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องค์การสหประชาชาติก าหนดให้ทกุวนัที่ 1 ตลุาคมของทกุปี เป็น "วนั
ผู้สงูอายสุากล" หรือ "International Day of Older Persons" โดยก าหนดขึน้
เป็นครัง้แรกในวนัที่ 1 ตลุาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมของ
องค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ( พ.ศ. 2533) ทัง้นี ้ เมื่อปี พ.ศ. 2525
องค์การสหประชาชาติได้เคยจดัประชุมสมชัชาโลกเกี่ยวกับผู้สงูอายุ ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของค าว่า "ผู้สงูอาย"ุ ว่า
ผู้สงูอายุ คือ บคุคลที่มีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปทัง้ชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ ผู้สงูอายุตอนต้น คือ บคุคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทัง้ชายและหญิง และ
ผู้สงูอายตุอนปลาย คือ บคุคลที่มีอายุ 70 ปีขึน้ไปทัง้ชายและหญิง

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ล้วนให้ความส าคัญกบัวัยสงูอายเุป็นอย่างมาก
และมีการก าหนดวนัส าคญันีเ้พื่อเฉลิมฉลอง และตระหนักถงึคณุงามความดี
ของผู้สงูอายุ อย่างเช่น “วนัผู้สงูอายแุห่งชาติ" (National Grandparents Day)
ของที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ขณะที่ประเทศญ่ีปุ่ นเองก็มี
วนัให้ความเคารพต่อผู้สงูอายเุช่นกนั (Respect for the Aged Day) ซึง่ตรง
กบัวนัจนัทร์สปัดาห์ที่ 3 ของเดือนกนัยายนของทกุปี ส าหรับในประเทศไทยได้
ตระหนกัถงึคณุค่าของผู้สงูอายเุช่นกนั โดยรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสลูานนท์
ได้ก าหนดให้วนัที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึง่ถือเป็นวนัสงกรานต์ และวนัปีใหม่
ของไทยเป็นวนัผู้สงูอายแุห่งชาติ พร้อมกบัได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดงานวนั
ผู้สงูอายแุห่งชาติ มีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ร่วมกนักบัหลาย
หน่วยงานร่วมกนัจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ

และนอกจากการก าหนดให้วนัที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวนัผู้สงูอายุ
แห่งชาติแล้ว คณะกรรมการจัดงานวนัผู้สงูอายแุห่งชาติยงัได้ก าหนดให้ "ดอก
ล าดวน“ เป็นสญัลกัษณ์ของผู้สงูอายุด้วย ซึง่สาเหตทุี่คณะกรรมการจัดงานวนั
ผู้สงูอายแุห่งชาติเลอืก "ดอกล าดวน“ เป็นสญัลกัษณ์ของผู้สงูอายุ เนื่องจาก
ต้นล าดวน หรือหอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) ซึง่เป็นไปตามชือ่
ไทยพืน้เมือง และมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne clavipes. จดัอยู่
ในวงศ์ Annonaceae. เป็นพืชยืนต้น ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คอยให้ความร่มเย็น ล าต้นของล าดวนมีอายุ
ยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสเีหลอืงนวล กลิน่หอมเย็น กลบีแข็งแรงไม่ร่วงง่าย
เปรียบเหมือนกบัผู้ทรงวยัวฒุิที่คงคณุธรรมคุณงามความดีให้กบัลกูหลานไว้
เป็นแบบอย่างสบืต่อไป
แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/52461
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ส านักบริการคอมพวิเตอร์จัดโครงการสัมมาทฐิิเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
เร่ือง “การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคออฟฟิศซนิโดรมจากการท างาน”

เมื่อวนัพธุที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการสมัมาทิฐิเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง “การให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคออฟฟิศซินโดรมจากการท างาน” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5
อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดย คุณธีรศกัด์ิ สมใจ และคุณณัฐกานต์ อินท
ประเทศ นกักายภาพบ าบดั โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

โรคออฟฟิศซินโดรม คือกลุม่อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้จากการท างานในส านกังาน โดยเป็นการเจ็บป่วยที่
เกิดขึน้จากการสะสมของพฤติกรรม ท่าทางการท างานในอิริยาบถเดิม ๆ ของผู้ปฏิบติังานเป็นระยะเวลานาน ประกอบ
กบัความเครียดและความกดดนัจากการท างาน รวมถงึสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่เหมาะสมกบัผู้ปฏิบตังิาน

สาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรม
1. นัง่ท างานด้วยท่าทางซ า้ ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ชัว่โมงต่อวนั
2. ท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น นัง่หลงัค่อม หรือก้มเงยมากเกินไป
3. สภาพแวดล้อมหรืออปุกรณ์การท างานไม่เหมาะสม
4. สภาพร่างกายที่อาจสง่ผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียด การอดอาหาร พกัผ่อนไม่เพียงพอ
กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคออฟฟิศซินโดรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี ้
1. อาการเจ็บป่วยสะสม (Repetitive Strain Injury) การเจ็บป่วยสะสมของกล้ามเนือ้ ตงึตวั ชา เกร็ง ปวด อกัเสบ

และถกูกดทบัจนกลายเป็นอาการเรือ้รัง
2. อาการเมื่อยล้าดวงตา (Computer Vision Syndrome) การเมื่อยล้าบริเวณดวงตาที่เกิดจากการ

ใช้สายตาในการท างานเป็นระยะเวลานาน
ระยะที่ 1 ของโรคออฟฟิศซินโดรม จะมีอาการปวดล้าในระหว่างการท างาน อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ โดย

อาการจะลดลงเมื่อละเว้นการท างาน หรือพกัผ่อน แนวทางในการรักษาในระยะที่ 1 นี ้ ควรท างานและสลบักบัการพัก
เป็นระยะ ๆ ยืดกล้ามเนือ้ นวดผ่อนคลาย ออกก าลงักาย

ระยะที่ 2 ของโรคออฟฟิศซินโดรม อาการปวดจะเห็นได้ชดัเจนตัง้แต่เร่ิมปฏิบติังาน อาการไม่ลดลงหลงันอน
พกั รบกวนการพกัผ่อน ลดทอนความสามารถในการปฏิบติังาน แนวทางในการรักษาในระยะที่ 2 นี ้ ควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท างาน ออกก าลงักาย และรับการรักษาที่ถกูต้อง
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ระยะที่ 3 ของโรคออฟฟิศซินโดรม จะมีอาการปวดมาก แม้จะท างานเพียงเบา ๆ และมีอาการรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง พกัผ่อนแล้วก็ไม่ทเุลา จะมีอาการชัดเจน และคงอยู่ตลอดเวลา แนวทางในการรักษาในระยะที่ 3 นี ้ ควรพกั
หรือปรับเปลีย่นงาน และเข้ารับการรักษาที่ถกูต้อง

โรคทางกระดูกและกล้ามเนือ้ท่ีเกิดจากโรคออฟฟิศซินโดรม จะมีอาการต่าง ๆ เช่น กล้ามเนือ้อกัเสบเรือ้รัง
เอ็นรัดข้อมืออักเสบ เส้นประสาทตงึตวั กล้ามเนือ้แขนอกัเสบ เอ็นกล้ามเนือ้อกัเสบ นิว้ลอ็ค ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนือ้
บริเวณฐานนิว้โป้งอกัเสบ ปวดหลงัจากท่าทางผิดปกติ หลงัยดึติดในท่าต่าง ๆ

การป้องกันและรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ การออกก าลงักาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัด
สภาพแวดล้อมตามหลกัการยศาสตร์ การรักษาด้วยยาชนิดต่าง ๆ เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนือ้ การรักษาด้วย
ศาสตร์ทางเลอืกต่าง ๆ เช่น การฝังเข็ม นวดแผนไทย และการรักษาด้วยกายภาพบ าบดั

การปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน เช่น แสงสว่าง
เสยีง ลกัษณะงาน อปุกรณ์และเคร่ืองมือ เช่น ขนาดและต าแหน่งที่เหมาะสม ลกัษณะการท างาน เช่น พฤติกรรมการ
ท างาน การจดัท่าทางและอิริยาบถต่าง ๆ ในระหว่างการท างาน

วิธีการแก้ปัญหาทางการยศาสตร์เบือ้งต้น ได้แก่ การหลีกเลี่ยงท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการท างาน การ
ท างานเป็นระยะเวลานาน การท างานซ า้ ๆ แบบต่อเนื่อง และการใช้แรงที่ไม่สมมาตร โดยจดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือให้
เหมาะสม และปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมในการท างาน
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น่ังกันเป็นสบิ ท าไมโดนยุงกัดอยู่คนเดยีว?

เมืองร้อนอย่างบ้านเรา อีกหนึง่สิง่ที่สร้างความร าคาญให้กับหลายคน คงจะหนีไม่พ้น “ยงุ” โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน
อากาศชืน้ ๆ แบบนี ้ แล้วเคยไม๊ นัง่คยุกนัอยู่เป็นสบิคน แต่ท าไมบางคนโดนยงุกดัอยู่คนเดียว? เราลองไปดสูาเหตทุี่ท าให้
บางคนเป็นตวัดงึดดู “ยงุ” นัน้มีอะไรบ้าง

จากการทดลองพบว่า การด่ืมเบียร์ 3 กระป๋อง จะดงึดูดแมลงได้ถงึ 30เปอร์เซ็นต์ ถงึแม้จะยงั
ไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าท าไมถงึเป็นเช่นนัน้ มีการสนันิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะอณุหภูมิร่างกายที่สงูขึน้จากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ หรืออาจจะเป็นเพราะเคมีใต้ผิวหนงัที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หลงัจากที่ร่างกายได้รับแอลกอฮอล์
ท าให้เป็นตวัดงึดดูให้ยงุเข้าหานัน่เอง

จากการวิจยัพบว่า ผู้ที่ตัง้ครรภ์จะดงึดดูยงุได้มากกว่าคนทัว่ไปถงึสองเท่า นัน่อาจจะเป็นเพราะว่า ใน
ลมหายใจของคนตัง้ครรภ์ จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าคนปกติถงึ 12 เปอร์เซ็นต์กนัเลยทีเดียว แถมอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้ที่ตัง้ครรภ์นัน้ ยงัสงูกว่าบคุคลธรรมดาถงึ 1.26 องศาฟาเรนไฮซ์อีกด้วย

ยุงจะสามารถตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาได้ในระยะไม่เกิน 10
เมตร จงึเป็นเหตผุลที่ท าให้คนตัวใหญ่ มีอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า จงึท าให้ดงึดดูยุงเข้าหาคนตวั
ใหญ่ได้มากกว่าคนตวัเล็ก

ยงุจะสามารถตรวจจบัรังสีความร้อนได้ หากร่างกายมีอุณหภูมิที่สงูขึน้ ก็จะเป็น
สญัญาณเรียกยงุได้ นัน่หมายความว่าการออกก าลงักายก็เช่นกนั เพราะหลงัจากการออกก าลงักาย อณุหภุมิในร่างกาย
ที่สงูขึน้ รวมไปถงึก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารเคมีบางชนิด เช่น กรดแลคติก (ซึง่กล้ามเนือ้จะสร้างขึน้หลงัจากการ
ออกก าลงักาย) ล้วนแต่เป็นสาเหตใุห้ยงุเข้าหาทัง้สิน้

กลิน่ตวัของมนษุย์จากสารเคมีนบัร้อยชนิดจะดงึดูดยุงโดยเฉพาะยงุที่เป็นพาหะ
ของเชือ้มาลาเรีย และย่ิงเป็นกลิน่เท้าที่มาจากกรดคาร์บ๊อกซิลกิ ซึง่เกิดจากเชือ้แบคทีเรียที่เท้า ก็จะยิ่งดงึดดูยุงได้ดีหนกั
ขึน้ไปอีก หากลองสงัเกตดู ใครที่ชอบโดนยงุกดัเท้าบ่อย ๆ ลองก้มดมเท้าตวัเองดนูะ

แหลง่ข้อมลู : http://variety.teenee.com/foodforbrain/78057.html
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ยกระดับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธ์ุไทยสู่มาตรฐานสากล

รศ.ดร.วิน ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี และ รศ.ดร.จนิดาวรรณ สิรินทวิเนติ

ทีมนกัวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ริเร่ิมแนวความคิดในการศึกษา เร่ือง “ระบบภูมิคุ้มของจระเข้” จนพบว่า
เลอืดของจระเข้มีสว่นช่วยในการเสริมภูมิต้านทานแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคทางเดินอาหารในหนทูดลอง เสริมสร้างฮีโม
โกบิลของหนทูี่มีสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก และช่วยให้หนมูีค่าฮีโมโกบิลในเลอืดสงูขึน้ภายใน 4 สปัดาห์
ด้วยความร่วมมือกบัภาคเอกชนทีมนกัวิจยัได้เร่ิมการศึกษาวิจัยตัง้แต่ พ.ศ. 2540 ใช้เวลาหลายปี จงึค้นพบถงึ
คณุสมบติัที่มีอยู่ในเลอืดจระเข้ที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต เสริมการสร้างเกลด็เลอืด ท าให้เม็ดเลอืด
แดงแข็งแรง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกนัของร่างกาย ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลอืด บรรเทาอาการหอบหืดและเหนื่อยง่าย ช่วยให้
สเปิร์มของผู้ชายและเสริมสร้างไข่ในผู้หญิงให้แข็งแรง

ผลจากการพฒันางานวิจัยของทีมนักวิจัยมาเป็นล าดบั จึงส าเร็จเป็นผลติภัณฑ์เสริมอาหารเลอืดจระเข้แคปซูล
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และได้รับการอนุมติัรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) พ.ศ. 2552 เป็นรายแรกของประเทศไทยและของโลก ที่ทีมวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สามารถประยุกต์
น าเลอืดจระเข้มาใช้ได้จริงทางอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม

จากผลการวิจัย ได้ท าการต่อยอดสูก่ารผลติในเชิงพาณิชย์ร่วมกบัภาคเอกชน โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาให้กบับริษัท ซี เอส จี โปรดกัส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ให้ค าแนะน า วางระบบการผลติและแผนการ
ควบคุมคุณภาพ สง่เสริม Start-up อตุสาหกรรมพรีเม่ียมของผลติภัณฑ์ “เลอืดจระเข้แคปซูล” เป็นการยกระดบั
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พฒันาผลติภัณฑ์สูส่ากล ตามหลกัเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติอาหาร (GMP)
วิเคราะห์อนัตรายจดุควบคมุวิกฤต (HACCP) และระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต (ISO) ซึง่ผลติภัณฑ์ “เลอืดจระเข้
แคปซูล” ได้ผ่านการประเมินคณุภาพมาตรฐานดงักลา่ว จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพแล้ว

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=47551
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