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เ นื่ อ ง ใ น ว โ ร ก า ส ต ร ง กั บ วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2557 พสกนิกรพรอม
ใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมา “ศิริราช" เพื่อเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับ
เสด็จ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และตางพรอม
ใจกันเปลงเสียงทรงพระเจริญ นอกจากนี้ พสกนิกรทุกหมูเหลาทั่วประเทศ ยัง
รวมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา อยางพรอมเพรียง และ
เหนือกวาอื่นใด ประชาชนชาวไทย ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว ขอให ท รงหายจากพระอาการประชวร มี พ ระพลานามั ย แข็ ง แรง
สมบูรณ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เปนหลักชัยใหกับคนไทยตลอดไป

ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ เราพบกันอีกเชนเคยนะคะกับ Digital Library News ขึ้นปที่ 14 ฉบับที่ 77 และเปนฉบับสงทายปเกา ตอนรับปใหม
แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนปเกา หรือปใหม ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศก็ยังไมลืมที่จะยังคงเลือกสรรความรู ขาวสาร ตลอดจนสาระ
นารูตางๆ มานําเสนอใหแกผูอานในหลากหลายเรื่องราวอยางตอเนื่องเชนเคยคะ เริ่มดวย “นิทรรศการ ๘๗ พรรษา มหาราชา” ทางสํานัก
ทรัพยากรสารสนเทศ ไดคัดเลือกหนังสือ/วิดีโอคลิป/DVD/VCD และอีกมากมายที่เกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาจัดแสดง
โชวที่บริเวณทางขึ้นชั้น 2 ของสํานักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ (โดยเฉพาะ
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง พระมหาชนก ฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น ซึ่งกําลังจัดฉายในโรงภาพยนตรอยูใน
ขณะนี้ เป นที่ก ลาวถึง เลยทีเ ดีย ว)โครงการพระราชดํ า ริ รวมถึง พระอัจ ฉริ ภาพในดานต างๆ ทั้ งในดา นการดนตรี ในด านทั ศนศิล ป
(จิตรกรรม) ดานการถายภาพ ดานการกีฬา ดานการศึกษา ตลอดจนโครงการพระราชดําริตางๆ ที่พระองคทรงศึกษาคนควา สงผลให
นานาชาติทั่วโลกตางยอมรับ และไดรับการประกาศสดุดีพระเกียรติคุณมากมาย อันนํามาสูการถวายรางวัลและเกียรติยศตางๆ มากกวารอย
รางวัล อาทิ ลาสุดในพ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Humanitarian Soil Scientist หรือ
“นักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยชาติ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญและสนับสนุนในดานการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรดินมาอยางตอเนื่อง จนเปนที่ประจักษตอ สาธารณชนและเปนที่ยอมรับอยางเปนรูปธรรมทั้งในประเทศและนานาประเทศ และยัง
ทรงเปนผูนําประเทศพระองคแรกที่ไดรับการทูลเกลาถวายรางวัลนี้ อยาลืม! นะคะ เดินเขามาแลวสนใจแวะชื่นชม“นิทรรศการ ๘๗
พรรษา มหาราชา” กันไดคะ
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และอีกเรื่องสําหรับผูใชบริการทานใดที่ชื่นชอบภาษาญี่ปุน ทางเราก็มีมานําเสนอเชนกันคะ ไมวาจะเปน วีซีดี MP3 ที่มาพรอม
กับหนังสือชื่อ “สีสันภาษาญี่ปุน” ซึ่งเนื้อหาภายในแผนวีซีดี จะกลาวถึงการสื่อสาร คําที่เลียนเสียงธรรมชาติ และคําเลียนเสียงลักษณะ
ทาทาง คําพูดแสดงการรับรู คําทักทายและคําเรียกผูที่ไมรูจักกัน คําเลียนเสียงและคําแสดงสภาพ คําแสดงสภาพ
ลักษณะเกี่ยวกับคน ถามตอบภาษาญี่ปุน ซึ่งเปนการตอบคําถามการใชภาษาญี่ปุนที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและมารยาทของชาวญี่ปุน และวีซีดีอีกแผน ซึ่งก็มาพรอมกับ
หนังสือ เชนกันชื่อ “ภาษาญี่ปุนสํา หรับ ผูเ ริ่มตน ” ซึ่งแผ นนี้จะสอนในเรื่อ งของ
ไวยากรณภาษาญี่ปุนโดยผานคําอธิบาย ประโยคตัวอยาง และรูปภาพประกอบที่เขาใจ
งาย นอกจากนี้ยังไดอธิบายวิธีการเขียนภาษาญี่ปุน สําหรับผูเริ่มตนเรียนรูภาษาญี่ปุน ที่สําคัญเนื้อหาจะชวยปู
พื้นฐานที่มั่นคงใหกับผูที่เริ่มศึกษาภาษาญี่ปุนเปนอยางดี... ใครที่สนใจก็เชิญมาหยิบยืมกันไดที่แผนกสื่อโสตทัศนนะคะ

ขาวนารู
ยางเขาปลายปอากาศก็เริ่มหนาวและใกลชวงงานเทศกาลปใหมแลว ทางศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดรวบรวมเรื่องนารูเกี่ยวกับ
ภาวะปวดประจําเดือนมาใหผูอานไดรูจักมากขึ้น ภาวะปวดประจําเดือน คือ อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องจากการมีประจําเดือน สามารถพบใน
เด็กวัยรุนรอยละ 90 สตรีทั่วไปรอยละ 50 โดยที่รอยละ 10 - 20 จะมีอาการปวดที่รุนแรงและรบกวนชีวิตประจําวัน อาการปวดมักเกิดขึ้นใน
ชวงหนึ่งถึงสองวันแรกของการมีประจําเดือน ซึ่งปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะปวดประจําเดือน ไดแก การมีประวัติปวดประจําเดือนใน
ครอบครัว, อายุนอยกวา 30 ป, มีประจําเดือนมากอนอายุ 12 ป, ดัชนีมวลกายนอยกวา 20 หรือมากวา 30, ยังไมมีบุตร, สูบบุหรี่, รอบ
ประจําเดือนนาน ประจําเดือนมาในปริมาณมากและยาวนาน, มีกลุมอาการกอนมีประจําเดือน, เคยมีภาวะอุงเชิงกรานอักเสบ, มีภาวะ
ซึมเศราหรือวิตกกังวลงาย ผูปวยอาจมีอาการอื่นรวมดวยเชน ลําไสทํางานผิดปกติ, ปวดหลัง, ปวดกลามเนื้อ, แสบรอนบริเวณปากชอง
คลอด, ปวดศีรษะเรื้อรัง หรือ ออนเพลีย อยางไรก็ตาม การรักษาภาวะปวดประจําเดือนแบบปฐมภูมิในเบื้องตนแนะนําใหใชยาในการ
รักษา ไดแก ยาแกปวด ลดการอักเสบ เพื่อลดระดับของพรอสตาแกลนดินส ทําใหการหดเกร็งของกลามเนื้อมดลูกลดลง สามารถลดอาการ
ปวดไดประมาณรอยละ 40 ซึ่งแนะนําใหรับประทานในชวงแรกของการมีประจําเดือนเทานั้น
สําหรับสตรีที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ, หอบหืด, แพยากลุมแอสไพริน, ตับทํางานไมปกติ หรือมีแผลในกระเพาะอาหารควร
หลีกเลี่ยงการใชยากลุมนี้ ยาคุมกําเนิดสามารถลดอาการปวดประจําเดือนไดประมาณรอยละ 50 โดยเลือกใชเปนยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมน
รวม ซึ่งประกอบไปดวยฮอรโมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ซึ่งอยูในรูปแบบเม็ดรับประทาน, หวงวงแหวนสําหรับใสในชองคลอด
หรือเปนฮอรโมนชนิดเดี่ยวซึ่งมีแตฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเพียงตัวเดียว อยูในรูปแบบยาฉีดคุมกําเนิด, หลอดยาฝงเขาใตผิวหนัง หรือเปน
หวงอนามัยสําหรับใสในโพรงมดลูก เปนตน การรักษาแบบแพทยทางเลือก ไดแก การใชวิตามิน B1, B6, B12, E หรือ อาหารเสริมที่มี
แมกนีเซียม, Fish oil อาจชวยไดแตจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยที่มากกวานี้, การเลนโยคะ, การฝงเข็มก็อาจชวยลดภาวะปวดประจําเดือนได
เชนกัน
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”
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