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กลุม่ ลดความดันโลหิตสูง ได้แก่
ระย่อมน้อย ใช้รากแห้ง 200 มิลลิกรัมต่อวัน
รับประทาน 1 - 3 อาทิตย์ตดิ ต่อกัน โดยป่นเป็นผง
คลุกกับน้าผึง้ รับประทานเป็นยาเม็ด (ข้อควรระวัง การรับประทานต้องสังเกต และระมัดระวังเป็นพิเศษ
ถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น หรือ
มีอาการผิดปกติ ให้หยุดยาทันที) / บัวบก ใช้ทั้ง
ต้นสด 30 - 40 กรัม คัน้ น้าจากต้นสด เติมน้าตาล
เล็กน้อย / มะขาม ใช้ดอกสด ไม่จากัดจานวน
ใช้แกงส้มหรือต้มกับปลาสลิดรับประทาน
กลุม่ ลดไขมันในเส้นเลือด ได้แก่
กระเจีย๊ บแดง นาเอากลีบเลี้ยง หรือกลีบรองดอก
สีมว่ งแดง ตากแห้งและบดเป็นผง ใช้ครัง้ ละ 1 ช้อนชา
(หนัก 3 กรัม) ชงกับน้าเดือด 1 ถ้วย (250 มิลลิลติ ร)
ดื่มเฉพาะน้าสีแดงใส ดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน
ทุกวันจนกว่าอาการขัดเบาและอาการอืน่ ๆ จะหายไป /
ดอกคาฝอย ใช้ดอกแห้ง 2 หยิบมือ (2.5 กรัม)
ชงน้าร้อนครึง่ แก้ว ดืม่ เป็นเครือ่ งดืม่ ได้) / เสาวรส
ใช้ผลทีแ่ ก่จดั ไม่จากัดจานวน ล้างสะอาด ผ่าครึง่
คั้นเอาแต่น้า เติมเกลือและน้าตาลเล็กน้อย
ให้รสกลมกล่อมตามชอบ ใช้ดื่มเป็นน้าผลไม้
กลุม่ รักษาเบาหวาน ได้แก่
ชะพลู ใช้ชะพลูสดทัง้ ต้น จานวน 7 ต้น ล้างน้าให้
สะอาด ใส่น้าพอท่วม ต้มให้เดือดสักพัก นามาดืม่
เหมือนดืม่ น้าชา (ข้อควรระวัง - จะต้องตรวจน้าตาล
ในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครั้ง เพราะ
น้ายานี้ทาให้น้าตาลลดลงเร็วมาก ต้องเปลี่ยน
ต้นชะพลูใหม่ทุกวันที่ต้ม ต้มดื่มต่อไป ทุกๆ วัน
จนกว่าจะหาย) / บุก แยกแป้งส่วนที่เป็นเนื้อ
ทราย 1 ช้อนชา ต่อน้า 1 แก้ว ชงดืม่ วันละ 2 - 3 มือ้
ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง / สัก ใช้ใบต้มกับน้า
รับประทานเป็นยาลดน้าตาลในเลือด / อินทนิลนา
ใช้ใบตากแห้งจานวน 10% ของปริมาณน้าตาล
ในเลือด บีบให้แตกละเอียด และใส่น้าบริสทุ ธิ์
เท่ากับปริมาณความต้องการใช้ดมื่ ในวันหนึง่ ๆ
เทลงในหม้อเคลือบหรือหม้อดิน แล้วเคี่ยวให้เดือด
ประมาณ 15 นาที แล้วนามาใส่ภาชนะไว้ให้
คนไข้ดื่มแทนน้าตลอดวัน ติดต่อกัน 20 - 30 วัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
โรคของระบบเส้นเลือด
โดย น.อ.นพ.ธราธร รัตนเนนย์
เกิดในผู้ที่มีความดันเลือด
ในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติทาให้หวั ใจต้องบีบตัว
มากขึน้ เพือ่ สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด
ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่
ค่าความดันตัวบน (ความดันในหลอดเลือดขณะที่
หัวใจบีบตัว) ปกติอยู่ในช่วง 100 - 140 ม.ม.ปรอท
และค่าความดันตัวล่าง (ความดันในหลอดเลือด
ขณะทีห่ วั ใจคลายตัว) ปกติอยูใ่ นช่วง 60 - 90 ม.ม.ปรอท
ถ้าค่าความดันอยู่ระหว่าง 140/90 ม.ม.ปรอท
แพทย์จะเริ่มพิจารณาเพื่อทาการรักษา
ทั้งนี้ ความดันโลหิตสามารถควบคุมได้ด้วย
การใช้ยาที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
ปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิต
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่กย็ งั มีผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นความดัน
โลหิตสูง และเกิดอาการไตวาย ทัง้ นีเ้ พราะการตรวจ
รักษาส่วนใหญ่จะใช้เครื่องวัดความดันแบบดิจติ อล
ซึ่งมักจะมีการแสดงผลที่คาดเคลื่อนได้มากกว่า
เครือ่ งวัดความดันโดยวิธกี ารฟัง เพราะเหตุปจั จัยเกีย่ วกับ
สภาวะจิตใจ ความตื่นเต้น ในขณะที่ทาการวัด
ไขมันในเลือด สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ชนิด ได้แก่ คอเลสเตอรอล (cholesterol)
และไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) โดยคอเลสเตอรอล
ในเลือดของคนเรานั้น จะมี HDL ซึ่งเป็นไขมันดี
โดยค่าของ HDL ปกติ ผู้ชายตั้งแต่ 40 mg/dl ขึ้นไป
ผู้หญิงตั้งแต่ 50 mg/dl ขึ้นไป และ LDL ซึ่งเป็น
ไขมันไม่ดี ค่าปกติจะอยูท่ ี่ 70 - 100 mg/dl ถ้าเกิน
100 mg/dl จะไม่ดี
วิธกี ารรักษาไขมันในเลือดคือ ให้เลือกรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์เหมาะสมกับสุขภาพ รับประทานยา
ตามแพทย์สั่ง และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ทาอย่างนี้ควบคู่กัน

โดยอาหารที่สามารถป้องกันไขมันในเลือดสูง และ
เส้นเลือดหัวใจตีบได้อย่างดี มีกากใยอาหารและ
เหมาะกับคนไทยมากทีส่ ดุ คือ ข้าวแกง+นา้ เปล่ า
และให้หลีกเลีย่ งอาหาร 4 ประเภท ได้แก่ นมทุกชนิด
ถั่วทุกชนิด อาหารประเภทต่างๆ ที่มีรสหวาน
และเบียร์
เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มี
การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่
ทาหน้าที่กาจัดน้าตาล) ไม่เพียงพอ หรือร่างกาย
เกิดภาวะดื้ออินซูลิน ส่งผลทาให้ระดับน้าตาลใน
กระแสเลือดสูงกว่าปกติ ซึง่ ปกติคนเราจะมีฮอร์โมน
อินซูลินสารองในร่างกายไม่เท่ากัน ถ้ารับประทาน
อาหารทีท่ าให้เกิดคอเลสเตอรอลเยอะ ร่างกายก็จะ
ใช้อินซูลินเยอะ ก่อให้เกิดเป็นเบาหวาน
ในคนปกติจะมีค่าน้าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง
80 - 100 mg/dl ถ้าอยูร่ ะหว่าง 100 - 125 ถือว่า
อยูใ่ นภาวะเสีย่ ง และถ้าเกิน 125 ถือว่าเป็นเบาหวาน
จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยบางคนหากเป็นไขมันใน
เส้นเลือดสูง ก็จะเป็นเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงตามมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากทัง้ 3 โรคนั้น
จะมีอาการที่มีความสัมพันธ์สามารถส่งถ่ายจาก
โรคหนึ่งให้เกิดโรคขึ้นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ยาก ซึ่งล้วน
มาจากสาเหตุเดียวกันนัน่ คือพฤติกรรมการกินอาหาร
ที่ขาดความสมดุลทางโภชนาการ และยังจะเป็น
บ่อเกิดของโรคหลอดเลือดแดงตีบได้ด้วย ดังนั้น
เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวทุกคนควรดูแลสุขภาพ
และกินอาหารที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์
โดยหลีกเลี่ยงอาหาร 4 ประเภทข้างต้น

ภาพและเนื้อหาจากโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการรักษาและปฏิบต
ั ิในการควบคุมโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน “ วันที่ 29 ต.ค. 55

สาระความรู้สู่บุคลากร ฉบับที่ 23

หน้า 2

ลอยกระทง 2555
สวัสดีค่ะ
พบกันเป็นฉบับที่ 23 แล้วนะคะ ฉบับนี้ก็ยังคงนำสำระดีๆ มำฝำก
หวังว่ำทุกท่ำนจะชอบและติดตำมในฉบับต่อๆไป ช่วงนี้อำกำศเปลี่ยนแปลง
อย่ำลืมดูแลสุขภำพด้วยนะคะ แล้วพบกันในฉบับหน้ำค่ะ

บอกเล่าเรื่องสุขภาพกับ

“วิตามินบาบัด”

วิตามิน หมำยถึง สำรอำหำรที่จำเป็น
และร่ำงกำยได้รบั จำกอำหำรที่กินเข้ำไป
ไม่ได้สังเครำะห์ขึ้นมำเอง (ยกเว้น
วิตำมินดี) ถ้ำปรำศจำกวิตำมินแล้วเรำก็
ไม่อำจมีสุขภำพที่ดีได้ และที่สำคัญคือ
ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้
วิตำมินที่ละลำยในไขมัน ได้แก่
วิตำมิน เอ ดี อี เค
วิตำมินทีล่ ะลำยในน้ำ ได้แก่ วิตำมิน ซี
บีทุกตัว
วิตามินทีค่ วรรูจ้ กั
1. วิตามินเอ : ( เอ เบต้ำแคโรทีน
และ เอ เรตินอล) พบมำกในผักใบเขียวจัดๆ
เช่น ตำลึง คะน้ำ บรอคโคลี ในผักสีเหลือง
และส้ม เช่น แครอท มะละกอ บำรุง
สำยตำ เสริมภูมิต้ำนทำนโรค ทำให้ผิว
ตกกระที่เกิดจำกควำมชรำภำพ
ลดน้อยลง กระดูกแข็งแรง ผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง ผม ฟันและเหงือกแข็งแรง
รักษำสิว ริว้ รอยเหีย่ วย่นบนใบหน้ำ เป็นต้น
2. วิตามินอี : (โทโคเฟอรอล)
วิตำมินอีมีมำกในจมูกข้ำว รำอ่อน
วีทเจิร์ม ถัว่ ทุกชนิด เมล็ดธัญพืช และไข่
ทำให้ดูอ่อนเยำว์เนื่องจำกเป็นสำรต้ำน
อนุมูลอิสระ ร่วมกับวิตำมินเอ ช่วยให้
ร่ำงกำยต้ำนทำนมลพิษในอำกำศ
ได้มำกขึ้น ป้องกันและละลำยก้อนเลือด
ป้องกันกำรอ่อนเพลีย ป้องกันกำรแท้งลูก
ป้องกันโรคหัวใจขำดเลือด เป็นต้น
3. วิตามินซี : (แอสโคบิคร่วมกับ
C Complex) มีมำกในผักใบสดและ
ผลไม้สดทุกชนิด ช่วยในกำรสมำนแผล
รักษำโรคเลือดออกตำมไรฟัน เสริม
ภูมิต้ำนทำน ทั้งไวรัสอย่ำงหวัด และ
แบคทีเรีย รักษำโรคภูมิแพ้ต่ำงๆ
ป้องกันมะเร็ง เป็นยำระบำยอ่อนๆ
ป้องกันเลือดเเข็งตัวเป็นก้อน อำกำรเครียด

www.balavi.com

4. วิตามินบี 1 : ( ไทอำมีน)
มีมำกในข้ำวกล้อง รำข้ำว นม ขนมปัง
โฮล์ทวีท ช่วยย่อยคำร์โบไฮเดรท
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของจิตใจ
ทำให้ระบบประสำท กล้ำมเนื้อ และ
หัวใจทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. วิตามินบี 2 : (ไรโบฟลำวีน)
มีมำกในใบผัก ปลำ ไข่ นม ตับ ข้ำวกล้อง
ช่วยทำให้ผิวพรรณ เล็บ ผมแข็งแรง
ช่วยสมำนแผลในปำกและริมฝีปำก
ป้องกันอำกำรของตำเมื่อยล้ำ จำเป็น
ต่อผู้สูงอำยุมำก
6. วิตามินบี 6 : (ไพรีดอกซีน)
มีมำกในข้ำวกล้อง รำข้ำว วีทเจร์ม
ถั่วเหลือง แคนตำลูป กระหล่ำ ไข่
ช่วยป้องกันกำรกำรคลื่นไส้ ช่วยสร้ำง
กรดอะมิโนที่ป้องกันอำกำรแก่ และ
สร้ำงไนอำซิน
7. วิตามินบี 12 : (โคบำลำมิน)
มีมำกในน้ำปลำ ปลำร้ำ กะปิ ตับ ไข่
นม เนือ้ สัตว์ทกุ ชนิด ช่วยสร้ำงเม็ดเลือด
ช่วยกำรทำงำนของระบบประสำท
ควำมทรงจำ สมำธิ
8. เซเลเนียม พบมำกในข้ำวกล้อง
จมูกข้ำว วีทเจิรม์ มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่ ตับ มีสำรต้ำนอนุมลู อิสระ
ลดอำกำรของวัยหมดประจำเดือน
ทำให้ผิวเต่งตึง
9. สังกะสี มีมำกในตับ วีทเจิรม์
เมล็ดฟักทอง และไข่ ช่วยในกำรสมำน
แผลทั้งภำยในและภำยนอก ช่วยเจริญ
อำหำร รักษำโรคมีบุตรยำก ป้องกัน
โรคของต่อมลูกหมำก ช่วยรักษำ
อำกำรทำงจิตใจ
10. โพแทสเซียม มีมำกในผลไม้
จำพวกส้ม แคนตำลูป มะเขือเทศ
ผักใบเขียวทุกชนิด เมล็ดทำนตะวัน
สะระแหน่ กล้วยหอม ช่วยในกำร
ทำงำนของสมอง ทำให้สมองได้รับ
ออกซิเจนได้มำกขึ้น ช่วยรักษำอำกำร
ของโรคภูมิแพ้

http://th.wikipedia.org

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชำวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ตำมปฏิทินจันทรคติไทย ตำมปฏิทินจันทรคติล้ำนนำ มักจะตกอยู่ในรำวเดือนพฤศจิกำยน
ตำมปฏิทินสุรยิ คติประเพณีนกี้ ำหนดขึ้นเพือ่ เป็นกำรสะเดำะเครำะห์และขอขมำต่อพระแม่คงคำ
บำงหลักฐำนเชือ่ ว่ำเป็นกำรบูชำรอยพระพุทธบำททีร่ มิ ฝัง่ แม่น้ำนัมทำมหำนที และบำงหลักฐำน
ก็ว่ำเป็นกำรบูชำพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหำสำวก
สำหรับประเทศไทยเชือ่ กันว่ำประเพณีลอยกระทงเริม่ มีมำแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรำมคำแหง
โดยมีนำงนพมำศหรือท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่ำ
พิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนำงนพมำศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บำน
เฉพำะวันเพ็ญเดือนสิบสองมำใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปจั จุบนั มีหลักฐำนว่ำไม่นำ่ จะเก่ำกว่ำ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
โดยอ้ำงอิงหลักฐำนจำกภำพจิตรกรรมกำรสร้ำงกระทงแบบต่ำงๆ
ในสมัยรัชกำลที่ 1
ปัจจุบนั วันลอยกระทงเป็นเทศกำลทีส่ ำคัญของไทย ผูค้ นจะพำกันทำกระทงแล้วนำไปลอยในสำยน้ำ
เชื่อว่ำเป็นกำรลอยเครำะห์ไป และเป็นกำรบูชำและขอขมำพระแม่คงคำ นอกจำกนี้ยังนิยม
จัดประกวดนำงงำม ที่เรียกว่ำ "นำงนพมำศ" อีกด้วย
และในปี พ.ศ. 2555 นี ้ วันลอยกระทงตรงกับวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

ภาคเหนือตอนบน นิยมทำโคมลอย เรียกว่ำ "ลอยโคม" หรือ "ว่ำวฮม" หรือ "ว่ำวควัน"
ทำจำกผ้ำบำงๆ แล้วสุมควันข้ำงใต้ให้ลอยขึน้ ไปในอำกำศอย่ำงบัลลูน ประเพณีของชำวเหนือนี้
เรียกว่ำ ยี่เป็ง หมำยถึงกำรทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตำมแบบล้ำนนำ ตรงกับ
วันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย)
- จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณี"ยีเ่ ป็ง"เชียงใหม่ มีกำรปล่อยโคมลอยขึ้นเต็มท้องฟ้ำ
- จังหวัดตาก จะลอยกระทงขนำดเล็กทยอยเรียงรำยไปเป็นสำย เรียกว่ำ "กระทงสำย"
- จังหวัดสุโขทัย ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน กำรเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง
ภาคอีสาน ในอดีตมีกำรเรียกประเพณีลอยกระทงในภำคอีสำนว่ำ สิบสองเพ็ง
หมำยถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่ำงกันออกไป เช่น
- จังหวัดร้ อยเอ็ด มีชื่องำนประเพณีว่ำ "สมมำน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ตำมภำษำถิ่น
มีควำมหมำยถึง กำรขอขมำพระแม่คงคำ ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง กำรประกวดประทีปโคมไฟ
และกระทงอันสวยงำม มีกำรจำลองแห่หวั เมืองสำเกตุนคร ทั้ง 11 หัวเมือง
- จังหวัดสกลนคร ในอดีตจะมีกำรลอยกระทงจำกกำบกล้วย ลักษณะคล้ำยกับกำรทำ
ปรำสำทผึ้งโบรำณ เรียกงำนนี้ว่ำเทศกำลลอยพระประทีปพระรำชทำน สิบสองเพ็งไทสกล
- จังหวัดนครพนม จะตกแต่งเรือแล้วประดับไฟ เป็นรูปต่ำงๆ เรียกว่ำ "ไหลเรือไฟ"
โดยเฉพำะที่จังหวัดนครพนมเพรำะมีควำมงดงำมและอลังกำรที่สุดในภำคอีสำน
ภาคกลาง มีกำรจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นทั่วทุกจังหวัด เช่น
- กรุ งเทพมหานคร จะมีงำนภูเขำทอง เป็นรูปแบบงำนวัด เฉลิมฉลองรำว 7-10 วัน
ก่อนงำนลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง
- จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทงกรุงเก่ำขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่
บริเวณอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ภำยในงำนมีกำรจัดแสดงแสง สี เสียง
อย่ำงงดงำมตระกำรตำ
ภาคใต้ อย่ำงทีอ่ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ก็มกี ำรจัดงำนอย่ำงยิง่ ใหญ่ เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ทั้งชำวไทยและชำวมำเลเซีย นอกจำกนั้น ในจังหวัดอื่นๆ ก็จะจัดงำนวันลอยกระทงด้วยเช่นกัน
ท่ำนใดทีย่ งั ไม่รจู้ ะไปลอยกระทงทีไ่ หน ก็สำมำรถไปได้ ณ สำนักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน เวลำ 16.00 - 24.00 น. นะคะ

โคมลอยยี่เป็ง
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