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21 มกราคม 2556 ครบรอบการสถาปนา 60 ปี องคก์ารสะพ
านปลา



 อำลาปเกาไปแลว นับเริ่มปพุทธศักราชใหม 2556  
ที่หลายคนเรียกวาปมะเส็ง หรือมะเส็งเลนน้ำ บรรดาโหรทำนาย
ดวงชะตาท้ังหลาย เริ่มออกมาทำนายทายทักท้ังดวงบานเมือง  
และดวงประจำราศีเกิดท้ัง 12 ราศี ซ่ึงคาดวาคุณผูอานหลายทาน
คงจะอานดวงชะตาตนเองในปมะเส็งกันไปเรียบรอยแลว 
สำหรับในปที่ผานมาโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมมีเรื่องที่นายินดี
สำหรับคนไทย  คือ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และ
ทรงเสด็จออกมหาสมาคมที่สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม  
สรางความปลาบปลื้มใจใหพสกนิกรปวงชนชาวไทยนับแสนคน
ท่ีรอช่ืนชมพระบารมีและตางตะโกนเปลงเสียง “ทรงพระเจริญ”
อยางกึกกองและยาวนาน
 สำหรับป 2556 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
พระราชทานพรปใหมแกพสกนิกรชาวไทยความตอนหนึ่งวา  
“ในปใหมน้ี  ขาพเจายังปรารถนาอยางย่ิงท่ีจะเห็นคนไทยไดทำจิต
ทำใจใหม่ันคงอยูในความเมตตา และหวังดีตอกัน ดูแลเอาใจใสกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหกำลังใจแกกันและกัน ผูกพันกันไวอยาง
ญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝาย ก็ไดรวมมือกันสรางสรรคความสุข
ความเจริญมั่นคงใหแกตนและชาติได  ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา  ขอ
อานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครอง
รักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกข  ปราศจากโรคภัย  ใหมี
ความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดศกหนานี้โดยท่ัวกัน”
 คณะผูจัดทำ  อสป. สาร  ขอนอมนำพรพระราชทานไว
เหนือเกลาฯ และจะนำไปปฏิบัติตลอดป 2556 นี้ รวมทั้งจะถือ
ปฏิบัติตลอดไป เพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศไทย อันเปน
ที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน
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 นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กลาวมอบนโยบายการปฏิบัติงานแกผูบริหาร
และพนักงานองคการสะพานปลาวา  องคการสะพานปลาเปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทำหนาท่ี
กำกับดูแลกิจการดานตลาดสินคาสัตวน้ำ และธุรกิจการประมง  
ซ่ึงนโยบายสำคัญท่ีองคการสะพานปลาจะตองดำเนินการประกอบดวย
การดำเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั ้งพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไดแก  1. จัดดำเนินการ
และนำมาซ่ึงความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินคาสัตวน้ำและ
อุตสาหกรรมการประมง 2. จัดดำเนินการหรือควบคุม และอำนวย
บริการซ่ึงกิจการแพปลา การขนสง และกิจกรรมอ่ืนๆ อันเก่ียวกับ
กิจการแพปลา  3. จัดสงเสริมฐานะ สวัสดิการ  หรืออาชีพของ
ชาวประมง และบูรณะหมูบานชาวประมง และ  4. จัดสงเสริม
สหกรณ  หรือสมาคมชาวประมง  ตลอดจนการดำเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลที่องคการสะพานปลามีสวนเกี่ยวของให
บรรลุเปาหมาย   โดยเฉพาะดานการพัฒนาสังคมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากกิจการประมงเปนหนึ่งในอาชีพ
ที่สำคัญของประเทศไทยและสรางรายไดใหแกประเทศมาอยาง
ยาวนาน 
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 นายยุทธพงศ  กลาวตออีกวา  ปจจุบันกิจการประมง
ของไทยประสบกับปญหาและอุปสรรคอยางมาก  อันเนื่อง
มาจากปริมาณสัตวน้ำที่ผานสะพานปลาและทาเทียบเรือ
ประมงลดลงอยางมาก  ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงจำนวนปริมาณ
เรือประมงท่ีเขามาใชบริการ ดังน้ันองคการสะพานปลาจึงตอง
เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการใหครอบคลุมกิจการท่ีเก่ียวของ
ทุกดาน พรอมท้ังเรงใหความชวยเหลือและสนับสนุนชาวประมง
และอุตสาหกรรมการประมงใหทันกับการเปล่ียนแปลงสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อาทิ 
การพัฒนาสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง  ตลอดจน
ขยายศูนยกลางตลาดสัตวน้ำในแหลงชุมชนการประมง
ท่ีสำคัญ รวมท้ังแหลงเศรษฐกิจท่ีมีความตองการบริโภคสินคา
สัตวน้ำสูงใหเพิ่มขึ้น  พรอมทั้งปรับปรุงการใหบริการและ
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหไดมาตรฐานสากล 
 นายยุทธพงศ กลาวอีกวา นโยบายท่ีสำคัญอีกประการ
หน่ึง คือ การพัฒนาระบบโลจิสติกส หรือการขนสงผลิตภัณฑ
สินคาสัตวน้ำใหมีความทันสมัย ไปสูจุดหมายดวยความสะดวก

รวดเร็ว สดใหม ถูกหลักสุขอนามัย พรอมทั้งหาวิธีลดตนทุน
ในการขนสง  ตลอดจนการใหสินเชื่อผูประกอบการในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณการประมง อันจะ
ทำใหชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี ่ยวของมีความ
มั่นคงในอาชีพและมีฐานะที่ดีขึ้น  นอกจากนี้จะตองมีการ
พัฒนาองคกรเพื่อเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะปญหา
ดานแรงงานประมงขาดแคลน  ซึ่งนโยบายการดำเนินงาน
ทั้งหมดน้ี  หากไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงาน
ขององคการสะพานปลา ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
จะทำใหองคการสะพานปลาเปนองคกรท่ียืนคูกับการประมง
ของประเทศไดอยางยั่งยืน 
 ดานนายวิรัช   เถื่อนยืนยงค  ผูอำนวยการองคการ
สะพานปลา เปดเผยวา องคการสะพานปลารวมกับสำนักงาน
ตลาด กรุงเทพมหานคร วางแผนท่ีจะดำเนินงานโครงการพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ  ใหเปนตลาดกลางสัตวน้ำที่ทันสมัย
และเปนศูนยรวมธุรกิจประมงของประเทศไทย  โดยมีสินคา
สัตวน้ำนานาชนิด  ทั้งสัตวน้ำมีชีวิต  สัตวน้ำสดและแปรรูป 
ที่มีคุณภาพสูง  สะอาด  ถูกสุขอนามัย  อีกทั้งยังเปนศูนย
การเรียนรูแหงใหมในบรรยากาศติดริมแมน้ำเจาพระยา และ
มีภูมิทัศนสวยงามอีกดวย
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 นับแตองคการสะพานปลาไดรับการจัดต้ังเม่ือวันท่ี 21 มกราคม
2496  เพื่อจัดระเบียบการประกอบกิจการคาสัตวน้ำในเขตกรุงเทพ
มหานคร  ไดมีการขยายการใหบริการอยางตอเนื่อง  โดยการกอสราง
ทาเทียบเรือประมงตามชายฝงทะเลทั้งในภาคใตและภาคตะวันออก  
รวมถึงการจัดใหมีตลาดกลางคาสัตวน้ำหรือสะพานปลา ในพื้นที่ที่เปน
ศูนยกลางจำหนายสินคาสัตวน้ำที่สำคัญ
 จนถึงปจจุบัน  องคการสะพานปลาเปดใหบริการสะพานปลา
รวม 4 แหง และทาเทียบเรือประมงอีก 14 แหง ตลอดแนวชายฝงทะเล
ท้ังฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน นอกจากน้ียังไดมีการขยายบทบาท
การดำเนินงานในดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลาย
ประการ ท้ังในดานการใหสินเช่ือเพ่ือจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณการประมง
และใหความชวยเหลือแกสถาบันประมง ชุมชนประมง เพ่ือสงเสริมฐานะ
และสวัสดิการของชาวประมง เปนตน
 งานอีกสวนหน่ึง ซึ่งองคการสะพานปลาใหความสำคัญ ไดแก  
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ประมง ไมวาจะเปนโครงการ.ชวยเหลือลดราคาน้ำมันใหชาวประมง  
(น้ำมันมวง) การจัดใหมีจุดตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตวน้ำเบื้องตน  
เพ่ือปองกันการใชสารปนเปอนตาง ๆ ในสินคา สัตวน้ำรวมถึงการปรับปรุง
สุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลา
ใหไดมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมคุณภาพสินคาสัตวน้ำ ชวยใหคนไทย

ไดบริโภคสินคาสัตวน้ำที่สด  สะอาด  และการสงออกสินคาสัตวน้ำไป
จำหนายในตลาดโลก เปนท่ียอมรับของประเทศผูนำเขา ไมประสบปญหา
การกีดกันทางการคา (EU)
 สำหรับทิศทางในอนาคต องคการสะพานปลามีเปาหมายที่จะ
ดำเนินงานไปในเชิงธุรกิจใหมากขึ้น  ทั้งนี้นอกเหนือจากจะเปนการ
สรางรายไดเพิ่มแลว  องคการสะพานปลายังมุงหวังที่จะเปนสวนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนใหธุรกิจประมงมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง  
โดยยังคงไมทอดท้ิงภารกิจหลักท่ีไดรับมอบหมายนับแตวันกอต้ังองคการ
สะพานปลาจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหอาชีพประมงเปนอาชีพท่ีมีความม่ันคง
ยั่งยืน สรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป
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 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา (อสป.)
เปดเผยวา องคการสะพานปลา ไดเขารวมจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป
2556 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ “เด็กไทยหัวใจเกษตร 10” 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสารที่  12  มกราคม  2556  ณ  พิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ (องคการมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยในสวนขององคการสะพานปลาไดมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
ประกวดวาดภาพระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยม
ศึกษา ภายใตแนวคิด “ทะเลไทยในหัวใจเด็กไทย” ซึ่งเด็ก ๆ  ไดให

ความสนใจเขารวมประกวดเปนจำนวนมาก รวมท้ังมีเกมสตาง ๆ พรอม
แจกของรางวัลมากมาย  และในสวนของศูนยพัฒนาการประมงแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดนำเกมสและส่ิงท่ีเปนความรูมาเผยแพรใหกับ
เด็ก ๆ ไดรูจักกับสัตวน้ำในทองทะเลไทย พรอมแจกของรางวัลมากมาย
เชนเดียวกัน
 ทั้งนี้  คำขวัญวันเด็กแหงชาติ  ประจำป  2556  ที่นางสาว
ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบใหเด็กไทย คือ “รักษาวินัย  
ใฝเรียนรู เพิ่มพูนปญญา นำพาไทยสูอาเซียน”

คม
ทพ

ร
นี
น

ห
ความสนใจเขารวมประกวดเปนจำนวนมาก รวมทป ำ
แจกของรางวัลมากมาย และในสวนของศนยพ
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 นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  เปนประธานในพิธิเปดงาน  “มหกรรม
การเกษตร ใตรมพระบารมี” โดยมีนายรักษา  ไมงาม เลขานุการ
ผูอำนวยการองคการสะพานปลา  ใหการตอนรับ  ณ  อุทยาน
หลวงราชพฤกษ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2555 

ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉμÃ ãμ ŒÃ‹Á¾ÃÐºÒÃÁÕÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉμÃ ãμ ŒÃ‹Á¾ÃÐºÒÃÁÕÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉμÃ ãμ ŒÃ‹Á¾ÃÐºÒÃÁÕ

ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨ÓË¹‹ÒÂ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓÊ´ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨ÓË¹‹ÒÂ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓÊ´
áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓá»ÃÃÙ»¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓá»ÃÃÙ»¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨ÓË¹‹ÒÂ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓÊ´
áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³± �ÊÑμÇ �¹éÓá»ÃÃÙ»¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

นายยทธพงศ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ธานในพิธิเปดงาน “มหกรรม
ร รัฐมนตรีชวยวา

งานตลาด อ.ต.ก. เคลื่อนที่สูผูบริโภค 
ครั้งที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค กรมศุลกากร 

เมื่อวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2555

งาน PEA CSR Day 2012 
ณ สำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เม่ือวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555

งานครบรอบสถาปนา ธ.ก.ส. 46 ป 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555
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à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡
à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡

¾Ô¸Õ¶ÇÒÂÊÑμÂ»¯ÔÞÒ³Ï 
 นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ  เพื่อเปน
ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน โดยมีผูอำนวยการ
องคการสะพานปลา และรองผูอำนวยการ เขารวม
ในพิธีดังกลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื ่อวันที่ 3 
ธันวาคม  2555

à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ Port State Measure 
 นายประมวล  รักษใจ รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานปฏิบัติการ เขารวม
ประชุมนานาชาติในหัวขอเร่ือง Port State Measureจัดโดยศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  (SEAFDEC)  โดยมีผูแทนจากกลุมประเทศอาเซียน  ญี่ปุน  และองคการ
อาหารแหงสหประชาชาติ (FAO) เขารวมประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 
12 – 14 พฤศจิกายน 2555

ÁÍº¼ÅÔμÀÑ³±�ÊÑμÇ �¹éÓá»ÃÃÙ»ÀÒÂãμ Œ
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ FMO à»š¹¢Í§¢ÇÑÞ
à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊà·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹ 2556 
 คณะผูบริหารองคการสะพานปลา  มอบ
ผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปภายใตเคร่ืองหมายการคา
FMO ขององคการสะพานปลา แกประธานรัฐสภา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดี
กรมธนารักษ ผูอำนวยการองคการตลาด เนื่องใน
โอกาสเทศกาลปใหม 2556



นอนผิดทนอนผิดท่าอาจทำใหาอาจทำให้เกิดโรคเกิดโรคนอนผิดท่าอาจทำให้เกิดโรค
 ถึงแมการนอนจะมีความสำคัญมากแตการนอนในสภาพ
แวดลอมที่ไมดี  นอนในสถานการณที่ไมควรนอนหรือทานอนที่ไม
เหมาะสมกับสุขภาพของบุคคลผูน้ัน อาจทำใหเปนโรคหรือผูท่ีเปนโรค
อยูแลวอาจทำใหสูญเสียชีวิตจากทานอนท่ีผิดได 

1 .นอนในทานั่ง 
 อุบัติเหตุทางรถยนตหลาย ๆ ราย เกิดจากการท่ีคนขับหลับใน
ในเวลาที่นั่งขับรถอยู  นอกจากนี้การนั่งหลับในรถเมล  มักจะทำให
เกิดอาการปวดราวไปทั่วรางกาย  เนื่องจากรางกายยังอยูในสภาพ
ตอตานแรงโนมถวงของโลก  อาการที่พบบอยคือปวดคอ  กระดูกคอ
เคล่ือนเม่ือรถหยุดกะทันหัน ปวดหลัง  มือชา  ขาชา  มือบวม  ขาบวม
และปวดขอเขา  ปวดหัว  มึนศีรษะ  เมารถ และมีบางรายหนามืด
เปนลมได  ดังนั้นการนอนหลับในทานั่ง  จึงเปนทาที่อันตรายควร
หลีกเลี่ยงอยางยิ่ง 

2.  ทานอนหงาย 
 ปกตินอนหงายเปนทานอนท่ีคนปกตินิยมนอน ขอดีคือตนคอ
จะอยูในแนวเดียวกับรางกายถาไมหนุนหมอน หรือใชหมอนต่ำ แตถา
ใชหมอนสูง 2 - 3 ใบ จะทำใหคอกมมาขางหนาทำใหปวดคอได  
ในทานอนหงายกะบังลมที่คั่นระหวางชองอกและชองทองจะทับอยู
บนปอด ทำใหการหายใจคอนขางลำบากเมื่อเทียบกับทานั่ง จึงไม
เหมาะสมกับผูที่มีโรคปอด  ซึ่งควรหลีกเลี่ยงไดโดยยกสวนบนของ
รางกายใหสูงขึ้นในลักษณะครึ่งนอนครึ่งนั่ง  โดยใชหมอน 2 - 3 ใบ
วางรองดานหลังไว หรือยกพ้ืนเตียงสวนบนใหสูงขึ้น 

3. ทานอนตะแคงซาย 
 เปนทานอนที่ชวยลดอาการปวดหลังได  แตควรมีหมอนขาง
ใหกอดและพาดขาได ขอเสียของการนอนตะแคงซาย คือทำใหหัวใจ
ซึ่งอยูขางซายเตนลำบาก  ในรายที่มีโรคปอดขางขวา  ทำใหหายใจ
ไมสะดวก เนื่องจากปอดขางซายที่ปกติจะขยายตัวไมไดเต็มที่ อาหาร
ในกระเพาะถายังยอยไมหมดกอนเขานอนจะคั่งอยูในกระเพาะทำให
เกิดลมจุกเสียดท่ีกระดูกล้ินปได ซ่ึงเปนตำแหนงของกระเพาะขางซาย
ท่ีติดขัด อาจเจ็บปวดจากการนอนทับเปนเวลานาน และถาหนุนหมอน
ต่ำเกินไป ในทานี้จะทำใหปวดตนคอได เนื่องจากคอตกมาทางซาย  
ซึ่งอาจแกไขไดโดยใชหมอนสี่เหลี่ยมที่มีความสูงเทาความกวางของ
บาซาย ขาขางซายอาจรูสึกชา ถาถูกทับเปนเวลานาน 

4. ทานอนคว่ำ 
 แตกอนเคยเขาใจวาทารกควรใหนอนคว่ำรูปหัวจะทุยสวย  
ไมแบน แตปจจุบันพบวาในประเทศยุโรป หรืออินเดีย ทารกมีโอกาส
เสียชีวิต  เนื่องจากหายใจไมออกจากการที่จมูกหรือปากถูกทับไว  
โดยเฉพาะถานอนคว่ำและดูดนมอยูบนอกมารดา หรือพ้ืนเตียงออนน่ิม
เกินไป นอกจากน้ันยังพบวาน้ำนมอาจขยอนออกมาในทานี้ 

5. นอนดิ้น 
 ที่จริงไมใชทานอนใดทานอนหนึ่ง  คือ  นอนหงาย  นอน
ตะแคงซาย ตะแคงขวา นอนคว่ำ สลับกันไปเชนอยางเด็ก ๆ ที่ชอบ
นอนกล้ิงตัว แตหัวเตียงไปจนถึงปลายเตียง จนอาจตกเตียงไปเลย  
แตทานอนด้ินนาจะเปนทานอนท่ีดีสำหรับผูใหญ เน่ืองจากปรับทานอน
ไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาของการนอนหลับ  เมื่ออายุสูงขึ้นการนอนดิ้น
มักจะนอยลง นอนหลับในทาไหนมักจะตื่นขึ้นมาจากทานั้น จึงทำให
เกิดอาการชาของแขนขาได หรือหายใจไมสะดวก 
 การนอนเปลี่ยนทาบอย ๆ จึงเปนวิธีนอนหลับที่ดี โดยทั่วไป
คนเราจะนอนหลับคืนละประมาณ 3 - 4 รอบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง  
คือนอนหลับไมฝนและฝนสลับกันไป  ขณะท่ีเราฝนกลามเน้ือจะออน
ปวกเปยก ทำใหหายใจลำบาก หรือเกิดภาวะผีอำ คือวางแขนกดทับ
อยูบนทรวงอกจนหายใจขัด แตไมสามารถยกแขนออก ดังน้ันถาทุกคร้ัง
ที่เรารูสึกตัว เมื่อผานภาวะฝนไปแลวในแตละรอบ เราควรจะเปลี่ยน
ทานอนจากทาเดิมเปนอีกทาหน่ึงท่ีสบายข้ึน ไมควรปลอยใหแขนขาชา
เน่ืองจากถูกทับจนขาดเลือด หรือไมไดขยับตลอดคืน 
 ทานอนตะแคงขวาเปนทาที่ดีที่สุด  ถาเทียบกับการนอนหลับ
ในทาอื่น ๆ  เพราะหัวใจเตนสะดวกและอาหารจากกระเพาะถูกบีบ
ลงลำไสเล็กไดดี ทำใหไมค่ังคางอยูในกระเพาะอาหารนานเกินไป และ
เปนทานอนที่ชวยบรรเทาอาการปวดหลังได แตขอเสียคือ อาจทำให
เจ็บ ปวดหัวไหลขวา ปวดคอถาใชหมอนต่ำเกินไป หายใจไมสะดวก  
ถาปอดขางซายมีปญหา  และขาขางขวาถูกทับจนชาได 
 การนอนหลับเปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพื่อใหมีสุขภาพ
ที่ดี ดังนั้นจึงควรปฏิบัติใหถูกตอง เชนเดียวกับการปฏิบัติตนในเวลา
ตื่นนอน 

Ë¹ŒÒμ ‹ÒË¹ŒÒμ ‹Ò§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒË¹ŒÒμ ‹ÒË¹ŒÒμ ‹Ò§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
5 ท ท่านอนอันตราย  านอนอันตราย  

ขอมูล : http://www.healthcorners.com
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ผูชายก็ผูชายก็วัยทองวัยทองนะนะผูชายก็ก็วัยทองนะนะ
ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 อาการรอนวูบวาบ หวุดหงิดงาย เหง่ือออกผิดปกติท้ัง ๆ
ที่อากาศไมรอน แถมยังขี้หลงข้ีลืม อาการเหลาน้ีเปนภาวะท่ีทาง
การแพทยเรียกวา  “วัยทอง”  ซึ่งเปนอาการของผูที่เขาสูการ
เปลื่ยนแปลงของคนสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 40 ป ขึ้นไป ซึ่งอาการ
เหลานี้ไมไดจำกัดวาจะมีเพียงผูหญิงเทาน้ันที่เปน
 ผศ.นพ.พันธศักดิ์   ศุกระฤกษ  แพทยผูเชี่ยวชาญดาน
เวชศาสตรวัยยุวัฒน ศูนยสงเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล ไดแนะนำคุณผูชายวัยทองให
เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปองกันรักษาอยาง
ถูกวิธี เพื่อใหอาการเหลาน้ีไมเปนเรื่องท่ีนาเบื่ออีกตอไป
 การกาวเขาสูวัยทองในผูชายสวนใหญเกิดขึ้นจากการ
คอย ๆ  สูญเสียฮอรโมนทางเพศ ปกติแลวระดับฮอรโมน
เทสโทสเตอโรนในเพศชายจะเริ่มสูงขึ้นในชวงวัยรุนและเพิ่มขึ้น
สูงสุดในชวงอายุ 20 – 30 ป หลังจากน้ันจะเร่ิมลดระดับลงเม่ือมี
อายุประมาณ  35 – 40  ป  การผลิตฮอรโมนเทสโทสเตอรโรน
ในผูชายจะคอย ๆ ลดลงอยางชา ๆ ประมาณปละ 2% โดยเฉพาะ
ในผูชายที่ไมคอยใสใจดูแลสุขภาพ  กินอาหารที่ไมมีประโยชน  
ไมออกกำลังกายจะสงผลใหการผลิตฮอรโมนลดลงกอนวัยอันควร
นอกจากน้ันยังเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การบำบัดดวยเคมี  
การกินยาปฏิชีวนะเปนระยะเวลายาวนาน  หรือการขาดธาตุ
สังกะสี  หรือการใชสารประเภทสเตียรอยดในการเสริมสราง  
หรือเรงการฟนฟูกลามเนื้อ
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 อาการท่ัวไปท่ีมักพบในผูชายวัยทอง มักมีอาการออนเพลีย
กลามเนื้อออนแรง  ไขมันเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ  จากงานศึกษาวิจัยทั ่วโลกตางชี ้ช ัดวา  ฮอรโมน
เทสโทสเตอโรนเปนฮอรโมนสำคัญตอการทำงานในทุกสวนของ
รางกาย  การมีระดับฮอรโมนที่ต่ำลงกอใหเกิดภาวะไขมันใน
เสนเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หัวใจเตนผิดจังหวะ  
เสนโลหิตในสมองแตก โรคเบาหวาน และกลุมอาการที่เรียกวา  
Metabolic Syndrome หรือโรคอวนลงพุง นอกจากนี้ยังอาจ
สงผลตอสุขภาพจิตและสภาวะพฤติกรรมดวย
 สำหรับการรักษานั้นสามารถทำไดโดยการปรับ หรือการ
เพิ ่มระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรนใหกลับเขาสู ระดับปกติ  
โดยสวนใหญแพทยจะใหฮอรโมน ซึ่งสกัดมาจากมันเทศดวยการ
รับประทาน  แตในกรณีผูปวยที่พบความบกพรองของฮอรโมน
ขึ้นรุนแรง การฉีดฮอรโมนเขากลามเนื้อจะใหผลลัพธที่ดีกวาและ
เห็นผลไดเร็วกวา ซึ่งจะมีผลดีอื่น ๆ ตามมาอีกดวย เชน สามารถ
กระตุนการผลิตเซลลเม็ดเลือดแดงใหมีจำนวนมากขึ้น นอนหลับ
ไดดีขึ้น  พละกำลังเพิ่มขึ้น  มีความสามารถในการจดจำและมี
สมาธิดีข้ึน นอกจากน้ีฮอรโมนเทสโทสเตอโรนยังสามารถชวยฟนฟู
ผูปวยจากโรคพารกินสัน  หรือโรคอัลไซเมอร  ทั้งยังชวยเสริม
การทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายอีกดวย
 หากเรารูทันวัยทองแลว ควรเขาไปรับคำปรึกษา ดูแลรักษา
ใหเหมาะสมและตรงจุด จะชวยฟนฟูใหรางกายมีสุขภาพที่ดีและ
มีชีวิตที่ยืนยาวตอไป 


