกลับบ้านติาม่ป็กติิอย่้ด่้ๆ	

ภาพติัด้ไป็เลย

ริ่ะย่ะเวลาท่่�ร้้ิ่ส้กตั้วว่าต้นเองเร่ิ่�มเพล่ย่
หรืิ่อเร่ิ่�มง่วงก่อนท่่�จุะหลับใช้้เวลาป็ริ่ะมาณ์ก่�นาท่่

	 เท่ี่าท่ี่�ไป็ติรืวจม่าก็ป็รืะม่าณ	3	นาท่ี่ก็หลับแล้ว	พอตืิ�นม่าอ่กครัื�งก็ร้้ืสึึกว่า

ความ่ง่วงไม่่ได้้ลด้ลงเลย	ติอนกลางคืนก็เคยติั�งใจนอนหลับให้เติ็ม่ที่่�	นอนหลับ	

ได้้ยาวสึุด้ป็รืะม่าณ	20	ชีั�วโม่งติิด้ติ่อกัน	แติ่อาการืง่วงก็ไม่่ได้้ลด้ลง

อาการิ่ท่่�เก่ดข้�นได้ส่งผล
ต่้อช่้ว่ต้ป็ริ่ะจุำาวันอย่่างไริ่บ้าง

	 อาการืที่่�สึ่งผิลติ่อชี่วิติม่่เรืื�องใหญิ่ๆ	2	เรืื�อง	เรืื�อง

การืหลับในห้องเรื่ยนที่่�ม่หาวิที่ยาลัย	และเรืื�องการืขับรืถที่่�	

ไม่่สึาม่ารืถที่ำาได้้เลย	ซึ�งก็คงจะต้ิองเข้ารัืบการืรัืกษาเพื�อบรืรืเที่า

อาการืที่่�เกิด้ขึ�นแติ่ติอนน่�ยังไม่่สึาม่ารืถรืักษาโรืคลม่หลับได้	้

เรืาคงติ้องอย้่กับโรืคน่�ไป็ติลอด้ชี่วิติค่ะ
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	 สึำาหรืับผิ้้ป็่วยรืายน่�	ม่่ป็รืะวัติิเก่�ยวกับการืง่วงม่าก

กว่าป็กติิ	ติั�งแติ่อายุ	7-8	ขวบ	ไม่่ม่่ป็รืะวัติิการืด้ื�ม่สึุรืา	

ไม่่ส้ึบบุหร่ื�	ไม่่ได้้รัืบป็รืะที่านยาใด้ๆ	เป็็นป็รืะจำา	ไม่่ม่่ภาวะอ้วน	

ไม่่พบโรืคนอนกรืนหรืือหยุด้หายใจขณะหลับ	ผิลติรืวจร่ืางกาย

เป็็นป็กติิ	จึงไม่่พบป็ัจจัยติ้นเหติุของโรืค	แติ่อย่างไรืก็ติาม่

อาการืของโรืคลม่หลับไม่่สึาม่ารืถรืักษาให้หายขาด้ได้้	และ

ติ้องใชี้ยาในการืชี่วยบรืรืเที่าอาการืของโรืคอย่างติ่อเนื�อง	

ยารืักษาโรืคลม่หลับเป็็นยาในกลุ ่ม่ยา	กรืะติุ ้นให้ติื �นติัว	

โม่ด้าฟิันิล	(Modafinil)	ท่ี่�ม่่ฤที่ธิ�กรืะตุ้ินรืะบบป็รืะสึาที่ส่ึวนกลาง	

ชี่วยให้ผิ้้ป็่วยติื�นติัวในเวลากลางวันไม่่หลับง่าย

	 โรคลมหลับ	หรือ	Narcolepsy	เป็็นโรคความผิิดป็กติิ

ของการนอนหลับชนิดหน่�ง	ซ่ึ่�งรักษาไม่หาย	และผ้ิ�ป่็วยติ�องอย่้

กับโรคน้�ไป็ติลอดช้วิติ	จากสถิิติิของผ้ิ�ท้�เป็็นโรคลมหลับจะม้อัติรา

ส่วนป็ระมาณ	1	ใน	2,000	คน	และโรคลมหลับถืิอว่าเป็็นอันติราย

อย่างมาก	ถิ�าไม่ได�รับการรักษาอย่างถ้ิกวิธ้ิ

	 ผิ้้ป็่วยที่่�เป็็นโรืคน่�ห้าม่ขับข่�ทีุ่กกรืณ่	และกรืม่การื

ขนสึ่งที่างบกจำาเป็็นติ้องบรืรืจุโรืคลม่หลับเป็็นอ่ก	1	โรืค

ท่ี่�ห้าม่ขับข่�	เพรืาะอันติรืายต่ิอตินเองและผ้้ิอื�น	สึำาหรัืบคนไที่ย	

เชีื �อว่าการืหลับในเป็็นสึาเหติุการืเสึ่ยชี่วิติถึงรื้อยละ	30	

ของอุบัติิเหตุิจรืาจรื	หรืือกว่า	6	พันคนต่ิอปี็	สึาเหตุิหลักของ

หลับในเกิด้จากการืนอนหลับไม่่เพ่ยงพอ	สึาเหตุิรืองเกิด้จาก

กินยาที่่�ที่ำาให้ง่วงกลุ ่ม่ยาแก้แพ้	แก้หวัด้	รืวม่ที่ั�งการืด้ื �ม่

แอลกอฮอล์	แต่ิถ้านอนพอเพ่ยงแล้วยังง่วง	อาจเกิด้จากโรืค

นอนกรืนหรืือหยุด้หายใจขณะหลับ	ม่่ส่ึวนน้อยม่ากท่ี่�ม่่สึาเหตุิ

จากโรืคลม่หลับ

นพิ.	มน้ญ	ล้เชวงวงศ์
อายุรแพิทย์ทางด�านโรคระบบทางเดินหายใจ

ห�ามทำางานกับเครื�องจักรหรือเครื�องไฟฟ้า

ท้�เกิดความเส้�ยงต่ิอผ้ิ�ป่็วย

ห�ามอย่้บนท้�ส้งหรือสถิานท้�ท้�ม้ความเส้�ยง	

เช่น	บนหน�าผิา	สระว่ายนำ�า

ห�ามทำากิจกรรมท้�เก้�ยวข�องไฟ	สารเคม้	ก๊าซึ่ต่ิางๆ	

ท้�ม้ผิลกระทบกับร่างกาย

ห�ามรับป็ระทานอาหารท้�ทำาให�ง่วงหรือซ่ึ่ม	

จำาพิวกอาหารท้�ม้แป้็งและนำ�าติาลในป็ริมาณส้ง

ห�ามดื�มแอลกอฮอล์	เพิราะจะทำาให�หมดสติิได�เร็ว

กว่าคนทั�วไป็

ม้ผ้ิ�ท้�ไว�ใจได�อย่้รอบข�างเสมอ

ตืิ�นนอนและเข�านอนในช่วงเวลาเด้ยวกันทุกวัน

ออกกำาลังกายเป็็นป็ระจำา	รับป็ระทานอาหาร

ท้�ม้ป็ระโยชน์	เพืิ�อรักษาสุขภาพิให�แข็งแรงอย่้เสมอ

เสริมสร�างสุขภาพิจิติให�แจ่มใสอย่้เสมอ

เพืิ�อหล้กเล้�ยงการเกิดความเคร้ยด

รับป็ระทานยาจากติามแพิทย์สั�งอย่างเคร่งครัด

“โรคลมหลับเป็็นสาเหตุิให�ร้�ส่กง่วง
		เกินกว่าท้�ร่างกายจะติ�านทานได�”

5	สิ�งควรทำา	สำาหรับผ้ิ�เป็็นโรคลมหลับ 5	สิ�งติ�องห�าม	สำาหรับผ้ิ�เป็็นโรคลมหลับ

1 1

2

3

4

5

2

3

4

5
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เซ็ึ่นเซึ่อร์หน�าต่ิางและป็ระต้ิ (Door and Window Sensor)

	 อุป็กรืณ์ติรืวจจับการืเป็ิด้-ป็ิด้ป็รืะติ้	หน้าติ่าง	เป็็นอุป็กรืณ์ขนาด้เล็กที่ั�งสึองชีิ�น	หากอย้่

ห่างกันจะม่่การืแจ้งเตืิอน	นำาเอาไป็ติิด้ท่ี่�ป็รืะต้ิ	หน้าต่ิาง	หรืือสึถานท่ี่�ท่ี่�ต้ิองการืเป็็นส่ึวนตัิว	เมื่�ออุป็กรืณ์	

2	ชิี�นแยกออกจากกันจะม่่การืแจ้งเตืิอนไป็ยังเกติเวย์	เพื�อส่ึงสัึญิญิาณไป็ยังสึม่าร์ืที่โฟันทัี่นท่ี่

เครื�องติรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)

	 เครืื�องติรืวจจับควันไร้ืสึาย	ส่ึงสัึญิญิานเตืิอนเมื่�อเกิด้เหตุิควัน	นำาไป็ติิด้บนเพด้านหรืือกำาแพงบ้าน

	เหม่าะกับการืติิด้ในห้องนอน	ห้องที่่�ลับติาคน	หรืือสึถานที่่�ที่่�ม่่ความ่เสึ่�ยงกับการืเกิด้ป็รืะกายไฟั	

เม่ื�อติรืวจจับเจอควันจะม่่เสึ่ยงด้ังสึ้งถึง	85	เด้ซิเบล	และม่่ไฟักรืะพรืิบ	ในบางรืุ่นสึาม่ารืถสึ่งข้อม่้ล

ไป็ยังสึม่ารื์ที่โฟันได้้ด้้วย

ไฟส่องสว่างอัติโนมัติิสำาหรับเวลากลางคืน	
(Motion-activated	Night	Light)
	 ไฟัสึ่องสึว่างอัจฉรืิยะติรืวจจับการืเคลื�อนไหวด้้วยเซ็นเซอรื์แบบไรื้สึาย	เหม่าะสึำาหรืับ

ติิด้ติั�งบรืิเวณที่างเด้ินภายในติัวบ้าน	 เม่ื �อเซ็นเซอรื์จับการืเคลื�อนไหวได้้แสึงไฟัก็จะติิด้ขึ �น	

และด้ับลงเองในชี่วงที่่�ม่่แสึงสึว่างภายในบ้าน	ไฟัสึ่องสึว่างอัจฉรืิยะจะหยุด้ที่ำางานและจะกลับม่า

ที่ำางานอ่กครืั�งเม่ื�อภายในติัวบ้านม่ืด้สึนิที่	

เครื�องหน่วงเวลา (Timer relay)
	 อุป็กรืณ์ไฟัฟั้าที่่�ใชี้ติั�งเวลา	Timer	เป็็นติัวควบคุม่เวลาให้กับอุป็กรืณ์ไฟัฟั้าใชี้ได้้ในเวลาที่่�ติ้องการื	

โด้ยการืติั�งเวลาและควบคุม่การืที่ำางานได้้ติาม่ติ้องการื	สึาม่ารืถติั�งโป็รืแกรืม่แติ่หลักวัน	หลักสึัป็ด้าห	์

ม่่หน่วยความ่จำาใชี้งานได้้ยาวนานถึง	5-10	ป็ี	ใชี้เพื�อลด้ป็ัญิหาการืลืม่ป็ิด้สึวิติซ์เครืื�องไฟัฟั้าที่่�เป็็นติ้นเหติุของ

การืลัด้วงจรืในเวลาที่่�ไม่่ม่่ใครือย้่ในบ้าน	เชี่น	พัด้ลม่	เครืื�องฟัอกอากาศ	กากนำ�ารื้อน

อุป็กรณ์ระบุติำาแหน่งผ้ิ�บุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)
	 อุป็กรืณ์ที่่ �ใชี้รืะบุโซนของผิ้ ้บุกรืุก	บอกได้้ว่าผิ้ ้บุกรืุกอย้ ่บรืิเวณได้้ภายในบ้าน	 เชี่น	

ห้องครืัว	ห้องนอน	ห้องพรืะ	หรืือหลังบ้าน	ติำาแหน่งขึ�นอย้่กับการืวางเซนเซอรื์ของเจ้าของบ้าน	

หากอุป็กรืณ์ติรืวจจับพบการืบุกรืุก	อุป็กรืณ์จะสึ่งข้อความ่แจ้งเติือนพรื้อม่รืะบุโซนที่่�ม่่การืเคลื�อน

ไหว	สึาม่ารืถใชี้ข้อม่้ลติำาแหน่งเพื�อแจ้งติำารืวจได้้ที่ันที่่

เมื่่�อความื่ปลอดภััยต้้องมื่าก่่อน
New GadgetNew Gadget

 “บ�าน”	สถิานท้�ท้�เราอุ่นใจและร้�ส่กป็ลอดภัยท้�สุด	แต่ิในบางครั�งสถิานท้�แห่งน้�	อาจม้จุดเส้�ยงท้�ทำาให�เกิด

การบาดเจ็บหรือสถิานการณ์ท้�คาดไม่ถ่ิงเช่นกัน	โดยเฉพิาะบ�านท้�ม้เด็กเล็กและผ้ิ�ส้งอายุยิ�งติ�องใส่ใจด้แลเพิิ�มข่�น	

เรามาหาอุป็กรณ์ท้�ช่วยลดความเส้�ยงและม้คุณสมบัติิในการป้็องกันไม่ให�เกิดสิ�งไม่พ่ิงป็ระสงค์	เพืิ�อให�บ�านของ

เราม้ความป็ลอดภัยสำาหรับทุกคนกันเถิอะ
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ท้้องอืด ท้้องเฟ้้อ
อาการนี้้�ท้้�นี้่ารำาคาญ
	 ผู้้�ป่่วยท่ี่�ม่ีอาการ	อ่�มีเร็ว	ที่�องอืด	ที่�องเฟ้้อ	ที่�องผู้้ก	แสดงว่าม่ีอาการ

ของโรคด่สเป่ป่เซี่ย	 (Dyspepsia)	ที่่ �พบมีากถึึง	 1	 ใน	4	ของคนที่่ �วไป่	

และส่วนใหญ่่อาการมี่กเป่็นๆ	หายๆ	เรื�อร่ง	จนอาจที่ำาให�ความีรำาคาญ่เป่็น

ป่ัญ่หาในการใช้�ช่้ว่ตป่ระจำาว่น

แค่ป็รับเป็ล้�ยนพิฤติิกรรม

                     ก็ห่างไกลโรคได�
••	ลด้รืับป็รืะที่านอาหารืที่่�ม่่ความ่ม่ัน	รืสึจัด้	ของหวาน		

งด้การืด้ื�ม่ชีา	กาแฟั	ชี็อกโกแลติ	นำ�าอัด้ลม่	แอลกอฮอล์	

และงด้การืสึ้บบุหรื่�

••	หล่กเล่�ยงยาที่่�รืะคายเคืองที่างเด้ินอาหารื	ควรืป็รืึกษา

เภสึัชีกรืหรืือแพที่ย์ที่่�ม่่ความ่เชี่�ยวชีาญิ

••	รืับป็รืะที่านอาหารืเป็็นเวลาทีุ่กม่ื�อ	และควรืรัืบป็รืะที่าน

อาหารืมื่�อเย็นก่อนเวลาเข้านอนอย่างน้อย	3	ชัี�วโม่ง

••	ควรืเค่�ยวอาหารืให้ละเอ่ยด้	รืับป็รืะที่านให้พอด้่ไม่่ให้ม่าก

หรืือน้อยเกินไป็	และหลังการืรัืบป็รืะที่านอาหารืเสึรืจ็ไม่่ควรื

ล้ม่ติัวลงนอนโด้ยที่ันที่่

••	ควรืคุม่นำ�าหนักให้อย้่ในเกณฑ์์	ออกกำาลังกาย

เป็็นป็รืะจำา	เพื�อผิ่อนคลายความ่เครื่ยด้

อาการสำาคัญแบ่งออกได�	4	แบบ

ป็วดท�องบริเวณใติ�ลิ�นป็่�	
(Epigastric	pain)1

2 แสบร�อนท�องบริเวณใติ�ลิ�นป็่�	
(Epigastric	burning)

3 แน่นหรืออ่ดอัดท�องหลังมื�ออาหาร	
(Post-prandial	fullness)

4 อิ�มเร็วกว่าป็กติิ	
(Early satiation)

สาเหตุิโดยมากเกิดจาก...

	 การเลือกรับป็ระทานอาหาร ที่่�ม่ักเป็็น

พฤติิกรืรืม่ซำ �าๆ	ของผิ้ ้ป็่วย	อาหารืเหล่าน่�สึ่งผิลให้เกิด้

อาการืดั้งกล่าวเพิ�ม่ม่ากขึ�น	โด้ยเฉพาะอาหารืรืสึจัด้	เผ็ิด้จัด้	

เป็รื่�ยวจัด้	อาหารืม่ัน	กาแฟั	และแอลกอฮอล์

 ยา ป็รืะเภที่ที่ ่ � เก ิด้การืรืะคายเค ืองของ	

ที่างเดิ้นอาหารื	ยาแก้ป็วด้กรืะด้้ก	ยาคลายเส้ึน	ยาป็ฏิิช่ีวนะ

ยาความ่ด้ันบางชีนิด้	อาหารืเสึรืิม่ป็รืะเภที่ธาติุเหล็ก	

การืเป็ล่�ยนยาติาม่คำาสึั�งแพที่ย์สึาม่ารืถชี่วยที่ำาให้อาการื

ติ่างๆ	ลด้ลงได้้
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ตรวจสุุขภาพผู้้�สุ้งอายุุ 
สุำคััญอยุ่างไร?

	 ในกลุ่ม่วัยผิ้้สึ้งอายุ	สึภาพรื่างกายเรืิ�ม่ม่่การืที่รืุด้โที่รืม่เสึื�อม่ถอยไป็

ติาม่กาลเวลา	การืติรืวจสุึขภาพจึงเป็็นสิึ�งสึำาคัญิอย่างม่าก	เพื�อใช้ีในการืคัด้กรือง

และป็รืะเม่ินความ่เสึ่ �ยงติ่อโรืคภัยติ่างๆ	ที่่ �เก่ �ยวข้องกับป็ัญิหาสึุขภาพ	

เพื�อที่ำาการืป้็องกัน	รัืกษา	แก้ไขพฤติิกรืรืม่โด้ยเร็ืวท่ี่�สุึด้	ก่อนท่ี่�โรืคนั�นจะลุกลาม่

จนสึายเกินที่่�จะแก้ไข

	 การืติรืวจสึุขภาพจะม่่รืายการื

ติรืวจอะไรืบ้างและความ่ถ่�ในการืติรืวจจะ

ม่ากนอ้ยเพ่ยงใด้นั�นขึ�นอย่้กับอายุ	สุึขภาพ

ของคนไข้โด้ยรืวม่	ป็รืะวัติิครือบครืัว	และ

รื ้ป็แบบการืใชี ้ชี ่ว ิติของแติ ่ละบ ุคคล	

โด้ยที่ั�วไป็โป็รืแกรืม่ติรืวจสึุขภาพจะแบ่ง

ติาม่เพศและอายุ	 โด้ยแพที่ย์แนะนำาให้

ติรืวจอย่างน้อยปี็ละ	1	ครัื�ง	ส่ึวนผ้้ิท่ี่�ม่่ปั็จจัย

เสึ่�ยงอาจจำาเป็็นติ้องติรืวจเพิ�ม่เติิม่	และ

รืะยะเวลาการืติรืวจจะถ่ �ขึ �นหรืือไม่่นั �น	

จะขึ�นอย้่ในดุ้ลยพินิจของแพที่ย์

วิธีีการเตรียุมตัวก่อนตรวจสุุขภาพของผู้้�สุ้งอายุุ
ก่อนวันที่่�รืับการืติรืวจติ้องงด้อาหารืและนำ�าอย่างน้อยเป็็นเวลา	8–10	ชีั�วโม่ง	และควรืหลับพักผิ่อนเพ่ยงพอ

นัด้หม่ายการืรัืบเข้าติรืวจล่วงหน้า	หากไม่่สึาม่ารืถม่ารัืบการืติรืวจได้้	ควรืแจ้งเลื�อนนัด้หม่ายกับที่างสึถานพยาบาล

นำายาที่่�รืับป็รืะที่านอย้่ป็รืะจำาหรืือยาสึำาคัญิติ่างๆ	เพื�อแจ้งแพที่ย์ให้ที่รืาบล่วงหน้า

การตรวจทีี่�จำเป็็นที่างห้�องป็ฏิิบััติการ
••  ติรืวจร่ืางกายทัี่�วไป็	ชัี�งนำ�าหนัก	วัด้ส่ึวนส้ึง	BMI	และวัด้ความ่ด้ันโลหิติ	

ติรืวจสึายติา	ในกรืณ่อายุ	60	ป็ี	ควรืเข้ารืับการืติรืวจทุี่ก	2	ปี็	

และเมื่�ออายุส้ึงกว่า	65	ปี็	ควรืเข้ารัืบการืติรืวจทุี่ก	1	ป็ี	เพื�อลด้โอกาสึ

การืเกิด้อุบัติิเหติุจากการืคลาด้เคลื�อนในการืม่องเห็น

••	ติรืวจป็ัสึสึาวะทีุ่ก	1	ป็ี	เพื�อคัด้กรืองความ่ผิิด้ป็กติิของรืะบบ

ที่างเด้ินป็ัสึสึาวะ

••	ติรืวจหาภาวะซ่ด้ทีุ่ก	1	ป็ี	เม่ื�ออายุสึ้งกว่า	70	ป็ีขึ�นไป็

••	ติรืวจหาไขม่ันในเลือด้ทีุ่ก	5	ป็ี	เพื�อลด้การือุด้ติันของเสึ้นเลือด้

••	ติรืวจหาเบาหวานทีุ่ก	1	ป็ี

••	ติรืวจเลือด้เพื�อด้้การืที่ำางานของไติทีุ่ก	1	ป็ี	เพื�อติรืวจคัด้กรือง

ความ่ผิิด้ป็กติิของไติ

ตรวจคััดกรองมะเร็ง
••	ติรืวจม่ะเรื็งป็ากม่ด้ล้กทีุ่ก	3	ป็ีจนถึงอายุ	65	ป็ี	(เพศหญิิง)

••	ติรืวจม่ะเรื็งเติ้านม่ทีุ่กป็ีจนถึงอายุ	69	ป็ี	(เพศหญิิง)

••	ติรืวจม่ะเรื็งลำาไสึ้ใหญิ่	โด้ยการืสึ่องกล้อง
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รู้้�หรู้ือไม่่...  ร่่างกายมนุุยษ์์มหััศจร่ร่ย์นัุก
มนุษย์เป็็นสิ�งม้ช้วิติชนิดเด้ยวท้�แสดงออกทางอารมณ์ทางนำ�าติา

	 สึัติว์เลือด้อุ่นหลากหลายชีนิด้ไม่่ว่าจะเป็็น	แม่ว	สึุนัข	ลิง	ชี้าง	ที่่�เรืาม่ักจะเห็นนำ�าติาเหม่ือนกำาลังรื้องไห้นั�น	

ม่่สึาเหตุิที่างกายภาพ	อาจเกิด้จากการืกินของรืสึจัด้	หรืืออาจม่าจากสิึ�งผิิด้ป็กติิต่ิางๆ	ท่ี่�เกิด้ขึ�นกับด้วงติา	ส่ึวนด้้านอารืม่ณ์			

สึัติว์จะแสึด้งออกเม่ื �อเกิด้ความ่เศรื้าเที่่านั �น	 ซึ �งแติกติ่างจากม่นุษย์	 “นำ �าติาจากอารืม่ณ์”	(emotional	tears)	

ที่่�ถ้กกรืะติุ้นโด้ยความ่รื้้สึึกที่่�แติกติ่างกันในด้้านบวก	(ความ่สึุข	ป็ิติิ	ติื�นเติ้น)	และในด้้านลบ	(โศกเศรื้า	โกรืธ	กลัว)	ม่นุษย์

ยังม่่พัฒนาการืที่างอารืม่ณ์ผิ่านที่างนำ�าติา	สึังเกติได้้จากเด้็กเล็กที่่�รื้องไห้เพื�อติอบสึนองความ่ติ้องการืของตินเอง

จม้กมนุษย์สามารถิแยกแยะและจดจำากลิ�นได�มากกว่า	

50,000	กลิ�น

	 ม่นุษย์แยกแยะกลิ�นที่่�แติกติ่างกันม่ากกว่า	50,000	กลิ�น	เม่ื�อกลิ�น

เข้าไป็ยังโพรืงจม้่กส่ึวนบน	ส่้ึร่ืองรัืบกลิ�น	(olfactory	cleft)	เซลล์ป็รืะสึาที่รัืบกลิ�น

จะถ้กกรืะตุ้ินและส่ึงสัึญิญิาณไป็ยังสึม่อง	เพื�อติรืวจจับลักษณะเฉพาะต่ิางๆ	เช่ีน	

กลิ�นด้อกไม้่	กลิ�นผิลไม้่	กลิ�นขนม่	และกลิ�นอาหารืท่ี่�ม่่ความ่แติกต่ิางกันได้้อย่าง

แม่่นยำา	ยังม่่ข้อม่้ลเพิ�ม่เติิม่อ่กว่าเพศหญิิงม่่ความ่สึาม่ารืถรืับแยกแยะได้้ด้่กว่า

เพศชีาย	 เหติุผิลหนึ �งอาจเป็็นเพรืาะเพศหญิิงม่่สึม่องคอรื์เที่กซ์สึ่วนหน้า	

(orbital	prefrontal)	ที่่�พัฒนาม่ากกว่าเพศชีาย	นั�นที่ำาให้ผิ้้หญิิงม่่ความ่สึาม่ารืถ

ในการืสึังเกติ	จับผิิด้	และอารืม่ณ์ละเอ่ยด้อ่อนกว่าผิ้้ชีาย

มนุษย์จะตืิ�นข่�นติอนกลางด่กเพืิ�อถ่ิายเบาเท่านั�น

	 นาฬิิกาภายในรื่างกายม่นุษย์ม่่ความ่ซับซ้อน	ฮอรื์โม่นติ่างๆ	

จะถ้กกรืะติุ้นเม่ื�อโด้นแสึงอาที่ิติย์	และรื้้สึึกง่วงเม่ื�อแสึงอาที่ิติย์ติกใน

ติอนกลางคืน	ซึ�งรืะบบขับถ่ายของเส่ึยของร่ืางกายก็ที่ำางานในลักษณะเด่้ยวกัน

ด้ังนั�นโด้ยป็กติิรื่างกายม่นุษย์จะไม่่สึ่งสึัณญิาณความ่รื้้สึึกป็วด้ที่้องหนัก

หรืือเบาในชี่วงเวลาที่่�นอนพักผิ่อน	แติ่กรืะเพาะป็ัสึสึาวะไม่่สึาม่ารืถเก็บ

ของเสึ่ยได้้นานเที่่ารืะบบลำาไสึ้	ด้ังนั�นหากคุณด้ื�ม่นำ�าในป็รืิม่าณม่าก

เกินไป็ก็จะที่ำาให้คุณป็วด้ที่้องเบาในติอนกลางคืนนั�นเอง

?
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พัิฒนาทักษะการเร้ยนร้�	
Learning	Skills4C

ritical	thinking 
ทัี่กษะในการืคิด้	วิเครืาะห์	แยกแยะ	
และการืจัด้หม่วด้หม่้่

reativity
ทัี่กษะด้้านความ่คิด้สึร้ืางสึรืรืค์	
การืคิด้นอกกรือบ	ในพื�นฐานความ่เป็็นจริืง

ollaboration 
ที่ักษะการืเข้าสึังคม่	วิธ่การืที่ำางาน
และการือย้่รื่วม่กับผิ้้อื�น

ommunication	
ที่ักษะการืติิด้ติ่อสึื�อสึารืให้ม่่ป็รืะสึิที่ธิภาพC

C

C

C

พัิฒนาทักษะในการ
ทำาความเข�าใจ	Literacy	SkillsIMT

nformation	literacy
ความ่สึาม่ารืถในการืเข้าใจม่ิติิของติัวเลขสึถิติิ

การืวิเครืาะห์ข้อม่้ล

I

edia	literacy
ความ่สึาม่ารืถในการืเข้าใจรื้้เที่่าที่ันสึื�อที่รืาบถึง

ผิลกรืะที่บที่่�จะเกิด้ขึ�นเม่ื�อใชี้สึื�อในรื้ป็แบบติ่างๆ

M

T echnology	literacy	
ความ่สึาม่ารืถในการืเข้าใจเที่คโนโลย่ติ่างๆ

ที่่�ม่่การืพัฒนาอย่างติ่อเนื�อง

ทักษะการใช�ช้วิติ	Life	Skills	
ซ่ึ่�งเป็็นทักษะท้�สำาคัญมากท้�สุด

FLIPS

lexibility	
ที่ักษะการืยืด้หยุ่นในการืใชี้ชี่วิติพรื้อม่รืับ

การืเป็ล่�ยนแป็ลงได้้ติลอด้เวลา

F

eadership	
ความ่เป็็นผิ้้นำาสึาม่ารืถกรืะติุ้นที่่ม่ให้บรืรืลุเป็้าหม่าย

ที่่�กำาหนด้อย่างม่่ป็รืะสึิที่ธิภาพ

L

nitiative	
ความ่สึาม่ารืถในการืวางแผินพรื้อม่วางกลยุที่ธ์	

และเรืิ�ม่โป็รืเจ็กติ์ใหม่่ๆ	ด้้วยตินเอง

I

roductivity
สึาม่ารืถที่ำางานให้ม่่ป็รืะสึิที่ธิภาพในสึภาพแวด้ล้อม่

ที่่�ไม่่เอื�ออำานวย

P

ocial	skills	
ความ่สึาม่ารืถในการืสึรื้างความ่สึัม่พันธ์รืะหว่าง

บุคคลให้เป็็นรืะบบเพื�อป็รืะโยชีน์ในการืงาน

S

	 ในโลกของการืแข่งขันเพื�อจะขึ�นเป็็นผิ้้นำาหรืือเป็็นที่่�ติ้องการืของบรืิษัที่ชีั�นนำาติ่างๆ	การืพัฒนาติัวเองจึงม่่ความ่

สึำาคัญิอย่างม่าก	ความ่รื้้ที่่�ม่่อาจม่ากหรืือน้อยนั�นขึ�นอย้่กับความ่ใฝ่่รื้้ใฝ่่เรื่ยนของแติ่ละบุคคล	แติ่ยังม่่อ่กหนึ�งสึิ�งที่่�จะที่ำาให้

คุณเป็็นที่่�ติ้องการืขององค์กรื	และยังด้ึงด้้ด้เพื�อนรื่วม่งาน	หัวหน้า	พันธม่ิติรืที่างธุรืกิจ	ความ่สึาม่ารืถนั�นคือ	“ที่ักษะ”	

เรืาม่าลองที่ำาความ่รื้้จักกับที่ักษะติ่างๆ	เหล่าน่�กันค่ะ

ทัักษะท่ั�จำำ�เป็็นต่่อช่ีวิิต่
ก�รทัำ�ง�นในโลกปั็จำจุำบััน
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 ป็ากแห�งมาก	แก�ป็ัญหาโดยการเล้ยริมฝี่ป็าก	พิอเล้ยบ่อยๆ	

ด�านข�างริมฝ่ีป็ากจะเกิดรอยแดง	พิอตืิ�นเช�าก็กลายเป็็นส้ดำา	ริมฝ่ีป็าก

เกิดอาการบวมข่ �นเรื �อยๆ	 เหมือนป็ากเจ่อ	ทุกวันน้ �ก ็ยังไม่หาย	

หากพิอไม่เล้ยป็ากก็แห�งจนเป็็นส้ขาว	อยากร้�วิธิ้รักษาให�หายขาด	

โดยไม่ติ �องหยิบลิป็มาทาบ่อยๆ	ช่วยให�ค ำาป็ร่กษาหน่อยนะครับ

	 การืป็้องกันและรืักษาอาการืรืิม่ฝ่ีป็ากแห้งเบื�องติ้นได้้โด้ย

 • ด้ื�ม่นำ�าให้บ่อยยิ�งขึ�น	เพื�อเพิ�ม่ความ่ชีุ่ม่ชีื�นให้ผิิวหนังรืวม่ถึงรืิม่ฝ่ีป็าก

 • หล่กเล่�ยงการืเล่ยรืิม่ฝ่ีป็าก	เนื�องจากในนำ�าลายม่่เอนไซม่์ที่่�ม่่คุณสึม่บัติิในการื

ชี่วยย่อยอาหารื	ซึ�งยิ�งที่ำาให้รืิม่ฝ่ีป็ากที่่�แห้งขยายวงกว้าง	และรืะคายเคืองเพิ�ม่ขึ�น

 • เป็ล่�ยนยาส่ึฟัันให้เป็็นชีนิด้ฟัองนอ้ยหรืือไม่่ม่่ฟัองและรืสึจืด้	และที่าวาสึลินขาว	

(White	Petrolatum)	เคลือบริืม่ฝี่ป็ากก่อนแป็รืงฟััน	เพื�อให้ฟัองยาส่ึฟัันรืบกวนริืม่ฝี่ป็ากน้อยท่ี่�สุึด้

 • หล่กเล่�ยงอาหารืผิลไม้่ท่ี่�ม่่รืสึจัด้	และที่ำาความ่สึะอาด้ทุี่กครัื�งหลังรัืบป็รืะที่านอาหารื

 • การืที่ารืิม่ฝ่ีป็ากด้้วยวาสึลินขาว	เคลือบผิิวบรืิเวณรืิม่ฝ่ีป็ากอย่างสึม่ำ�าเสึม่อ	

ที่่�ชี่วยลด้การืรืะเหยของนำ�า	และป็้องกันผิิวรืะคายเคืองได้้

	 เคยผิ่าติัดเสริมหน�าอกมานานแล�วม้รอยผิ่าติัดติรงข�อพิับ

รักแร�ทั �ง	2	ข�าง	ช่วงแรกใช�	mederma	คร้มทาทุกวัน	แผิลไม่น้น

และแห�งป็กติิ	แติ่ป็ัญหาอย้่ติรงท้�	ม้รอยแผิลผิ่าติัดเป็็นร่องติื�นๆ

ม้วิธิ้ใดทำาให�รอยคลำ�าติรงแผิลผ่ิาตัิดด้จางลง

	 รือยด้ำาจากแผิลผิ่าติัด้เกิด้จากการืสึรื้างเม่็ด้สึ่เม่ลานินม่่ม่ากขึ�น

		สึาม่ารืถรืักษาได้้โด้ยวิธ่

 •	การืสึักสึ่ผิิว	ในแผิลเป็็นที่่�ม่่สึ่เข้ม่หรืืออ่อนกว่าสึ่ผิิวป็กติิ

 •	การืใชี้เลเซอรื์	ลบรือยแผิล

 •	ผิลัด้ผิิวด้้วย	MD	เพื�อขจัด้เซลล์ผิิวเก่า	เพื�อสึรื้างผิิวใหม่่ม่าที่ด้แที่น

	 ม้อาการเป็็นสิวจากการแพิ�เหงื�อ	ม้วิธิ้การรักษาหรือป็้องกัน

อย่างไร	เวลาออกกำาลังกายไป็แล�วเหงื�อออก	จะม้อาการแสบและคัน

บริเวณหน�า	หลังจากนั�นก็จะเกิดสิวอักเสบไม่หายเส้ยท้

 การืรืักษาเบื�องติ้น	ควรืติ้องล้างหน้าให้สึะอาด้	อาบนำ�า	สึรืะผิม่ทีุ่กครืั�งที่ันที่่หลัง

การืออกกำาลังกาย	โด้ยใช้ีผิลิติภัณฑ์์แชีม่พ้กลุ่ม่ท่ี่�ม่่ตัิวยา	Ketoconazole	หรืือ	selenium	sulfide	

หล่กเล่�ยงแสึงแด้ด้และความ่รื้อนที่่�เป็็นสึาเหติุของสึิวผิด้ผิื�น	แนะนำาให้พบแพที่ย์ผิิวหนัง	

เพื�อรืับการืรืักษาอย่างถ้กติ้องติ่อไป็
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	 การ	Bully		เป็็นพิฤติิกรรมการกลั�นแกล�งโดย

คนท้�ม้ความได�เป็ร้ยบทำากับคนท้�เส้ยเป็ร้ยบหรืออ่อนแอ

กว่าอย่างซึ่ำ�าๆ	จากถิ�อยคำา	การกระทำา	ท้�เพิิ�มแรงกดดัน

ทางสังคมให�เกิดความร้�ส่กในทางลบหรือริดรอนสิทธิิ

ท้�ควรได�รับ	จนผ้ิ�ถ้ิกกระทำาร้�ส่กไม่ด้	เจ็บป็วด	กังวล

สัญญาณท้�บ่งบอกว่าล้กกำาลัง
ติกเป็็นเหยื�อของการถิ้กกลั�นแกล�ง

	ล้กม่่อาการืเครื่ยด้	ม่่อาการืป็วด้ศ่รืษะ	เว่ยนศ่รืษะ	ป็วด้ที่้อง	

			ป็ัสึสึาวะรืด้ที่่�นอนบ่อยครืั�ง

	ม่่อาการืหงุด้หงิด้	วิติกกังวล	นอนไม่่หลับ	ม่่ภาวะฝ่ันรื้ายบ่อยครืั�ง

	ของใชี้หรืือของเล่นของล้กหายบ่อย	อาจม่่สึาเหติุจากการืโด้นขโม่ย

			จากเด้็กที่่�โรืงเรื่ยน

	ม่่รือยจากการืบาด้เจ็บ	ฟักชีำ�าติาม่เนื�อติัว	โด้ยล้กไม่่สึาม่ารืถ

			บอกสึาเหติุอย่างชีัด้เจนได้้

	แยกติัวออกจากเพื�อนๆ	หรืือม่่เพื�อนน้อยลง

	หล่กเล่�ยงการืออกจากบ้าน	ไม่่อยากเข้าสึังคม่	ไม่่อยากไป็เรื่ยน

			ขาด้เรื่ยนบ่อย	เกรืด้ติก

วิธิ้ช่วยล้กจากการติกเป็็นเหยื�อของการ	Bully		
	พ้ด้คุยอย่างติรืงไป็ติรืงม่า	แชีรื์ป็รืะสึบการืณ์การืถ้ก	Bully	ติ่างๆ	หากเด้็กกล้าพ้ด้ออกม่า

			ให้รืับฟัังด้้วยความ่ติั�งใจ	และเห็นอกเห็นใจเพื�อฟั้�นฟั้จิติใจล้ก	รื่วม่กับที่างโรืงเรื่ยน

			ถึงวิธ่แก้ป็ัญิหาเหล่าน่�อย่างจรืิงจัง

	ที่ำาให้ล้กรื้้สึึกด้่กับติัวเอง	สึรื้างความ่ม่ั�นใจและเพิ�ม่การืเห็นคุณค่าในตินเอง	ให้ม่่ความ่กล้า

			ในการืเผิชีิญิหน้ากับการืถ้ก	Bully

	ลด้ความ่เสึ่�ยงในการืติกเป็็นเหยื�อ	หากล้กถ้กเพื�อนเอาสึิ�งของสึ่วนติัวไป็โด้ยไม่่เติ็ม่ใจ			

			พ่อแม่่ควรืหล่กเล่�ยงโด้ยไม่่นำาสึิ�งของที่่�ไม่่ม่่ความ่จำาเป็็นไป็โรืงเรื่ยน

	หล่กเล่�ยงการืไป็ไหนติาม่ลำาพัง	เพื�อลด้ความ่เสึ่�ยงในจากติกเป็็นเหยื�อของการืถ้ก	Bully	

			และให้ล้กคอยอย้่กับเพื�อนหากเพื�อนถ้กกลั�นแกล้งเชี่นกัน

	พ้ด้คุยกับพ่อแม่่ของเด้็กที่่�เป็็นผิ้้	Bully	เพื�อที่รืาบป็ัญิหาและหาแนวที่างแก้ไขเรืื�องด้ังกล่าว	

			โด้ยการืนัด้พ้ด้คุยที่่�โรืงเรื่ยนพรื้อม่กับครื้ป็รืะจำาชีั�นเพื�อสึรื้างความ่เข้าใจให้ติรืงกัน
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One day out @สามเสน
	 ขอติ�อนรับส้่คอลัมน์ใหม่แกะกล่อง	One	day	out	ท้�จะพิาทุกท่านร่วมเดินทางไป็สถิานท้�

ในย่านติ่างๆ	ท้�เราเลือกสรรมาแนะนำาให�ได�ลองเย้�ยมเยือนกันได�แบบทริป็สั�นๆใน	1	วัน	โดยป็ระเดิม

ฉบับแรกท้�ย่าน	“สามเสน”	ซึ่่�งเป็็นย่านเก่าแก่ท้�ม้แหล่งท่องเท้�ยวด�านวัฒนธิรรม	ผิสมผิสานกับ

ร�านค�า	ร�านอาหาร	และคาเฟ่ชิคๆมากมาย	เรามาด้กันว่าย่านสามเสนจะม้สถิานท้�เด็ดๆ	ท้�เราจะได�สนุกกัน

ในหน่�งวันกันนะคะ

วัดเทวราชกุญชร
 สึำาหรัืบที่ริืป็วันน่�เรืาออกเดิ้นที่างกันช่ีวงสึายๆ	

เริื�ม่ต้ินกันท่ี่�วัด้เที่วรืาชีกุญิชีรืวรืวิหารื	ซึ�งเป็็นพรืะอารืาม่หลวง

ชีั�นติรื่	สึรื้างขึ�นในสึม่ัยกรืุงศรื่อยุธยา	เรื่ยกอ่กชีื�อหนึ�งว่า	

“วัด้สึม่อแครืง”	เพ่ยงก้าวเท้ี่าเข้าไป็ภายในวัด้ก็จะพบเห็น

รื้ป็ป็ั�นชี้าง	หรืือกุญิชีรื	ม่ากม่ายติาม่ชีื�อของวัด้แห่งน่�	

สึถาปั็ติยกรืรืม่ท่ี่�โด้ด้เด่้น	คือ	พรืะอุโบสึถม่่ความ่สึง่างาม่

เค่ยงค่้พรืะอารืาม่หลวง	ภายในพรืะอุโบสึถม่่พรืะป็รืะธาน	

นาม่ว่า	พรืะพุที่ธเที่วรืาชีป็ฎิิม่ากรื	เป็็นพรืะพุที่ธรื้ป็

ป็างม่ารืวิชีัย	ศิลป็ะที่วารืวด้่	และยังม่่จิติรืกรืรืม่ฝ่าผินัง

แสึด้งภาพสึม่เด้็จพรืะสึัม่ม่าสึัม่พุที่ธเจ้าเสึด้็จโป็รืด้พุที่ธม่ารืด้าที่่�สึวรืรืค์ชีั�นด้าวด้ึงสึ์	ภาพสึุวรืรืณสึาม่ชีาด้กภายในม่่จิติรืกรืรืม่ฝ่าผินัง

ที่่�งด้งาม่อย้่ในสึภาพที่่�ได้้รืับการือนุรืักษ์อย่างด้่	โด้ยติกแติ่งด้้วยสึ่นำ�าเงินที่ะเลเป็็นหลัก	ถัด้ออกม่าเล็กน้อยจะพบม่ณฑ์ป็จติุรืมุ่ขอย้่ข้างๆ	

ภายในป็รืะดิ้ษฐาน	หลวงพ่อด้ำา	พรืะพุที่ธบาที่	พรืะเก่าแก่และคัม่ภ่ร์ืพรืะไติรืปิ็ฎิกโบรืาณ	สึำาหรัืบใครืท่ี่�ต้ิองการืขอโชีคลาภให้สึม่ป็รืารืถนา	

อย่าลืม่สัึกการืะร้ืป็ปั็�นแม่่พวง	บุญิคง	ท่ี่�อย่้ด้้านหลังหลวงพ่อโบสึถ์น้อย	พรืะป็รืะธานภายในม่ณฑ์ป็จตุิรืมุ่ข	ซึ�งน้อยคนนักท่ี่�จะที่รืาบเรืื�องน่�
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พิิพิิธิภัณฑ์์สักทอง
	 หลังจากชีม่สึถาป็ัติยกรืรืม่อันงด้งาม่ภายในวัด้เที่วรืาชี

กุญิชีรืวรืวิหารืแล้ว	ภายในบริืเวณเด่้ยวกัน	ก็จะพบพิพิธภัณฑ์์สัึกที่อง

ซึ�ง	ศ.ด้รื.อุกฤษ	ม่งคลนาวิน	และที่่านผิ้้หญิิงม่ณฑ์ิน่	ม่งคลนาวิน	

ม่่จิติศรืัที่ธาถวายให้วัด้แห่งน่�	เพื�อสึรื้างเป็็นอาคารืพิพิธภัณฑ์์

ไม่้สึักที่องให้เป็็นแหล่งเร่ืยนร้้ืและเผิยแพร่ืพรืะพุที่ธศาสึนาและเพื�อ

เป็็นการืเฉลิม่ฉลองเม่ื�อครืั�งที่่�พรืะบาที่สึม่เด้็จพรืะบรืม่ชีนกาธิเบศรื	

ม่หาภ้มิ่พลอดุ้ลยเด้ชีม่หารืาชี	บรืม่นาถบพิติรืที่รืงครืองสิึริืรืาชีสึม่บัติิ

ครืบ	60	ป็ี	และเฉลิม่พรืะชีนม่พรืรืษาครืบ	80	พรืรืษา	พิพิธภัณฑ์์

หลังน่�สึรื้างม่าจากบ้านไม่้สึักที่องจากจังหวัด้แพรื่	ม่่เสึาไม่้สึักที่อง

ขนาด้ใหญิ่สึองคนโอบที่ั�งหม่ด้	59	ติ้น	อนุม่านกันว่าไม่้สึักน่�ม่่อายุ

ไม่่น้อยกว่า	479	ป็ี

Craftman	x	บ�านอาจารย์ฝีรั�ง
	 หลังจากเดิ้นชีม่บรืรืยากาศภายในวัด้เที่วรืาชีกุญิชีรืฯและพิพิธภัณฑ์์

สึักที่องกันพอป็รืะม่าณ	 เรืาออกเด้ินที่างอ่กครืั �งไป็ยัง	 Craftman	x	

บ้านอาจารืย์ฝ่รืั�ง	รื้านกาแฟัสึุด้ชีิลภายในบ้านหลังเก่าของคอรื์รืาโด้	เฟัโรืชี่	

หรืือที่่�เรืารื้้จักกันในชีื�อ	อาจารืย์ศิลป็์	พ่รืะศรื่	ป็รืะติิม่ากรืชีาวอิติาล่ที่่�ถือเป็็น

ป้็ชีน่ยบุคคลในด้้านศิลป็ะของไที่ยตัิ�งแต่ิสึมั่ยพรืะบาที่สึม่เด็้จพรืะม่งกุฏิเกล้า

เจ้าอย้่หัว	บ้านสึไติล์ไที่ยผิสึม่วิคติอเรื่ยนกอธิคขนาด้กำาลังพอด้่หลังน่�ติั�งอย้่

ใกล้สึะพานซังฮ่�	ในพื�นที่่�ของกองที่ัพบก	ป็ัจจุบันเป็ิด้รื้านกาแฟัที่่�คอกาแฟั

ติัวจรืิงติ้องรื่บม่าเชี็คอินโด้ยด้่วน	เพรืาะได้้	Craftman	Roastery	ม่าเป็ิด้คาเฟั่

ให้บ้านหลังน่�กรืุ่นไป็ด้้วยกลิ�นกาแฟั	สึำาหรืับ	Signature	เม่น้ที่่�ถ้กใจเรืา	คือ	

Sparkling	Tamarind	หรืือนำ�าม่ะขาม่ผิสึม่นำ�าผิึ�งป็่าและนำ�าสึป็ารื์คกลิ�ง	ที่่�ให้รืสึ

เป็ร่ื�ยวหวานสึด้ชืี�นชุ่ีม่ฉำ�า	ไป็พร้ือม่กับบรืรืยากาศบ้านยุคเก่าท่ี่�ม่่มุ่ม่ให้ได้้นั�งดื้�ม่

ด้ำ�ากันได้้ยาวๆ	ในสึ่วนของชีั�นบนของบ้าน	เป็ิด้เป็็นแกลอรื่�จัด้แสึด้งงานให้

เรืาได้้แวะเว่ยนไป็ชีม่งานศิลป็ะได้้อ่กด้้วย

	 อาคารืของพิพิธภัณฑ์์แห่งน่�ใชี้ไม่้สึักที่องขนาด้ใหญิ่ที่่�แสึด้งให้เห็นถึง

ความ่ศรืัที่ธา	รื่วม่กับการืก่อสึรื้างอย่างพิถ่พิถัน	สึ่วนจัด้แสึด้งม่่	2	ชีั�น	ในสึ่วนโถงชีั�น

ล่างแบบเป็็นห้องชี่วป็รืะวัติิของ	ศ.ด้รื.อุกฤษ	ม่งคลนาวิน	และพรืะสึยาม่เที่วาธิรืาชี

องค์จำาลอง	รืวม่ถึงรื้ป็ภาพป็รืะวัติิศาสึติรื์สึำาคัญิติ่างๆ	ที่่�เกิด้ขึ�นในป็รืะเที่ศไที่ย	

สึ่วนชี ั �นบน	 ม่่พรืะบรืม่ฉายาลักษณ์พรืะบาที่สึม่เด้ ็จพรืะบรืม่ชีนกาธ ิเบศรื	

ม่หาภ้ม่ิพลอดุ้ลยเด้ชีม่หารืาชี	บรืม่นาถบพิติรืขนาด้ใหญิ่	สึ่วนบนเพด้านจะเห็น

ไม่้สึักที่องที่่�ป็รืะกบกันเป็็นโด้ม่	ป็รืะด้ับด้้วยแชีนเด้อเล่ยรื์ที่่�สึวยงาม่	นอกจากน่�ยังม่่

พรืะพุที่ธรื้ป็ป็างห้าม่สึมุ่ที่รืสึม่ัยอยุธยา	4	องค์	และหุ่นข่�ผิึ�งสึม่เด้็จพรืะสึังฆรืาชีที่ั�ง	19	

พรืะองค์	และห้องจป็รื.	ที่่ �ม่ ่พรืะบรืม่รืาชีานุสึาวรื่ย ์จ ำาลองพรืะบาที่สึม่เด้็จ

พรืะจุลจอม่เกล้าเจ้าอย้่หัวอ่กด้้วย

Craftman	x	บ�านอาจารย์ฝีรั�ง	เปิ็ดให�บริการทุกวัน	ตัิ�งแต่ิ	7.00-20.00	น.

พิิพิิธิภัณฑ์์สักทองเปิ็ดให�เข�าชมทุกวัน	เวลา	10.00-17.00	น.	
ค่าเข�าชม	30	บาท	ผ้ิ�ส้งอายุตัิ�งแต่ิ	60	ป่็ข่�นไป็เข�าชมฟร้
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Trail Running 
การว่ิ่�งท่ี่�มากกว่ิ่าว่ิ่�ง

	 การวิ�งเทรล	คือ	กิจกรรมว่าด�วยการวิ�ง

ข่�น-ลงเขาเป็็นการวิ�งระยะไกลท้�ม้ความยากลำาบาก	

เพิราะจะติ�องเผิชิญกับสภาพิภ้มิศาสติร์ของป่็าเขา	

ทุ่งหญ�า	รวมถ่ิงสภาพิอากาศท้�ไม่สามารถิคาดเดาได�

ซึ่่�งหนักกว่าการวิ�งมาราธิอนหลายเท่าเลยทเ้ด้ยว	

รับรองว่าไม่ได�เป็็นการวิ �งแบบพิื�นๆ	เหมือนวิ�ง

มาราธิอนแน่นอน

	 ซึ�งรืะยะการืวิ�งแบ่งออกเป็็นหลายรืะยะ	เรืิ�ม่ติ้น

ตัิ�งแต่ิ	3	จนถึง	100	กิโลเม่ติรืขึ�นอย่้กับภ้มิ่ป็รืะเที่ศท่ี่�จัด้งาน	

การืวิ�งเที่รืลเป็็นเรืื�องของสึุขภาพรื่างกาย	และจิติใจ	เพรืาะ

นอกจากร่ืางกายท่ี่�เหน็ด้เหนื�อยในการืวิ�ง	เส้ึนชัียท่ี่�ม่องไม่่เห็น

และยังติ้องแบกสึัม่ภารืะที่่�จำาเป็็นติิด้ติัวไป็อ่กด้้วย	ซึ�งจะม่่

อุป็กรืณ์บังคับหลัก	คือ	ไฟัคาด้ศ่รืษะ	เป็้บรืรืจุนำ�าอย่างน้อย

1.5	ลิติรื	ม่ือถือ	อาหารื	นกหว่ด้	และชีุด้ป็ฐม่พยาบาล

	 ในด้้านการืเติรื่ยม่พรื้อม่สึุขภาพก่อนวิ�งเที่รืลนั�น	แนะนำาเลยว่ากิจกรืรืม่น่�	 “ไม่่เหม่าะกับคนที่่�ม่่โรืคป็รืะจำาติัว”	

ไม่่ว่าจะเป็็นโรืคหัวใจ	โรืคความ่ดั้นโลหิติส้ึง	โรืคเบาหวาน	หรืือโรืคท่ี่�เก่�ยวข้องกับรืะบบหายใจ	และต้ิองที่ำาการืบ้านอย่างหนัก	

ในการืศึกษาข้อม่้ลติ่างๆ	อย่างละเอ่ยด้	เนื�องจากการืเกิด้อุบัติิเหติุในป็่าไม่่ใชี่เรืื�องง่ายที่่�จะเข้าถึงติัวผิ้้ป็่วย	และการืเคลื�อน

ย้ายผิ้้ป็่วยจากที่่�เกิด้เหติุเข้าสึ้่สึถานพยาบาลติ้องใชี้เวลานานกว่าป็กติิม่าก	นอกจากน่�การืให้ความ่สึำาคัญิเรืื�องของอาหารื

เป็็นสึิ�งจำาเป็็นอย่างม่าก	เพรืาะการืที่้องเสึ่ยหรืือแพ้อาหารืขณะวิ�งเป็็นสึาเหติุของอาการืหม่ด้แรืงอย่างรืวด้เรื็ว	ซึ�งเพิ�ม่โอกาสึ

เสึ่�ยงในการืป็รืะสึบอุบัติิเหติุของนักวิ�งขึ�นอ่กหลายเที่่า

	 เสน่ห์ของกิจกรรมน้�อย่้ติรงความผิาดโผินและความท�าทาย		

การฝีึกซึ่�อมอย่างม้วินัยจะช่วยเสริมสร�างความแข็งแรงเพิิ�ม

พิร�อมก่อนจะลงสนามจริง	อย่างไรก็ติามอย่าลืมติรวจสุขภาพิหรือ

ป็ร่กษาแพิทย์เส้ยก่อน	เพิื�อความไม่ป็ระมาท	และยังเพิิ�มความมั�นใจ

ให�ส้งยิ�งข่�นด�วย...ขอให�สนุกกับการวิ�งเทรลครั�งหน�านะคะ
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DAI LOU
	 Dai	Lou	(ไต่ิโหล)	สัึม่ผัิสึแห่งความ่ป็รืะทัี่บใจกับ	ร้ืานอาหารืจ่น

สึไติล์	Modern	Chinese	Tapa	รื้านแรืกของกรืุงเที่พฯ	ที่่�ติั�งอย้่ใจกลาง

อาร่ืย์	“ไต่ิโหล	”	ท่ี่�ม่าจากคำาว่า	“พ่�ใหญ่ิ”	ในภาษาจ่น	ซึ�งถ่ายที่อด้ลงใน

การืติกแติ่งและอุป็กรืณ์ติ่างๆ	ในรื้าน	โด้ยใชี้โที่นสึ่ฟั้าครืาม่เป็็นหลัก	

เพื�อสึื�อถึงความ่โม่เด้ิรื์นของคนจ่นรืุ่นใหม่่	 โด้ยเลือกเฟัอรื์นิเจอรื์ไม่้	

หินอ่อน	สึ่ของเก้าอ่�	จาน	ชีาม่	ชี้อน	ติะเก่ยบได้้เข้ากันอย่างลงติัว	

เพื�อให้คนไที่ยที่่�ชีื�นชีอบอาหารืจ่นในแบบฮ่องกงได้้ความ่รื้้สึึกเหม่ือน	

บินไป็ถึงฮ่องกง	และเลือกเฉพาะวัติถุด้ิบคุณภาพด้่เย่ �ยม่เที่่านั �น	

ป็รืุงรืสึโด้ยใชี้สึ้ติรืลับเฉพาะของที่างรื้าน

เมน้แนะนำา	

หอยเชลล์แมนดาริน
เม่น้ท่ี่�สึร้ืางความ่สึด้ชืี�นจากผิลส้ึม่แม่นด้าริืน

รืสึหวานฉำ�า	เสึิรื์ฟัค้่กับหอยเชีลล์ติัวใหญิ่

ที่่ �คลุกเคล้าเครืื�องเที่ศม่่รืสึเผิ็ด้เล็กน้อย	

ที่านค่้กันความ่แป็ลกใหม่่แต่ิกลม่กล่อม่ใน

สึไติล์โม่เด้ิรื์นไชีน่สึควิซ่น

หม้กรอบวานไฉ
ส้ึติรืดั้�งเดิ้ม่สึไติล์ฮ่องกงโด้ยการืนำาเนื�อหม่้

ส่ึวนท้ี่องผ่ิานกรืรืม่วิธ่ลับของที่างร้ืานแบบ

ที่่�ไม่่ผิ่านการืที่อด้	ผิลลัพธ์คือหม่้กรือบ

ที่่�หนังกรืุบกรือบแติ่เนื �อนุ่ม่ฉำ�า	ที่านกับ

นำ�าจิ�ม่สึ้ติรืลับของรื้าน	เม่น้น่�ห้าม่พลาด้

โด้ยเด้็ด้ขาด้

สลัดเป็็ดเซ็ึ่นทรัล	
คัด้สึรืรืแติ่เนื�ออกเป็็ด้คุณภาพด้่	หม่ักกับ

สึม่ ุนไพรืน ำาไป็รืม่คว ัน	ให ้หอม่กลิ �น

เครืื�องเที่ศ	นำาม่าหั�น	จนได้้เป็็ด้ที่่�เนื�อนุ่ม่	

ชีุ่ม่ฉำ �า	รืับป็รืะที่านกับนำ�าสึลัด้น้เที่ลล่า	

ให้ม่ิติิของรืสึชีาติิที่่�หอม่หวานกลม่กล่อม่	

เสึิรื์ฟัพรื้อม่กับแป็้งติอติิญิ่าที่อด้กรือบ

หอยเชลล์จอร์แดน	
หอยเชีลล์เกรืด้พรื่เม่่�ยม่

จ่�ในกรืะที่ะ	ที่านค้่กับ

นม่ที่อด้ที่่�ให้รืสึนวล	

กรือบนอกนุ่ม่ใน	ติัด้ด้้วย

ซอสึเผิ็ด้ของเสึฉวนเข้ม่ข้น

จะยิ�งเพิ�ม่รืสึชีาติิอรื่อยลงติัว

บัวลอยเซ้ึ่ยงถ่ิาง	
บัวลอยแป็้งบางเหน่ยวนุ่ม่

หุ้ม่ไสึ้งาด้ำาบด้	หอม่หวาน

กลม่กล่อม่ที่านค้่นำ�าขิง

กลิ�นเผิ็ด้รื้อนรืสึหวาน

กำาลังด้่	เป็็นการืป็ิด้ที่้า

ยอาหารืจ่นม่ื�ออรื่อยอย่างสึม่บ้รืณ์แบบ

77	พิหลโยธิิน	5	แขวง	สามเสนใน	เขติพิญาไท	
กรุงเทพิมหานคร	ใกล�	BTS	ทางออก	1	
เปิ็ด	11.00	-	21.00	น.	โทร	0-2103-6566
Facebook	:	dailoutapas
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ทอดกฐิินสามัคค้ป็ระจำาป่็	2563

	 โรืงพยาบาลวิชัียยุที่ธได้้จัด้ที่ำาบุญิที่อด้กฐินสึามั่คค่ป็รืะจำาปี็	2563	ณ	วัด้พรืะพุที่ธฉาย	จังหวัด้สึรืะบุร่ื	เพื�อสึม่ที่บทีุ่น

ในการืศึกษาเล่าเรื่ยนพรืะป็รืิยัติิธรืรืม่ของพรืะภิกษุสึาม่เณรืของวัด้	บ้รืณป็ฏิิสึังขรืณ์เสึนาสึนะภายในโบรืาณสึถาน	

และเป็็นกองทีุ่นค่านำ�า	ค่าไฟั	โด้ยม่่คณะผิ้้บรืิหารื	แพที่ย์	เจ้าหน้าที่่�	และผิ้้ม่่จิติศรืัที่ธาได้้รื่วม่ที่ำาบุญิกับโรืงพยาบาลเป็็น

จำานวนเงินทัี่�งสิึ�น	2,306,070	บาที่	ที่างโรืงพยาบาลขออนุโม่ที่นาบุญิกับทุี่กท่ี่านท่ี่�ได้้ร่ืวม่เดิ้นที่างและที่ำาบุญิร่ืวม่กันในครัื�งน่�ค่ะ

ศ้นย์ติรวจสุขภาพิ	โรงพิยาบาลวิชัยยุทธิ

	 โรืงพยาบาลวิชีัยยุที่ธได้้รืับเม่ติติาเป็็นอย่างสึ้ง

จากพรืะวิม่ลศ่ลาจารืย์	(อำานวย	ภ้ริืสุึนุที่โรื)	ผ้้ิช่ีวยเจ้าอาวาสึ

วัด้บรืม่นิวาสึ	ในการืเจิม่ป้็ายชืี�อศ้นย์ติรืวจสุึขภาพแห่งใหม่่

เพื �อความ่เป็็นสึิรื ิม่งคล	โด้ยม่่คณะผิ้ ้บรืิหารื	นำาโด้ย

น.พ.ป็รืะพจน์	คล่องสึ้ ้ศึก	ป็รืะธานเจ้าหน้าที่่ �บรืิหารื	

โรืงพยาบาลวิชัียยุที่ธ	ให้การืต้ิอนรัืบ	โด้ยศ้นย์ติรืวจสุึขภาพ	

ชีั�น	11	อาคารืศ้นย์การืแพที่ย์วิชีัยยุที่ธ	เป็ิด้ให้บรืิการื

เพื�อรืองรืับการืให้บรืิการืติรืวจสึุขภาพอย่างเติ็ม่รื้ป็แบบ

ติั�งแติ่วันน่�เป็็นติ้นไป็
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SCB	GOOD	HEALTH	ครั�งท้�	6

	 โรืงพยาบาลวิชีัยยุที่ธและธนาคารืไที่ยพาณิชีย์	

ร่ืวม่จัด้กิจกรืรืม่	SCB	GOOD	HEALTH	ครัื�งท่ี่�	6	ในหัวข้อสัึม่ม่นา

เรืื �อง	 “ไขทีุ่กป็ัญิหาของโรืครืะบบที่างเด้ินอาหารื”	 โด้ย					

น.พ.	วรืาวุฒิ	บ้รืณวุฒิ	อายุรืแพที่ย์ที่างด้้านโรืครืะบบ

ที่างเด้ินอาหารืและติับ	ณ	หอป็รืะชีุม่ม่หิศรื	ธนาคารื

ไที่ยพาณิชีย์	สึำานักงานใหญิ่	แนะนำาโป็รืแกรืม่ติรืวจสึุขภาพ

ป็รืะจำาป็ี	การืติรืวจวิเครืาะห์องค์ป็รืะกอบของรื่างกาย	

ด้้วยเครืื�อง	Inbody	ภายในงาน

MENTAL	HEALTH	SESSION

	 โรืงพยาบาลวิชีัยยุที่ธ	รื่วม่กับ	บรืิษัที่	พ่ที่่ที่่	อาซาฮ่	เคม่ิคอล	จำากัด้	ในเครืือการืป็ิโติรืเล่ยม่แห่งป็รืะเที่ศไที่ย	

(ป็ติที่.)	จัด้กิจกรืรืม่	“Mental	Health	Session”	โด้ยได้้รืับเก่ยรืติิจาก	พญิ.	ขจรืวรืรืณ	เชีาวนกรืะแสึสึินธุ์	แพที่ย์ผิ้้เชี่�ยวชีาญิ

เฉพาะที่างด้้านจิติเวชี	เป็็นผิ้้บรืรืยายในหัวข้อ	“โรืคซึม่เศรื้า	ความ่เครื่ยด้และภาวะหม่ด้ไฟัจากการืที่ำางาน”	โด้ยในการืจัด้

บรืรืยายครืั�งน่ �ได้้จัด้แบบกลุ่ม่ย่อย	 เพื�อความ่สึะด้วกในการืให้คำาป็รืึกษา	และเสึนอแนะที่างออกในรื้ป็แบบติ่างๆ	

อย่างครืบถ้วนชีัด้เจน



รับสิทธ�พ�เศษ สำหรับคณะแพทย�และบุคลากร โรงพยาบาลว�ชัยยุทธ

PLEASURE OF THE URBAN LIFE REDEFINED

โครงการอาคารชุด แซฟวี่ อารีย 4 เจาของโครงการและดำเนินการขายโดย บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอรตี้ จำกัด เลขที่ 136/21 ซอยวิภาวดีรังสิต41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ทุนจุดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) กรรมการผูจัดการ นายสมภพ วาณิชเสนี ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 3080,3235 
เลขที่ดิน 204,361 หนาสำรวจ 3335,3492 ตำแหนงที่ดิน ซอยอารีย 4 ฝงเหนือ (ซอยชำนาญอักษร) เนื้อที่โครงการ 188 ตารางวา เปนอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 39 ยูนิต ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารเลขที่ พท.69/2561 เริ่มกอสรางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และจะแลวเสร็จประมาณไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 และดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อกอสรางแลวเสร็จ

STARTS 5.99 MB*
LUXURY BOUTIQUE RESIDENCE

ADD LINE

READY TO MOVE IN 2020*

คอนโดหนึ่งเดียวใจกลางอารีย


