


ที่ี�ปีร์ึกษา
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
บุร์ร์ณาธัิการ์บุร์ิหาร์
นพ.ไพบูลย� จิตติวาณิชย�
กองบุร์ร์ณาธัิการ์
คุณชลธิชา แนวมาลี
คุณพีรพัฒน� พุกกะคุปต�
ศุิลี้ปีกร์ร์ม่
คุณสุรศักดิ์ สมบุญ
คุณศรีวรินทร� กิจเลิศสกุลวงศ�

ศุ่นย์ุสาร์สนเที่ศุแลี้ะหอสมุ่ด ม่หาวัิที่ยุาลัี้ยุธัุร์กิจบุัณฑิต้ย์ุ
ห้องสมุ่ด INTOUCH อาคาร์อินที่ัช้ ที่าวัเวัอร์์ ช้ั�น 12
บุร์ิษัที่ วัิที่ยุุการ์บุินแห่งปีร์ะเที่ศุไที่ยุ จำากัด
บุร์ิษัที่ ปีต้ที่. จำากัด ม่หาช้น (สำานักงานใหญ่)
Au Bon Pain ช้ั�น 10 อาคาร์ศุ่นย์ุการ์แพิที่ย์ุวัิช้ัยุยุุที่ธั
บุร์ิษัที่ ที่ร์่ ที่าวัเวัอร์์ (สำานักงานใหญ่)
บุร์ิษัที่ ที่ิปีโก้ฟ่ดส์ จำากัด (ม่หาช้น )
บุร์ิษัที่ ไที่ยุออยุล์ี้ จำากัด (ม่หาช้น)
บุร์ิษัที่ เช้ลี้ล์ี้ปีร์ะเที่ศุไที่ยุ
บุร์ิษัที่ บุางกอกปีิโต้เลีี้ยุม่ จำากัด (ม่หาช้น)
บุร์ิษัที่ ที่ิปีโก้แอสฟิลี้ที่์ จำากัด (ม่หาช้น)
ธันาคาร์ธันช้าต้ อาคาร์สวันม่ะลิี้ ช้ั�น 2
ธันาคาร์เพิื�อการ์ส่งออกแลี้ะนำาเข้าแห่งปีร์ะเที่ศุไที่ยุ อาคาร์เอ็กซึ่ิม่
สถานีวัิที่ยุุโที่ร์ที่ัศุน์กองที่ัพิบุก ช้่อง 5
สถานีโที่ร์ที่ัศุน์ช้่อง 9 เอ็ม่คอต้เอช้ดี
เอเที่ร์ียุม่คลัี้บุ (ฟิต้เนส)
ศุ่นย์ุโต้โยุต้้า เค.ม่อเต้อร์์ส 15 สาขาที่ั�วักร์ุงเที่พิ
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  จากปีีใหม่่เป็ีนต้้นม่า มี่วัันหยุุดยุาวัจาก 31 ธัันวัาคม่ 2563, ศุุกร์์ทีี่� 
1 ม่กร์าคม่, เสาร์์ทีี่� 2 ม่กร์าคม่, อาทิี่ต้ย์ุทีี่� 3 ม่กร์าคม่ 2564 ได้ไปีที่ำาบุุญตั้กบุาต้ร์
เช้้ามื่ดวัันที่ี� 1 ม่กร์าคม่ที่ี�วััดเบุญจม่บุพิิต้ร์ คนแน่นกว่ัาปีกต้ิเพิร์าะงานที่ำาบุุญ
ตั้กบุาต้ร์ปีีใหม่่ของทุี่กสถานทีี่�ร์าช้การ์งดเพิร์าะ COVID-19 (Coronavirus) เรื์�อง 
“ของควัาม่ปีกติ้ในยุุคใหม่่” (New Normal) โดยุเฉพิาะให้อยุ่่ห่างๆ กันสองเม่ต้ร์ 
(Social Distancing) งานร์ื�นเร์ิงต้่างๆไม่่ม่ีจึงเปี็นปีีใหม่่ที่ี�กร์่อยุที่ี�สุดที่ี�เคยุพิบุ 
ที่ี�วิัชั้ยุยุุที่ธัของเร์างานปีร์ะจำา คือ งานเลีี้�ยุงปีีใหม่่ของเจ้าหน้าที่ี�ของเร์าเกือบุ
สองพัินคนต้้องงด - งานที่ำาบุุญปีีใหม่่เลีี้�ยุงพิร์ะปีร์ะม่าณ  50 ร่์ปี เพืิ�อเป็ีนสิริ์ม่งคลี้ 
แลี้ะที่ำาบุุญให้ผู้่้ปี่วัยุที่ี�ม่าร์ับุการ์ร์ักษาแลี้ะเสียุช้ีวัิต้ในปีีที่ี�ผู้่านม่าก็งดเช้่นกัน 

สำาหร์ับุในวัันม่าฆบุ่ช้า ศุุกร์์ที่ี� 26 กุม่ภาพิันธั์ 2564 ซึ่ึ�งช้ม่ร์ม่พิร์ะพิุที่ธัศุาสนาของโร์งพิยุาบุาลี้วัิช้ัยุยุุที่ธัเปี็นผู้่้ร์ิเร์ิ�ม่แลี้ะต้่อม่า
ร่์วัม่จัดกับุสม่าคม่องค์กร์พิร์ะพุิที่ธัศุาสนาแห่งปีร์ะเที่ศุไที่ยุ กร์ม่การ์ศุาสนา แลี้ะกร์ุงเที่พิม่หานคร์เปี็นปีร์ะจำาหลี้ายุปีีม่าแล้ี้วัก็
ต้้องงดเช้่นกัน ที่ั�งหลี้ายุที่ั�งปีวังม่าจาก “COVID-19” ซึ่ึ�งเร์ิ�ม่ร์ะบุาดม่าตั้�งแต่้ปีลี้ายุธัันวัาคม่ 2562 แลี้ะร์ะบุาดไปีทัี่�วัโลี้ก เป็ีน 
“Pandemic” (โร์คร์ะบุาดใหม่่ที่ี�ร์้ายุแร์งแลี้ะกร์ะจายุไปีที่ั�วัโลี้ก) นับุต้ั�งแต้่เร์ิ�ม่ร์ะบุาดจนถึงม่ีนาคม่ 2564 ที่ั�วัโลี้กม่ีผู้่้ต้ิดเช้ื�อ 
121,939,171 คน แลี้ะเสียุช้ีวัิต้ 2,694,928 คน ปีร์ะเที่ศุที่ี�ร์ะบุาดม่ากที่ี�สุด คือ สหร์ัฐอเม่ร์ิกา ม่ีผู้่้ต้ิดเช้ื�อ 30,295,501 คน 
แลี้ะเสียุชี้วิัต้ถึง 550,671 คน อันดับุสอง คือ บุร์าซิึ่ลี้ 11 ล้ี้านคน แลี้ะเสียุชี้วิัต้ 285,136 คน อันดับุสาม่ คือ อินเดียุ อันดับุสี� 
คือ ร์ัสเซึ่ียุ อันดับุห้า คือ สหร์าช้อาณาจักร์ ฯลี้ฯ สำาหร์ับุปีร์ะเที่ศุไที่ยุของเร์าต้ิดอันดับุที่ี� 116 ต้ิดเช้ื�อเพิียุง 27,494 คน 
แลี้ะเสียุช้ีวัิต้ 89 คนเที่่านั�น เปี็นปีร์ะเที่ศุที่ี�ได้ร์ับุการ์ยุกยุ่องวั่าการ์สาธัาร์ณสุขของเร์าด่แลี้ปีร์ะช้ากร์ดีที่ี�สุดปีร์ะเที่ศุหนึ�ง 
ที่ั�งนี�เพิร์าะการ์สาธัาร์ณสุขของเร์ากร์ะจายุลี้งไปีถึงร์ะดับุต้ำาบุลี้แลี้ะหม่่่บุ้านโดยุ “อสม่. = อาสาสม่ัคร์สาธัาร์ณสุขปีร์ะจำา
หม่่่บุ้าน” แลี้ะโร์งพิยุาบุาลี้ส่งเสร์ิม่สุขภาพิต้ำาบุลี้ = ร์พิสต้. (เดิม่คือสถานีอนาม่ัยุหร์ือสถานพิยุาบุาลี้ปีร์ะจำาต้ำาบุลี้) 
ซึึ่�งทัี่�วัปีร์ะเที่ศุไที่ยุมี่ถึง 4,820 แห่ง ที่ำาให้การ์ป้ีองกันแลี้ะด่แลี้โร์คร์ะบุาด COVID-19 ของเร์าดีเลิี้ศุจนได้รั์บุคำาช้ม่เช้ยุจากองค์การ์
อนาม่ัยุโลี้ก (WHO) แต้่อยุ่างไร์ก็ต้าม่การ์ร์ะบุาดยุังไม่่หยุุดหร์ือลี้ดลี้ง ม่ีการ์ร์ะบุาดร์ะลี้อกที่ี�สองจากไวัร์ัสโควัิดสายุพิันธัุ์
ใหม่่ ที่ำาให้เกิดควัาม่เสียุหายุต้่อทีุ่กๆร์ะบุบุของโลี้กโดยุเฉพิาะต้่อร์ะบุบุเศุร์ษฐกิจทีุ่กสาขา ต้่อสังคม่โดยุเฉพิาะการ์เดินที่าง
ร์ะหวั่างปีร์ะเที่ศุ ต้่อธัุร์กิจการ์บุิน ต้่อการ์ที่่องเที่ี�ยุวั ฯลี้ฯ ต้่อปีร์ะเที่ศุช้ั�นนำาอันดับุหนึ�งของโลี้ก คือ สหร์ัฐอเม่ร์ิกา 
ซึ่ึ �งม่ีผู้่ ้ต้ิดเช้ื �อแลี้ะเสียุช้ี ิวัิต้ม่ากที่ี�สุด คือ 550,671 คน ม่ากกวั่าการ์เสียุช้ีวัิต้ของที่หาร์ในสงคร์าม่โลี้กคร์ั�งที่ี �หนึ �ง + 
สงคร์าม่โลี้กคร์ั�งที่ี�สอง + สงคร์าม่เวีัยุดนาม่เสียุอีก แลี้ะ Pandemic การ์ร์ะบุาดของโร์คยัุงไม่่มี่ที่ีที่่าว่ัาจะยุุต้ิลี้ง

  วััคซีึ่น (Vaccine) ทีี่�กำาลัี้งพ่ิดกันม่ากในการ์ใช้้ป้ีองกันโร์ค COVID-19 เพิิ�งค้นพิบุแลี้ะเพิิ�งนำาม่าใช้้กันในปัีจจุบุ้น 1-2 
เดือนนี�เอง กำาลัี้งต้ื�นเต้้นว่ัาจะมี่ผู้ลี้อยุ่างไร์ – เร์าจะยุุต้ิโร์ค COVID-19 ได้หร์ือไม่่ “วััคซีึ่น คือ ผู้ลิี้ต้ภัณฑ์ชี้วัภาพิ (Biological 
Preparatiion) ทีี่�ปีร์ะกอบุไปีด้วัยุเชื้�อไวัรั์สหรื์อแบุคทีี่เรี์ยุทีี่�ถ่กฆ่าหรื์อที่ำาให้มี่ฤที่ธิั�อ่อนแร์งลี้งจนไม่่สาม่าร์ถก่อโร์คได้ ใช้้ฉีดเข้าส่่
ร่์างกายุเพืิ�อกร์ะตุ้้นให้ร่์างกายุสร้์างภ่มิ่คุ้ม่กันโร์ค ซึึ่�งเกิดจากเชื้�อนั�นๆเอง” จะลี้ดควัาม่เสี�ยุงต่้อการ์ติ้ดเชื้�อช้นิดเดิม่ในครั์�งต่้อไปี 
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วัารสิารวิัชัียยุทธิ

วารสำารวิชั้ยยุที่ธ จัำด้ที่ำาขึ้�นเพ่�อเผู้ยแพร่คู่วามีร้่คู่วามีเข้้าใจำด้้านสุำข้ภาพ
สำอบุถามีข้้อม่ีลเพิ�มีเติมีติด้ต่อ โที่รศัพท์ี่ 02-265-7777 www.vichaiyut.com E-mail : imc@vichaiyut.com

*ภิาพป็ระกอบในวัารสิารเล่มน่�
 ใช้ีป็ระกอบกับเนื�อหาทางิการแพทย์

เพื�อก่อให้เกิดป็ระโยชีน์แก่ผู้อ่าน

สิารบัญ
ป็ีท่� 16 ฉบับท่� 64 เดือนกุมภิาพันธิ์ - เมษายน 2564

บทบรรณาธิิการ4

บทควัามพิเศษ
เร่�องเล่าจำากผู้่้มีีบุุตรยาก

11
ไม้ีมีงคู่ลเสำริมีโช้คู่ลาภทีี่�ปัล่กได้้ในบุ้านคุู่ณ์

12
ที่ำาไมีต่�นเช้้าแต่กลับุไม่ีสำด้ช่้�น

13
โรคู่ข้้อสำะโพกเส่ำ�อมีในวัยผู้่้ส่ำงอายุ

รู้หรือไม่...14
ร้่หร่อไม่ี...ร่ายกายมีนุษย์มีหัศจำรรย์นัก
15
โรคู่อัมีพาตใบุหน้าคู่รึ�งซีึ่ก

ถามมา-ติอบไป็16
17
ภาวะเตี�ยในเด็้ก ร้่เร็วรักษาได้้
18
One Day Out @เสำาชิ้งช้้า

21
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หร์ือหากได้ร์ับุเชื้�อโร์คม่าอีกคร์ั�ง ร์่างกายุก็จะมี่ภ่มิ่คุ้ม่กันต้่อ
ส้่กับุโร์ค – ที่ำาให้อาการ์ของโร์คไม่่ร์ุนแร์งแลี้ะสาม่าร์ถหายุ
ได้ วััคซึ่ีนพิื�นฐานหร์ือวััคซึ่ีนบุังคับุ (Compulsory Vaccine) 
ที่ี�อยุ่่ในแผู้นสร้์างเสริ์ม่สุขภาพิของกร์ะที่ร์วังสาธัาร์ณสุขของ
เร์าปีร์ะกอบุด้วัยุวััคซีึ่น 8 ช้นิด ได้แก่ วััคซีึ่นวััณโร์ค (BCG), 
วััคซีึ่นตั้บุอักเสบุบีุ (HB), วััคซีึ่นร์วัม่คอตี้บุ+บุาดที่ะยัุก+ไอกร์น
+ต้ับุอักเสบุบุี (DTP+HB), วััคซีึ่นโปีลิี้โอ (OPV), วััคซีึ่นร์วัม่หัด
+คางที่่ม่+หัดเยุอร์มั่น (MMR), วััคซีึ่นไข้สม่องอักเสบุอี (JE), 
วััคซีึ่นคอตี้บุ+บุาดที่ะยัุก+ไอกร์น แลี้ะวััคซีึ่นคอตี้บุ+บุาดที่ะยัุก
(dT) ทัี่�งหม่ดฉีดโดยุคำาแนะนำาของแพิที่ย์ุ ไม่่ใช่้เพืิ�อรั์กษาสุขภาพิ
ของตั้วัเอง COVID-19 Vaccine ทีี่�ผู้ลิี้ต้ขึ�นม่ามี่ของบุริ์ษัที่ซิึ่โนแวัค 
(SINOVAC) ของสาธัาร์ณร์ัฐปีร์ะช้าช้นจีนที่ี�ปีักกิ�งแลี้ะอ่่ฮั่ั�น + 
Oxford Astra Zeneca Vaccine โดยุบุร์ิษัที่ Pfizer + Bio M Tech 
Vaccine โดยุบุร์ิษัที่ Pfizer + Modera ใช้้ใน USA, Canada, 
EU, UK + Sputnik-V ใช้้ในร์ัสเซีึ่ยุ, Belarus, Argentina, Serbia 
ทัี่�งหม่ดเริ์�ม่ใช้้กันต้้นปีี ค.ศุ.2021 นี�เอง ปีร์ะสิที่ธิัภาพิจากการ์
ที่ดลี้องได้ผู้ลี้ 80-90% ข้อม่่ลี้จากการ์ใช้้โดยุด่จากการ์ติ้ดเช้ื�อ 
ด่จากการ์ลี้ดอาการ์ ด่จากการ์ป้ีองกันที่ี�ต้้องเข้าโร์งพิยุาบุาลี้ 
(Admission) – ด่จากการ์เสียุช้ีวัิต้ นั �นคือเปี้าหม่ายุของ
การ์ฉีดวััคซึ่ีน ข้อม่่ลี้ยัุงไม่่มี่ออกม่าเพิร์าะเพิิ�งเร์ิ�ม่ใช้้ ปีัญหา
ขณะนี�คือคนจำานวันหนึ�งอยุากฉีดวััคซีึ่นเพิร์าะไม่่อยุากติ้ดเช้ื�อ 
ไม่่อยุากต้ายุจากไวัรั์สนี� คนอีกจำานวันหนึ�งไม่่อยุากฉีดวััคซีึ่น
เพิร์าะกลัี้วัอันต้ร์ายุจากวััคซีึ่น ซึึ่�งอันต้ร์ายุจากวััคซีึ่นคือจากการ์
แพ้ิ จากการ์เสียุชี้วิัต้ ซึึ่�งมี่น้อยุม่ากเทีี่ยุบุกับุจำานวันผู้่้ทีี่�ฉีดแล้ี้วั 
การ์จะบุอกวั่าการ์ฉีดวััคซึ่ีนแต้่ลี้ะต้ัวัจะปีลี้อดภัยุ 100% 
คงไม่่ได้ การ์ฉีดหรื์อไม่่ต้้องตั้ดสินใจเอง การ์ฉีดวััคซีึ่นเป็ีนการ์
ป้ีองกันภายุในเมื่�อเชื้�อไวัรั์สเข้าร่์างกายุ การ์ป้ีองกันภายุนอก
ไม่่ให้เชื้�อเข้าร่์างกายุสำาคัญกว่ัา ซึึ่�งปีร์ะกอบุด้วัยุการ์ใส่หน้ากาก
(Face Mask) การ์ลี้้างม่ือบุ่อยุๆ (Wash hand more often) 
เว้ันร์ะยุะห่างร์ะหว่ัางบุุคคลี้ (Social Distancing) ต้้องด่กันต่้อไปี
โดยุเฉพิาะผู้ลี้ของการ์ฉีดวััคซีึ่น COVID-19 ในอดีต้ม่นุษย์ุได้
ปีร์ะโยุช้น์จากวััคซึ่ีนม่านานกวั่าสองศุต้วัร์ร์ษ เร์ิ�ม่ต้้นจาก 

สวััสดีคร์ับุ
นายุแพิที่ย์ุณร์งค์ ร์อดวัร์ร์ณะ

ปีร์ะธัานบุร์ิษัที่ วิัชั้ยุยุุที่ธั จำากัด

Edward Jenner หม่อบุ้านนอกที่ี� Berkeley, England ได้สร์้าง
วััคซีึ่นแร์กของโลี้กสำาหร์ับุไข้ที่ร์พิิษ (Small-pox หร์ือ Variola) 
ในปีี ค.ศุ.1790s โดยุเอาหนองจากวััวัทีี่�เป็ีนฝีีดาษไปีที่ำาวััคซีึ่น
กันโร์คฝีีดาษคน ต่้อม่าได้มี่การ์พัิฒนาแลี้ะองค์การ์อนามั่ยุโลี้ก
ได้ขยุายุโปีร์แกร์ม่การ์ Immunizations สำาหร์ับุโร์คต้ิดต้่อ
ม่ากม่ายุ

  ที่ี�วัิช้ัยุยุุที่ธับุ้านเร์า เช้่นเดียุวักับุโร์งพิยุาบุาลี้
เอกช้นอื�นๆทีี่�การ์รั์กษาพิยุาบุาลี้ของผู้่้ติ้ดเชื้�อ COVID-19 แลี้ะ
การ์ฉีดวััคซึ่ีนยุังเปี็นเร์ื�องของร์ัฐบุาลี้ที่ี�ดำาเนินการ์จัดการ์อยุ่่ 
ต้่อไปีเม่ื�อการ์ผู้ลี้ิต้วััคซึ่ีนม่ีม่ากพิอแลี้ะเพิื�อให้ม่ีการ์ฉีดได้ที่ั�วั
ถึงร์ัฐคงจะให้ภาคเอกช้นช้่วัยุขยุายุผู้ลี้ต้่อไปีด้วัยุในอนาคต้
อันใกล้ี้นี� เนื�องจาก COVID-19 กิจกร์ร์ม่ต้่างๆ ของวิัชั้ยุยุุที่ธั
ก็ต้้องปีร์ับุต้ัวัแลี้ะลี้ดลี้งต้าม่ควัาม่เหม่าะสม่ ปีีนี�การ์ปีร์ะชุ้ม่
วัิช้าการ์แลี้ะการ์ปีร์ะชุ้ม่กร์ร์ม่การ์บุร์ิษัที่ฯได้ปีร์ับุลี้ดลี้ง 
แต้่การ์ปีร์ะชุ้ม่ผู้่้ถือหุ้นปีร์ะจำาปีีจะไม่่งดหร์ือเลี้ื�อนเช้่นปีีที่ี�
ผู้่านม่าแต้่จะใช้้ร์ะบุบุ “New Normal” ปีีนี�ได้กำาหนดไวั้แลี้้วั
ในวัันศุุกร์์ที่ี� 9 เม่ษายุน 2564 เพิื�อร์ายุงานผู้ลี้ของกิจการ์
ที่ี�ผู้่านม่าแลี้ะพิิจาร์ณาเร์ื�องเงินปีันผู้ลี้ ฯลี้ฯ ไม่่ว่ัาจะมี่วิักฤต้ิ
อะไร์เกิดขึ�น วัิช้ัยุยุุที่ธัของที่่านยุังก้าวัหน้าดำาเนินต้่อไปีด้วัยุ
ปีร์ัช้ญาเดิม่คือถือปีร์ะโยุช้น์ของผู้่ ้ปี ่วัยุแลี้ะญาต้ิส่งสุด 
ยุึดจร์ิยุธัร์ร์ม่ในการ์ร์ักษาพิยุาบุาลี้โดยุเคร์่งคร์ัด
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มููลนิิธิิวิิชััยยุทธิ 
 จัดต้ั�งขึ�นโดยุ พิันโที่ นายุแพิที่ยุ์สม่พินธั์ บุุณยุคุปีต้์ เม่ื�อวัันที่ี� 20 สิงหาคม่ พิ.ศุ. 2546 โดยุม่ีวััต้ถุปีร์ะสงค์
เพิื�อนำาเงินจำานวันนี�ใช้้ในการ์ร์ักษาพิยุาบุาลี้พิร์ะภิกษุอาพิาธัที่ี�ไม่่ม่ีญาต้ิโยุม่อุปีการ์ะ หร์ือม่ีอาการ์หนักกวั่าที่ี�ผู้่้อุปีการ์ะ
สาม่าร์ถร์ับุม่ือได้ แลี้ะเฉพิาะอยุ่างยุิ �งพิร์ะสายุปีฏิิบุัต้ิที่ี �ม่ิได้ม่ีทีุ่นที่ร์ัพิยุ์ในยุาม่อาพิาธั สาม่าร์ถเข้าร์ับุร์ักษาต้ัวั 
ณ โร์งพิยุาบุาลี้วิัชั้ยุยุุที่ธั โดยุผู้่านการ์ลี้งม่ต้ิเห็นสม่ควัร์จากกร์ร์ม่การ์ม่่ลี้นิธัิ

เงิินรับจากการบริจาค ณ วัันท่� 31 มกราคม 2564 เป็็นจำานวันเงิิน 4,610,093.70 บาท

รวัมเงิินบริจาคทั�งิสิิน 93,204,925.83  บาท
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 76,523,788.00  บาท

ยอดเงิินคงิเหลือ 23,982,637.00  บาท

ร่วัมทำานุบำารุงิพระพุทธิศาสินา โดยการดูแลพระภิิกษุสิงิฆ์์อาพาธิได้ท่�

เลขท่�บัญช่ี 053-1-33980-1 
บัญช่ีออมทรัพย์ ชืี�อบัญช่ี มูลนิธิิวิัชัียยุทธิ
ธินาคารกรุงิศร่อยุธิยา สิาขาคลองิป็ระป็า”



แนิะนิำแพทย์ใหมู่

สร้้างควิามูเช่ั�อมัู�นิ
          ด้้วิยหัวิใจของเร้า

โครงิการ V Trusted Service เป็็นโครงิการท่�จัดข้�นเพื�อคัดเลือกบุคลากรของิโรงิพยาบาลวิัชัียยุทธิท่�ม่ควัามโดดเด่น
ในด้านการให้บริการ เพื�อยกย่องิเผยแพร่เกย่รติิคุณ เสิริมสิร้างิขวััญกำาลังิใจในการป็ฎิิบัติิงิาน กับผู้ม่ผลการ
ป็ฎิิบัติิงิานด่ ม่ควัามป็ระพฤติิด่ ซื่ื�อสิัติย์ รักองิค์กร ม่จิติสิำาน้กในการให้บริการ และเพื�อป็รับป็รุงิป็ระสิิทธิิภิาพ
การทำางิานให้พร้อมมอบบริการท่�สิร้างิควัามป็ระทับใจให้กับผู้รับบริการโรงิพยาบาลต่ิอไป็ในอนาคติ

สิอบถาม
และนัดหมายแพทย์
โทร. 02-265 -7777 ต่ิอ แผนกนัด

นพ.รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่่่่า
ศััลยแพทย์ทั�วไป

นพ.ทนง่่เกีียรติิ เทียนถาวร
แพทย์ทางด้้านโรคผิิวหนัง

พว.รุจิิภา ชุมดวง่่ ผู้้�ช่วยพยาบาล วราภรณ์์ ใจิหาญ

ดร.นพ.วรติม์ โชติิโชติิพิทยสุนนท์
จิิตแพทย์เด็้กและวัยร่�น

บุคลากรด่เด่น
ป็ระจำาเดือน ก.พ.-เม.ย.

คำช่ั�นิชัมูจากผูู้้ป่่วิยและญาติิ
“มีู Service Mind เอาใจใส่คนิไข้ดี้ สุภาพ เรี้ยบร้้อย เต็ิมูใจบริ้การ้ ให้ข้อมููลดี้”

แนะนำาแพทย์ใหม่
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โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปดใหบริการ

หองจายยาและเวชภัณฑใหม 
ณ ชัี�น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิัชัียยุทธิ 

   ศูนยกลาง
  การจายยาและเวชภัณฑ

ใหกับผูรับบริการจากทุกคลินิก 

เพ่ิมความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการชำระคาบริการและรับยา  

ท่ีมีคุณภาพใหแกผูรับบริการทุกทาน    

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธน้ีเปนตนไป       
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กองิบรรณาธิิการ

คุณแม่ทราบได้อย่างิไรว่ัาเริ�มม่ควัามเส่ิ�ยงิ
เข้าข่ายภิาวัะม่บุติรยากคะ
เพิร์าะได้พิยุายุาม่ม่ีบุุต้ร์ม่าหลี้ายุปีี แลี้ะได้เร์ิ�ม่กร์ะบุวันการ์
ร์ักษาภาวัะม่ีบุุต้ร์ยุากม่าหลี้ายุคร์ั�ง แต้่ก็ยุังไม่่ปีร์ะสบุควัาม่
สำาเร์็จเสียุที่ี พิอดีได้ร์ับุคำาแนะนำาต้่อๆม่าวั่าคุณหม่อพิิบุ่ลี้ยุ์ 
ลี้ีลี้ะพิัฒนะที่ี �วั ิช้ัยุยุุที่ธัม่ีควัาม่เช้ี �ยุวัช้าญม่ีม่าต้ร์ฐานแลี้ะ
คุณภาพิ ทีี่�เชื้�อถือได้ แลี้ะยัุงบุอกอีกว่ัาคุณหม่อเก่ง ใส่ใจดีม่าก 
เลี้ยุต้ัดสินใจกับุสาม่ีว่ัาจะเลืี้อกเข้าร์ับุบุร์ิการ์ที่ี�นี�ค่ะ

 ปััญหาการมีีบุุตรยากเป็ันปััญหาใหญ่สำำาหรับุคู่่่รักจำำานวน
ไม่ีน้อย ทีี่�แม้ีจำะใช้้คู่วามีพยายามีเท่ี่าไร ก็ยังไม่ีสำามีารถมีีบุุตรได้้สำำาเร็จำ 
เน่�องจำากปััญหาการมีีบุุตรยากเกิด้จำากปััจำจำัยหลายอย่างที่ี�เปั็น
ตัวแปัร ด้ังนั�น การที่ำาเข้้าใจำเกี�ยวกับุภาวะมีีบุุตรยาก และเข้้ามีารับุ
คู่ำาปัรึกษากับุแพที่ย์ผู้่้ช้ำานาญการเฉพาะที่างด้้านภาวะมีีบุุตรยาก
โด้ยเร็วทีี่�สุำด้ ย่อมีช่้วยให้คู่่่สำมีรสำมีีโอกาสำปัระสำบุคู่วามีสำำาเร็จำกับุการ
ตั�งคู่รรภ์ได้้ในอนาคู่ต บุที่คู่วามีพิเศษฉบัุบุนี�เราข้อนำาปัระสำบุการณ์์
จำากคูุ่ณ์แมี่แฝด้ 4 คูุ่ณ์คู่นึงนิจำ มีฆวัตสำกุล คูุ่ณ์แมี่ข้องน้องพรีมี 
น้องเพลิน น้องเพลง และน้องพราว ทีี่�จำะมีาเล่าเร่�องปัระสำบุการณ์์
การตั�งคู่รรภ์ ซึ่ึ �งมีีคูุ่ณ์แมี่น้อยที่่านที่ี�จำะมีีโอกาสำแบุบุนี�มีาเล่าสำ่่
กันฟัังคู่่ะ

เร่ื่�องเล่่า
จากผู้้�มีีบุุตรื่ยาก
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เมื�อทราบผลลัพธ์ิออกมาว่ัาตัิ�งิครรภ์ิแฝด 4 คน
ควัามรู้ส้ิกแรกเป็็นอย่างิไรบ้างิ
ม่ีหลี้ายุอาร์ม่ณ์ผู้สม่ปีนเปีม่ากในขณะนั�น อยุ่างแร์กคือ ดีใจม่าก 
เพิร์าะเร์าได้ลี้องพิยุายุาม่ม่ากว่ัา 6 ปีี จากปีัญหาเร์ื�องการ์ม่ีบุุต้ร์ยุาก 
เม่ื �อที่ร์าบุวั่าต้ั �งคร์ร์ภ์จึงดีใจที่ี �ส ุด อยุ่างที่ี �สองคือ ร์่ ้ส ึกต้กใจ 
เพิร์าะการ์ต้ั �งคร์ร์ภ์แฝีด 4 เร์ ียุกวั่าเกินควัาม่คาดหวัังม่ากๆ 
เปี็นการ์ต้ั�งคร์ร์ภ์แฝีด 4 จากไข่ 3 ใบุ โดยุจากที่ี�คุณหม่อต้ร์วัจแลี้้วั
พิบุถุงตั้�งคร์ร์ภ์ 3 ใบุ ก็ต้กใจม่ากแล้ี้วั แต่้คุณหม่อยัุงต้ร์วัจพิบุอีกว่ัา 
ม่ีการ์แบุ่งของไข่ 1 ใบุ เพิิ �ม่เปี็นแฝีดแที่้ ซึ่ึ �งร์วัม่เปี็นที่ั �ง 4 คน 
ยุอม่รั์บุว่ัามี่ควัาม่กังวัลี้ใจ เพิร์าะการ์ตั้�งคร์ร์ภ์แฝีด ปีกติ้ก็มี่ควัาม่เสี�ยุง
กวั่าการ์ต้ั �งคร์ร์ภ์เดี �ยุวัอยุ่ ่แลี้้วั ยุิ �งการ์ต้ั �งคร์ร์ภ์แฝีด 4 ยุิ �งที่ำาให้
กังวัลี้ม่ากในเร์ื�องภาวัะต้่างๆที่ั�งขณะต้ั�งคร์ร์ภ์ แลี้ะลี้่กๆ ที่ี�อาจม่ี
ควัาม่เสี�ยุงจากการ์คลี้อดก่อนกำาหนด

เติร่ยมตัิวัรับมือ และวัางิแผนอย่างิไร 
ในขณะตัิ�งิครรภ์ิแฝด 4 คน
หลี้ังจากที่ี�ร์่้วั่าที่้องแฝีด 4 ก็ม่ีคำาถาม่ม่ากม่ายุที่ี�ได้ปีร์ึกษาคุณหม่อ พิร์้อม่ๆกับุม่าศุึกษาหาข้อม่่ลี้เกี�ยุวักับุการ์ต้ั�งคร์ร์ภ์แฝีด 
3-4 คนเพิิ�ม่เต้ิม่ ซึ่ึ�งร์ะหวั่างการ์ต้ั�งคร์ร์ภ์ คุณหม่อ พิยุาบุาลี้ ให้การ์ด่แลี้ เอาใจใส่ดีม่าก ม่ีการ์นัดต้ิดต้าม่ ต้ร์วัจคร์ร์ภ์ 
พิร์้อม่ให้ข้อม่่ลี้ต่้างๆ ที่ำาให้คลี้ายุควัาม่กังวัลี้ได้เยุอะค่ะ
การ์วัางแผู้นหลี้ักๆ สำาหร์ับุลี้่กแฝีด 4 คน คือ การ์เต้ร์ียุม่ควัาม่พิร์้อม่ของต้ัวัเอง ต้้องศุึกษาหาข้อม่่ลี้ของภาวัะต้่างๆ 
ที่ี�อาจเกิดขึ�นขณะต้ั�งคร์ร์ภ์ แลี้ะควัาม่เสี�ยุงต้่างๆที่ี�อาจเกิดขึ�นจากการ์ที่ี�ลี้่กๆต้้องคลี้อดก่อนกำาหนด แลี้ะควัาม่พิร์้อม่ 
ในจัดเต้ร์ียุม่ของ สถานที่ี�ในการ์เลีี้�ยุงล่ี้กที่ั�ง 4 คน

เรื�องิยากท่�สุิดตัิ�งิแต่ิเล่�ยงิเด็กส่ิ�คน
น่าจะเปี็นควัาม่พิร์้อม่สำาหร์ับุแม่่ม่ือใหม่่ ที่ี�ปีกติ้
การ์ม่ีลี้่กคนแร์ก ถือวั่าต้้องม่ีการ์เปีลี้ี�ยุนแปีลี้ง
อยุ่างม่าก แต่้ด้วัยุควัาม่ทีี่�เร์ามี่ล่ี้กทีี่�ม่าพิร้์อม่ๆกัน 
ถึง 4 คน จึงเปี็นเร์ ื �องที่ี �เร์าต้้องเต้ร์ียุม่ต้ัวั 
เต้ร์ียุม่ใจ เต้ร์ียุม่ควัาม่พิร์้อม่สำาหรั์บุการ์เปีลี้ี�ยุน
แปีลี้งคร์ั�งใหญ่ กว่ัาปีกติ้ของคนอื�นๆ สิ�งสำาคัญ
ทีี่�ที่ำาให้ผู่้านควัาม่ยุากม่าได้ ก็คือล่ี้ก แลี้ะกำาลัี้งใจ  
พิร์้อม่ๆ กับุใจของเร์าเองที่ี�เต้ร์ียุม่พิร์้อม่ม่ากๆ 
ไม่่เคยุคิดว่ัาจะม่ีอะไร์ยุากเกินที่ี�เร์าจะที่ำาได้ค่ะ
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เรื�องิราวัป็ระทับใจจากป็ระสิบการณ์ครั�งิน่�
ร้่์สึกได้ถึงควัาม่เอาใจใส่ของคุณหม่อ ทีี่ม่แพิที่ย์ุ แลี้ะพิยุาบุาลี้
อยุ่างม่าก เนื�องจากเป็ีนการ์ที่ำาคลี้อดแฝีด 4 แลี้ะเป็ีนการ์คลี้อด
ก่อนกำาหนด จึงต้้องม่ีการ์เต้ร์ียุม่การ์ม่ากกวั่าปีกต้ิ ที่ั�งที่ีม่
บุุคลี้ากร์ แลี้ะอุปีกร์ณ์ต่้างๆ ร์วัม่ถึงควัาม่พิร้์อม่ของทีี่ม่แพิที่ยุ์
ส ำาหร์ับุเด็กๆ ที่ี �อาจม่ีภาวัะแที่ร์กซึ่ ้อนจากการ์คลี้อด
ก่อนกำาหนด ซึ่ึ�งที่างโร์งพิยุาบุาลี้ก็ม่ีแพิที่ยุ์เด็กเฉพิาะที่าง
พิิเศุษสำาหรั์บุคอยุด่แลี้เคสอยุ่างใกล้ี้ชิ้ด ที่ำาให้ทุี่กอยุ่างร์าบุรื์�น 
สบุายุใจ แลี้ะปีร์ะที่ับุใจอยุ่างม่าก
ร์วัม่ถึงหลัี้งจากคลี้อดล่ี้กแล้ี้วั ทีี่ม่พิยุาบุาลี้ทีี่�ด่แลี้ก็ให้การ์ด่แลี้
เด็กๆ อยุ่างดีม่าก ร์วัม่ถึงให้คำาปีรึ์กษาคุณแม่่ต่้างๆ ทัี่�งในเรื์�อง
การ์ให้นม่ การ์เต้รี์ยุม่ตั้วัในการ์ด่แลี้ล่ี้กๆ ที่ำาให้ร้่์สึกอุน่ใจแลี้ะ
ปีร์ะที่ับุใจอยุ่างม่ากค่ะ

 ค่่ช้ายุหญิงทีี่�ปีร์าร์ถนาจะมี่บุุต้ร์แล้ี้วัยัุงไม่่สาม่าร์ถตั้�งคร์ร์ภ์เองได้นั�น พิบุว่ัามี่ส่งขึ�น
เร์ื�อยุ ๆ อาจเกิดจากสภาพิสังคม่ที่ี�เปีลีี้�ยุนแปีลี้งไปี การ์แต่้งงานที่ี�ล่ี้าช้้า ร์วัม่ที่ั�ง
การ์ใช้้ช้วิีัต้ทีี่�เต็้ม่ไปีด้วัยุควัาม่เคร่์งเครี์ยุดจากการ์ที่ำางาน ก็ล้ี้วันเป็ีนปัีจจัยุเสี�ยุงทีี่�
ที่ำาให้การ์ตั้�งคร์ร์ภ์ต้าม่ธัร์ร์ม่ช้าติ้เปี็นไปีได้ยุาก ปีัจจุบุันก็ม่ีวิัธัีช้่วัยุให้ผู้่้ที่ี�ม่ีล่ี้กยุาก
สาม่าร์ถตั้�งคร์ร์ภ์ได้หลี้ายุวิัธัี เช้่นการ์ที่ำา IVF แลี้ะ ICSI

 การ์ที่ำา IVF จะเป็ีนวิัธีัการ์ที่ำาเด็กหลี้อดแก้วัแบุบุม่าต้ร์ฐาน โดยุจะที่ำาการ์คัดไข่
ทีี่�สม่บุ่ร์ณ์จากฝ่ีายุหญิงแลี้ะคัดอสุจิทีี่�แข็งแร์งของฝ่ีายุช้ายุม่าผู้สม่กัน โดยุจะปีล่ี้อยุ
ให้สเปีิร์์ม่เลืี้อกเข้าไปีเจาะไข่เองต้าม่ธัร์ร์ม่ช้าติ้ เม่ื�อไข่แลี้ะอสุจิเกิดการ์ปีฎิิสนธัิที่ี�
ภายุนอกแลี้้วัจึงนำาไข่ที่ี�ผู้สม่จนเปี็นต้ัวัอ่อนนำากลี้ับุเข้าไปีฝีังที่ี�โพิร์งม่ดลี้่กเพิื�อให้
เกิดการ์ตั้�งคร์ร์ภ์ต่้อไปี

 การ์ที่ำาอิ�กซึ่ี� (ICSI) ต่้างกับุการ์ที่ำา IVFต้ร์งที่ี�ในขั�นต้อนการ์ปีฏิิสนธัิ โดยุจะคัดไข่ 
1 ใบุ แลี้ะอสุจิ 1 ตั้วั ทีี่�แข็งแร์งแลี้ะสม่บุ่ร์ณ์ทีี่�สุดม่าผู้สม่กัน ด้วัยุการ์ใช้้เข็ม่ด่ดอสุจิ 
1 ตั้วั แลี้ะฉีดอสุจิทีี่�ด่ดไว้ันี� เข้าไปีทีี่�เนื�อไข่โดยุต้ร์งเพืิ�อให้เกิดการ์ปีฏิิสนธิัจนกลี้ายุ
เปี็นต้ัวัอ่อน แลี้้วัจึงนำากลี้ับุไปีในโพิร์งม่ดลี้่ก เพิื�อให้เกิดการ์ต้ั�งคร์ร์ภ์แบุบุปีกต้ิ
ต้่อไปี ซึึ่�งวิัธีันี�จะช่้วัยุแก้ปัีญหาในกร์ณีทีี่�ฝ่ีายุช้ายุมี่ปีริ์ม่าณตั้วัอสุจิน้อยุ หรื์อมี่ควัาม่
ผิู้ดปีกติ้ของตั้วัอสุจิได้อยุ่างม่าก

นายุแพิที่ย์ุพิิบุ่ลี้ย์ุ ลีี้ลี้ะพิัฒนะ
ส่ต้ิ-นร์ีแพิที่ย์ุที่างด้านร์ักษาผู้่้มี่บุุต้ร์ยุาก

อิ�กซ่ื่� (ICSI) และ IVF เป็็นวิัวััฒนาการท่�จะช่ีวัยแก้ปั็ญหา
ให้กับคู่ชีายหญิงิท่�ม่ปั็ญหาในเรื�องิการม่บุติรยาก อย่างิไรก็ติาม
ติ้องิได้รับคำาแนะนำาท่�ถูกติ้องิจากแพทย์ผู้เชี่�ยวัชีาญ และควัร
เติร่ยมตัิวัให้พร้อมเสิมอทั�งิฝ่ายชีายและฝ่ายหญิงิ
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ไผ่่กวนอิิม ไผ่่กวนอิิม 
ม่ีต้้นกำาเนิดม่าจากที่วัีปีแอฟร์ิกา เป็ีนต้้นไม่้ทีี่�ม่ีช้ื�อม่งคลี้ เช้ื�อกันวั่าหากได้ปีล่ี้กแล้ี้วัจะม่ีนำาเงินนำาที่อง โช้คลี้าภ ควัาม่สุข 
อีกทัี่�งยัุงช้่วัยุปัีดเป่ีาสิ�งช้ั�วัร์้ายุ แลี้ะนำาควัาม่เจร์ิญม่าส่่ผู้่้คนในบุ้าน โดยุม่ีการ์ซึ่่อนควัาม่หม่ายุต้าม่จำานวันของไผู้่ คือ ไผู้่ 
3 ก้าน สื�อถึงควัาม่สุข ควัาม่ร์ำ�าร์วัยุ อายุุยุืนยุาวั ไผู้่ 5-6 ก้าน สื�อถึงควัาม่ม่ั�งคั�งแลี้ะควัาม่โช้คดี ไผู้่ 7 ก้าน สื�อถึง 
สุขภาพิทีี่�ดี บุร์ิเวัณทีี่�เหม่าะสม่จะวัางต้้นไผู้่กวันอิม่ 
คือ โต้๊ะที่ำางาน โต้๊ะอาหาร์ แลี้ะในห้องคร์ัวั
วิธีีการดููแล
เป็ีนไม่้ทีี่�ช้อบุนำ�า ต้้องการ์แสงแดดน้อยุ 
ควัร์เลีี้�ยุงการ์ร์ับุแดดโดยุต้ร์ง 
ด่แลี้ดินปีล่ี้กให้ชุ้่ม่นำ�าอยุ่่เสม่อ

“ธีรรมชาติิบำำบัำดู”
อิีกหน่�งวิธีีดููแล รักษา เยีียีวยีาจิิติใจิ 
ให้รู้ส่ึกทีี่�ดีูข่ึ้�นไดู้ โดูยีคุุณอิาจิไม่รู้ตัิว...

ไม้มงคุลเสึริมโชคุลาภไม้มงคุลเสึริมโชคุลาภ
ทีี่�ปลูกไดู้ในบ้ำานคุุณโป๊ยีเซีียีนแคุระ โป๊ยีเซีียีนแคุระ 

ไม้่ม่งคลี้ทีี่�เลีี้�ยุงง่ายุต้ายุยุาก ซึึ่�งมี่ควัาม่หม่ายุ
ถึงควัาม่มุ่่งม่ั�น แข็งแกร์่ง แลี้ะอดที่น 
มี่ควัาม่เชื้�อว่ัาถ้าวัางไว้ับุนโต๊้ะที่ำางาน
จะนำาโช้คลี้าภ ควัาม่สำาเร์็จ ม่าส่่
เจ้าของ หากมี่ดอกม่ากกวัา่ 8 ดอก
ยิุ�งเพิิ�ม่โช้คเพิิ�ม่ลี้าภ ช้่วัยุปีกป้ีอง
คุ้ม่คร์องให้อยุ่่เย็ุน เป็ีนสุข เงินที่อง
ไหลี้ม่าเที่ม่า
วิธีีการดููแล
ร์ับุแสงแดดอยุ่างน้อยุ 3-4 ช้ั�วัโม่งหร์ือคร์ึ�งวัันเช้้า 
ไม่่ช้อบุดินแฉะ ควัร์ปีล่ี้กในดินร์่วันซึุ่ยุทีี่�ร์ะบุายุนำ�าได้ดี

กุหลาบำหิน กุหลาบำหิน 
ไม่้ล้ี้ม่ลุี้กม่งคลี้ ม่ีลัี้กษณะเป็ีนพิุ่ม่เต้ี�ยุคล้ี้ายุ
แคคต้ัส เลีี้�ยุงง่ายุ เหม่าะสำาหร์ับุปีล่ี้ก
ในกร์ะถาง ม่ีหลี้ายุสี ขาวั ช้ม่พิ่ ส้ม่ 
เหลืี้อง เช้ื�อวั่าเสร์ิม่ในเร์ื�องควัาม่ม่ั�งคั�ง 
ฐานะมั่�นคง จึงเป็ีนทีี่�นิยุม่วัางในห้องปีร์ะชุ้ม่
หร์ือบุนโต้๊ะที่ำางาน
วิธีีการดููแล
เป็ีนไม้่ทีี่�ช้อบุอากาศุเย็ุนแลี้ะช้อบุแสงร์ำาไร์ในช่้วังครึ์�งวัันเช้้า ร์ดนำ�า 2 อาทิี่ต้ย์ุครั์�ง
หร์ือทุี่กๆ 10 วััน เพิื�อช้ะลี้อไม่่ให้ดินช้ื�นจนเกิดไปี จนเป็ีนสาเหตุ้ให้ต้้นเน่าต้ินบำอินไซีต้ินบำอินไซี

ต้้นไม่้ทีี่�ถ่กนำาม่ายุ่อส่วันลี้งกร์ะถาง
ม่ีจุดกำาเนิดจากปีร์ะเที่ศุจีน 
แพิร์่ควัาม่นิยุม่ส่่ปีร์ะเที่ศุญี�ปุ่ีน
จนที่ำาให้หลี้ายุคนเข้าใจผู้ิดถึง
แหล่ี้งทีี่�ม่า ลัี้กษณะเด่นของ
บุอนไซึ่คือม่ีขนาดต้้นเล็ี้ก 
แต้่กลัี้บุแผู้่กิ�งก้านสาขาทีี่�แข็งแร์ง
ให้ควัาม่ร์่้สึกร์่ม่เย็ุน สื�อควัาม่หม่ายุ
ถึงเรื์�องดีๆ ทีี่�กำาลัี้งจะเกิดขึ�น โดยุควัาม่เชื้�อทีี่�ว่ัา แม้่ต้้นบุอนไซึ่จะเติ้บุโต้ช้้า 
แต้่กลี้ับุแสดงให้เห็นถึงควัาม่ม่ั�นคง สุขุม่ ร์อบุคอบุ แลี้ะยุังเช้ื�ออีกวั่า 
ต้้นบุอนไซึ่ที่ี�สม่บุ่ร์ณ์จะช้่วัยุร์ักษาควัาม่สม่ดุลี้ร์ะหวั่างโช้คดีกับุโช้คร์้ายุ
เหม่ือนเป็ีนหยิุน-หยุางนั�นเอง
วิธีีการดููแล
ควัร์วัางร์ับุแสงปีร์ะม่าณ 4-6 ช้ั�วัโม่งต้่อวััน ต้้องเลี้ือกดินที่ี�ม่ีคุณสม่บุัต้ิ
ร์ะบุายุนำ�าได้ดี หากดินแฉะเกินไปีจะที่ำาให้ต้้นต้ิดเช้ื�อโร์คแลี้ะต้ายุในที่ี�
สุด

กระบำอิงเพชร กระบำอิงเพชร 
หนึ�งต้้นไม่้ม่งคลี้ในต้ร์ะก่ลี้แคคต้ัส 
บุางคนเลืี้อกเลีี้�ยุงเพิร์าะควัาม่เช้ื�อเป็ีนหลัี้ก
ทีี่�เช้ื�อกันวั่าถ้าปีล่ี้กต้้นกร์ะบุองเพิช้ร์ 
กิจการ์จะก้าวัหน้า อีกทัี่�งยัุงช้่วัยุปัีดเป่ีา
เคร์าะห์ร์้ายุ จะได้เลืี้�อนหน้าทีี่�การ์งานเร์็วัขึ�น 
นำาโช้คลี้าภม่าให้คร์อบุคร์ัวั เนื�องจาก
ต้้นกร์ะบุองเพิช้ร์ม่ีหนาม่แลี้ะควัาม่คงที่นแข็งแร์ง 
นิยุม่ม่อบุเป็ีนของขวััญม่งคลี้สำาหร์ับุผู้่้ใหญ่ในทุี่กโอกาส
เพิร์าะนั�นหม่ายุถึงการ์อวัยุพิร์ให้ผู้่้ร์ับุม่ีอายุุยืุน
วิธีีการดููแล
ควัร์วัางให้โดนแสงแดดปีร์ะม่าณ 4-6 ช้ั�วัโม่งต้่อวััน ร์ดนำ�าทีุ่ก 
3-4 วััน ต้้องการ์ดินที่ี�ร์ะบุายุนำ�าได้ดี หากดินแฉะจนเกินไปี 
จะที่ำาให้ต้้นต้ายุ
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ท่ี่�ต่ื่�นเช้้าแต่ื่กลัับไม่่สดช่้�น
ทำำ�ไม... 
 เคยุม่ีอาการ์ปีวัดศุีร์ษะต้อนเช้้ากันหร์ือเปีล่ี้า ปีร์ะม่าณว่ัาตื้�นเช้้าม่าแล้ี้วั
ก็ร้่์สึกปีวัดหัวัหรื์อเวีัยุนหัวั จนอยุากจะลี้างานตั้�งแต่้เช้้ากันเลี้ยุที่ีเดียุวั ที่ำาให้หลี้งคิด
ไปีว่ัานี�เร์าปี่วัยุหร์ือเปีล่ี้า อาการ์เหล่ี้านี�เกิดได้จากหลี้ายุสาเหตุ้ ม่าด่กันดีกว่ัาว่ัาจะ
ม่ีวิัธัีแก้ไขอยุ่างไร์บุ้าง 

ควัามดันโลหิติสูิงิ 
หากม่ีควัาม่ดันส่งเกิน 140/90 mmHg
ก็อาจที่ำาให้เกิดอาการ์ปีวัดศุีร์ษะได้
ควัร์นั�งพิักอีกร์ะยุะหนึ�ง หากไม่่ดีขึ�น
แนะนำาให้ปีร์ึกษาแพิที่ย์ุ

นอนไม่พอ
ถ ้าม่ ีอาการ์ปีวัดศุ ีร์ษะจากการ์พิ ักผู้ ่อนไม่ ่ เพิ ียุงพิอ 
ให้ร์ับุปีร์ะที่านยุาแก้ปีวัด เพิื �อบุร์ร์เที่าอาการ์ปีวัด หาก
ร์ับุปีร์ะที่านยุาแล้ี้วัยัุงไม่่หายุควัร์นอนต่้ออีก 20 - 30 นาที่ี

พักผ่อนมากเกินไป็ 
การ์นอนม่ากเกินไปีอาจไม่่ใช้่เร์ื�องดี
ควัร์จำากัดเวัลี้านอนไม่่่ให้เกิน 8 ช้ั�วัโม่ง

เอนโดรฟิินติำ�า 
ร์่างกายุจะผู้ลี้ิต้เอนโดร์ฟิน (ฮั่อร์์โม่น
ควัาม่สุข) ต้ำ�าที่ี�สุดในต้อนเช้้าต้ร์่่ ส่งผู้ลี้
ต้่อร์ะดับุเซึ่โร์โที่นิน ที่ำาให้หลี้อดเลี้ือด
ในสม่องต้ีบุลี้ง เลี้ือดจึงไหลี้ไปีสม่อง
น้อยุลี้ง ที่ำาให้เกิดอาการ์ปีวัดศีุร์ษะ ควัร์
ลุี้กขึ�นม่ายืุดเส้นยืุดสายุก่อนทีี่�จะอาบุนำ�า

แอลกอฮอล์ 
เปี ็นสาเหตุ้ที่ ี �ที่ ำาให้ต้ ับุที่ำางานหนัก 
ที่ำาให้หลี้ับุไม่่สนิที่ แลี้ะเลี้ือดไหลี้ไปียุัง
สม่องน้อยุลี้งจนม่ีอาการ์ปีวัดศุีร์ษะ 
หลี้ังการ์ดื�ม่ควัร์ดื�ม่แอลี้กอฮั่อลี้์นำ�าให้
ม่ากกวั่าปีกต้ิแลี้ะร์ับุปีร์ะที่านวัิต้าม่ินซึ่ ี
เพิ ื �อช้ ่วัยุให ้ต้ ับุก ำาจ ัดแอลี้กอฮั่อลี้์
ออกจากร่์างกายุเร็์วัขึ�น

ติิดคาเฟิอ่น 
ใคร์ที่ี�เปี็นคอกาแฟที่ี�ดื�ม่กาแฟวัันลี้ะ
หลี้ายุแก้วัแถม่ยัุงดื�ม่ติ้ดต่้อกัน
ม่าเปี็นเวัลี้านาน วัันไหนที่ี�ไม่่ได้ดื�ม่
กาแฟหร์ือคาเฟอีน ก็อาจจะเกิด
อาการ์ปีวัดหัวั คาเฟอีนเม่ื�อบุร์ิโภค
เข้าไปีจะส่งผู้ลี้ต่้อการ์ไหลี้เวีัยุนของเลืี้อดทีี่�ไปีเลีี้�ยุงสม่อง ถ้าหากเร์า
ไม่่ได้บุร์ิโภคคาเฟอีนเลี้ยุที่ั�งที่ี �ปีกต้ิต้้องดื�ม่วัันลี้ะ 3 แก้วัต้่อวััน       
พิอหยุุดดืิ�ม่ก็จะเจอปีัญหาแบุบุนี� ซึ่ึ�งเปี็นเร์ื�องปีกต้ิของการ์พิยุายุาม่
ถอนกาแฟ หร์ือถอนแอลี้กอฮั่อล์ี้

นอนกรน 
การ์นอนส่งผู้ลี้ให้สม่องจะได้ร์ับุออกซึ่ิเจนในปีร์ิม่าณต้ำ�าลี้ง
เพิร์าะการ์กร์นจะที่ ำาให ้ เส ้นเลี้ ือดในสม่องขยุายุต้ ัวั 
เกิดการ์เพิิ �ม่การ์ไหลี้เวัียุนของเลืี้อด แลี้ะควัาม่ดันในศีุร์ษะ 
ที่ำาให้ร้่์สึกปีวัดศีุร์ษะ แนะนำาให้พิบุแพิที่ย์ุเพืิ�อเข้ารั์บุการ์รั์กษา
อาการ์นอนกร์นต้าม่ขั�นต้อนทีี่�ถ่กต้้อง เพิร์าะคนจำานวันไม่่น้อยุ
ที่ี�ม่ีการ์หยุุดหายุใจขณะนอนกร์น



13VICHAIYUT
Newsletter 2021

Forever Young

การรักษาด้วัยการผ่าตัิดม่หลายว่ัธ่ิ
 การ์ผู่้าตั้ดส่องกล้ี้องล้ี้างข้อสะโพิก
 การ์ผู่้าตั้ดเปีลีี้�ยุนแนวักร์ะด่ก เป็ีนการ์ผู่้าตั้ดเพืิ�อหมุ่น
พืิ�นผิู้วัของข้อทีี่�ปีกติ้เข้าสัม่ผัู้สกัน จะใช้้เมื่�อมี่บุริ์เวัณใด
บุร์ิเวัณหนึ�งเสียุหายุ แต่้บุร์ิเวัณอื�นปีกติ้

 การ์ผู่้าตั้ดเปีลีี้�ยุนข้อสะโพิกเทีี่ยุม่ เพืิ�อที่ดแที่นกร์ะด่ก
   อ่อนส่วันที่ี�เสื�อม่ด้วัยุข้อเที่ียุม่
 การ์ร์ักษากร์ะด่กอ่อน ด้านกร์ะด่กเบุ้าสะโพิก    

   หัวักร์ะด่กต้้นขา ด้วัยุข้อสะโพิกเทีี่ยุม่ทีี่�มี่คุณภาพิส่ง
   ที่ำาให้มี่อายุุการ์ใช้้งานที่ี�ดีขึ�น

โร้คข้อสะโพกเส่�อมู
ในิวัิยผูู้้สูงอายุ
ควัาม่ผิู้ดปีกติ้ที่ี�พิบุในกลุ่ี้ม่ช้่วังวััยุ 40 ปีีขึ�นไปี คือ โร์คข้อเสื�อม่ที่ี �เกิดกับุ
ข้อสะโพิก นับุเปี็นโร์คที่ี�พิบุบุ่อยุในผู้่้ส่งอายุุ เม่ื�ออายุุน้อยุผู้ิวัข้อจะม่ี
ผู้ิวัเร์ียุบุ ม่ันวัาวั แต้่เม่ื �ออายุุม่ากขึ �นผู้ิวัข้อจะเสื �อม่สภาพิ ร์วัม่ถึง
เยุื�อหุ้ม่ข้อ เส้นเอ็นร์อบุข้อ แลี้ะกร์ะด่กที่ี�ปีร์ะกอบุเปี็นข้อ เม่ื�อผู้่้ปี่วัยุ
ม่ีนำ �าหนักต้ัวัที่ี�เพิิ�ม่ขึ�น แลี้ะเร์ิ�ม่ม่ีควัาม่ผู้ิดปีกต้ิโคร์งสร์้างภายุในข้อ 
จะพิบุอาการ์ข้อสะโพิกเสื�อม่ต้าม่วััยุ (Osteoarthritis: OA) ที่ี�เปี็นปีัญหา
ในเคลืี้�อนไหวั แลี้ะเปี็นอุปีสร์ร์คในการ์ใช้้ช้ีวิัต้ปีร์ะจำาวััน

แม้ว่ัาผู้สูิงิอายุจะเคยม่สุิขภิาพร่างิกายท่�แข็งิแรงิ แต่ิเมื�ออายุท่�มากข้�นทำาให้
สิภิาพร่างิกายเสืิ�อมถอยลงิ ดังินั�นสิมาชิีกในครอบครัวัควัรหันมาดูแลผู้สูิงิอายุอย่างิใกล้ชิีด 

เพื�อการใช้ีช่ีวิัติในบั�นป็ลายอย่างิม่ควัามสุิข

ลักษณะอาการท่�บ่งิบอกว่ัาควัรเข้าพบแพทย์
 มี่อาการ์ปีวัดร่์วัม่กับุอาการ์ติ้ดขัดทีี่�ข้อ หากไม่่รั์บุการ์รั์กษาข้อสะโพิกเสื�อม่         

   อาจเกิดกร์ะด่กงอกร์อบุๆ ข้อ ถ้ากร์ะด่กอ่อนทีี่�ร์องอยุ่่สึกหายุไปี
 เกิดอาการ์ปีวัดร์ุนแร์ง เม่ื�อกร์ะด่กเสียุดสีกัน แลี้ะขาสั�นลี้ง
 ม่ีอาการ์ปีวัดร์ุนแร์งจนไม่่สาม่าร์ถหมุ่น หร์ือเหยีุยุดข้อสะโพิกได้ 

   เนื�องจากกลี้้าม่เนื�อที่ี�ควับุคุม่ข้อสะโพิกอ่อนแอจากการ์ใช้้งาน
   ที่ี�ลี้ดลี้ง ส่งผู้ลี้ที่ำาให้ขาอ่อนแร์งไปีด้วัยุ

ติรวัจรักษาโรคข้อสิะโพกเสืิ�อม ได้โดยุการ์ซัึ่กปีร์ะวััติ้อาการ์
เจ็บุปี่วัยุในเบุื�องต้้น โดยุการ์ต้ร์วัจร์่างกายุ การ์เอกซึ่เร์ย์ุ แลี้ะในเช้ิงลึี้ก
ด้วัยุการ์ต้ร์วัจด้วัยุคลี้ื�นแม่่เหลี้็กไฟฟ้า การ์สแกนด้วัยุคอม่พิิวัเต้อร์์ 
การ์ร์ักษาโร์คข้อสะโพิกเสื�อม่ม่ีจุดมุ่่งหม่ายุเพิื�อลี้ดอาการ์ปีวัด ปี้องกัน
การ์ต้ิด แลี้ะเพิิ�ม่สม่ร์ร์ถภาพิในการ์เคลี้ื�อนไหวัให้เปี็นปีกต้ิที่ี�สุด การ์ม่ี  
นำ�าหนักม่ากเป็ีนปัีจจัยุหนึ�งของอาการ์ข้อสะโพิกเสื�อม่ การ์บุริ์หาร์ร่์างกายุ
เปี็นปีร์ะจำา จะช้่วัยุปี้องกันการ์เกิดภาวัะข้อต้ิด โดยุปีฏิิบุัต้ิต้าม่คำาแนะ
นำาของแพิที่ยุ์อยุ่างเคร์่งคร์ัด ร์่วัม่กับุการ์ร์ับุปีร์ะที่านยุา แลี้ะการ์ที่ำา
กายุภาพิ ในกร์ณีที่ี �ร์ักษาด้วัยุวัิธัีการ์ข้างต้้นแลี้้วัอาการ์ยุังไม่่ดีขึ �น 
แพิที่ยุ์อาจจะแนะนำาอีกที่างเลี้ือกหนึ�ง คือ การ์ผู้่าต้ัดซึ่ึ�งม่ีหลี้ายุวัิธัี 
โดยุจะพิิจาร์ณาจากร์ะดับุควัาม่ร์ุนแร์ง อายุุ แลี้ะลี้ักษณะการ์ใช้้ช้ีวัิต้
ปีร์ะจำาวััน
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รู้้�หรืู้อไม่่...
  ร่่างกายมนุุยษ์์มหััศจร่ร่ย์นัุก

ทุกครั�งิท่�รับป็ระทานของิเผ็ดจัดร่างิกายจะสิะอ้ก
 อาการ์สะอึก เป็ีนอาการ์ไม่่พึิงปีร์ะสงค์ แลี้ะน่าร์ำาคาญ กว่ัาจะหายุที่ำาเอา 
เหนื�อยุทุี่กครั์�ง ต้้องดื�ม่นำ�า กลัี้�นหายุใจ บุางครั์�งต้้องกวันเพืิ�อนเพืิ�อที่ำาให้เร์าต้กใจ แลี้ะ
อีกสาร์พัิดวิัธีัทีี่�หาที่ำาเพืิ�อให้หายุสะอึก อาการ์สะอึกหลัี้งจากกินอาหาร์ทีี่�มี่ร์สช้าติ้เผ็ู้ดจัด 
นั �นเปี็นผู้ลี้ม่าจากในพิร์ิกม่ีสาร์แคปีไซึ่ซึ่ิน (capsicin) ที่ี �ที่ ำาให้ร์ะคายุเคือง 
บุร์ิเวัณเนื�อเยุื�อในส่วัน กะบุังลี้ม่ แลี้ะกร์ะเพิาะอาหาร์ ส่งผู้ลี้ให้เกิดการ์หดเกร์็ง
อยุ่างฉับุพิลี้ันช้ั�วัคร์าวั การ์หดต้ัวันี�จะส่งผู้ลี้ให้เร์าหายุใจเข้าอยุ่างเร์็วั แต้่อากาศุ
ที่ี�เข้าม่านั�นถ่กกักโดยุเส้นเสียุงที่ี�อยุ่ ่บุร์ิเวัณลี้ำาคอ ที่ี�ปีิดลี้งที่ันที่ีจากการ์หดต้ัวั
ของกลี้้าม่เนื�อกลี้่องเสียุง ที่ำาให้เกิดการ์สะอึก เปี็นร์ะบุบุแจ้งเต้ือน “อันต้ร์ายุ
สิ�งผู้ิดปีกติ้เข้าส่่ร์่างกายุ” ม่ากเกินไปีแล้ี้วันั�นเอง

สิมองิของิมนุษย์สิามารถจุข้อมูลได้มากกว่ัา
    ท่�คุณคิด
 สม่องม่ีควัาม่สาม่าร์ถในการ์เข้าร์หัสควัาม่ที่ร์งจำาโดยุการ์สร์้าง
ที่างเช้ื�อม่ร์ะหวั่างเซึ่ลี้ลี้์ปีร์ะสาที่แต้่ลี้ะเซึ่ลี้ลี้์ ซึ่ึ�ง 1 เซึ่ลี้ลี้์ม่ีปีร์ะม่าณ 1,000 
จุดเช้ื �อม่ต้่อ แลี้ะในสม่องม่ีเซึ่ลี้ลี้์ม่ากกวั่า 1 พิันลี้้านเซึ่ลี้ลี้์ แสดงวั่าจะ
ม่ีจุดเช้ื�อม่ต่้อกันปีร์ะม่าณ 1 ล้ี้านล้ี้านจุดเลี้ยุที่ีเดียุวั เม่ื�อร์ะบุบุควัาม่ที่ร์งจำา
แต่้ลี้ะควัาม่ที่ร์งจำาเชื้�อม่ต่้อกันแล้ี้วั จะถ่กจัดเป็ีนหม่วัดหม่่่เรี์ยุกว่ัา “เอ็นแกร์ม่” 
ข้อม่่ลี้ทีี่�สม่บุ่ร์ณ์จะถ่กส่งไปีเก็บุไว้ัต้าม่กลีี้บุสม่องทีี่�มี่กร์ะบุวันการ์ทีี่�ซัึ่บุซ้ึ่อนม่าก 
แลี้ะเมื่�อมี่การ์กร์ะตุ้้นทีี่�เหม่าะสม่ก็จะเข้าส่่ควัาม่ที่ร์งจำานั�นๆได้ หรื์อเรี์ยุกว่ัา
ร์ะลี้ึกควัาม่หลี้ังได้นั�นเอง สร์ุปีให้เข้าใจอยุ่างคร์่าวัๆ ได้วั่า สม่องม่นุษยุ์
สาม่าร์ถบุันที่ึกภาพิยุนต้ร์์ได้ม่ากกว่ัา 3 ล้ี้านช้ั�วัโม่ง ซึ่ึ�งคุณต้้องด่ต่้อเนื�องแค่ 
300 กว่ัาปีี

การหายใจโดยเฉล่�ยของิมนุษย์
อยู่เฉยๆ จะหายใจป็ระมาณ 12 - 20    ครั�งิต่ิอนาท่
กรณ่เดินการหายใจจะเพิ�มข้�นเป็็น    20     ครั�งินาท่
หากวิั�งิหายใจก็จะเพิ�มเป็็น             30      ครั�งิต่ิอนาท่
 เม่ื�อออกกำาลัี้งกายุหนัก การ์หายุใจจะเร์็วัขึ�นอีก 60 คร์ั�งต่้อนาที่ี 

   แลี้ะจะส่ดอากาศุม่ากกว่ัาปีกติ้อีก 5 เที่่า
 ขณะที่ี�แต่้ลี้ะวััน คนเร์าหายุใจเฉลีี้�ยุ 20,000 - 30,000 คร์ั�ง 

   ซึ่ึ�งเอาอากาศุเข้าปีอดกว่ัา 11,000 - 12,000 ลิี้ต้ร์
 สาม่าร์ถสร์ุปีได้ว่ัาในหนึ�งช้ีวิัต้คนเร์าหายุใจเฉลีี้�ยุ 511 - 766 ล้ี้านคร์ั�ง 

   ซึ่ึ�งเปี็นจำานวันที่ี�ไม่่น้อยุเลี้ยุที่ีเดียุวั
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Experience

นายแพทย์สุุรััตน์ สุิงห์์มณีีสุกุุลชััย
อายุุรแพทยุ์ด้้านโรคระบบประสาท

เปี็นอาการ์ที่ี�เกิดจากควัาม่อ่อนแร์งของกลี้้าม่เนื�อใบุหน้า ที่ำาให้หลี้ับุต้าได้ไม่่สนิที่ มุ่ม่ปีากต้ก ขยุับุใบุหน้าในซึ่ีก
ที่ี�ม่ีอาการ์ไม่่ได้ อาการ์นี�เกิดจากควัาม่ผู้ิดปีกต้ิของเส้นปีร์ะสาที่สม่องค่่ที่ี� 7 ซึ่ึ�งสาเหตุ้ของโร์คอัม่พิาต้ใบุหน้าคร์ึ�งซึ่ีก
ยุังไม่่ม่ีสาเหตุ้ที่ี�แน่นอน แต้่สันนิษฐานวั่าม่ีควัาม่สัม่พิันธั์กับุเช้ื�อเร์ิม่ที่ี�เปี็นเช้ื�อไวัร์ัส เส้นปีร์ะสาที่สม่องค่่ที่ี� 7 เปี็น
เส้นปีร์ะสาที่เลี้ี�ยุงกลี้้าม่เนื�อใบุหน้าที่ี�ม่ีหน้าที่ี�ควับุคุม่กลี้้าม่เนื�อใบุหน้า ส่งผู้ลี้ให้ใบุหน้าเปี็นอัม่พิาต้คร์ึ�งซึ่ีก แต้่กลี้ับุ
ไม่่ได้ส่งผู้ลี้ต้่อร์่างกายุในฝีั�งนั�นๆ แต้่อยุ่างใด ผู้่้ปี่วัยุโร์คอัม่พิาต้ใบุหน้าคร์ึ�งซึ่ีกจะม่ีอาการ์ใบุหน้าเบุี�ยุวัคร์ึ�งซึ่ีก
แบุบุเฉียุบุพิลี้ัน คิ �วัต้ก มุ่ม่ปีากต้ก หลี้ับุต้าได้ไม่่สนิที่ แลี้ะเวัลี้าร์ับุปีร์ะที่านอาหาร์หร์ือนำ �าจะไหลี้ออกม่า 
เพิร์าะปีากจะปีิดไม่่สนิที่ เวัลี้าล้ี้างหน้าสบุ่่จะเข้าต้าง่ายุ ที่ำาให้ร์ะคายุเคืองต้า

โรคอััมพาตใบหน้้าคร่�งซีีก (Bell’s Palsy)

การรักษามี 3 ทาง

* โรคอัมพาติใบหน้าคร้�งิซ่ื่ก 
มักพบโรคเฉล่�ย 13-34 คนต่ิอ 100,000 คนต่ิอปี็

รักษาด้วัยยา 
มี่ควัาม่สำาคัญม่ากโดยุเฉพิาะช่้วัง 3 วัันแร์กเริ์�ม่มี่อาการ์ 
หากยุิ�งปีลี้่อยุนาน โอกาสการ์ฟ้�นต้ัวัก็จะยุิ�งลี้ดลี้ง 
ในการ์ร์ักษาจะใช้้ยุาในกลีุ้่ม่สเต้อร์อยุด์ควับุค่่กับุยุา
รั์กษาภาวัะติ้ดเชื้�อไวัรั์สในผู้่้ป่ีวัยุทีี่�มี่อาการ์รุ์นแร์งเป็ีน 
เวัลี้าปีร์ะม่าณ 10 วััน แลี้ะม่ักม่ีโอกาสกลี้ับุม่าเปี็น
ปีกต้ิม่ากกวั่า 90 เปีอร์์เซึ่็นต้์ ปีร์ิม่าณการ์ใช้้ยุาต้้อง
อยุ่่ในดุลี้ยุพิินิจของแพิที่ย์ุ

กายภิาพบำาบัด 
โดยุการ์กร์ะตุ้้นด้วัยุไฟฟ้าเพืิ�อช้ะลี้อการ์ลีี้บุ
ฝี่อของกลี้้าม่เนื�อใบุหน้าที่ี�เปี็นอัม่พิาต้ใน 
ผู้่ ้ปี่วัยุบุางร์ายุ ร์่วัม่กับุการ์ออกกำาลี้ัง
กล้ี้าม่เนื�อใบุหน้าในร์ะหว่ัางร์อเส้นปีร์ะสาที่
กำาลัี้งฟ้�นตั้วัการ์ด่แลี้ดวังต้า เนื�องจากผู้่้ป่ีวัยุ
ม่ีปีัญหาในการ์ปีิดต้าไม่่สนิที่จึงม่ีโอกาส
ต้าแห้ง แก้วัต้าถลี้อกได้ แนะนำาให้สวัม่
แว่ันต้า หรื์อปิีดด้วัยุผู้้าก๊อซึ่ ในบุางร์ายุให้ 
หยุอดนำ�าต้าเที่ียุม่ ปี้ายุขี�ผึู้�งเวัลี้านอน

การผ่าตัิด 
ในกร์ณีที่ี�ผู้่้ปี่วัยุม่ีอาการ์ของโร์คที่ี�
ร์ุนแร์ง ใช้้เวัลี้าการ์ร์ักษาม่ากกวั่า 
9 เดือน ที่างศุัลี้ยุแพิที่ยุ์จะเข้าม่า
ผู้่าต้ัดแก้ไขหนังต้า แลี้ะมุ่ม่ปีาก
ที่ี�ปีิดไม่่สนิที่
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        ม่ควัามจำาเป็็นติ้องิอยู่ในบริเวัณท่�ม่ PM 2.5 
มากทุกวััน โดยใส่ิหน้ากากบ้างิไม่ใส่ิบ้างิ แล้วัช่ีวังิน่�รู้ส้ิกเกิด
ควัามผิดป็กติิเก่�ยวักับเรื�องิทางิเดินหายใจ เคยโทรไป็ป็ร้กษา
ร้านขายยาแถวับ้าน เภิสัิชีกรแนะนำาให้ไป็ติรวัจอย่างิละเอ่ยด
ท่�โรงิพยาบาล แต่ิยังิไม่ม่โอกาสิไป็ อยากทราบว่ัาม่โอกาสิ
เป็็นโรคหอบหืดหรือไม่

 โร์คหอบุหืดเกิดจากการ์หดต้ัวัหร์ือต้ีบุต้ันของร์ะบุบุที่างเดินหายุใจ เยุื�อบุุผู้นังหลี้อดลี้ม่อักเสบุ เกิดการ์หดเกร์็งต้ัวัของ
กลี้้าม่เนื�อบุร์ิเวัณหลี้อดลี้ม่ ร์่างกายุจะไวัต้่อสิ�งกร์ะตุ้้น แลี้ะสิ�งแปีลี้กปีลี้อม่ที่ี�เข้าส่่ร์่างกายุ จะส่งผู้ลี้ม่ากกวั่าเม่ื�อเที่ียุบุกับุคนปีกต้ิ 
ที่ำาให้หายุใจลี้ำาบุาก ม่ีเสียุงวัี�ด หายุใจไม่่อิ�ม่ ไอ แลี้ะม่ีอาการ์เจ็บุหน้าอก ในส่วันฝีุ่น PM 2.5 ม่ีควัาม่ลี้ะเอียุดม่ากจะไปีกร์ะตุ้้น
อาการ์หอบุหืด แต่้ฝุ่ีนทีี่�มี่ขนาดใหญ่กว่ัา PM 2.5 ทีี่�ล่ี้องลี้อยุในอากาศุ ก็ส่งผู้ลี้ได้เช่้นกันไม่่ว่ัาจะเป็ีนเกสร์ดอกไม้่ ฝุ่ีนจากไอนำ�ามั่นดีเซึ่ลี้ 
เศุษป่ีนจากการ์ขุดเจาะ กลิี้�นสี สาร์เคมี่ แลี้ะเชื้�อโร์คต่้างๆ สิ�งเหล่ี้านี�สาม่าร์ถกร์ะตุ้้นให้เกิดโร์คหอบุหืดได้ แนะนำาให้หลีี้กเลีี้�ยุงม่ลี้พิิษ
ให้ม่ากทีี่�สุดเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้ ต้้องใส่หน้ากากต้ลี้อดเวัลี้า เพืิ�อช่้วัยุกร์องอากาศุเสียุก่อนเข้าส่่ร่์างกายุ ควับุค่่กับุออกกำาลัี้งกายุแลี้ะพัิกผู่้อน
ให้เพิียุงพิอ เพิื�อสร์้างภ่ม่ิต้้านที่านให้อยุ่่ในร์ะดับุส่งต้ลี้อดเวัลี้า

 ม่อาการหูเป็็นเชืี�อราใช้ีเวัลารักษาป็ระมาณหน้�งิเดือนก็หายเป็็นป็กติิ แต่ิผ่านมา 
2 เดือน ก็เกิดอาการคัน ม่ข่�หูเป็ียกออกมา หูอื�อติลอดเวัลา กลับมารักษาแบบเดิม 
แต่ิกลับไม่หายขาด เป็็นๆ หายๆ ม่อาการคันมากข้�น ได้ยินเส่ิยงิวิั�งิๆ ติามด้วัยอาการหูอื�อ 
ข่ �หูเป็ียกหายไป็ แติ่กลับม่แค่ขุยสิ่ขาวัออกมาแทน อยากถามวั่าการฟิังิเพลงิดังิๆ 
ม่ส่ิวันทำาให้หูอื�อ เชืี�อราหายช้ีา และต้ิองิรักษาอย่างิไร ต้ิองิทานยาฆ่์าเชืี�อควับคู่ด้วัยหรือไม่

 การ์ต้ิดเช้ื�อร์าภายุในช้่องห่นั�นเปี็นภาวัะที่ี�ห่ช้ั�นนอกม่ีการ์อักเสบุจากเช้ื�อร์า อาจเกิดขึ�นที่ี�ห่ข้างเดียุวั หร์ือที่ั�งสองข้าง
พิร้์อม่กันก็เป็ีนได้ อาการ์ทีี่�พิบุได้บุ่อยุ คือ การ์ได้ยิุนลี้ดลี้ง มี่อาการ์คันในห่ ห่อื�อ ได้ยิุนเสียุงแปีลี้กๆ หรื์อมี่อาการ์เจ็บุปีวัดทีี่�บุริ์เวัณห่
ชั้�นนอก แพิที่ย์ุจะที่ำาการ์รั์กษาโดยุการ์ที่ำาควัาม่สะอาดในร่์ห่ ใช้้อุปีกร์ณ์ที่างการ์แพิที่ย์ุใส่เข้าไปีคีบุเชื้�อร์าแลี้ะซึ่ากเซึ่ลี้ล์ี้ทีี่�ต้ายุออกม่า 
จากนั�นที่ำาการ์ลี้้างแลี้ะด่ดสิ�งสกปีร์กภายุในร์่ห่ออกม่าให้ได้ม่ากที่ี�สุด พิร์้อม่กับุให้ยุาฆ่าเช้ื�อร์าไปีหยุอดต้่อเปี็นร์ะยุะเวัลี้าหนึ�ง 
แพิที่ย์ุบุางท่ี่านอาจใช้้วิัธีัหยุดยุาม่าให้เลี้ยุ แลี้ะให้ยุาฆ่าเชื้�อม่าที่านต่้อ ปัีจจัยุทีี่�ที่ำาให้มี่การ์ติ้ดเชื้�อเรื์�อรั์งไม่่หายุขาด อาจมี่สาเหตุ้จาก
คนไข้ม่ีที่ี�พิักอาศุัยุในพิื�นที่ี�อากาศุร์้อนช้ื�น หร์ือปีร์ะกอบุอาช้ีพิที่ี�ต้้องใส่หม่วักปีิดห่ ที่ี�อุดห่กันเสียุงต้ลี้อดเวัลี้า เอื�อต่้อการ์เจร์ิญเติ้บุโต้
ของเช้ื�อร์า ควัร์ปีร์ึกษาแพิที่ยุ์เพิื�อต้ร์วัจปีร์ะเม่ิน วัินิจฉัยุ อาการ์ของเช้ื�อร์าในห่ เพิร์าะอาจม่ีโร์คอื�นร์่วัม่ด้วัยุ แลี้ะควัร์หลี้ีกเลี้ี�ยุง
สถานที่ี�เสียุงดังเกิน 85 เดซึ่ิเบุลี้ทีุ่กคลืี้�นควัาม่ถี�

 ม่อาการนำ�ามูกสิ่เข่ยวัไหลท่�รูจมูกข้างิขวัาข้างิเด่ยวั ไม่วั่าจะม่อาการป็่วัย 
มาก-น้อย หรือไม่ป่็วัยเลยก็ติาม ก็จะม่นำ�ามูกส่ิเข่ยวัไหล เมื�อก้มหน้าหรือก้มตัิวัมากๆ 
นำ�ามูกม่กลิ�นเหม็น และได้กลิ�นในรูจมูกอยู่ติลอดเวัลา เป็็นนานมากกว่ัาหน้�งิแล้วั

 อาการ์มี่นำ�าม่่กสีเขียุวัไหลี้มี่กลิี้�นเหม็่นดังกล่ี้าวั เกิดได้จากหลี้ายุสาเหตุ้ อาจเกิด
จากโพิร์งไซึ่นัสอักเสบุแบุบุเร์ื�อร์ัง  หร์ืออาจม่าจากสาเหตุ้อื�น เช้่น ม่ีเนื�องอกในโพิร์งจม่่ก 
ร์ิดสีดวังจม่่ก ม่ีสิ �งแปีลี้กปีลี้อม่ต้ิดค้างภายุในโพิร์งจม่่ก อาการ์ม่ีภ่ม่ิแพิ้ในจม่่ก 
ควัร์พิบุแพิที่ยุ์ด้านห่ คอ จม่่ก เพิื�อต้ร์วัจเพิิ�ม่เต้ิม่หาสาเหตุ้ที่ี�แน่ช้ัด กร์ณีม่ีสาร์คัดหลี้ั�ง
ออกม่าม่าก เบุื�องต้้นให้ร์ับุปีร์ะที่านยุาลี้ดอาการ์คัดจม่่ก ใช้้นำ�าเกลืี้อล้ี้างจม่่กทีุ่กเช้้า-เย็ุน 
หลีี้กเลีี้�ยุงสถานที่ี�ที่ี�ม่ีควัันบุุหร์ี� แลี้ะฝุ่ีนควัันในปีร์ิม่าณส่ง



17VICHAIYUT
Newsletter 2021

ภาวะเตี้้�ยในเด็็ก
        รู้้�เรู้็วรู้ักษาได็�

Care For Kids

 ควัาม่ส่งนับุเปี็นค่านิยุม่ในสังคม่ส่วันใหญ่จนหลี้งลี้ืม่ไปีวั่า 
“ควัาม่เตี้�ยุ” ก็เป็ีนเรื์�องสำาคัญทีี่�ทุี่กคนต้้องต้ร์ะหนัก โดยุเฉพิาะผู้่้ปีกคร์อง
ทีี่�มี่ล่ี้กก่อนวััยุหนุ่ม่สาวั เพิร์าะส่วันส่งของพิวักเขาอาจเป็ีนสัญญาณของ 
“โร์คเด็กเตี้�ยุผิู้ดปีกติ้” อาการ์แสดงที่ี�ที่ำาให้เห็นว่ัาเด็กคนนั�นตั้วัเล็ี้กกว่ัาเพิื�อนในวััยุเดียุวักัน สาเหตุ้ม่ีหลี้ายุปีร์ะการ์ที่ั�งจากพิันธัุกร์ร์ม่
แลี้ะจากโร์คที่ี�ซึ่่อนเร์้นอยุ่่ หนึ�งในนั�นคือ ภาวัะขาดฮั่อร์์โม่นเจร์ิญเติ้บุโต้ (Growth Hormone)
 หากต่้อม่ใต้้สม่องไม่่ผู้ลิี้ต้ฮั่อร์์โม่นเจริ์ญเติ้บุโต้ก็จะที่ำาให้ร์ะดับุการ์เจริ์ญเติ้บุโต้ของเด็กต้ำ�ากว่ัาทีี่�ควัร์จะเป็ีน สาเหตุ้ทีี่�ที่ำาให้
ต่้อม่นี�ที่ำางานผิู้ดปีกติ้อาจเปี็นพิันธัุกร์ร์ม่บุางอยุ่าง หร์ือม่ีก้อนเนื�อไปีกดที่ับุ 
จึงที่ำาให้ต่้อม่ใต้้สม่องไม่่สาม่าร์ถที่ำางานได้

ควัามเต่ิ�ยมักเก่�ยวัข้องิกับ 2 สิาเหตุิหลัก ได้แก่

ภิาวัะเต่ิ�ยท่�ติรวัจพบพยาธิิสิภิาพ 

บุางร์ายุอาจมี่เพีิยุงสาเหตุ้เดียุวัแต่้บุางร์ายุอาจมี่หลี้ายุสาเหตุ้ร์วัม่กัน
เนื�องจากการ์เจร์ิญเต้ิบุโต้ของร์่างกายุเปี็นผู้ลี้ร์วัม่ของปีัจจัยุต้่างๆ 
(Integrated Effects) ได้แก่ พิันธัุกร์ร์ม่ อาหาร์ ฮั่อร์์โม่นเจร์ิญเติ้บุโต้ 
สุขภาพิกายุ สุขภาพิใจ แลี้ะสิ�งแวัดล้ี้อม่ เป็ีนต้้น ดังนั�นควัาม่ผิู้ดปีกต้ิ
หร์ือควัาม่ไม่่สม่ดุลี้ของปีัจจัยุดังกลี้่าวัจะที่ำาให้การ์เจร์ิญเต้ิบุโต้ได้
ไม่่เต็้ม่ที่ี�ต้าม่ศุักยุภาพิของพิันธัุกร์ร์ม่

ภิาวัะเต่ิ�ยท่�ไม่ทราบสิาเหตุิหรือเต่ิ�ยติามพันธุิกรรม 
จะพิบุได้บุ่อยุ 2 ช้นิด คือ ภาวัะเป็ีนหนุ่ม่สาวัช้้าโดยุทีี่�ไม่่ที่ร์าบุสาเหตุ้
แน่ชั้ด เชื้�อว่ัาปัีจจัยุที่างพัินธุักร์ร์ม่มี่ส่วันสำาคัญในการ์กำาหนดจุดเริ์�ม่ต้้น
ของการ์เข้าส่่ควัาม่เป็ีนหนุ่ม่สาวั แลี้ะมั่กจะมี่ปีร์ะวััติ้คร์อบุครั์วัว่ัาบิุดา
หร์ือม่าร์ดาเปี็นหนุ่ม่สาวัช้้ากวั่าปีกต้ิ หร์ือม่าร์ดาม่ีปีร์ะจำาเดือน
ครั์�งแร์กช้้า (อายุุ 14-18 ปีี) หรื์อบิุดาเมื่�อเป็ีนเด็กมั่กตั้วัเล็ี้กกว่ัาเพืิ�อนๆ 
เร์ิ �ม่โต้เร์็วัเม่ื �อเร์ียุนช้ั �นม่ัธัยุม่ปีลี้ายุ แลี้ะม่ีควัาม่ส่งสุดที่้ายุปีกต้ิ 
ร์วัม่ถึงภาวัะเต้ี�ยุต้าม่พิันธัุกร์ร์ม่ คือ ม่ีพิ่อหร์ือแม่่เต้ี�ยุ หร์ือหากเต้ี�ยุ
ที่ั�งพิ่อแลี้ะแม่่ ร์วัม่ที่ั�งปี่่ยุ่าต้ายุายุ ก็จะช้ัดเจนม่ากขึ�นวั่าเต้ี�ยุจาก
พิันธัุกร์ร์ม่ แต้่ที่ั �งนี �ผู้่ ้ปีกคร์องควัร์สังเกต้การ์เต้ิบุโต้อยุ่างใกลี้้ช้ิด 
โดยุด่จากสมุ่ดสุขภาพิปีร์ะจำาปีีของเด็ก

1

2

ปั็จจุบันคนไทยให้ควัามสิำาคัญกับควัามสูิงิมากข้�น จ้งิม่โฆ์ษณาชีวันเชืี�อ
เรื�องิการเพิ�มควัามสูิงิในหลากหลายรูป็แบบ ทั�งิการยืดกระดูก 
การรับป็ระทานอาหารเสิริมสิำาเร็จรูป็ หรือการฝังิเข็มเพิ�มควัามสูิงิ 
สิิ�งิเหล่าน่�ทำาให้เกิดควัามเข้าใจผิดและหลงิเชืี�อคำาโฆ์ษณาเกินจริงิโดยไม่ได้ผล
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One day out @เสาชิิงช้ิา
 หากม่เวัลาแค่ 1 วััน ในกรุงิเทพยังิม่กิจกรรมและสิถานท่�ท่องิเท่�ยวัอ่กมากมาย ทั�งิไหวั้พระทำาบุญ 
เท่ �ยวัสิถานท่�ป็ระวััติิศาสิติร์หรือชีมสิิ �งิแป็ลกติา ติบท้ายด้วัยอาหารอร่อย วัันน่ �คอลัมน์ One Day Out 
จะพาไป็เท่�ยวัชีมย่าน “เสิาชีิงิชี้า” ท่�ม่หลายสิิ�งิให้เราค้นหา มาออกทริป็ไป็ด้วัยกันเลยนะคะ

เสิาชิีงิช้ีา  
 สร์้างคร์ั�งแร์กเม่ื�อปีี พิ.ศุ. 2327 ม่ีอายุุร์าวัๆ 236 ปีี ปีัจจุบุัน
กร์ม่ศุิลี้ปีากร์ได้ขึ�นที่ะเบุียุนเปี็นโบุร์าณสถานสำาคัญของช้าต้ิเปี็นที่ี�เร์ียุบุร์้อยุ 
พิร์ะร์าช้พิิธัีต้ร์ียุัม่พิวัายุ ต้ร์ีปีวัายุ (โลี้้ช้ิงช้้า) เปี็นพิิธัีของศุาสนาพิร์าห์ม่ฮั่ินด่ 
โดยุเช้ื�อกันวั่าจะที่ำาให้ปีร์ะเที่ศุม่ีควัาม่ม่ั�นคงเปี็นปีึกแผู้่น แลี้ะยุังม่ีต้ำานาน
เล่ี้าไว้ัว่ัา พิร์ะอุม่าเที่วีัที่ร์งมี่ควัาม่ปีริ์วิัต้กว่ัาโลี้กจะถึงกาลี้วิับัุติ้ พิร์ะนางจึงที่ร์ง
พินันกับุพิร์ะอิศุวัร์ โดยุให้พิญานาคขึงต้นร์ะหวั่างต้้นพิุที่ร์าที่ี�แม่่นำ�า แลี้้วัให้ 
พิญานาคแกวั่งไกวัต้ัวั โดยุพิร์ะอิศุวัร์ที่ร์งยุืนขาเดียุวัในลี้ักษณะไขวั่ห้าง 
เม่ื�อพิญานาคไกวัตั้วั เที่้าพิร์ะอิศุวัร์ไม่่ต้กลี้งม่าแสดงว่ัาโลี้กที่ี�ที่ร์งสร์้างนั�นยัุง
ม่ั�นคงแข็งแร์ง ในที่ี�สุดพิร์ะอิศุวัร์ก็ที่ร์งช้นะพินัน ที่ำาให้โลี้กยัุงสงบุสุขดังเดิม่ 
พิิธัีโลี้้ช้ิงช้้าจึงเปีร์ียุบุเสาช้ิงช้้าเปี็น “ต้้นพิุที่ร์า” ช้่วังร์ะหวั่างเสาคือ “แม่่นำ�า” 
นาลี้ีวัันผู้่้โลี้้ช้ิงช้้าคือ “พิญานาค” โดยุม่ีพิร์ะยุายุืนช้ิงช้้านั�งไขวั่ห้างอยุ่่บุนไม่้
เบุญจม่าศุ พิร์ะร์าช้พิิธัีโลี้้ช้ิงช้้าม่าสิ �นสุดลี้งในร์ัช้สม่ัยุพิร์ะบุาที่สม่เด็จ
พิร์ะปีกเกลี้้าเจ้าอยุ่ ่หัวั (ร์ัช้กาลี้ที่ี � 7) เม่ื �อปีี พิ.ศุ. 2474 เหตุ้ที่ี �ยุกเลี้ิก
พิร์ะร์าช้ปีร์ะเพิณีนี�เนื �องจากในขณะนั�นสภาพิบุ้านเม่ืองปีร์ะสบุกับุภาวัะ
เศุร์ษฐกิจต้กต้ำ�า ปีร์ะเที่ศุต้้องปีร์ะหยัุดงบุปีร์ะม่าณแผู่้นดิน จึงที่ร์งเห็นสม่ควัร์
ยุกเลิี้กตั้�งแต่้นั�นเปี็นต้้นม่า
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วััดสุิทัศนเทพวัราราม 
 หร์ือวััดสุที่ัศุน์ เปี็นวััดปีร์ะจำาร์ัช้กาลี้ของพิร์ะบุาที่สม่เด็จ
พิร์ะปีร์เม่นที่ร์ม่หาอานนัที่ม่หิดลี้พิร์ะอฐัม่ร์าม่าธิับุดินที่ร์ (รั์ช้กาลี้ทีี่� 8) 
พิร์ะอุโบุสถม่ีควัาม่โดดเด่นต้ร์งที่ี�ม่ีควัาม่ยุาวัม่ากที่ี�สุดในปีร์ะเที่ศุ 
โดยุมี่พิร์ะพุิที่ธัต้รี์โลี้กเช้ษฐ์ ปีางม่าร์วิัชั้ยุ เป็ีนพิร์ะปีร์ะธัาน ภาพิจิต้ร์กร์ร์ม่
ฝีาผู้นังสวัยุแปีลี้กต้าไม่่เหม่ือนที่ี �ใด ซึ่ึ �งเปี็นฝีีม่ือของช้่างต้ั �งแต้่
สม่ัยุร์ัช้กาลี้ที่ี� 3 แลี้ะอีกเร์ื�องหนึ�งที่ี�ม่าวััดแห่งนี�จะไม่่พิ่ดถึงไม่่ได้ก็คือ 
“เปีร์ต้วััดสุทัี่ศุน์” เนื�องจากสมั่ยุรั์ช้กาลี้ทีี่� 2 บุริ์เวัณแถวันั�นถือว่ัามี่ควัาม่
น่ากลี้ัวัเปี็นอยุ่างยุิ�ง เพิร์าะที่ี�วััดสร์ะเกศุม่ีคนต้ายุจากอหิวัาต้กโร์ค
จำานวันม่ากแบุบุที่ี�เผู้ากันไม่่ที่ัน จนฝี่งแร์้งพิากันม่ากินซึ่ากศุพิ ผู้สม่
กับุเรื์�องเล่ี้าว่ัามั่กมี่ผู้่้เห็นผีู้เปีร์ต้ทีี่�วััดสุทัี่ศุน์บุ่อยุครั์�ง จนมี่คำาติ้ดปีากว่ัา 
“แร้์งวััดสร์ะเกศุ เปีร์ต้วััดสุทัี่ศุน์” ร่์วัม่กับุภาพิวัาดบุนฝีาผู้นังในอุโบุสถ
ของวััดสุที่ัศุน์ที่ี �ม่ีร์่ปีเปีร์ต้ต้นหนึ �งนอนพิาดกายุ โดยุม่ีพิร์ะสงฆ์
ยุืนพิิจาร์ณาอยุ่่ ซึ่ึ�งเปีร์ต้ที่ี�เห็นกันนั�นแที่้จร์ิงเปี็นเงาของเสาช้ิงช้้า
ที่ี�อยุ่่หน้าวััดนั�นเอง

มนต์ินมสิด
 ผู่้านของคาวัต้่อด้วัยุของหวัานกับุต้ำานานควัาม่อร์่อยุกวั่า 
50 ปีี จากร้์านเล็ี้กๆ ไม่่มี่ชื้�อร้์าน จนปัีจจุบัุนกลี้ายุเป็ีนร้์านทีี่�มี่ชื้�อเสียุง
ร์ะดับุต้้นๆ ในลี้ะแวักศุาลี้าว่ัาการ์กร์ุงเที่พิ หากใคร์ไม่่ม่าเช้็คอินร์้าน
นี�ก็เหมื่อนม่าไม่่ถึง ด้วัยุควัาม่ทีี่�นม่ของทีี่�นี�ร์สช้าติ้กลี้ม่กล่ี้อม่ ขนม่ในร้์าน
อร์่อยุ จึงที่ำาให้ล่ี้กค้าเก่า-ใหม่่แวัะเวีัยุนกันม่าอยุ่างไม่่ขาดสายุ

ท่�ตัิ�งิ : วััดสุิทัศนเทพวัราราม ไม่เส่ิยค่าใช้ีจ่ายในการเข้าชีม
เปิ็ดทุกวััน 8:30–21:00 น.

สิ.หน้าวัังิ
 จบุเรื์�องตื้�นเต้้นไปีแล้ี้วัเร์ากลัี้บุม่าในหาของอร่์อยุๆ 
ที่านกันดีกว่ัา ห่างออกม่าจากวััดไม่่ไกลี้เร์าก็จะม่าเจอร์้าน 
ส.หน้าวั ัง ร์ ้านอยุ่ ่ต้ร์งข ้าม่กับุศุาลี้าวั ่าการ์กร์ ุงเที่พิ 
เปีิดม่านานกว่ัา 20 ปีี ที่างร์้านปีร์ุงอาหาร์แบุบุจานต่้อจาน 
ถ้าม่าร์้านนี�เม่น่ที่ี�ต้้องสั�งทีุ่กคร์ั�ง คือ เส้นหม่ี�ผู้ักกร์ะเฉดกุ้ง 
สุกี�แห้งร์วัม่ ก๊วัยุเต้ี�ยุวัคั�วัที่ะเลี้ซึ่ึ�งถือวั่าเด็ดจนต้้องสั�งม่า
ลี้ิ �ม่ลี้องกัน ยุกนิ�วัให้เลี้ยุว่ัาอร์่อยุจร์ิงๆ

ท่�ตัิ�งิ : สิ.หน้าวัังิ อยู่ติรงิข้ามกับศาลาว่ัาการกรุงิเทพ 
เปิ็ดทุกวััน เวัลา 11.00-23.30น.  

ท่�ตัิ�งิ : มนต์ินมสิด อยู่ติรงิข้ามป้็ายศาลาว่ัาการกรุงิเทพ 
เปิ็ด-ปิ็ด : 14.00-23.00 น.
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Skateboard
สเก็ต้บุอร์์ด

 สเก็ต้บุอร์์ดเกิดขึ�นในแถบุCalifoniaตั้�งแต่้ ปีี 1950 เปี็นกีฬาที่ี�ม่ีการ์ดัดแปีลี้ง
ม่าจากนักเลี้่นเซึ่ิร์์ฟที่ี �พิยุายุาม่หาวัิธัีเลี้่นเซึ่ิร์์ฟบุนถนน ในช้่วังที่ี �ที่ะเลี้ไม่่ม่ีคลี้ื �น 
ที่ำาให้ม่ีลัี้กษณะคล้ี้ายุเซึ่ิร์์ฟบุอร์์ด ด้วัยุควัาม่ม่ีสไต้ล์ี้ของสเก็ต้บุอร์์ด ที่ำาให้สเก็ต้บุอร์์ด
กลี้ายุเปี็นเอกลี้ักษณ์ของแฟช้ั�นสต้ร์ีที่ม่าถึงปีัจจุบุัน เปี็นที่ี�นิยุม่ที่ั�งในเด็กแลี้ะผู้่้ใหญ่ 
การ์เลี้่นสเก็ต้บุอร์์ดให้เก่งนั�นต้้องฝีึกซึ่้อม่จร์ิงจังอยุ่างม่าก ต้้องใช้้ควัาม่อดที่น เวัลี้า 
แลี้ะร่์างกายุ แน่นอนว่ัาไม่่มี่ใคร์ทีี่�เล่ี้นสเก็ต้บุอร์์ดแล้ี้วัไม่่มี่บุาดแผู้ลี้ ทัี่�งแผู้ลี้บุวัม่ แผู้ลี้ช้ำ�า 
แลี้ะแผู้ลี้สด สำาหร์ับุม่ือใหม่่ที่ี�อยุากที่ำาควัาม่ร์่้จักสเก็ต้บุอร์์ดแบุ่งออกเปี็น 4 ปีร์ะเภที่ 
เผืู้�อที่ว่ัาใคร์อยุากเลืี้อกสเก็ต้บุอร์์ดค่่ใจเพิื�อใช้้ในการ์ออกกำาลัี้งกายุ

LONGBOARD
ลี้องบุอร์์ด เป็ีนบุอร์์ดอีกปีร์ะเภที่ทีี่�จัดว่ัาผู้าดโผู้นแลี้ะเล่ี้นยุากพิอตั้วัเลี้ยุ เพิร์าะด้วัยุไซึ่ส์ทีี่�กว้ัางถึง 
8 นิ�วั - 8.5 นิ�วั แลี้ะมี่ควัาม่ยุาวัตั้�งแต่้ 34 นิ�วั - 40 นิ�วั ที่ำาให้การ์เคลืี้�อนไหวัยุากกว่ัาสเก็ต้บุอร์์ด 
Original ส่วันต้ัวัลี้้อก็จะยุื�นออกม่านอกแผู้่นบุอร์์ด หากใคร์เลี้่นสเก็ต้บุอร์์ด Original คลี้่องแลี้้วั 
แนะนำาลี้องบุอร์์ดที่ี�จะเพิิ�ม่ควัาม่ยุากเพิิ�ม่ขึ�นอีกร์ะดับุ ส่วันใหญ่ลี้องบุอร์์ดจะนิยุม่เลี้่นที่่าหมุ่น
แบุบุต่้อเนื�อง โดยุสไลี้ด์ลี้งเนนิทีี่�มี่ควัาม่ช้นัท้ี่าที่ายุแร์งโนม้่ถ่วังโลี้ก ส่วันมื่อใหม่่แนะนำาให้ลี้องหัด
ที่่า Carve ให้คล่ี้องเสียุก่อน

PENNYBOARD
เพินนีบุอร์์ด สเก็ต้บุอร์์ดทีี่�ผู้สม่ผู้สานร์ะหว่ัางร่์ปีที่ร์งของลี้องบุอร์์ด+สเก็ต้บุอร์์ด Original แต่้ขนาด
เล็ี้กกว่ัาแถม่ยัุงมี่แค่สองไซึ่ส์ให้เลืี้อก คือ 22 นิ�วั แลี้ะ 27 นิ�วั เพินนีบุอร์์ดกำาเนิดขึ�นทีี่�ออสเต้ร์เลี้ียุ 
วััสดุที่ำาม่าจากพิลี้าสติ้ก สีฉ่ดฉาด นำ�าหนักเบุา พิกพิาสะดวัก บุวักกับุล้ี้อยุางขนาดใหญ่ เพินนี
บุอร์์ดเหม่าะสำาหร์ับุการ์เล่ี้นแบุบุไถแบุบุเบุสิคไม่่ผู้าดโผู้น สาวัๆ นิยุม่เล่ี้นกันแบุบุเที่่ๆ ช้ิลี้ๆ

FINGERBOARD
ฟิงเกอร์์บุอร์์ดหรื์อสเก็ต้บุอร์์ดนิ�วั สเก็ต้บุอร์์ดทีี่�จัดว่ัาเล็ี้กทีี่�สุดควัาม่ยุาวัทีี่�ปีร์ะม่าณ 4 นิ�วั บุางคน
คิดว่ัาเป็ีนแค่ของสะสม่เท่ี่านั�น ควัาม่แปีลี้กของฟิงเกอร์์บุอร์์ด คือ การ์ใช้้นิ�วัเล่ี้น สำาหรั์บุฟิงเกอร์์บุอร์์ด
เร์าก็จะต้้องใช้้นิ �วัควับุคุม่ที่ิศุที่าง แบุบุพิกใส่กร์ะเปี๋าไปีได้ทีุ่กที่ี�ร์ับุร์องวั่าเที่่ไม่่เหม่ือนใคร์ 
แน่นอนวั่าจะที่ำาให้คุณร์่้จักกีฬาสเก็ต้บุอร์์ดม่ากขึ�น แลี้ะต้ัดสินใจเลี้ือกสเก็ต้บุอร์์ดค่่ใจได้ง่ายุ
ม่ากขึ�น

SKATEBOARD Original
สเก็ต้บุอร์์ด Original เป็ีนต้้นกำาเนิดของกีฬาสเก็ต้บุอร์์ดทีี่�นำาม่าเล่ี้นแที่นเซิึ่ร์์ฟ แถม่ยัุงมี่ควัาม่คลี้าสสิค
ตั้�งแต่้ร่์ปีที่ร์งยัุนล้ี้อเลี้ยุทีี่เดียุวั แผู่้นบุอร์์ดส่วันใหญ่จะที่ำาม่าจากไม้่เม่เปิี�ลี้ซ้ึ่อนกันหลี้ายุชั้�นที่นที่าน
แลี้ะยืุดหยุุ่นได้ดี มี่ขนาดควัาม่กว้ัางตั้�งแต่้ 7.5 นิ�วั-8.5 นิ�วั ส่วันควัาม่ยุาวัจะอยุ่่ทีี่�ปีร์ะม่าณ 32 นิ�วั 
ด้านบุนติ้ดกร์ะดาษที่ร์ายุเพิื�อใช้้ในการ์กร์ะโดด ควัาม่สนุกอยุ่่ที่ี�การ์ควับุคุม่นำ�าหนักแลี้ะการ์ที่ร์ง
ตั้วั ท่ี่าทีี่�นิยุม่คือ Air / Backside / Frontside / 50-50 Grind / Kickflip ท่ี่ากร์ะโดดทีี่�เหมื่อนจะไม่่ยุาก 
แต่้ก็ที่ำาให้ม่ีแผู้ลี้ได้เต็้ม่ตั้วัเลี้ยุที่ีเดียุวั



21VICHAIYUT
Newsletter 2021Enjoy your meal

110/4 ระหว่ัางิซื่อยอาร่ย์สัิมพันธ์ิ 5,6 
ถนนพระรามท่� 6 กรุงิเทพมหานคร 10400
เปิ็ด 08.00 - 19.00 น. โทร 065-165-4266
Facebook : @satihandcraftcoffee 

SATI COLD BREW (BLACK) 

กาแฟไที่ยุม่าเป็ีนกาแฟ COLD BREW คุณภาพิดี 
คัดเม่ล็ี้ดกาแฟทุี่กเม่ล็ี้ดด้วัยุม่ือ ผู้่านส่ต้ร์การ์คั�วั
ร์ะดับุคั �วัเข้ม่ต้าม่ฉบุับุของ Sati dé coffee 
โดยุใช้้เม่ล็ี้ด Arabica 100 เปีอร์์เซึ่นต์้ จากดอยุช้้าง 
แลี้ะแช้่นานถึง 16 ช้ั �วัโม่ง ซึ่ึ �งร์สช้าต้ิเข้ม่ข้ม่ 
ไม่่เปีร์ี�ยุวั สาม่าร์ถนำาไปีช้งค่่กับุนำ�าผึู้�ง นม่ นำ�าส้ม่ 
ได้เพิื�อเพิิ�ม่ร์สช้าต้ิต้าม่ต้้องการ์

MASALA CHAI LATTE 
(Espresso shot with Indian infused tea)

Signature menu ทีี่� Sati Handcrafted Coffee 
ช้่โร์งด้วัยุกลี้ิ�นเคร์ื�องเที่ศุอินเดียุ เสร์ิม่ด้วัยุ
กร์ะวัาน กานพิล่ี้ โร์ยุผู้งแลี้ะแท่ี่งช้ินนาม่อน
ร์วัม่กันกวั่า 7 ช้นิด เพิื �อเพิิ �ม่ควัาม่หอม่ 
จนได้ร์สช้าติ้แลี้ะกลิี้�นอันเป็ีนเอกลัี้กษณ์เฉพิาะ
ที่ี�เร์าได้ต้ีควัาม่ถึงการ์เดินที่างที่ี�อยุากให้คุณ
ได้ลี้อง

Iced Citrus Espressom
กาแฟเอสเพิร์สโซึ่่เบุส (house blend) ผู้สม่กับุ
นำ�าส้ม่สดร์สเปีร์ี�ยุวัอม่หวัานบุวักกับุควัาม่ซึ่่า
เบุาๆ จากโที่นิคร์าดด้วัยุนำ�าผู้ึ�งที่ี�ลี้ะลี้ายุจน
เข้ากัน แซึ่ม่ปีลี้ายุด้วัยุกลี้ ิ �นอ ่อนๆ จาก
ช้ิ�นเลี้ม่อนแลี้ะส้ม่ทีี่�ต้กแต้่งอยุ่่ด้านบุน

Nitro Tea
ช้าดำาเบุลี้นกับุผู้ลี้ไม่้เขต้ร์้อนอบุแห้ง ‘Sun 
Dried Summer Fruits’ นำาม่าสกัดกร์ะบุวันการ์
แบุบุเยุ็น 8-10 ช้ั�วัโม่ง (Coldbrew) นำาไปี 
Infused ก ับุ Nitrogen ที่ ี �ส ่งผู้ลี้ให ้กลี้ ิ �น
แลี้ะร์สช้าต้ิของต้ัวัช้ากับุผู้ลี้ไม่้ช้ัดเจนยุิ�งขึ�น 
พิร์้อม่ของเนื�อที่ี�ม่ีควัาม่ลี้ะเอียุดลี้ะมุ่นของ
พิร์ายุฟอง ก่อนเสิร์์ฟต้้องเที่ลี้งผู้่าน Iceball 
ไหลี้ไปีส่่เลี้ม่อน เพิื�อเพิิ�ม่ควัาม่ร์่้สึกสดช้ื�น
ทุี่กครั์�งทีี่�ยุกดื�ม่ ช้ามี่ควัาม่นุ่ม่ หวัานอม่เปีรี์�ยุวั
ให้ควัาม่ร้่์สึกสดชื้�น ด้วัยุกลิี้�นลิี้�นจี�แลี้ะดอกไม้่ 
สาม่าร์ถสัม่ผู้ัสกลี้ิ�นควัาม่สดช้ื�นทีุ่กคร์ั�งที่ี�ส่ด
ลี้ม่หายุใจเข้า

 SATI Handcraft Coffee คาเฟ่สไต้ลี้์อินดัสเที่ร์ียุลี้ลี้อฟต้์ ด่โดดเด่นด้วัยุโคร์งสร์้างเหลี้็กสีแลี้ะ
กร์ะจกใส แสงสว่ัางจากธัร์ร์ม่ช้าติ้ผู่้านช่้องหลัี้งคาที่ำาให้ควัาม่ร้่์สึกโปีร่์งโล่ี้งสบุายุแต่้ไม่่ร้์อน ม่องผู่้านกร์ะจก
จะพิบุกับุวัิวัสีเขียุวัของต้้นไม่้ที่ี�ต้กแต้่งเปี็นอยุ่างดี สาม่าร์ถนั�งเสพิบุร์ร์ยุากาศุได้ทีุ่กมุ่ม่ ไม่่วั่าจะอยุ่่ใน
อินดอร์์ทีี่�มี่แอร์์เย็ุนฉำ�าหรื์อจะเอ๊าต์้ดอร์์รั์บุอากาศุธัร์ร์ม่ช้าติ้เหมื่อนนั�งเล่ี้นในสวันหยุ่อม่หน้าบุ้านทีี่�ให้ควัาม่
เปี็นส่วันต้ัวั เหม่าะสำาหร์ับุม่านั�งคุยุสังสร์ร์ค์ นั�งเพิลี้ินๆ หร์ือจะนั�งที่ำางานเพิื�อเปีลี้ี�ยุนบุร์ร์ยุากาศุ 
พิื �นที่ี �นั �งก็จะแบุ่งเปี็นหลี้ายุแบุบุจะม่าเดี �ยุวั ม่าค่ ่ หร์ือจะม่ากลีุ้ ่ม่ก็ม่ีโต้๊ะร์องร์ับุอยุ่างเพิียุงพิอ 
แลี้ะใคร์ทีี่�ช้อบุถ่ายุร่์ปีม่ายัุงร้์านนี�แนะนำาเลี้ยุว่ัาจะไม่่ผิู้ดหวัังอยุ่างแน่นอน อีกหนึ�งควัาม่พิิเศุษของที่างร้์าน
คือม่ีสินค้าออแกนิคทีี่�เป็ีนแบุร์นด์ของร้์าน Sati ให้เลืี้อกติ้ดไม้่ติ้ดมื่อกลัี้บุบุ้านม่ากม่ายุ

สติิ
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ลงินามถวัายพระพรสิมเด็จพระกนิษฐาธิิราชีเจ้า กรมสิมเด็จพระเทพรัตินราชีสุิดาฯ 
สิยามบรมราชีกุมาร่ 
 คุณอรุ์ณี สุวัร์ร์ณรั์กษ์ ทีี่�ปีรึ์กษาปีร์ะธัานเจ้าหน้าทีี่�บุริ์หาร์ พิร้์อม่ด้วัยุคณะพิยุาบุาลี้แลี้ะเจ้าหน้าทีี่� เป็ีนตั้วัแที่นในนาม่
ของโร์งพิยุาบุาลี้วัิช้ัยุยุุที่ธัเข้าลี้งนาม่ถวัายุพิร์ะพิร์สม่เด็จพิร์ะกนิษฐาธัิร์าช้เจ้า กร์ม่สม่เด็จพิร์ะเที่พิร์ัต้นร์าช้สุดาฯ 
สยุาม่บุร์ม่ร์าช้กุม่าร์ี ให้ที่ร์งหายุจากพิร์ะอาการ์ปีร์ะช้วัร์ ณ ศุาลี้าสหที่ัยุสม่าคม่ ในพิร์ะบุร์ม่ม่หาร์าช้วััง กร์ุงเที่พิม่หานคร์

ดูแลสุิขภิาพอย่างิไรให้ห่างิไกลโรค
 โร์งพิยุาบุาลี้วัิช้ ัยุยุุที่ธั ร์่วัม่กับุบุร์ิษัที่ วัิซึ่อาร์์ที่ ี (ปีร์ะเที่ศุไที่ยุ) จำากัด จัดกิจกร์ร์ม่บุร์ร์ยุายุในหัวัข้อ 
“การ์ด่แลี้สุขภาพิอยุ่างไร์ให้ห่างไกลี้ กลุ่ี้ม่โร์ค NCDs”  นำาโดยุ พิญ.กาญจนา ศุร์ีสุวัร์ร์ณจิต้ต้์ กิจกร์ร์ม่ในคร์ั�งนี�ยัุงให้ควัาม่ร์่้
เช้ิงลี้ึกเกี�ยุวักับุ ไขม่ัน ควัาม่ดัน แลี้ะโร์คเบุาหวัาน เพิื�อเฝ้ีาร์ะวัังสุขภาพิอยุ่างม่ีปีร์ะสิที่ธัิภาพิไม่่ให้เปี็นโร์คร์้ายุในอนาคต้ 
โดยุพินักงานของบุร์ิษัที่ฯ ให้ควัาม่สนใจเข้าร์่วัม่ร์ับุฟังที่ั�งในสต้่ดิโอแลี้ะที่างออนไลี้น์
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ทำาบุญเล่�ยงิพระ 
 โร์งพิยุาบุาลี้วัิช้ัยุยุุที่ธัจัดงานที่ำาบุุญเลี้ี�ยุงพิร์ะ โดยุนิม่นต้์
พิร์ะสงฆ์แลี้ะพิร์ะติ้ดต้าม่สายุปีฏิิบัุติ้จำานวัน 9 ร่์ปี โดยุมี่คณะผู้่้บุริ์หาร์ 
แพิที่ยุ์ พิยุาบุาลี้ เจ้าหน้าที่ี � คนไข้ แลี้ะญาต้ิโยุม่ช้ร์่วัม่งานบุุญ 
ณ ห้องปีร์ะชุ้ม่วัิช้ัยุยุุที่ธั ช้ั�น 22 อาคาร์ศุ่นยุ์การ์แพิที่ยุ์วัิช้ัยุยุุที่ธั 
ในวัันพิฤหัสบุดีที่ี� 18 ม่ีนาคม่ พิ.ศุ 2564 เพิื�อเปี็นการ์ที่ำาบุุญปีีใหม่่ 
ปีร์ะจำาปีีนี� 

สิโมสิรบ่จ่ ป็ทุม ยูไนเต็ิดครองิแชีมป์็โติโยต้ิาไทยล่กป็ระจำาปี็ 2020-2021 
 คุณปีณต้ ไต้ร์โร์จน์ ผู้่้อำานวัยุการ์บุร์ิหาร์โร์งพิยุาบุาลี้วัิช้ัยุยุุที่ธั ร์่วัม่แสดงควัาม่ยุินดีกับุสโม่สร์บุีจี ปีทีุ่ม่ ยุ่ไนเต้็ด 
ในโอกาสที่ี�เปี็นแช้ม่ปี์โต้โยุต้้าไที่ยุลี้ีกปีร์ะจำาปีี 2020-2021 โดยุม่ีคุณปีิยุศุักดิ� ภ่ม่ิจิต้ร์ กร์ร์ม่การ์ผู้่้จัดการ์สโม่สร์บุีจี 
ปีทีุ่ม่ ยุ่ไนเต้็ด เปี็นต้ัวัแที่นในการ์ร์ับุม่อบุกร์ะเช้้าดอกไม่้แสดงควัาม่ยุินดี ในคร์ั�งนี�สโม่สร์บุีจี ปีทีุ่ม่ ยุ่ไนเต้็ด ที่ำาสถิต้ิไร์้พิ่ายุ
ต้ลี้อดที่ั�งฤด่กาลี้แลี้ะเปี็นที่ีม่แร์กที่ี�เลี้ื�อนช้ั�นจากแช้ม่ปี์ไที่ยุลี้ีก2 ส่่แช้ม่ป์ีไที่ยุลี้ีก1 ในฤดก่าลี้เดียุวั




