




โครงการ V Trusted Service เป็็นโครงการท่ี่�จััดข้ึ้�นเพ่ื่�อคัดเล่ือกบุุคลืากรขึ้องโรงพื่ยาบุาลืวิิชััยยุที่ธท่ี่�ม่ีควิามีโดดเด่น

ในด้านการให้้บุริการ เพื่่�อยกย่องเผยแพื่ร่เก่ยรติิคุณ เสริมีสร้างขึ้วิัญกำาลืังใจัในการป็ฎิิบุัติิงาน กับุผ้้มี่ผลืการ

ป็ฎิิบุัติิงานด่ มี่ควิามีป็ระพื่ฤติิด่ ซื่่�อสัติย์ รักองค์กร มี่จัิติสำาน้กในการให้้บุริการ แลืะเพื่่�อป็รับุป็รุงป็ระสิที่ธิภาพื่

การที่ำางานให้้พื่ร้อมีมีอบุบุริการท่ี่�สร้างควิามีป็ระทัี่บุใจัให้้กับุผ้้รับุบุริการโรงพื่ยาบุาลืต่ิอไป็ในอนาคติ
บุุคลืากรด่เด่น

ป็ระจัำาเด่อน ก.พื่.-เมี.ย.

พญ. ภััทราณีี ลีีลีะพัฒนะ  
อายุุรแพทย์ุทางด้้านโรคหััวใจ

พญ.ภััคจิิรา นาคเสน 
แพทย์ุทางด้้านโสต-ศอ-นาสิก

นพ.อิิทธิิกร สภัานุชาต 
อายุุรแพทย์ุโรคไต

คุณี อัิจิฉราภัรณ์ี สุวรรณีนที พว.นิสสัน หอิมนาน พว.ศิิรินทิพย์์ สิทธิิมงคลี

ขอช่ื่�นชื่มเจ้้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ให้บริิการิ ปริะทัี่บใจ้มาก เจ้้าหน้าท่ี่�น่ารัิกมาก
ยิินด่ีให้บริิการิ สามาริถให้คำำแนะนำปรึิกษาได้ีเป็นอย่ิางด่ี 

สอบุถามี
แลืะนัดห้มีายแพื่ที่ย์
โที่ร. 02-265 -7777 ต่ิอ แผนกนัดแนะนำาแพื่ที่ย์ให้ม่ี

แนะนำแพที่ย์ิใหม่

สร้ิางคำวามเช่ื่�อมั�น
          ด้ีวยิหัวใจ้ของเริา
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นพื่. ดำาเกิง ตัินธรรมีจัาริก 
อายุุรแพทย์ุทางด้้านโรคระบบทางเดิ้นหายุใจ

สถานการณ์โควิิด-19 ในปั็จัจุับัุน 
 มากกว่่า 60% ของเช้ื้�อท่ี่�ตรว่จพบในกรุงเที่พและปริมณฑล เป็นสายพันธุุ์�

เดลต้า หร้อสายพันธุ์ุ�อินเด่ย และม่แนว่โน้มเพิ�มมากข้�น

 เช้ื้�อสายพันธุุ์�เดลต้าม่การแพร่กระจายติดต่อได้ง่ายกว่่าสายพันธุุ์�ท่ี่�ผ่่านมา 

จะสังเกตว่่าในการระบาดรอบน่� มักม่การติดเชื้้�อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่่ๆ 

ติดกันแบบยกครอบครัว่

 ผ้้่ป่ว่ยส่ว่นใหญ่่จะตรว่จพบเชื้้�อในปริมาณที่่�มาก ซึ่้�งเป็นปัจจัยหลัก

ท่ี่�ที่ำาให้แพร่เช้ื้�อได้ง่ายและก่อโรคท่ี่�ม่คว่ามรุนแรงมากข้�น ม่ปอดอักเสบ

ได้เร็ว่และรุนแรง โดยจะเริ�มม่ปอดอักเสบได้ตั�งแต่ว่ันที่่� 3 เที่่ยบกับ

เดิมที่่�มักจะเกิดปอดอักเสบในว่ันที่่� 7-8 และพบผ่้้ป่ว่ยอายุน้อยม่ปอด

อักเสบรุนแรงได้บ่อยข้�น 

 ประสิที่ธุ์ิภาพของว่ัคซึ่่น ซึ่้�งที่ั �งหมดผ่ลิตจากเชื้้�อสายพันธุ์ุ�ดั �งเดิม 

จะม่ประสิที่ธุ์ิภาพในการป้องกันลดลง โดยต้องม่ระดับภ้มิคุ้มกันที่่�ส้ง

มากๆ จ้งจะม่ประสิที่ธุ์ิภาพป้องกันได้บ้าง 

Home Isolation 
เห้มีาะกับุใคร?
 ผ่้้ป่ว่ยที่่�ม่อาการน้อยและไม่ม่ปัจจัยเส่�ยง

ที่่�จะเกิดโรครุนแรง (ผ่้้ป่ว่ยส่เข่ยว่) สามารถ

ปฏิิบัติตามคำาแนะนำาสุขภาพได้ ผ่้ ้ป่ว่ย

คว่รได้รับการประเมินเบ้�องต้นโดยแพที่ย� 

และจัดหาอุปกรณ�ท่ี่�ใช้ื้ประเมินคว่ามรุนแรง 

เช่ื้น เคร้�องวั่ดอุณหภ้มิ และเคร้�องวั่ดออกซิึ่เจน

 ลักษณะที่่�พักอาศััยม่พ้�นที่่�เพ่ยงพอที่่�จะแยก

จากผ่้้อ้�น เชื้่น ม่ห้องส่ว่นตัว่ ห้องนำ�าแยก 

 ม่ผ่้้จัดหาอาหารและของใชื้้ที่่�จำาเป็น โดยที่่�

ผ่้ ้ป่ว่ยไม่ต้องออกจากที่่�พักเอง และผ่้้ให้

การชื้่ว่ยเหล้อไม่คว่รเป็นผ่้้ม่คว่ามเส่�ยงส้ง 

 สามารถติดต่อและเดินที่างมาโรงพยาบาลได้ 

หากม่อาการเปล่�ยนแปลง

จัากสถานการณ์การระบุาดขึ้องเชั่ �อไวิรัสโควิิด-19 

ระลือกให้ม่ีท่ี่�ม่ีผ้้ติิดเช่ั�อเป็็นจัำานวินมีากนั�น ในกรณ่กลุ่ืมี

ผ้้ป่็วิยท่ี่�ติิดเช่ั�อ แต่ิม่ีควิามีจัำาเป็็นจัะต้ิองอย่้ท่ี่�บุ้านเพ่ื่�อรอ

เขึ้้ารับุการรักษา วิันน่�เรามีาด้กันวิ่าวิิธ่การด้แลืติัวิเอง

ในช่ัวิงรอคอยน่�ได้อย่างไรกันบุ้างนะครับุ

How to 
ดููแลตััวเองท่ี่�บ้้าน 
เม่ื่�อเส่ี่�ยงโควิดู-19

Home Isolation 
คือ การให้ผู้้้ป่่วยุบางส่่วน ซ่ึ่�งมีีอาการน้อยุ

และไมี่มีีป่ัจจัยุเส่ี�ยุง ด้้แลตััวเองอยุ้่ที�บ้าน

เนื�องจากการที�มีีผู้้้ป่่วยุจำานวนมีาก จนระบบ

ส่าธารณสุ่ขเกิด้ความีแออัด้ และต่ังตััว



คำำแนะนำท่่านอน เพ่ื่�อเพ่ื่�มปร่ิมาณออกซ่ิเจน
ในกรณีีมีีค่่าออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�าหรือมีีอาการหอบเหนื�อย
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อาการิบ่่งช้ี้� “เม่�อโคำว่ิดมาเย่ือน” และว่ิธ้ีปฏ่ิบั่ต่ิติน  
สัญญาณส่ อาการ วิิธ่ป็ฏิิบัุติิติน

ส่เข่ึ้ยวิ • ไม่ม่อาการหร้ออาการคล้ายหว่ัดเล็กๆ น้อยๆ

• ไม่ม่ปัจจัยเส่�ยงต่ออาการรุนแรง

รักษาในโรงพยาบาลสนาม Hospitel หร้อ 

Home Isolation โดยให้การรักษาตามอาการ

เห้ล่ือง

• ม่ปัจจัยเส่�ยง/โรคร่ว่ม ข้อใดข้อหน้�ง ดังน่� 

1. อายุมากกว่่า 60 ปีข้�นไป 2.โรคปอดเร้�อรัง

3.โรคไต 4. โรคหัว่ใจ 5. โรคหลอดเล้อดสมอง

6.เบาหว่าน 7.โรคตับแข็ง 8. โรคภ้มิคุ้มกันตำ�า 

9. โรคอ้ว่น (BMIมากกว่่า30)

• ม่อาการปานกลาง เชื้่น อ่อนเพล่ย 

เหน้�อยเล็กน้อย ไข้ต่อเน้�อง

• ผ่้้ป่ว่ยส่เหล้องและส่แดงคว่รร่บติดต่อ

เพ้�อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

• โดยผ่้้ป่ว่ยส่แดงอาจต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU 

ทัี่�งน่�หากยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 

ผ่้้ป่ว่ยอาจต้องด้แลตัว่เองที่่�บ้านในระหว่่างรอ เชื้่น 

จัดหาอุปกรณ�ที่่�ใชื้้ประเมินคว่ามรุนแรง จัดที่่านอน

ให้เหมาะสม เพ้�อชื้่ว่ยการหายใจของผ่้้ป่ว่ย เป็นต้น 

แต่การเข้ารับการรักษาในรพ.อย่างรว่ดเร็ว่จะเป็น

การชื้่ว่ยผ่้้ป่ว่ยได้มากที่่�สุด

แดง

• หอบเหน้�อย หายใจลำาบาก

• เอกซึ่เรย�พบปอดอักเสบรุนแรง

• ค่าออกซึ่ิเจนในเล้อดตำ�ากว่่า 96% หร้อ

ลดน้อยกว่่า 3% เม้�อออกแรง
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กระชัายขึ้าวิ 
ม่ฤที่ธุ์ิ�ยับยั�งเชื้้�อไว่รัสในห้องที่ดลองแต่ด้ว่ยคว่ามเข้มข้นที่่�ส้งมาก 

และยังไม่ที่ราบกลไกการออกฤที่ธุ์ิ� ยังไม่ม่การศั้กษาถ้งขนาดยา

ที่่�ต้องใชื้้เที่่าใดจ้งจะม่ฤที่ธุ์ิ�เพ่ยงพอต่อการรักษา และจะเกิดผ่ล

ข้างเค่ยงใดหร้อไม่ ดังนั�นจ้งไม่แนะนำาให้ใชื้้เป็นการรักษาหลัก

ฟ้้าที่ะลืายโจัร
ใชื้้ในผ่้้ป่ว่ยที่่�ม่อาการไม่รุนแรง และเป็นการรักษา

เบ้�องต้นเท่ี่านั�น ไม่สามารถใชื้ป้้องกันโควิ่ด-19 ได้ 

คว่รใชื้้เฉพาะตำารับยาที่่�ม่การคว่บคุมปริมาณสาร 

Andrographolide

ขึ้นาดยาท่ี่�ใช้ั
180 mg ของสาร Andrographolide ต่อว่ัน
แบ่งให้ว่ันละ 3-4 ครั�ง ใชื้้ 5 ว่ัน เว่้น 2 ว่ัน 

ข้ึ้อห้้ามี 
 ห้ามใชื้้กับสตร่ม่ครรภ� หร้อให้นมบุตร

 ห้ามใชื้้ร่ว่มกับยาต้านเกล็ดเล้อด และยาต้านการแข็งตัว่ของเล้อด 

 ห้ามใชื้้ต่อเน้�องเกิน 3 เด้อน เพราะเป็นพิษต่อปลายประสาที่

ที่ำาให้เกิดอาการ ปว่ด ชื้า แขนขาอ่อนแรง 

 ระว่ังการใชื้้ร่ว่มกับยาที่่�ม่การกำาจัดโดยผ่่านเอนไซึ่ม� Cytochrome

P450 (Cyp1A2, Cyp2c9, Cyp3A4)

*ม่ยาจำานว่นมากอาศััยการกำาจัดด้ว่ยกลไกเหล่าน่�
ซึ่้�งเป็นผ่ลให้เกิดผ่ลไม่พ้งประสงค�ที่่�รุนแรงได้*

ของติัดูบ้้าน 
เตัร่ียมื่รัีบ้ม่ื่อ
โควิิด-19

 เคร่�องวัิดอุณห้ภ้มิี

 เคร่�องวัิดระดับุออกซิื่เจันในเล่ือด

1668, 1669, 1330 

เบ่อร์ิโท่ริต่ิดต่ิอหลัก
เม่�อต้ิองการิคำวิามช่ี้วิยืเหล่อ
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มีอนสเติอร่า มิี�นท์ี่ 

ได้ร ับฉายา “ราชื้ิน ่แห่งใบไม้” เร ่ยกอ่กชื้้ �อว่่า พล้ฉ ่ก หร้อ พล้แฉก 

ต้นกำาเนิดในที่ว่่ปอเมริกากลางในป่าดิบชื้้�น ลักษณะลำาต้นเป็นข้อสั�นจัดอย้่

ในกลุ่มไม้เล้�อย ม่ลักษณะใบเด่�ยว่ขนาดใหญ่่ ใบหนาผิ่ว่มัน โคนใบเว่้าล้ก 

ปลายใบเร่ยว่แหลม ขอบใบหยักล้กเก้อบถ้งเส้นกลางใบ ที่ำาให้มันกลายเป็น

ไม้ที่่ �ได้รับคว่ามนิยม Monstera MintMonstera ที่่�ม่ลายด่างหาได้ยาก 

ครั�งหาเจอราคาก็ส้งมาก

การป็ล้ืกไม้ีใบุพัื่นธ์ุพิื่เศษเป็็นเที่รนด์งานอดิเรกยอดฮิิติ

ขึ้องปี็น่�ต้ินไม้ีบุางต้ินเกิดจัากการผิดเพ่ื่�ยนที่างพัื่นธุกรรมี

แต่ิกลืายเป็็นงานศิลืป็ะชิั�นเอกในวิงการไม้ีใบุซ้ื่�งราคาม่ีตัิ�งแต่ิ

ห้ลัืกห้ม่ี�น จันไป็ถ้งห้ลัืกล้ืานเลืยท่ี่เด่ยวิ เรามีาที่ำาควิามีร้้จััก

กันว่ิาไม้ีใบุยอดฮิิติม่ีอะไรบุ้างค่ะ

ราคาเริ�มีต้ิน 120,000 บุาที่ 

พื่ล้ืฉลุืด่าง 

เป็นไม้เน้�ออ่อน ลำาต้นและรากเล้�อยพันตามผ่ิว่หน้าดิน 

ใบที่รงร่ ปลายแหลม โคนมน ใบม่ร้แหว่่งเล็กสลับใหญ่่

สลับกัน ปล้กง่าย ขยายพันธุ์ุ�

ด้ว่ยการปักชื้ำา 

ชื้อบแสงแดดรำาไร 

ชื้อบคว่ามชื้้�นส้ง 

สายพันธุ์ุ�ปกติราคาเริ�มต้นที่่�

หลักสิบบาที่ แต่หากใบพล้ฉลุ

ม่ใบรอยด่าง ราคาพุ่งส้งข้�น

แบบคาดไม่ถ้ง เพราะโอกาส

กลายพันธุ์ุ�เพ่ยง 1:10,000

ราคาเริ�มีต้ิน 100,000 บุาที่ 

Monstera Adansonii Variegata

Monstera MintMonstera 

ราคาเริ�มีต้ิน 140,000 บุาที่ 

ฟิ้โลืเดนดรอน เรดคองโก เห้ล่ืองด่าง

ถิ �นกำาเนิดมาจากที่ว่่ปอเมริกาใต้ แต่สามารถปรับตัว่รับแสงแดด

ประเที่ศัไที่ยได้ด่ ที่รงใบเป็นร้ปหัว่ใจ เติบโตโดยใชื้้รากลงดินเพ้�อหา

อาหาร จ้งสามารถนำามาปล้กในกระถางเพ้�อนำาไปตกแต่งภายในบ้านได้

อย่างไม่ยากนัก ใบฟิิโลเดนดรอน เรดคองโก ที่่�ม่ใบขนาดใหญ่่ประมาณ 

20 เซึ่นติเมตรข้�นไป และม่ลักษณะใบเหล้องด่าง ถ้อว่่าหาได้ยากมาก 

เป็นที่่�ต้องการของนักสะสมต้นไม้

Philodendron Rojo Congo Yellow 
Variegated Philodendron Rojo Congo

เสน่ห์้จัันที่ร์ดำาด่าง 

พ้ชื้ใบเด่�ยว่ร้ปหัว่ใจ ม่ส่เข่ยว่ ม่เส้น

ใบส่แดงอ่อน ก้านใบส่ม่ว่งแดง 

สำาหรับคว่ามผ่ิดปกติที่างพันธุ์ุกรรม

ใบที่่�ม่ลายด่างส่ขาว่ ปนชื้มพ้ 

หร้อที่่�เร่ยกกันว่่า ‘ไม้ด่าง’ 

หาได้ยากมาก ๆ จ้งที่ำาให้

กลายเป็นที่่�หมายปองของ

นักปล้กที่ั�งหลาย แต่เดิมเชื้้�อว่่า ผ่้้ที่่�ม่ไว่้ครอบครอง

จะให้ผ่ลที่างด้านคว่ามคงกระพันชื้าตร่

ราคาเริ�มีต้ิน 125,000 บุาที่ 

Homalomena cf. aromatica 
(Spreng.) Schott

อัพื่เดท่ไม้ใบ่ยือดฮ่ิติ
เอาใจค่นรักสวน

Lifestyle
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โรค NCDs 
ภััยร้ายช่่วงโควิด
กลืุ่มีโรค NCDs (Non-Communicable diseases) ห้ร่อ 

กลืุ่มีโรคไมี่ติิดติ่อเร่�อรัง ซื่้�งเป็็นกลืุ่มีโรคที่่�ไมี่ได้มี่สาเห้ติุ

มีาจัากการติิดเชั่ �อ ไมี่ได้เกิดจัากเชั่ �อโรค ไมี่สามีารถ

ติิดติ่อจัากการสัมีผัส ห้ร่อสารคัดห้ลืั�งติ่าง ๆ ห้ากแติ่ 

เกิดจัากป็ัจัจััยส่วินให้ญ่เป็็นผลืขึ้องพื่ฤติิกรรมีการใชั้

ชั่วิิติป็ระจัำาวิัน

กลุ่ืมีโรคไม่ีติิดต่ิอเร่�อรัง NCDs ห้ากติิด 
COVID-19 แล้ืวิเส่�ยงม่ีอาการรุนแรง ได้แก่

จัากการสังเกติผ้้ที่่�มี่อาการดังกลื่าวิจัะพื่บุวิ่าอวิัยวิะบุางส่วินจัะที่ำางานป็ระสิที่ธิภาพื่ลืดน้อยลืง 

ติามีสาเห้ติุขึ้องโรคที่่�เป็็น ซื่้�งจัะโดนเชั่�อไวิรัสที่ำาลืาย นอกจัากน่�เชั่�อโควิิด-19 ไมี่เพื่ย่งที่ำาลืายป็อด 

ยังที่ำาให้้มี่อาการไติวิาย  เลื่อดไมี่ไป็เลื่ �ยงแขึ้นขึ้า ส่งผลืกระที่บุกับุอวิัยวิะอ่�นๆ เมี่�อเชั่ �อไวิรัส

เจัอควิามีผิดป็กติิที่่�อวิัยวิะส่วินใดก็จัะยิ�งที่ำาให้้อาการขึ้องโรครุนแรงยิ�งขึ้้�น

กลุ่ืมีโรค NCDs สามีารถป้็องกันได้ 
ห้ร่อลืดควิามีเส่�ยงโดยการเป็ล่ื�ยน
พื่ฤติิกรรมีเส่�ยงต่ิางๆ 
 คว่ามเคร่ยด

 ไม่รับประที่านอาหารหว่านจัด มันจัด เค็มจัด

 การด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล�

 การส้บบุหร่�

 การออกกำาลังกายอย่างสมำ�าเสมอ

เราสามีารถป้็องกันโรคตัิ�งแต่ิเริ�มีต้ิน ห้ากสามีารถป็รับุพื่ฤติิกรรมีเส่�ยงเห้ล่ืาน่� 
เพื่่�อลืดโอกาสเส่�ยงเป็็นกลืุ่มีโรค NCDs ได้ถ้ง 80% แน่นอนวิ่าการป็้องกัน
ย่อมีด่กวิ่าการรักษาเสมีอ อะไรที่่�ที่ำาให้้สุขึ้ภาพื่แย่ติ้องห้ลื่กเลื่�ยงโดยไมี่ติ้อง
รอให้้ป็่วิย ห้ร่อติ้องติิดเชั่�อแลื้วิจั้งมีาเป็ลื่�ยนแป็ลืงพื่ฤติิกรรมี

 โรคหัว่ใจ

 โรคปอดอุดกั�นเร้�อรัง

 โรคไตว่ายเร้�อรัง

 โรคเบาหว่าน

 โรคคว่ามดันโลหิตส้ง

 โรคหลอดเล้อดสมอง
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การลืดปั็จัจััยเส่�ยงด้านสุขึ้ภาพื่ขึ้องผ้้ส้งอายุ
• คว่รการประเมินสุขภาพและคว่ามเส่�ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 

• ตรว่จสอบการมองเห็น ที่ดสอบการเดิน และการเคล้�อนไหว่จาก

แพที่ย�หร้อผ่้้เชื้่�ยว่ชื้าญ่

• ด้แลอาการผิ่ดปกติต่างๆ ของร่างกาย รักษาโรคประจำาตัว่ 

หล่กเล่�ยงการใชื้้ยาที่่�ไม่จำาเป็นต้องการที่รงตัว่ 

• ออกกำาลังกายกล้ามเน้�อส่ว่นต่างๆ อย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อคว่าม

แข็งแรงในฝึึกการที่รงตัว่

การหกล้้มในผู้้้สู้งอายุุ 
ปััญหาที่่�ปั้องกันได้้
การห้กล้ืมีเป็็นสาเห้ตุิห้ลัืกขึ้องการเส่ยช่ัวิิติขึ้องกลุ่ืมีผ้้ส้งอายุทัี่�วิโลืก 

ซื่้�งในป็ระเที่ศไที่ยเกิดการส้ญเส่ยจัากการพื่ลืัดติกห้กลื้มีเพื่ิ�มีขึ้้�นใน

ทีุ่กๆป็ี มี่ผ้้เส่ยชั่วิิติกวิ่า 2,000 คน ห้ร่อเฉลื่�ยวิันลืะ 6 คน เก่อบุคร้�ง

เป็็นกลืุ ่มีผ้ ้ส้งอายุ ที่่ �มี่ควิามีเส่ �ยงเพื่ิ �มีขึ้้ �นติามีอายุขึ้องผ้้นั �นๆ 

ยังพื่บุอ่กวิ่าผ้้ชัายมี่โอกาสลื้มีมีากกวิ่าผ้้ห้ญิง 3 เที่่า การพื่ลัืกติก

ห้กลื้มีส่วินให้ญ่มีาจัากพื่่�นลื่�น พื่่�นติ่างระดับุ สะดุดสิ�งก่ดขึ้วิาง 

ห้ร่อเส่ยการที่รงติัวิบุริเวิณบุันไดบุ้าน

การห้กลื้มีในผ้้ส้งอายุติ้องระมีัดระวิังเป็็นพื่ิเศษ 
แม้ีเพ่ื่ยงเป็็นอุบัุติิเห้ตุิเล็ืกน้อยก็เป็็นเร่�องให้ญ่ขึ้องผ้้ส้งอายุ เน่�องจัากอวัิยวิะ
ติ่างๆ แลืะกระด้กท่ี่�ซ่ื่อมีแซื่มีตัิวิเองได้ช้ัา อาจัไม่ีสามีารถซ่ื่อมีแซื่มีได้อ่กต่ิอไป็ 
ห้ร่ออาจัรุนแรงถ้งขึ้ั�นเส่ยชั่วิิติ ดังนั�นการใส่ใจัในรายลืะเอ่ยดขึ้องสุขึ้ภาพื่
แลืะสิ�งแวิดลื้อมีขึ้องผ้้ส้งอายุจั้งเป็็นการป็้องกันการส้ญเส่ยที่่�ด่ที่่�สุด

การลืดปั็จัจััยเส่�ยงด้านสิ�งแวิดล้ือมี
• ผ่้้ส้งอายุคว่รอย้่ชื้ั�นล่าง และจัดบริเว่ณบ้านในเหมาะสม

• ม่แสงสว่่างเพ่ยงพอ ที่ั�งในบ้านและบริเว่ณรอบบ้าน 

• หล่กเล่�ยงพ้�นยกระดับ ธุ์รณ่ประต้ และประต้คว่รเป็นแบบ

บานเล้�อนหกลดคว่ามเส่�ยงในการเส่ยหลัก 

การบุาดเจ็ับุห้ลัืงจัากพื่ลัืดติกห้กล้ืมี
การบาดเจ็บหลังจากพลัดตกหกล้ม มักพบอาการฟิกชื้ำ�า 

อาการปว่ด อาจรุนแรงจนกระด้กหัก ซึ่้�งเป็นสาเหตุ

ของคว่ามพิการเร้�อรัง ต้องรักษาตัว่เป็นระยะเว่ลานาน 

ที่ำาให้เกิดภาว่ะแที่รกซึ่้อน แผ่ลกดที่ับ แผ่ลติดเชื้้�อ 

ข้อติด ในระยะยาว่
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รู้้�หรู้ือไม่่...  ร่่างกายมนุุษย์มหััศจร่ร่ย์นัุก

ร้้ห้ร่อไมี่...

ที่ำาไมีที่านยาแล้ืวิ อาการไม่ีด่ข้ึ้�นเลืย

สิ�งน่�เป็นเหตุการณ�ที่่�หลายที่่านคงเคยพบเจอกับตัว่เอง ที่่�ที่านกินยารักษาโรคต่างๆ 

เพ้�อลดอาการป่ว่ยต่างๆ เเต่ยังร้ ้ส้กว่่ายาที่่�ที่านไปไม่ได้ม่ประสิที่ธุ์ิภาพเที่่าที่่�คว่ร 

ผ่ลการว่ิจัยได้ศั้กษาเก่�ยว่กับระบบชื้่ว่นิเว่ศัจุลชื้่พ ที่่�ดำารงอย้่ร่ว่มกันของจุลินที่ร่ย�

ในร่างกายของมนุษย�เรา พบว่่าจะม่เเบคท่ี่เร่ยท่ี่�อาศััยอย่้ในลำาไส้บางชื้นิด สามารถ

เเที่รกเเซึ่งกระบว่นการการย่อยสลายเเละด้ดซึ่้มยาที่่�จะเข้าส้่ร่างกาย ที่ำาให้

ประสิที่ธิุ์ภาพของยานั�นลดลงและเข้าไม่ถ้งตามเป้าหมายของการรักษา หร้ออาจจะ

ที่ำาให้เกิด ภาว่ะเป็นพิษข้�นได้ แบคท่ี่เร่ยบางสายพันธุุ์�ม่คว่ามสามารถสร้างเอ็นไซึ่ม�

ที่่�ย่อยยา ที่ำาให้การออกฤที่ธุ์ิ�ของยาไม่เต็มประสิที่ธุ์ิภาพ ส่งผ่ลให้ร่างกายด้ดซึ่้มยา

ได้ไม่ถ้ง 5 เปอร�เซึ่็นต�จากยาที่่�ผ่้้ป่ว่ยที่านเข้าไป ซึ่้�งไม่เป็นผ่ลด่ต่อสุขภาพของผ่้้ป่ว่ย 

อย่างไรก็ตามเม้�อท่ี่านรับประที่านยาแล้ว่ร้้ส้กว่่ายาท่ี่�ที่านเข้าส่้ร่างกายไม่ม่ประสิที่ธิุ์ภาพ 

แนะนำาให้ปร้กษาแพที่ย�เพ้�อหาสาเหตุและว่ิธุ์่แก้ไขอย่างถ้กต้อง 

คุณจัะม่ีควิามีสุขึ้เพิื่�มียิ�งข้ึ้�น เม่ี�อดมีกลิื�นตัิวิขึ้องคนท่ี่�คุณรัก
กลิ�นตัว่ที่่�ติดเส้�อของคนรักของคุณสามารถที่ำาให้คุณนอนหลับได้สบายยิ�งข้�น โดยการที่ดลอง

ค้่รักกว่่า 150 คน โดยการนำาเส้�อของคนรักที่่�สว่มเป็นเว่ลา 24 ชื้ั�ว่โมง โดยไม่ใชื้้นำ�าหอม 

ไม่ม่กลิ�นบุหร่� ไม่ให้รับประที่านอาหารกลิ�นเเรง เเละไม่ให้ใช้ื้สารดับกลิ�นตัว่ นำาเส้�อท่ี่�สว่มแล้ว่มา

สว่มที่ับกับหมอน ผ่ลที่่�ได้ค้อ เม้�อส้ดดมกลิ�นจากคนรักจะนอนหลับสบายข้�นประมาณอ่ก 

2 เปอร�เซ็ึ่นต�โดยเฉล่�ย เม้�อเท่ี่ยบกับการนอนเเบบปกติ และกลิ�นจากคนท่ี่�คุณรักยังม่ประสิที่ธุ์ิภาพ

เที่่ยบเที่่ากับฮอร�โมนเมลาโที่นินที่่�ชื้่ว่ยในการนอนหลับอ่กด้ว่ย นอกจากน่�การดมกลิ�นตัว่

คนรักยังส่งผ่ลต่ออารมณ� ที่ำาให้ร้้ส้กปลอดภัย อบอุ่น และผ่่อนคลายอ่กด้ว่ย

ที่ำาไมีห้มีอผ่าตัิดต้ิองใส่ชุัดส่เข่ึ้ยวิ

เราทุี่กคนคงเคยเห็นหร้อไม่ว่่าที่ำาไมหมอในห้องผ่่าตัดต้องใส่ชุื้ดส่เข่ยว่ ไม่ใส่ส่ขาว่

เหม้อนคนอ้�นๆ ในโรงพยาบาล เหตุผ่ลนั�นค้อ ส่เข่ยว่เป็นส่ที่่�ให้คว่ามสบายตา

มากท่ี่�สุดตามธุ์รรมชื้าติ ที่ำาให้ร้้ส้กผ่่อนคลาย คลายคว่ามต้งเคร่ยด คว่ามต้�นตระหนก 

และคว่ามว่ิตกกังว่ล และที่ำาให้หมอผ่่าตัดม่สมาธุ์ิเพิ�มข้�นอ่กด้ว่ย เพราะการเพ็งด้

แผ่ลผ่่าตัดเป็นเว่ลานาน ส่แดงของเล้อดจะส่งผ่ลที่ำาให้หมอผ่่าตัดม่ประสิที่ธุ์ิภาพ

ในการผ่่าตัดลดคว่ามสามารถในการเเยกเเยะคว่ามเเตกต่างได้ตำ�าลง การใช้ื้ส่เข่ยว่

ยังส่งผ่ลต่ออารมณ� และคว่ามร้้ส้กของหมอระหว่่างการผ่่าตัดอ่กด้ว่ย
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พื่ฤติิกรรมีท่ี่�สามีารถสังเกติในคนกลุ่ืมีห้ลืงให้ลืควิามีสมีบุ้รณ์แบุบุ
 มักสนใจเร้�องรายละเอ่ยดปล่กย่อยมาก มักด้แลคว่ามสะอาดของร่างกายและเคร้�องแต่งกาย

อย่างประณ่ตบรรจง และมักหงุดหงิดเม้�อพบเห็นผ่้้อ้�นที่่�แต่งกายไม่เร่ยบร้อย

 ไม่สามารถคว่บคุมการแสดงออกที่างอารมณ� เคร่ยดง่าย และมักถ่ายที่อดอารมณ�ส้่ผ่้้อ้�นเสมอ

 มักม่พฤติกรรมประจำาวั่นซึ่ำ�าๆ ไม่ชื้อบการเปล่�ยนแปลง ไม่ค่อยยอมรับคว่ามคิดเห็นของคนอ้�น 

และต้องการให้คนอ้�นที่ำาตามคว่ามคิดเห็นของตัว่เองเสมอ

 ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัว่ผ่ลที่่�ตนเองเป็นผ่้้เล้อก หร้อกลัว่ถ้กตำาหนิจากคนรอบตัว่

 หมกมุ่นในเร้�องคว่ามรับผ่ิดชื้อบ คว่ามทีุ่่มเที่ และเจ้าระเบ่ยบ กับเพ้�อนร่ว่มงานจนขาดสัมพันธุ์�

พื่บุวิ่าผ้้มี่อาการ Atelophobia จัะมี่อาการวิิติกกังวิลื 
มี่ควิามีกลืัวิ ยำ�าคิดยำ�าที่ำา เพื่ิ�มีขึ้้�น ห้ากไมี่ได้รับุการ
รักษาจันกระที่บุกับุการใชั้ชั่วิิติป็ระจัำาวิัน คนรอบุขึ้้าง
ควิรชั่วิยกันสังเกติอาการ ที่ำาควิามีเขึ้้าใจั แลืะโน้มี
น้าวิให้้เขึ้้ารับุคำาป็ร้กษากับุจัิติแพื่ที่ย์ห้ร่อนักจัิติวิิที่ยา
ที่่�มี่ควิามีเช่ั�ยวิชัาญเฉพื่าะที่างโดยเร็วิที่่�สุด

ความสมบููรณ์์แบูบู
ท่ี่�สร้ิางปัญหากับการิเข้าสังคำม

ในการอย่้ร่ว่มกันในสังคม ย่อมมักพบคนท่ี่�ม่ลักษณะท่ี่�แตกต่างกัน 

ซึ่้�งคว่ามแตกต่างนั�นหากอย้่ในระดับที่่�ไม่ร้ายแรงการปรับตัว่

ก็ยังเป็นที่างออกที่่�ด่ที่่�สุด แต่จะม่บุคคลบางประเภที่ที่่�เม้�อเข้าส้่

กลุ่มแล้ว่มักจะที่ำาให้คนในกลุ่มม่คว่ามร้้ส้กไม่สบายใจ อ้ดอัด 

จนถ้งขั�นรำาคาญ่ โดยที่่�ผ่้ ้กระที่ำาไม่ร้ ้ตัว่ ตัว่อย่างเชื้่น เม้�อไป

รับประที่านอาหารร่ว่มกัน มักจะชื้อบเก็บกระดาษเช็ื้ดม้อของผ้้่อ้�น

ที่ิ�ง มักเชื้็ดนำ�าบนโต๊ะที่่�มาจากไอนำ�าบนแก้ว่ หร้อพยายามค่บ

นำ�าแข็งจากถัง มาใส่ในแก้ว่ของผ่้้ที่่�นั�งร่ว่มโต๊ะ ที่ั�งที่่�ในแก้ว่ยังม่

นำ �าแข็งอย้ ่จำานว่นมาก ซึ่้ �งพฤติกรรมเหล่านั �นอาจอย้่ในกลุ่ม 

อาการหลงใหลคว่ามสมบ้รณ�แบบ หร้อมักเร่ยกอ่กชื้้�อหน้�งว่่า 

Atelophobia (อะเที่โลโฟิเบ่ย) คนกลุ่มน่�จะม่ลักษณะเฉพาะ ค้อ 

มักใชื้้ชื้่ว่ิตในกรอบ 4 เหล่�ยม ไม่ย้ดหยุ่น ย้ดติดกฎเกณฑ�ต่างๆ 

มักคอยบงการชื้่ว่ิตตัว่เองและชื้่ว่ิตคนรอบข้าง

แนวิที่างการลืดควิามีกลัืวิ
กับุควิามีไม่ีสมีบุ้รณ์แบุบุ

การบำาบัดคว่ามกลัว่ในตนเองลง โดยมุ่งหาสาเหตุ และสร้างคว่าม

เข้าใจของปัญ่หาที่่�เกิดข้�น เพ้�อใชื้้เป็นเคร้�องม้อในการคว่บคุม

คว่ามคิด พฤติกรรมของตนเอง

การบำาบัดคว่ามกลัว่ด้ว่ยการสร้างเง้�อนไขง่ายๆ ค่อยๆ ลดคว่ามกลัว่

อย่างชื้้าๆ ว่ิธุ์่เผ่ชื้ิญ่หน้ากับสิ�งเร้าอย่างม่สติ

การรักษาด้ว่ยยา ในกรณ่อาการหนักม่คว่ามกลัว่จนส่งผ่ลกระที่บ

กับการดำาเนินชื้่ว่ิตประจำาว่ัน อาจต้องพบจิตแพที่ย�ร่ว่มกับการใชื้้

ยาที่างจิตเว่ชื้คว่บค้่กัน

1

2

3
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ปั็จัจุับัุนผมีออกกำาลัืงกายเป็็นป็ระจัำา ควิบุคุมีอาห้าร พัื่กผ่อนเป็็นเวิลืา 

แติ่ในอด่ติส้บุบุุห้ร่�จััด 2-3 ซื่องติ่อวิัน อยากที่ราบุวิ่าพื่ฤติิกรรมี

ในอด่ติจัะส่งผลืด้านใดบุ้างในปั็จัจุับัุน ม่ีโอกาสเป็็นมีะเร็งอย่้ห้ร่อไม่ี

แน่นอนว่่าผ้้่ท่ี่�ส้บบุหร่�ม่โอกาสเส่ยช่ื้วิ่ตด้ว่ยโรคมะเร็งส้งกว่่าคนไม่ส้บ บุหร่�ยังเพิ�มคว่ามเส่�ยง

ต่อโรคมะเร็งต่อมล้กหมากในเพศัชื้ายถ้ง 61 เปอร�เซึ่็นต� ที่างสถิติยังบอกว่่าผ่้้ชื้ายที่ั�ว่โลกที่่�

เป็นโรคมะเร็งต่อมล้กหมากราว่ 9 แสนคน จะม่ 1 ใน 4 คนเส่ยชื้่ว่ิต ยังพบอ่กว่่าปริมาณ

บุหร่�ท่ี่�ส้บในแต่ละวั่นก็ม่ผ่ลต่อคว่ามเส่�ยงท่ี่�เพิ�มข้�นเชื้น่กัน และผ่ลวิ่จัยยังแสดงอ่กว่่าผ้้่ท่ี่�เลิก

ส้บบุหร่�ไปแล้ว่ แต่ยังเลิกส้บไม่ถ้ง 10 ปี ม่โอกาสเส่ยช่ื้วิ่ตจากมะเร็งต่อมล้กหมากพอ ๆ กับ

ผ่้้ที่่�ส้บบุหร่�อย้่ในปัจจุบัน เน้�องจากสารก่อมะเร็งต่างๆ ในบุหร่� ส่งผ่ลต่อระดับฮอร�โมน 

Testosterone เพิ�มส้งข้�น ซึ่้�งเชื้้�อว่่าเป็นตัว่กระตุ้นให้มะเร็งต่อมล้กหมากเติบโต นอกจากน่�

ยังพบว่่าผ่้้ที่่�ยังไม่เลิกบุหร่�ม่ลักษณะของโรคที่่�รุนแรงและลุกลามเร็ว่กว่่าปกติ

ป็กติิเป็็นคนนอนห้ลัืบุยาก นอนด้ก แลืะบุางค่นนอนห้ลัืบุ ๆ ต่ิ�น ๆ 

ม่ีคนแนะนำาว่ิาให้้ด่�มีแอลืกอฮิอล์ืก่อนนอน ซ้ื่�งได้ผลืด่แต่ิสงสัยว่ิา

ถ้าแก้ด้วิยวิิธ่น่�ในระยะยาวิจัะส่งผลืกระที่บุต่ิอสุขึ้ภาพื่ห้ร่อไม่ี

คนส่ว่นใหญ่่ มักคิดว่่าการด้�มแอลกอฮอล�ก่อนนอน อาจด้เป็นการผ่่อนคลายในยามคำ�าค้น 

และเพิ�มคุณภาพในการนอน ซ้ึ่�งเคร้�องด้�มแอลกอฮอล�เป็นตัว่เล้อกท่ี่�เข้าถ้งได้ง่าย แต่การศ้ักษา

พบว่่าการด้�มแอลกอฮอล�ก่อนนอน ลดคุณภาพในการนอนหลับ ที่ำาให้นอนหลับไม่สนิที่ 

และบั�นที่อนการซึ่่อมแซึ่มของร่างกาย ซึ่้�งหมายคว่ามว่่าไม่สามารถชื้่ว่ยให้นอนหลับได้เร็ว่ข้�น 

ปริมาณแอลกอฮอล�ท่ี่�ม่อย่้ในเล้อดจะที่ำาให้ผ่่อนคลายในขั�นต้น ม้นเมา จบถ้งขั�นสงบ และร่างกาย

ของมนุษย�ยังสามารถปรับการเสพติดแอลกอฮอล�ในเว่ลาเพ่ยง 3 ค้นเที่่านั�น สุดที่้ายต้องเพิ�ม

ปริมาณการด้�มเพ้�อผ่ลการนอนตามต้องการ ซึ่้�งเป็นต้นของอาการติดแอลกอฮอล� การศั้กษา

ผ่้ ้ที่่ �ด้ �มแอลกอฮอลเป็นประจำาในชื้่ว่งกลางค้น พบว่่าคล้ �นอัลฟิ่า (คว่บคุมคว่ามสงบ) 

และคล้�นเดลต้า (คว่บคุมการหลับที่่�ล้ก) จะเกิดพร้อมกัน ที่ำาให้การซึ่่อมแซึ่มของร่างกายขณะ

นอนหลับลดลง หากอาการนอนไม่หลับเป็นเว่ลานานๆ แนะนำาว่่าคว่รรับคำาปร้กษาจากแพที่ย� 

หร้อรักษาตามขั�นตอนที่่�ถ้กต้อง

ให้สังเกตอาการ จดบันที่้กนำ�าหนักเป็นประจำา ถ้านำ�าหนักตัว่ลดเกิน 5-10 เปอร�เซึ่็นต�อย่างรว่ดเร็ว่

โดยไม่ได้ตั�งใจ คว่รร่บปร้กษาแพที่ย�เพ้�อให้การว่ินิจฉัยที่่�ถ้กต้อง และที่ำาการรักษาให้ที่ันที่่ว่งที่่

เป็็นคนชัอบุรับุป็ระที่านบุุป็เฟ้่ติ์ แลืะที่านได้ครั�งลืะมีาก ๆ  แติ่ชั่วิงห้ลืัง ๆ  ร้้ส้กวิ่าติัวิเอง

เริ�มีที่านได้น้อยลืง เบุ่�ออาห้าร แมี้เป็็นเมีน้ที่่�ชัอบุมีาติลือด ติอนน่�แค่อาห้ารจัานเด่ยวิ

ก็ที่านได้เพ่ื่ยงครั�งจัาน พื่ยายามีที่านแล้ืวิแต่ิก็ไม่ีห้มีดอย่้ด่ ทัี่�ง ๆ  ท่ี่�เป็็นสายที่านดุมีาติลือด

สาเหตุที่่�มาจากอาการสุขภาพผ่ิดปกติแบ่งได้ 5 กลุ่ม ซึ่้�งอาจเกิดจาก 

 คว่ามเคร่ยด ว่ิตกกังว่ล ซึ่้มเศัร้า ซึ่้�งเป็นปัญ่หาที่่�มักพบได้บ่อยแบบที่่�ผ่้้ป่ว่ยไม่ร้้ตัว่   

 อาการจากโรคกระเพาะอาหาร อักเสบ เป็นแผ่ล ม่กรดไหลย้อน เม้�อรับประที่านอาหารจะร้้ส้กไม่สบายตัว่

 อาการจากโรคเร้�อรัง เชื้่น ไที่รอยด� ตับอักเสบ เบาหว่น กระเพาะอาหารบ่บตัว่ผ่ิดปกติ ที่่�ที่ำาให้อาหารย่อยได้ชื้้า

 ม่อาการเส่�ยงจากโรคมะเร็งบริเว่ณต่างๆ มะเร็งตับ ลำาไส้ ปอด มดล้ก สมอง

 ที่านยาปฏิิชื้่ว่นะบางประเภที่ ยาเคม่บำาบัด ยาลดคว่ามอ้ว่น ยาจิตเว่ชื้ หร้อสารพิษจากยาเสพติด 
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การิเจ็บ่ป่วิยืติามธีริริมชี้าต่ิ
เด็กเป็นว่ัยที่่�ม่ร่างกายอย้่ในชื้่ว่งกำาลังพัฒนา บอบบาง อ่อนแอ คว่ามเจ็บป่ว่ย

บางประเภที่เด็กจะไม่สามารถบอก หร้อชื้่ว่ยเหล้อตัว่เองได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องด้แล

เอาใจใส่อย่างใกล้ชื้ิด ยิ�งในเด็กเล็กที่่�พร้อมม่เจ็บป่ว่ย ในแบบต่าง ๆ ที่่�คาดไม่ถ้ง 

เด็กจะแสดงอาการโดยการร้องไห้ ตัว่เกร็ง ซึ่้�งอาจมาจากหลายสาเหตุ ผ่้�นผ่้าอ้อม 

ปว่ดท้ี่อง ท้ี่องอ้ด ม่ไข้ หร้อหายใจไม่ออก

ป้็องกันโดย
การสังเกตอาการจากพฤติกรรมของเด็กเป็นระยะจากการแสดงออกที่างกายภาพ 

หาคว่ามแตกต่างระหว่่างการร้องไห้ท่ี่�แสดงอาการหิว่ ออกจากการร้องไห้ด้ว่ยอาการ

เจ็บปว่ด เพ้�อหาที่างแก้ไขอย่างถ้กวิ่ธุ่์ก่อนท่ี่�จะเข้าพบแพที่ย�

แมลงสััติว์ิกัดต่ิอยื
ผ่ิว่หนังที่่�บอบบางกับการไม่ได้ระมัดระว่ังจ้งเป็นสาเหตุที่่�โดนสัตว่�กัดต่อยในเด็ก 

ไม่ว่่าจะเป็น มด ยุง แมลง หร้อสัตว่�พิษต่างๆ จนถ้งสัตว่�เล่�ยงในบ้าน สุนัข แมว่ หน้ 

กระต่าย กระรอก เพราะพิษในแมลงหร้อโรคจากสัตว่�เล่�ยงล้กด้ว่ยนมอาจม่อันตราย

ถ้งขั�นเส่ยช่ื้วิ่ต

ป้็องกันโดย
กำาจัดแมลงไม่พ้งประสงค�ต่างๆ ภายในบ้าน หล่กเล่�ยงการสัมผั่สสัตว่�ท่ี่�ม่คว่ามเส่�ยงกับ

เด็ก คว่รกำาจัดแหล่งกำาเนิด ที่่�อย้่อาศััยของสัตว่� แมลงม่พิษ สังเกตและปรามไม่ให้

เด็กนำาสิ�งแปลกปลอมเข้าปาก อย่าปล่อยให้เด็กอย่้กับสัตว่�เล่�ยงตามลำาพัง

การิแพ้ื่อาหาริ
เน้�องจากเด็กไม่ม่ประว่ัติอาการแพ้อาหาร จ้งพบอาการแพ้อาหารในเด็กบ่อยครั�ง 

ตั�งแต่แพ้ระดับเบา ไปจนถ้งแพ้ระดับรุนแรง เด็กอาจม่อาการคันในปาก คันตา นำ�าตาไหล 

ลมพิษ ผ่ิว่หนังอักเสบ หายใจไม่ออก หร้อคล้�นไส้อาเจ่ยน

ป้็องกันโดย 
ระมัดระวั่งการรับประที่านอาหารของเด็กเป็นพิเศัษ และสามารถด้จากประวั่ติการแพ้

อาหารของคุณพ่อคุณแม่เป็นเกณฑ� แจ้งประวั่ติการแพ้อาหารของเด็กให้กับพ่�เล่�ยง ญ่าติ 

ท่ี่�ม่คว่ามใกล้ชิื้ดกับเด็ก รว่มถ้งสถานรับเล่�ยงเด็ก โรงเร่ยน และม่วิ่ธุ่์รักษาพยาบาลขั�นต้น

ก่อนส่งตัว่พบแพที่ย�

อาการิชัี้ก
อาการิหัวิใจหยุืดเต้ิน
อาการร่างกายแข็งเกร็ง กระตุกอย่างรุนแรง 

ไม่สามารถคว่บคุมได้ หัว่ใจหยุดเต้น 

การปฐมพยาบาลที่่�ผ่ิดว่ิธุ์่ อาจที่ำาให้เด็ก

เส่ยช่ื้วิ่ตก่อนถ้งม้อแพที่ย�ได้

ป้็องกันโดย 
การตั�งสติ อย่าตกใจ นำาตัว่เด็กไปยังท่ี่�โล่ง 

จับเด็กนอนราบลงกับพ้�น คลายเส้�อผ่้า

ที่่�รัดแน่น หากพบว่่าเด็กม่ไข้ ให้พยายาม

เชื้็ดตัว่เพ้�อลดไข้ แต่หากพบว่่าร่างกาย

แข็งเกร็ง อย่าพยายามนว่ด หร้อพยายาม

ง้าง คว่รที่ำาตามขั�นตอนการปฐมพยาบาล

เบ้ �องต้นอย่างเคร่งครัด และร่บนำาส่ง

โรงพยาบาลที่ันที่่

อุบั่ต่ิเหตุิจากยืานพื่าหนะ
เด็กมักจะไม่ค่อยรอบคอบหร้อระมัดระวั่ง

อุบัติเหตุท่ี่�อาจเกิดข้�นกับตัว่เอง โดยเฉพาะ

ต้นเหตุจากอุบัติเหตุจราจร ท่ี่�ถ้อเป็นเร้�อง

ที่่�น่าเป็นกังว่ลอย่างมาก

ป้็องกันโดย
ผ่้้ปกครองคว่รสอนเด็กให้ร้ ้ถ้งอันตราย

ที่่�อาจเกิดจากการโดยสารพาหนะต่าง ๆ  

และคว่รให้เด็กใส่อุปกรณ� Safety ทุี่กครั�ง 
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5 อันดับ่ 
อาการิเจ็บ่ป่วิยืฉุุกเฉุ่นในเด็ก
เร่�องอาการเจั็บุป็่วิยเป็็นเร่�องที่่�ใครก็ไมี่อยากให้้เกิดขึ้้�นกับุ

ตินเอง แลืะคนท่ี่�เรารัก ยิ�งเกิดข้ึ้�นในเด็กท่ี่�ไม่ีสามีารถอธิบุาย

สาเห้ตุิห้ร่ออาการได้แบุบุชััดเจัน เป็็นปั็ญห้าให้ญ่ ในการรักษา

ขึ้องแพื่ที่ย์ วัินน่�จ้ังรวิบุรวิมีสาเห้ตุิท่ี่�ที่ำาให้้เด็ก ๆ ต้ิองมีารับุ

บุริการท่ี่�ห้้องฉุกเฉินขึ้องโรงพื่ยาบุาลืกันค่ะ
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อย่่ืบ้่านอย่ืางไริ ไม่ให้เส้ัยืท่ริงอย่่ืบ้่านอย่ืางไริ ไม่ให้เส้ัยืท่ริงอย่่ืบ้่านอย่ืางไริ ไม่ให้เส้ัยืท่ริงอย่่ืบ้่านอย่ืางไริ ไม่ให้เส้ัยืท่ริง
COVID-19 ที่ำาให้้ห้ลืายคนติ้องกักติัวิอย้่ที่่�บุ้าน ที่ำาให้้ห้ลืายคนไมี่สามีารถ

ออกไป็วิิ�งท่ี่�สวินสาธารณะ ห้ร่อออกกำาลัืงกายท่ี่�ฟิ้ติเนสได้ ในสถานการณ์

แบุบุน่�สิ�งท่ี่�ควิรป็ฎิิบัุติิค่อ ห้ล่ืกเล่ื�ยงแห้ล่ืงท่ี่�ม่ีคนห้นาแน่นแลืะการที่ำาร่างกาย

ให้้แขึ้็งแรงที่่�สุด เพื่่�อลืดโอกาสในการติิดเชั่�อ COVID-19 การออกกำาลืังกาย

ง่าย ๆ ที่่ �ที่ ำาได้ภายในบุ้าน จั้งเป็็นที่างเลื่อกที่่ �ด ่ โดยที่างองค์การ

อนามีัยโลืก (WHO) แนะนำาให้้ออกกำาลืังแบุ่งเป็็นแบุบุป็านกลืาง 150 นาที่ ่

ห้ร่อระดับุห้นักเขึ้้มีขึ้้น 75 นาที่่ติ่อสัป็ดาห้์ วิันน่� Health Tips มีาแนะนำา

กิจักรรมีที่่�ใชั้พื่่�นที่่�จัำากัด แลืะใชั้อุป็กรณ์น้อยชัิ�นกันนะ

กริะโดดเช่ี้อก
หากคุณต้องการกระโดดเชื้้อกเพ้�อคาร�ดิโอ คว่รเล้อกเชื้้อกที่่�ม่นำ�าหนักเบา หร้อหากต้องการ

บริหารร่างกายที่่อนบนบริเว่ณหัว่ไหล่ให้กลมเข้าร้ป ลองมองหาเชื้้อกกระโดดที่่�ม่ขนาดใหญ่่

นำ�าหนักมาก ปรับคว่ามยาว่เชื้้อกให้เหมาะสมกับคว่ามส้งของร่างกาย และบริเว่ณที่่�ใชื้้

กระโดดคว่รม่พ้ �นผ่ิว่เร ่ยบ หล่กเล่ �ยงพ้ �นที่่ � เส ่ �ยงต่อการล้ �นเม้ �อเหง้ �อตกลงบนพ้ �น 

การกระโดดเชื้้อกเพ่ยง 10 นาที่่ ต่อเน้�องกัน 6 สัปดาห� จะชื้่ว่ยให้ปอดและหัว่ใจแข็งแรง 

เที่่ยบเที่่าการว่ิ�งจ๊อกกิ�งนาน 30 นาที่่เลยเด่ยว่ การกระโดดเชื้้อกในระดับคว่ามเหน้�อยคงที่่� 

ส่งผ่ลลัพธุ์�ด่พอๆ กับการว่ิ�งในระยะไกลๆ ที่่�ใชื้้เว่ลานาน

แอโริบ่่คำ
การเต้นแอโรบิคค้อการขยับร่างกายให้กล้ามเน้�อที่ำางานต่อเน้�องทีุ่กสัดส่ว่น การเต้นแอโรบิคชื้่ว่ยกระตุ้น

การเผ่าผ่ลาญ่ไขมัน กระชัื้บสัดส่ว่น ยังม่ประโยชื้น�อ้�นๆอ่กมาก เพราะเม้�อกล้ามเน้�อที่ำางานอย่างต่อเน้�อง 

ส่งผ่ลต่อการสร้างกล้ามเน้ �อให้แข็งแรง ระบบไหลเว่่ยนของเล้อดที่่ �ด่ข้ �น ระบบหายใจที่่ �ด่ข้ �น 

ลดคว่ามเคร่ยดได้เป็นอย่างด่ เพราะว่่าการเต้นแอโรปิคในคว่ามเข้มข้นและเว่ลาที่่ �เหมาะสม 

ร่างกายจะหลั �งสาร Endorphin จากสมอง เป็นสารที่่ �ที่ำาให้ร่างกายร้ ้ส้กสบาย ร้ ้ส้กปลอดโปร่ง 

ระยะท่ี่�สมคว่รค้อ ประมาณ 20 นาท่ี่ ถ้ง 1 ชัื้�ว่โมง ข้�นอย่้กับคว่ามแรงหร้อคว่ามเข้มข้นในการเล่นแต่ละครั�ง

โยืคำะ (Yoga)
พออายุเพิ�มข้�น การออกกำาลังกายก็เป็นสิ�งท่ี่�สร้างคว่ามลำาบากมากข้�นเช่ื้นกัน ร่างกายอาจจะไม่ตอบสนองต่อ

การออกกำาลังกายที่่�ต้องใชื้้พละกำาลังมากๆ แต่นั�นก็ไม่ได้หมายคว่ามว่่าจะไม่สามารถออกกำาลังกายได้เลย 

โยคะเป็นอ่กหน้�งที่างเล้อกของผ่้้ที่่�รักสุขภาพ โยคะเป็นศัาสตร�ที่่�ประสานระหว่่างร่างกายและจิตใจ มักจะ

เน้นการจับลมหายใจและเคล้�อนไหว่ร่างกายด้ว่ยที่่าที่างต่างๆ ซึ่้�งม่เป้าหมายเพ้�อสร้างคว่ามสมดุลให้กับ

ร่างกายและจิตใจเป็นสำาคัญ่ ในการเล่นโยคะ 1 ครั�ง จะใชื้้เว่ลาประมาณ 45 นาที่่ถ้ง 1 ชื้ั�ว่โมง 

คว่รเล่นในสถานที่่�อุณหภ้มิปกติอากาศัถ่ายเที่ได้ด่ ส่ว่นการที่ำาที่่าแต่ละที่่าว่่าคว่รจะที่ำาก่�ครั�งนั�น

ข้�นกับจุดประสงค�ของผ่้้เล่น แต่ละที่่าคว่รที่ำาค้างไว่้ประมาณ 4-6 ลมหายใจ การฝึึกซึ่ำ�า ๆ

ในแต่ละที่่าจะเพิ�มประสิที่ธุ์ิภาพร่างกายให้ส้งยิ�งข้�น



Enjoy your meal

Orange Americano 
กาแฟิกับนำ�าส้มเมน้สุดฮิตถ้กปากหลายๆ คน เป็นอ่กหน้�ง

เคร้�องด้�มซึ่ิกเนเจอร�ของร้าน ที่่�นำานำ�าส้มแมนดารินคั�นสด

มาเพิ�มคว่ามสดชื้้�นด้ว่ยโซึ่ดา ราดด้ว่ยเอสเปรสโซึ่ชื้็อต

หอมๆ เป็นเมน้ที่านง่ายให้รสชื้าติหว่านอมเปร่�ยว่

Iced Caramel Macchiato 
เหมาะส ำาหร ับผ่ ้ ้ที่ ่ � ชื้อบด ้ �มกาแฟิที่ ่ �ม ่นมเป ็นส ่ว่นประกอบ 

ผ่สมคว่ามหอมมันของคาราเมล ปรุงด้ว่ยคว่ามพิถ ่พิถ ันเพ้ �อ 

ให้รสชื้าติออกมาสมำ�าเสมอในทีุ่ก ๆ แก้ว่

Carrot Cake 
เค้กแครอที่ที่่�อบอว่ลไปด้ว่ย อบเชื้ย ล้กจันที่น�เที่ศั 

ผ่สานกับคร่มช่ื้สและคว่ามกรุบของถั�ว่ว่อลนัที่พร้อมด้ว่ย

คว่ามหว่านอมเปร่�ยว่จากแครนเบอร�ร่ ลองแล้ว่จะติดใจ

Den Cafe' ร้านกาแฟิท่ี่�ให้คว่ามร้้ส้กอบอุ่นเป็นกันเอง สำาหรับช้ื้�อร้านตั�งใจให้ม่ 2 คว่ามหมาย ค้อ DEN (เดน็) 

ที่่�ตั�งใจให้ม่ คว่ามหมายในแนว่คลับแก๊งสเตอร� กับ "เด่น" ในภาษาไที่ยที่่�สร้างคว่ามโดดเด่นในกับ

สังคมไที่ย ผ่่านพ้�นที่่�คุณภาพ เพ้�อใชื้้พบปะพ้ดคุย เร้�องราว่ด่ ๆ เปร่ยบเสม้อนการเพิ�มพลังบว่ก

ในยามเช้ื้าของทุี่ก ๆ วั่นด้ว่ยกาแฟิด่ ๆ สักแก้ว่ สำาหรับตัว่กาแฟิเริ�มจากการคัดสรรกาแฟิคุณภาพส้ง

จากที่่�ต่าง ๆ  มาผ่่านกรรมว่ิธุ์่ด้ว่ยเคร้�อง Sanremo Opera ที่่�ม่จุดเด่นในการด้งรสชื้าติของเมล็ดกาแฟิ 

ให้ม่คว่ามเด่นชื้ัดเพ้�อนำาไปปรุงในเมน้ต่าง ๆ ที่่�ที่างร้านเล้อกมาให้บริการกับคอกาแฟิตัว่จริง และ

ที่างร้านยังม่กาแฟิดริปจากเมล็ดกาแฟิที่่�หายากอ่กมากมาย

เมน่เนะนำ

Iced Matcha Latte
สำาหรับผ่้้ที่่�ไม่นิยมการด้�มกาแฟิ ที่างร้านนำาเมน้

มาตอบโจที่ย�ทีุ่กคนที่่�เข้ามายังร้านมัที่ฉะเย็น

ใส่นม ได้นำาผ่งมัที่ฉะ คัดพิเศัษจากจังหว่ัด

ชื้ิซึ่้โอกะ ประเที่ศัญ่่�ปุ่น นำามาผ่่านกระบว่นการ

บดด้ว่ยโม่หิน ให้คว่ามสดใหม่ให้คว่ามร้้ส้ก

เหม้อนนั�งด้�มที่่�ญ่่�ปุ่น

Den Café
“เด่น”

Den Café คำาเฟ่่ท้่�ม้
จุด“เด่น” ในย่ืานสัามเสัน

ร้านเปิ็ดทุี่กวัิน 07.00 - 17:00 น.  
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