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กับ คุณเจมส์-เรืองศักดิ์ คุณก้อย-นัชชา ลอยชูศักดิ์ 

และ คุณหนุ่ม-ศรราม  คุณติ๊ก-กนิษฐรินทร์ เทพพิทักษ์

ส�าหรับสมาชิกใหม่ของทั้งสองครอบครัว
“น้องเมดา – ด.ญ. อันโดรเมดา ลอยชูศักดิ์” และ “น้องวีจิ เทพพิทักษ์” 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอแสดงความยินดี

ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณที่ไว้วางใจ 
ให้เราได้ดูแลทั้งสองครอบครัวในโอกาสนี้
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โมเมนต์แห่งความทรงจ�า
ของครอบครัวลอยชูศักดิ์
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	 การรอคอยอันยาวนานของครอบครัว	คุณเจมส์-เรืองศักดิ์และครูก้อย	 นัชชา	ลอยชูศักดิ์
ได้สิ้นสุดลง	เม่ือท้ังคู่ได้ให้ก�าเนิดลูกน้อยแสนน่ารัก	“น้องเมดา	-	อันโดรเมดา	ลอยชูศักดิ์”	ซึ่งลืมตา
ดูโลกในช่วงเช้าของวันท่ี	29	มีนาคมท่ีผ่านมา	พร้อมร่างกายท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง	ท่ามกลาง
ความยนิดีของญาติ	รวมไปถงึเพือ่นและแฟนคลบัท่ีตามมาให้ก�าลังใจ	เรามาฟังความรูสึ้กของคณุพ่อ					
คุณแม่มือใหม่กับโมเมนต์แห่งความทรงจ�ากันค่ะ

ทราบว่าคณุพ่อเจมส์มีโอกาสเข้าไปให้ก�าลงัใจคณุ
แม่ก้อยในห้องคลอดด้วย ตอนน้ันรู้สกึอย่างไรบ้าง
 เจมส์ : เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตมันเหมือนกับ
เราก�าลังดูสารคดี ซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าไปในห้องคลอด ซ้อ 
คุณสจีุรา เชษฐโชตศัิกดิ ์(ภรรยาของคณุสรุชยั เชษฐโชตศัิกดิ์
หรือเฮียฮ้อ) ท่านสอนผมว่า “เมื่อถึงวันที่เจมส์มีลูก เจมส์
จะเข้าใจว่าลกูคอืสิง่ทีม่หศัจรรย์ของพ่อกับแม่” ซึง่ผมยอมรับ
ว่าตอนนัน้ผมฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายสกัเท่าไร แต่ตอน
ที่ผมเห็นหน้าเมดาคร้ังแรกท�าให้ผมรู้สึกได้ว่านี่คือเร่ือง
มหศัจรรย์ เขาคอืเลอืดเนือ้เชือ้ไขของเราทีป่รากฏอยู่ตรงหน้า
ในอีกร่างหนึ่ง ตอนนั้นน�้าตาคลอเลยครับ”
 ครูก้อย : ส�าหรับก้อยในตอนที่เห็นหน้าเมดาเป็น
คร้ังแรก ก้อยไม่สามารถพูดค�าอื่นได้เลย นอกจากค�าว่า 
เมดา เมดา (ยิ้ม)

ในช่วงวนิาทีน้ันทุกอย่างมันเหมือนกับท่ีเราคดิเอาไว้
ตั้งแต่ตอนที่น้องอยู่ในครรภ์หรือไม่
 ครูก้อย : ก้อยดูแลน้องอย่างดีที่สุดตั้งแต่วันที่น้องมา
อยู่ในท้อง ก้อยจินตนาการถึงหน้าน้องตลอดเวลาทุกคร้ังที่
เราสือ่สารกบัน้องเขา และพอวนันีเ้ราได้เหน็หน้าน้องคร้ังแรก
มันก็รู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่เราจินตนาการถึง ก้อย
จึงไม่มีค�าพูดอื่นใดๆ นอกจากเรียกแค่ชื่อน้องอย่างเดียว 
(ยิ้ม)

ตัง้แต่วนัท่ีคลอดน้องเมดา ตอนน้ีท้ังคณุพ่อคณุแม่ 
และน้องเมดามีพัฒนาการอย่างไรบ้าง
 เจมส์ : ครูก้อยเร่ิมมีน�้านมตั้งแต่วันแรกที่คลอดลูก
เลยครับ ส่วนเมดาก็กินนมเก่งมาก ส่วนตัวผมเองก็เพิ่งจะ
เร่ิมได้รับประสบการณ์ของการเป็นพ่อคร้ังแรกกต็อนนี ้เข้าใจ
แล้วว่าที่เขาว่ากันว่าให้นอนตุนไว้คืออะไร เนื่องจากเราต้อง
ให้นมน้องทุก 2-3 ชั่วโมง (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าวิญญาณของ
การเป็นคุณพ่อมาเต็มแล้วครับ อุ้มเอง ห่อตัวเอง เปลี่ยน
ผ้าอ้อมเอง เพราะเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเลีย้งลกูเอง 
โดยผมรับหน้าที่เป็นคนดูแล ส่วนคุณก้อยมีหน้าที่ให้นม

มีหน้าท่ีดูแลลกูแบบน้ีแล้วเร่ืองการท�างานจะแบ่งเวลา
อย่างไร
 เจมส์ : ผมว่าในช่วง 3 เดอืนแรกผมจะให้เวลากบัน้องเมดา 
100 เปอร์เซน็ต์ จะงดรับงานยาวๆ โดยเฉพาะงานละครยาว
คงต้องขอพักไปก่อน

อยากทราบถึงที่มาของชื่ออันโดรเมดา
 เจมส์ : ผมได้ชื่อนี้มาจากวรรณคดีไทยเร่ืองวิวาห์
พระสมุทร เป็นพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ซึ่ง 
“อันโดรเมดา” เป็นนางเอกของวรรณคดีเร่ืองนี้ และผมเอง
รู้สกึแปลกใจมากนางในวรรณคดไีทยมชีือ่แบบนี ้ส่วนชือ่เล่น
กค็อืน้องเมดา แต่ในอกีความหมายหนึง่กเ็ป็นชือ่ของกาแลก็ซี 
“อนัโดรเมดา” เรากเ็ลยมรู้ีสกึว่าชือ่นีแ้หละเหมาะด ีแถมเวลา
เดินทางไปต่างประเทศก็ยังเขียนได้ง่ายด้วยแบบไทยก็ได้
แบบฝรั่งก็ได้

“ในฐานะความเป็นพ่อ ผมรู้สึกเหมือนว่าได้ก้าวไปสู่อีกขั้นของการมีชีวิต 
เป้าหมายชีวิตที่เคยวางไว้มันเปลี่ยนในทันที 

ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการสร้างอนาคตให้กับเขา”
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คุณเจมส์เลือกโรงพยาบาลวิชัยยุทธในการดูแลคุณแม่และคุณลูกในครั้งนี้ 
อยากทราบเหตุผลในการเลือก
 เจมส์ : สิบกว่าปีก่อนพี่เบิร์ด ธงไชย และพี่นกน้อย (ผู้จัดการส่วนตัว) เเนะน�าให้ผมได้รู้จักกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
เพราะเวลานัน้ผมมีปัญหาเกีย่วกบัเสยีง ก็ได้มีโอกาสได้ตรวจกบัอาจารย์แพทย์ทีโ่รงพยาบาลวชิยัยุทธ ซึง่หลงัจากนัน้ไม่นาน
กห็ายกลบัมาเป็นปกต ิตอนนัน้ได้ไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลหลายๆแห่งอาการกยั็งไม่ดข้ึีน นัน่คอืจุดเร่ิมต้นของความไว้วางใจ 
หลังจากนั้นเวลามีปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็จะมาที่วิชัยยุทธตลอด เพราะเรารู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และ
พึ่งพาได้เสมอมา ซึ่งนอกจากตัวผมเองแล้ว คนในครอบครัวผมก็มาที่รักษาที่นี่ด้วย เลยเป็นที่มาว่าท�าไมถึงอยากให้
น้องเมดามาคลอดทีน่ี ่ เรียกได้ว่าวชิยัยุทธเปรียบเสมือนบ้านแห่งสขุภาพของครอบครัว เนือ่งจากทีน่ีมี่หมอมีประสบการณ์สูง 
ปรึกษาคุณหมอได้อย่างสนิทใจ บริการดี รวมทั้งสถานที่ก็มีความสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัวสูง ทายาทคนต่อไป
ของครอบครัวเราก็จะยังมีวิชัยยุทธเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเหมือนเดิมครับ

“วิชัยยุทธเปรียบเสมือนบ้าน
                   แห่งสุขภาพของครอบครัว”

เรื่องทายาทคนต่อไป จะวางแผนมีน้อง
ต่อเลยทันทีหรือไม่
 เจมส์ : ปีนี้ครูก้อยอายุ 35 ย่าง 36 แล้ว ดังนั้น
เราจึงมคีวามตัง้ใจว่าถ้าทกุอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา
ก็จะมีลูกคนต่อไปโดยด�าเนินการข้ันตอนให้เร็วที่สุด 
เพื่อให้น้องเมดามีน้องทันทีครับ ถ้าเลือกได้เรามีน้อง
ผู้หญงิแล้วเรากอ็ยากจะมน้ีองผู้ชาย แต่ยังไงกไ็ด้หมด
ครับ แค่ 2 คนก็พอ

การมีลูกช่วยเติมเต็มให้กับเราทั้งคู่
ได้อย่างที่คิดเอาไว้จริงไหม
 เจมส์ : ในฐานะความเป็นพ่อผมรู้สกึเหมือนว่าได้
ก้าวไปสูอ่กีข้ันของการมชีวีติ เป้าหมายชวิีตทีเ่คยวางไว้
มนัเปลีย่นในทนัท ีตอนนีท้กุสิง่ทกุอย่างมนัคอืการสร้าง
อนาคตให้กบัน้อง
 ครกู้อย : เราเองก็อยากจะมลีกูกนัทนัทนีบัต้ังแต่
วนัทีเ่ราแต่งานและพอมนัมวีนันีเ้กดิข้ึน มันจึงเหมือนกบั
ว่าน้องคือสิ่งที่เรารอคอย น้องคือคนที่เข้ามาช่วย
เติมเตม็ชวีติครอบครัวของเราให้มีความสขุมากย่ิงข้ึน
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โดย แพทย์หญิงปิยะนุช ชอบใช้
        แพทย์ประจ�าศูนย์ตรวจสุขภาพ

Health Tips

คาเฟอีนเกินขนาด
Ca f f e i n e  O v e r d o s e

 คาเฟอนีเป็นหนึง่ในสารทีถู่กใช้กนัอย่างแพร่หลายทีส่ดุ
ในโลก เพือ่กระตุ้นร่างกายให้มคีวามกระฉับกระเฉง โดย
คนส่วนใหญ่จะนึกถึงกาแฟเป็นล�าดับแรกๆ แต่ปัจจุบัน 
คาเฟอนีแฝงอยู่กบัอาหารและเคร่ืองดืม่ต่างๆ อกีหลายชนิด 
เช่น เคร่ืองดื่มชูก�าลัง น�้าอัดลม ชา ช็อกโกแลต โกโก้ 
ยาแก้ปวดบางชนิด ซึง่สามารถหาซือ้ได้จากร้านสะดวกซือ้
ทัว่ไป แต่หากบริโภคในปริมาณสูงเกนิไปจะส่งผลต่อร่างกาย
จนถึงแก่ชีวิตได้ เรียกว่า การบริโภคคาเฟอีนเกินขนาด 
(Caffeine Overdose) ซึ่งมีอาการดังต่อไปนี้

หัวใจสัน่ เต้นแรงกว่าปกต ิ
เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายได้รับ
คาเฟอีนในปริมาณสูงเกินไปแล้ว

ปวดหัว 

สารคาเฟอีนเมื่อทานในปริมาณที่เหมาะสม
จะสามารถบรรเทาอาการปวดหัวได้ 
แต่หากร่างกายรับคาเฟอีนมากเกินไป

จะกระตุน้อาการปวดหวัให้มากข้ึน หากสะสม
เป็นเวลานานๆ อาจจะก่อเกดิเป็นไมเกรนได้   

นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย 
คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท 

ท�าให้มีอาการนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท  
ถึงแม้ร่างกายจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้า

ก็ตามเพราะหัวใจเต้นแรงอยู่

ล�าไส้แปรปรวน 

คาเฟอีนมีฤทธิ์ในการขับน�้าออกจาก
ร่างกาย การรับคาเฟอีนในปริมาณ
สูงจะส่งผลท�าให้ท้องไส้ปั่นป่วน
จนเกิดอาการล�าไส้แปรปรวน 

ท�าให้ขับถ่ายบ่อยครั้งได้

 ในผู้หญงิตัง้ครรภ์หากเป็นไปได้ควรหลกีเลีย่งคาเฟอนีหรือไม่ควรดืม่เกนิวนัละ 2 แก้ว (100 – 200 mg) เพราะนอกจาก
ข้อเสยีเบือ้งต้นแล้วคาเฟอนียังลดการดดูซมึแคลเซยีม (มกีารขับแคลเซยีมจากปัสสาวะมากข้ึน) จะย่ิงท�าให้เกดิความเสีย่ง
ต่อโรคกระดูกพรุน เห็นได้ว่าคาเฟอีนมีทั้งประโยชน์และโทษ จึงควรดื่มเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีนแต่พอดี เหมาะสมแก่วัย
ตามภาวะของตน การพักผ่อนให้เต็มที่ 6 - 8 ชั่วโมงต่อวันร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ 
ออกก�าลังกายเป็นประจ�าจะท�าให้สมองและร่างกายได้ผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง กระปรี้กระเปร่า

ความดันโลหิตสูง
เพิม่ความเสีย่งโรคหัวใจ 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงอยู่เดิม

เสียชีวิตกะทันหัน 

ในกรณีร่างกายรับคาเฟอีนในปริมาณ
สูงมากๆ ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและอาจ

เต้นผิดจังหวะ จนอาจท�าให้เสยีชวีติกะทนัหัน
ได้โดยเฉพาะในคนที่มีโรคหัวใจและ

ความดันโลหิตสูงอยู่เดิมจะมีความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตสูง
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เศรษฐีเรือนใน 
(Spider Plant)  
 มีคุณสมบัติดูดสารพิษในบ้าน ช่วยก�าจัดสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ สาเหตุเกิดโรคมะเร็งในอากาศ 
ซึ่งมากจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน หากน�าเศรษฐี
เรือนในไว้ในห้องนอน จะช่วยก�าจัดสารพษิพร้อมกบั
ผลิตออกซิเจนท�าให้หลับสบาย

วาสนา 
(Janet Craig) 
เป็นพรรณไม้ยืนต้น สามารถดดู
สารพิษภายในบ ้านจ�าพวก 
ฟอร์มาดไีฮด์และไตรคลอโรเอทธีลนี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็น
พิษกับสุนัขและแนว หากได้รับ
พิษเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดอาการ
น�้าลายไหล อาเจียน ซึมเศร้า 
และหมดสัญชาตญาณชั่วคราว

ลิ้นมังกร
(Variegated Snake Plant)
จัดเป็นไม้มงคลที่ได้รับนิยม คนไทย
นิยมปลูกกันมาก เพราะปลูกได้ง่าย 
ทนทาน ไม่ต้องการน�า้มาก และยังช่วย
ดูดสารพิษเบนซินในอากาศช่วยฟอก
อากาศได้ดี และเชื่อกันว่าต้นลิ้นมังกร
ยังมีคุณสมบัติในการไล่งูชนิดต่างๆ 
ให้ออกจากบริเวณบ้าน คนจึงนยิมปลกู
ไว้ใกล้ประตูทางเข้าบ้าน

เบญจมาศ 
(Chrysanthemum)
เบญจมาศหรือดอกมัม พืชชนิดนี้
สามารถเติบโตได้ดีในประเทศเขตร้อน 
เป็นพืชที่ต้องการน�้ามาก จึงควรปลูก
นอกบ้านบริเวณทีม่แีสงจัด มคีณุสมบติั
ดดูสารพษิจ�าพวกฟอร์มลัดไิฮด์ เบนซนิ 
และแอมโมเนีย แต่เบญจมาศบาง
สายพันธุ์มีพิษที่ใบ ล�าต้น และน�้ายาง
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อคน หากสมัผัสน�า้ยาง
ที่มีเข้มข้นสูง อาจท�าให้ผิวหนังไหม้ 
ผิวหนังอักเสบได้

เสน่ห์จันทร์แดง 
(Araceae) 
ไม้ประดับที่มี รูปทรงหัวใจ 
มีความสามารถในการดดูสาร
พิษในอากาศโดยเฉพาะสาร
พษิจ�าพวกแอมโมเนยี แต่เป็น
พชืไม่ค่อยทนทาน จึงต้องการ
การดูแลรักษาพอสมควร 
หากปลูกไม้นี้แล ้วสัตว ์ที่ มี
พิ ษ ร ้าย โดยเฉพาะงูพิษ 
ตะขาบ แมงป่อง จะไม่เข้าบ้าน 
คนสมัยก่อนจึงนิยมปลูกไว้
ทุกทิศของบ้าน เพื่อป้องกัน
สัตว์ร้ายเข้ามารบกวน

พืช 5 ชนิด 

พิชิตสารพิษในอากาศ
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โดย กองบรรณาธิการ

Forever Young

	 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง	นอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษแล้ว	อารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้สูงอายุก็จะเปราะบางเป็นพิเศษด้วย	ผู้สูงอายุควรเรียนรู้และรู้จักการปรับตัวยอมรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน	ซ่ึงจะส่งผลดีและก่อให้เกิดความสบายใจ	ผ่อนคลายและมีความสุข	ส�าหรับหนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ความสุขสามารถท�าได้ง่ายๆ	ดังนี้

ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ 
เช่น สวดมนต์ เข้าวัด 

ท�าบุญ ฝึกสมาธิ

ผู้สูงอายุควรโอนอ่อน
ผ่อนตามความเห็นของ
ลกูหลานและคดิเร่ืองต่างๆ 

ด้วยความยืดหยุ่น

พยายามหากิจกรรมและงาน
อดิเรกที่ท�าแล้วรู้สึก

เพลิดเพลินและมีคุณค่า
ทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ 
ท�าอาหาร ออกก�าลังกาย 
ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยว

พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น
เพื่อพูดคุยหรือปรับทุกข์

หมั่นท�าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ 
ไม่เครียดหรือหงุดหงิด

ผู้สูงอาย ุกับการเปลี่ยนแปลง
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4 ที่มาพร้อมกับความร้อน
อาการ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน
ซ่ึงเป ็นสิ่งที่ เ ล่ียงไม ่ ได ้และอาจมี
ผลกระทบต ่อสุ ขภาพร ่ างกาย	
เรามาดูกันว ่ าจะต ้อง รับมือกับ
ความร้อนอย่างไรได้บ้าง

ผืน่ทีเ่กิดจากความร้อน 
 มีลักษณะเป็นผื่นแดง คัน ตุ่มแดงจะขึ้นตามร่างกาย มีลักษณะ
คล้ายผด ซึ่งแก้ด้วยการใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางเบาระบายความร้อน
ได้ง่าย เช่น ผ้าฝ้ายและผ้าลินิน อาจใช้แป้งเพื่อลดความอับชื้น

ตะคริวแดดโดยเฉพาะบริเวณน่อง 
 เม่ือความร้อนสงูข้ึนก็จะเกิดตะคริว ซึง่เป็นผลมาจาก
การสูญเสียเหง่ือหรือเกลือแร่ภายในร่างกาย พบได้มาก
ในกลุ่มผู้ที่ออกก�าลังกายในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท
หรือกลางแจ้งที่มีความร้อนสูง สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
ทานน�้าเกลือแร่ชดเชยน�้าที่ร่างกายสูญเสียไป

เพลียแดด ลมแดด 
 เกดิจากอณุหภูมิในร่างกายสงูเกิน 40 องศา ส่งผลถึงระบบประสาท ผู้ป่วย
จะอาการซึม สับสน หากเร่ิมมีอาการเยอะข้ึนอาการที่ตามมา คือ ใจสั่น 
ความดันโลหิตเพิ่มสูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เวียนศีรษะ ท้องเสีย หรือ
อาจหมดสติ แก้ไขได้โดยการน�าผู้ป่วยเข้าสูท่ีร่่ม มีอากาศถ่ายเท ปลดกระดมุ
เพือ่ลดความร้อนของร่างกาย ในกรณผู้ีสงูอายุแนะน�าให้รีบพบแพทย์โดยรวดเร็ว

ภาวะบวมตามนิ้วเท้าข้อเท้าจากความร้อน
 เกิดจากภายในร่างกายมีความร้อนสะสม จึงจะต้องลด
อณุหภูมใินร่างกายเสยีก่อน โดยออกจากบริเวณทีม่คีวามร้อน
อาบน�า้ เชด็ตวั ดืม่น�า้มากๆ อาการเหล่านีจ้ะลดลง ความบวม
ก็จะยุบตัวลงและจะหายไปได้เอง
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โดย แพทย์หญิงชญาณี อิงคากุล
									จักษุแพทย์ด้านต้อหิน

ถามมา - ตอบไป

AQ
จริงหรือไม่ การหยอดตาด้วยน�้ามะนาว
สามารถรักษาโรคต้อเนื้อได้
 ไม่จริง ต้อเนื้อเกิดจากการที่ตาเกิดการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานจากแสงแดด ฝุ่นละออง ควนั ลม การสภาวะแวดล้อม จนเกดิเป็น
เนือ้งอกข้ึนทีก่ระจกตาด�า ท�าให้ตาพร่ามัว ระคายเคอืง เราสามารถป้องกนัไม่ให้
มอีาการระคายเคอืงและอกัเสบทีต่าได้ โดยการใส่แว่นกันแดด กนัลม หรือการใช้
ยาหยอดตาเมือ่เกดิการระคายเคอืง ถ้าเป็นมากและจะรักษาให้หายก็ต้องผ่าตดั
ลอกต้อเนือ้ออก ดงันัน้การรักษาโดยการเอาน�า้มะนาวหยอดลกูตานัน้เป็นเร่ือง
ไม่จริง เนื่องจากลูกตาเป็นอวัยวะที่บอบบางมาก มีความเป็นกรดเป็นด่าง 
ซึ่งลูกตาปกติควรจะมี pH เป็น กลาง หรืออยู่ประมาณ 7-7.3 แต่น�้ามะนาว 
จะเพิ่มความเป็นกรดในลูกตา ถือเป็นอันตรายต่อลูกตาโดยตรง

จริงหรือไม่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
เป็นสาเหตุของการตาบอด
 จริง การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน สามารถท�าลาย
ดวงตาจนถึงข้ันตาบอดหรืออาจเสี่ยงต่อการมีปัญหาดวงตาอย่างถาวร การดื่ม
แอลกอฮอล์นั้นส่งผลกระทบต่อดวงตาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว การดื่ม
แอลกอฮอล์จะกระตุน้ให้เกดิอาการตาแห้ง เกดิปัญหาในการมองเหน็ชัว่คราว และ
การสะสมสารพิษในแอลกอฮอล์สามารถท�าลายเส้นประสาทตา ส่งผลกระทบ
ต่อการมองเห็น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยง
จอประสาทตาและลดการส่งกระแสประสาท ท�าให้เกิดภาวะเส้นประสาทตา
ขาดเลือดและโดนท�าลายจากสารพิษสะสมได้ มีการสูญเสียลานสายตาส่วนกลาง
ไปจนไปถึงการมองเห็นทั้งหมด การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากจะไปแทรกแซง
การท�างานของตบัและลดการผลติกลตูาไธโอนทีช่่วยป้องกนัการท�าลายเซลล์ทีอ่าจ
พัฒนาไปเป็นต้อกระจก ต้อหิน และโรคจอตาเสื่อม

จริงหรือไม่ เด็กที่สายตาส้ันเมื่อโตข้ึน 
สายตาสามารถกลับมาเป็นปกติได้
 ไม่จริง ปกตแิล้วการมองเหน็ของมนษุย์ จะเกดิจากน�า้ตาทีเ่คลอืบ
ดวงตา กระจกตา เลนส์ตา จะหักเหแสงที่ตกกระทบวัตถุที่มองเห็นให้
โฟกสัไปทีจ่อตาซึง่อยู่ด้านหลงัดวงตา เมือ่จอตาได้รับภาพจากแสงดงักล่าว 
ก็จะส่งข้อมูลไปยังสมองผ่านเส้นประสาทตา ในเด็กที่มีภาวะสายตาสั้น 
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจท�าให้สมองส่วนที่
ใช้ในการรับภาพพัฒนาไม่เต็มที่ เกิดตาขี้เกียจตามมาได้ ซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่สมองพัฒนาเต็มที่แล้ว ท�าให้มีผลต่อการ
มองเห็นอย่างถาวรในอนาคตได้ 
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รสชาติ	
บรรยากาศ
บริการ
ความสะอาด

 ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบการพักผ่อนโดยการร้องเพลงโชว์พลังเสียง พลาดไม่ได้กับ 
Karaoke ที่มคีวามหลากหลายเร่ืองสไตล์ห้อง เมนอูาหาร และจ�านวนเพลงทีม่ใีห้เลอืก
มากมาย ซึง่ผู้ก่อตัง้ร้านมปีระสบการณ์ในการท�าร้านอาหารหลายประเภททั้งไทย จีน 
ญี่ปุ ่น อาหารฟิวชั่นต่างๆ มีสาขาแรกที่ถนนสาทร ตามมาด้วยสาขาเอกมัย 
สาขาพระราม4 สาขาทองหล่อ และสาขาน้องใหม่ล่าสุด คือ สาขาอารีย์สัมพันธ์ 9   
มธีีมห้องมีให้เลอืกเพือ่เพิม่ความสนุทรีย์ในการร้องเพลง เช่น Carnival, Show girl, NYC, 
Victorian, Cat Cafe พร้อมให้บริการตามสไตล์ที่คุณเลือกได้เอง

เปาะเปี๊ยะแซลมอน	
แป้งกรอบไม่อมน�้ามัน ผสมกับไส้
ภายที่มีความฉ�่าสดของวัตถุดิบ 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลา ผักสด ทาน
พร ้อมน�้ า จ้ิมสูตรของทางร ้าน 
บอกได้เลยว่าเป็นอาหารเรียกน�า้ย่อย
ได้เป็นอย่างดี

ย�ไก่ฉีกสมุนไพร
เมนนูีบ้อกเลยว่าเป็นอาหารสขุภาพทีร่สชาตดิี
อกีจานหนึง่ด้วยอกไก่ต้มฉีกไร้มันผสมข้าวคัว่
ที่ท� าใหม ่สดทุกวันคลุกเคล ้าสมุนไพร
มากกว่า 5 ชนิด ผสมกับน�้าย�าที่กลมกล่อม
จากทางร้าน ไม่เผ็ดไม่เปร้ียวจนเกินไป 
ถ้าได้ทานกบัข้าวสวยร้อนๆ รับรองได้ว่าเป็น
หนึ่งเมนูที่ไม ่สามารถวางช้อนได้จริงๆ

พล่าปลาแซลมอน
เมนหู้ามพลาดเลยทเีดยีวเพราะทางร้าน
เลือกแซลมอนสดคุณภาพดี หั่นชิ้น
หนาขนาดพอดีค�า ความหวานของ
แซลมอนตัดกับรสชาติของน�้ามะนาว 
น�้าปลา และพริกสด ย่ิงท�าให้เนื้อปลา
แซลมอนมีกลิน่หอมละมุนลิน้ ตอบโจทย์
คนชอบอาหารรสจัดจ้าน

แปะก๊วยมะพร้าวเผา
เมนูหวานๆ หอมๆ ความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่น�้ามะพร้าวที่น�าไปเผาก่อน 
ท�าให้มีกลิน่ทีห่อมกว่ามะพร้าวอ่อนทัว่ไป รับประทานแล้วจะรู้สกึชืน่ใจในทนัที
นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการจากแปะก๊วยที่ช่วยให้เลือดไหลเวียน
ไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ดียิ่งขึ้น

อาร์ แอนด์ บี คาราโอเกะ (สาขาอารีย์) 
ปากซอยอารีย์สัมพันธ์ 9 ซอยพระราม 6 
ซอย 30 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-675-4224

อาร์	แอนด์	บี	คาราโอเกะ		(สาขาอารีย์)
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การขู่เด็กให้กลัว 
ความเสียหายทีพ่่อแม่ต้องใส่ใจ

การลดความซุกซนด้วยเหตุและผล 
ทางออกทีด่ีของครอบครัวสมัยใหม่
การสอนให้เด็กคิดและตั้งค�าถามถึงผลที่จะตามมาด้วยความ
ใจเย็นจะท�าให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนถึงผลของการกระท�า
อย่างรอบคอบ หากฝึกให้คุ้นเคยจนเป็นนิสัยเมื่อเขาโตขึ้น 

เขาจะเป็นเด็กที่มีเหตุผล ไม่ถูกชักจูงโดยคนรอบข้าง
ไปในทางที่ผิดได้อีกด้วย

 สังคมไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ในบ้านจึงมีญาติพี่น้องช่วยกันดูแล และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิธีหนึ่ง
ทีพ่บเจอได้บ่อยคร้ัง คอื การหลอกให้เดก็กลวั เช่น เดีย๋วให้ต�ารวจจับ 
เดี๋ยวให้หมอฉีดยาเสียเลย เดี๋ยวจับให้ผีหลอก เดี๋ยวจับให้หมากัด 
เพื่อเป็นการลดความซุกซนของเด็ก แต่ทราบหรือไม่ว่าทุกๆ อย่าง 
จะเกิดเป็นความฝังใจลงไปในความรู้สึกส่วนลึก ท�าให้เด็กมี
ความกลัวอย่างไร้เหตุผล และกลัวในสิ่งที่ไม่จ�าเป็นต้องกลัว

ผลทีเ่กิดต่อเด็กเมือ่มคีวามรู้สึกกลัวแบบตืน่ตระหนก
 ความกลัวที่เกิดขึ้นกับเด็กจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ 
เนือ่งจากเดก็ยังมีประสบการณ์น้อย และไม่สามารถแยกแยะเหตผุลต่างๆ ได้ ความกลัว
นั้นจึงฝังแน่นในความรู้สึก “แบบไร้เหตุผล” ซึ่งต่างจากผู้ใหญ่ที่เป็นความรู้สึก “ตกใจ” 
ส่งผลเสยีต่อบคุลกิภาพจนกลายเป็นเดก็ทีร่ะแวงจนเกนิเหต ุกรณหีากเดก็กลวัอย่างรุนแรง 
และต้องอยู่ในภาวะนั้นๆ นานๆ อาจส่งผลต่ออาการทางประสาท เช่น เด็กที่ถูกขัง
ในห้องความมืด เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การใช้ลิฟท์
เพยีงคนเดยีวจะเกดิความเครียด หวัใจเต้นเร็ว เนือ่งจากสมองจะจินตนาการความรู้สกึ
ในอดีตซึ่งเกิดข้ึนในวัยเด็ก แต่ในทางกลับกันความกลัวก็มีข้อดีเช่นกัน หากความกลัว
นั้นมีเหตุมีผลตามสัญชาตญาณของมนุษย์  เช่น กลัวที่สูง กลัวเจ็บป่วย กลัวสัตว์ร้าย
มพีษิ เดก็จะได้ไม่ประมาท ช่วยลดอบุตัเิหต ุและเป็นการสร้างพฤตกิรรมทีถู่กต้องเหมาะสม
กับเด็กอีกด้วย
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ธรรมะของหมอชีวก หมอประจ�าพระองค์
ของพระพุทธเจ้า
 โรงพยาบาลวชิยัยุทธจัดแสดงธรรมพเิศษ เนือ่งในโอกาส
ทีโ่รงพยาบาลวชิยัยุทธครบรอบ 50 ปี ในหวัข้อเร่ือง “ธรรมะ
ของหมอชีวก หมอประจ�าพระองค์ของพระพุทธเจ้า” 
โดย พระราชวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมร�สี) รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร มจร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 
ประธาน คปพ. โดยมีนายแพทย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก 
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิยัยุทธ เป็นประธาน
เปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
วิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ท�าบุญสงกรานต์ 2562
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีสรงน�้าพระสงฆ์ 
และพิธีรดน�้าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจ�าปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของ
คนไทยและชาววชิยัยุทธทีแ่สดงถึงความอบอุน่ คุน้เคยกนัอย่างครอบครัว โดยมคีณะผู้บริหาร 
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร ่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมบุณยคุปต์ ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
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HR Healthy Day
 คุณสุเมธ ด�ารงชัยธรรม กรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้เกียรติ
เยี่ยมชมบู๊ธของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยได้รับการ
ต้อนรับจากคณุปณต ไตรโรจน์ ผู้อ�านวยการบริหาร 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คุณณภัทร ภวภูตานนท์ 
ณ มหาสารคาม ทีป่รึกษา และทมีงานจากโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ ในงานส่งเสริมสุขภาพ HR Healthy Day 
2019 ของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงาน
ของบริษัทฯได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลรักษา
สขุภาพทีด่ ีพร้อมทัง้การตรวจประเมนิสขุภาพเบือ้งต้น
ภายในงาน

Two hands, Save Hearts 2019 ครั้งที ่3
 โรงพยาบาลวชิยัยุทธจัดกจิกรรมฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
พื้นฐาน “Two hands Save Hearts 2019 ครั้งที่ 3” ด้วยการฝึก
ปฏิบตักิดหน้าอก (Hand Only CPR) การสาธิตการใช้เคร่ืองกระตุก
ไฟฟ้าอตัโนมัต ิ(AED) การสาธิตการแก้ปัญหาการส�าลกัและการ
จมน�า้ โดยทมีแพทย์โรคหวัใจและพยาบาล มนีายแพทย์วิเชยีร 
กาญจนภูมิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์คณินท์ 
ชะนะกลุ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดงาน ด�าเนนิรายการ
โดยนายแพทย์สรายุทธ วิบูลชุติกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ 
ประจ�าหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เลขานุการ 
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชมุวชิยัยุทธ ชัน้ 22 อาคารศูนย์
การแพทย์วิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมา




