ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 11 ประจาเดือน มีนาคม 2560
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 3

มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทับ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ
สมเด็จพระศรีสุราลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) ประสูติ ณ วันจันทร์
เดือน 4 แรม 10 ค่า ปีมะแม ตรงกับ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช
2330 มีพระนามเดิมว่า “พระองค์ชายทับ”
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ประช ุมชี้แจงแนวปฏิบตั ิ

สถาบันภาษาและการศึกษานานาชาติจดั โครงการ
พัฒนาศักยภาพบ ุคลากร รนุ่ ที่ 2

ผศ.ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
ผศ.ดร.ประเสริฐ ภูเ่ งิน รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3
เกียรติเดินทางไปเป็ นประธานในพิธีเปิ ดโครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่
อาคาร 50 พรรษา มหาวิชาลงกรณ
การทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ รุน่ ที่ 2 สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
โดยมี ผศ.สมศักดิ์ เทศสวัสดิว์ งศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ ราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องศึกษาด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่ า ด้ ว ย ก าร ปร ะเ มิ น ผล ก ารปฏิ บั ติ ง าน ข อ งพนั ก งาน ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ดร.แวววลี แววฉิ ม พลี ผู้ช่ ว ยคณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็ นวิทยากรในครัง้ นี้
ทั้งนี้ นายชินวร ศิริบุตร รักษาการในต าแหน่ง ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล ได้อธิบายและชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ นการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในรอบที่ 1/2560 และรอบที่ 2/2560

วันพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
จ.ชัยภ ูมิประชมุ คณะอนกุ รรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ระดับจังหวัด

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ โดย อาจารย์คุ ณั ญ ญาฐ์
คงนาวัง ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและวัฒ นธรรม
เป็ นตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย เข้า ร่ ว มประชุ ม คณะอนุ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ มตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ
โดยมี นายชู ศัก ดิ์ ตรี ส าร ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ชัย ภูมิ เป็ น
ประธานการประชุมคณะอนุ กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการนานโยบาย และ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)
ไปสู่การปฏิบตั ิในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ให้
สอดคล้อ งกับ นโยบายรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ใ น
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ ก า หน ดจั ด ง า น รั ฐ พิ ธี เ นื่ อ งใ น
วัน พระบาทสมเด็ จ พระนั ่ง เกล้า เจ้า อยู่ หัว เพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ท่าน โดยมีนายชูศักดิ์ ตรี สาร
ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ชั ย ภู มิ เป็ นประธานในพิ ธี เมื่ อ วัน ที่ 31
มี น าคม 2560 ณ หอประชุ ม อนุ ส รณ์ 186 ปี เจ้า พ่ อ พญาแล
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นาโดย ผศ.ดร.สุภธัชวุฒิ ตูพ้ จ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการ
ในตาแหน่ งผูอ้ านวยการกองกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ วางพาน
พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
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นิทรรศการโภชนาการและโภชนบาบัด
การที่จะทาให้ “หาย” จากอาการปวดอย่างถาวรนั้น คือ การ
รักษาที่สาเหตุของปั ญหา ให้สภาพของกระดูกและข้อ กล้ามเนื้ อ และ
เส้นประสาท คืนสู่สภาวะปกติ และดีกว่าปกติ เพือ่ เป็ นการป้องกันไม่ให้
กลับมาเกิดอาการปวดอีก วิธีการรักษาดังกล่าวเรียกว่า Active Therapy
เป็ นการรักษาในเชิงป้องกันทีส่ าเหตุ ซึง่ เป็ นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ชั ย ภู มิ
จัดนิ ทรรศการโภชนาการและโภชนบาบัด เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน
และความมัน่ คงทางอาหาร ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
เมื่ อ วัน ที่ 27 มี น าคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในงานนิทรรศการมีกจิ กรรมสันทนาการ
ทีจ่ ดั ขึ้ นโดยนักศึกษาพร้อมร่วมรับประทานอาหารว่าง

Office Syndrome โรคยอดฮิตคนทางาน
อาการปวดโดยทัว่ ไปที่เกิดขึ้ นนั้น เกิดจากสาเหตุหลัก 3
ประการ คือ กระดูกและข้อ เส้นประสาท และกล้ามเนื้ อ ซึ่ง
ทางานประสานกันอยู่ โดยอาการปวดที่เกิดจากกระดูกและข้อ
อาทิ ขยับแล้วมีเสียงกรอบแกรบ ขยับแล้วเจ็บเสียวแปลบๆ คอยืน่
ไปข้างหน้า หลังค่อม หลังทรุด กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลัง
แอ่นงอ อาการปวดทีเ่ กิดจากเส้นประสาท อาทิ กล้ามเนื้ อไม่คอ่ ย
มีแรง ชา กล้ามเนื้ อกระตุก

เทคนิคการยืดเส้นยืดสายระหว่างทางาน
1. การบริหารกล้ามเนื้ อคอ เริ่มจากน ามือข้างซ้ายอ้อมไปจับ
ศีรษะด้านขวา ดึงมาทางด้านซ้ายจนรูส้ กึ ตึง นับ 1-10 สลับใช้มอื ข้างขวา
นับ 1-10 เช่นเดียวกัน จากนั้ นประสานมือบริเวณท้ายทอย ดันไป
ด้านหน้าจนรูส้ กึ ตึง นับ 1-10
2. การบริหารกล้ามเนื้ อหัวไหล่ สาหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหาเรือ่ งของการ
ปวดไหล่เป็ นประจา โดยยกไหล่ขนไปจนสุ
ึ้
ด แล้วเกร็งค้างไว้ นับ 1-10
การกดไหล่ลงไปให้สดุ แล้วเกร็งค้างไว้ นับ 1-10
3. การบริหารกล้ามเนื้ อด้านหน้าอก และแก้ปัญหาไหล่หอ่ ให้ลกุ
ขึ้ นยืน จากนั้นนามือประสานกันด้านหลัง ค่อยๆ ยกขึ้ นมาจนถึงระดับที่
เรารูส้ กึ ว่าตึง นับ 1-10 การยืดด้านหลัง โดยการกอดตัวเองให้แน่นทีส่ ดุ
ให้มอื ไขว้กนั เยอะทีส่ ดุ โดยเอามือโอบด้านหลังของตัวเองให้มากทีส่ ดุ นับ
1-10

4. การบริหารบริเวณช่วงสะโพก บางคนมีปัญหาปวดบริเวณ
สะโพก ชาลงเท้า ชาลงขา จะสามารถบริหารท่านี้ ได้ดี ท่าบริหารนี้ จะช่วย
อาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้ อ อาทิ ปวดเมือ่ ย อ่อนล้า บริหารกล้ามเนื้ อบริเวณสะโพก ซึง่ มักจะไปกดทับเส้นประสาททาให้รสู้ ึก
เพลีย ตึง ยึด ปวดขึ้ นไปที่ขมับ กล้ามเนื้ ออักเสบ พังผืดสัง่ สม มีปัญหาได้ ทาโดยยกเท้าซ้ายขึ้ นมาวางทับเหนื อเข้าขวา จากนั้นเอนตัว
บริเวณกล้ามเนื้ อ รวมไปถึงอาการปวดกล้ามเนื้ อต้นคอ ร้าวขึ้ นไป มาด้านหน้า จะรูส้ ึกบริเวณต้นขาด้านซ้ายนับ 1-10 จากนั้นสลับเท้า
ด้านขวา
บริเวณขมับ ปวดไปทีก่ ระบอกตา ซึง่ เข้าใจผิดว่าเป็ นไมเกรน
5. การบริหารกล้ามเนื้ อด้านข้าง ยืดมือขึ้ นบนสุดประกบกัน
จากนั้นเอนตัวทางด้านซ้าย นับ 1-10 จากนั้นเอนตัวมาด้านขวา นับ 11. การรักษาทีส่ าเหตุของโรค คือ ผ่าตัด และการไม่ผา่ ตัด 10 ท่าบริหารดังกล่าวควรทาบ่อยๆ ประมาณ 1-2 ชัว่ โมงต่อครั้ง เพื่อ
2. การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ อาทิ การกินยา ฉีดยา เป็ นการยืดกล้ามเนื้ อมัดหลักๆ ในร่างกาย สละเวลา 3-5 นาที เพื่อ
ซึง่ คนไทยหลายคนคิดว่าเมือ่ ไม่มอี าการแล้ว แปลว่า “หาย” ใน สุขภาพร่างกายทีด่ แี ละแข็งแรง
ความเป็ น จริงแล้ว การไม่มีอาการนั้น อาจจะไม่ได้หายจาก
อาการปวดอย่างถาวร
แนวทางการรักษา แบ่งออกเป็ น
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