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ชีีวิิตดีี by hhc Thailand
A Community for a Better Living

hhc Thailand มีีจุุดเริ่่�มีต้้นมีาจุากปริ่ัชญาในการิ่ทำำาธุุริ่ก่จุของบริ่่ษััทำ 
เอไซ ปริ่ะเทำศญี�ปุ�น ซ่�งก็คืือ “hhc (human health care)” อันเป็นปริ่ัชญา
ในการิ่ดำาเนน่ธุุริ่ก่จุของบริ่ษ่ัทัำ เอไซ ในทุำกๆ ปริ่ะเทำศด้วยเช่นกนั โดยมีพีันัธุก่จุ
สำำาคืัญคืือ การิ่ให้้คืวามีสำำาคืัญต้่อผู้้้ป�วยและคืริ่อบคืริ่ัวของผู้้้ป�วยเป็นอันดับ
แริ่ก พัริ่้อมีทำั�งคืวามีมีุ่งมีั�นในการิ่สำ่งมีอบปริ่ะโยชน์ต้่างๆ ในการิ่ด้แลสำุขภาพั
เพัื�อทำำาให้้คืุณภาพัชีว่ต้ของพัวกเขาเห้ล่านั�นดีข่�น 

ปณ่ธุานนี�จุ่งจุุดปริ่ะกายให้้บริ่่ษััทำ เอไซ (ปริ่ะเทำศไทำย) มีาริ่์เก็ต้ต้่�ง จุำากัด 
ย่ดมีั�นทีำ�จุะสำืบสำานแนวคื่ดดังกล่าว จุ่งได้จุัดทำำาเว็บไซต้์และสืำ�อโซเชียลมีีเดีย
ข่�น เพัื�อให้้ผู้้้คืนสำามีาริ่ถแลกเปลี�ยนคืวามีคื่ดเห้็นและเข้าถ่งข้อมี้ลด้านต้่างๆ 
ไมี่ว่าจุะเป็นเริ่ื�องของคืวามีริ่้้ด้านสำุขภาพัจุากผู้้้เชี�ยวชาญในแต้่ละด้าน เพัื�อ
เป็นปริ่ะโยชน์ในการิ่ด้แลสำุขภาพัของต้นและคืนในคืริ่อบคืริ่ัวให้้แข็งแริ่งอย้่
เสำมีอ ริ่วมีถง่การิ่สำริ่า้งแริ่งบนัดาลใจุในการิ่ใชชี้ว่ต้จุากบคุืคืลในแวดวงทีำ�แต้ก
ต้่างกันอันมีีเริ่ื�องริ่าวทีำ�น่าสำนใจุมีาแลกเปลี�ยนซ่�งกันและกัน เพัื�อริ่่วมีกันเป็น
สำว่นห้น่�งในการิ่สำริ่า้งสำริ่ริ่คืส์ำงัคืมีทีำ�น่าอย้ ่ดว้ยคืวามีมีุง่มีั�นและต้ั�งใจุทีำ�อยากจุะ
ให้้ทำุกคืนมีีสำุขภาพัและคืุณภาพัชีว่ต้ทำี�ดีข่�น

ห้ากย้อนเวลากลับไปเมีื�อวันทีำ� 7 กุมีภาพัันธุ์ 2564 ซ่�งเป็นวันแริ่กทีำ� 
hhc Thailand ถ้กจุัดต้ั�งข่�นด้วยปริ่ัชญาการิ่ทำำางานของเอไซ ทีำ�ว่าด้วย  
hhc (human health care) ซ่�งมีุ่งเน้นเริ่ื�องของการิ่พััฒนาคืุณภาพัชีว่ต้
ของผู้้้ป�วยและคืริ่อบคืริ่ัว 

ดังนั�นในฐานะบริ่ริ่ณาธุ่การิ่บริ่่ห้าริ่ E-Book ฉบับนี� จุ่งมีีคืวามีมีุ่งมีั�น
และต้ั�งใจุทำี�จุะทำำาให้้แฟนเพัจุทำุกทำ่านทำี�ต้่ดต้ามี hhc Thailand ได้ริ่ับข้อมี้ล
ทีำ�ถก้ต้้องและเป็นปริ่ะโยชน์ ทัำ�งด้านสุำขภาพั คืวามีเป็นอย้ ่ริ่วมีถง่แริ่งบนัดาลใจุ
ในการิ่ใช้ชีว่ต้ ด้วยห้วังว่าเริ่าจุะเป็นสำ่วนห้น่�งทำี�ช่วยให้้ผู้้้อ่าน คืนในคืริ่อบคืริ่ัว 
ริ่วมีถง่คืนริ่อบข้างของคืณุ มีคีืณุภาพัชีวต่้ทีำ�ดขี่�น ต้ลอดริ่ะยะเวลา 1 ปีทีำ�ผู่้านมีา
และปีต้่อๆ ไป

ทำั�งนี�ต้้องขอขอบคืุณแฟนเพัจุทำุกทำ่านทำี�ต้่ดต้ามี hhc Thailand มีาโดย
ต้ลอด ขอขอบคืณุคุืณห้มีอและบคุืลากริ่ทำางการิ่แพัทำยท์ำกุทำา่นทีำ�สำละเวลามีา
ริ่ว่มีแบ่งปนั แนะนำา และนำาเสำนอขอ้ม้ีลทีำ�ถก้ต้อ้งและเป็นปริ่ะโยชนใ์ห้้กบัเพัจุ
ของเริ่า ริ่วมีถ่งขอบคืุณทำีมี Marketing และบุคืลากริ่ทำุกคืนในบริ่่ษััทำเอไซฯ 
ทำี�ริ่่วมีแริ่งริ่่วมีใจุกันสำริ่้างสำริ่ริ่คื์และสำ่งต้่อสำ่�งดีๆ สำ้่สำังคืมี

ภก.ณััฐพัันธุ์์� นิมมานพััชริินทริ�
ปริ่ะธุานบริ่่ษััทำ

บริ่่ษััทำ เอไซ (ปริ่ะเทำศไทำย) มีาริ่์เก็ต้ต้่�ง จุำากัด

ขนิษฐา วิิไลศัักดิ์ิ�ทิพัากริณั�
บริ่ริ่ณาธุ่การิ่บริ่่ห้าริ่

บริ่่ษััทำ เอไซ (ปริ่ะเทำศไทำย) มีาริ่์เก็ต้ต้่�ง จุำากัด
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แรงบัันดาลในการใช้้ช้ีวิิตจากผู้้้คน
หลากหลายอาช้ีพ เพ่�อช้ีวิิตที่ี�ดีกวิ่าที่ี�เคย

มากกวิ่าการรักษา ค่อ การป้้องกัน
และด้แลสุุขภาพของคุณและคนรอบัข้าง

ร่วิมกันสุร้างสุรรค์สุังคมคุณภาพ
เพ่�อควิามเป้็นอย้่ที่ี�ดีในวิันนี�และวิันหน้า

สารบัญ



HUMAN
แรงบัันดาลใจในการใช้้ช้ีวิิตจากผู้้้คนหลากหลายอาช้ีพ 

เพ่�อช้ีวิิตที่ี�ดีกวิ่าที่ี�เคย
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‘ใช้้ช้ีวิิตให้้มีีคุุณคุ่า ใช้้ห้ัวิใจทำำางาน’ 
หมอบััวิ นพ.วิิษณุ โล่สุิริวิัฒน์ 

ศััลยแพที่ย์พิที่ักษ์เต้า

พิิมีพ์ิใจ ดวิงเนตร
นับศููนย์์สู่วิิถีี Zero Waste 

ควิามธรรมดา และควิามยั�งย่น

ช้ีวิิตในวิันกราฟขึ้้�น 
กราฟลง และคุงทำี�

ของ ป้อนด์ ภริษา ยาคอป้เซ่่น

‘ช้ีวิิตออกแบบได้’ 
ของที่วิีศัักดิ�และนัดดา ศัรีที่องดี

เปลี�ย์น ‘คุวิามีฝััน’ ให้้เป็น ‘คุวิามีจริง’ 
กับั ผู้ศั.พญ. ฐิิติมา วิ่องวิิริยะวิงศั์

ห้ย์ิบรองเทำ้า ก้าวิออกไปวิิ�ง
จนได้เป็นนักกีฬา

วิิ�งมีาราธอนซีีเกมีส์ของ
 ร.อ. นพ. เสุถีียร ตรีที่ิพย์วิาณิช้ย์

ที่ีมแพที่ย์ไที่ยพัฒนาอุป้กรณ์ DIY 
ใส่ทำ่อช้่วิย์ห้าย์ใจราคุา 3 แสน

ด้วิย์งบ 1,700 บาทำ

กวิ่าจะมีาเป็นนักเขึ้ีย์น…ขึ้องห้มีอแพิทำ 
นพ.อุเที่น บัุญอรณะ คุณหมอ

นักเขียนไที่ยที่ี�ดังไกลถีึงต่างแดน

‘Smile Migraine’ อีกห้น้�ง
คุวิามีสำาเร็จขึ้องสตาร์ทำอัพิไทำย์
โดย ผู้ศั.นพ. สุุรัตน์ ตันป้ระเวิช้
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“เวลา” คืือห้น่�งในต้้นทำุนเพัียงไมี่กี�อย่างทำี�เริ่า
ไดร้ิ่บัอยา่งเท่ำาเทำยีมีกนัจุากธุริ่ริ่มีชาต้ ่ในขณะทีำ�คืน
แต่้ละคืนมีีนาฬิก่าชวีต่้ของต้วัเองในจุำานวนเท่ำาๆ กนั 
ทำว่าใน 86,400 ว่นาทำีของแต้่ละคืนอาจุแต้กต้่าง
กันไป บางคืนใช้เวลาไปกับการิ่สำริ่้างคืวามีสำุขให้้
แก่ต้ัวเอง บางคืนใช้เวลาไปกับการิ่มีอบคืวามีสำุข
ให้้กับคืนอื�น และยังมีีอีกห้ลายๆ คืนทำี�ใช้เวลาของ
พัวกเขาไปกับการิ่ยกริ่ะดับคืุณคื่าของการิ่ใช้ชีว่ต้ 
ต้ลอดจุนสำริ่้างปริ่ะโยชน์ให้้กับต้ัวเองและผู้้้อื�น 
สำำาห้ริ่ับ นพั. ว่ษัณุ โล่ห้์สำ่ริ่่วัฒน์ ห้ริ่ือ คืุณห้มีอบัว 
อาจุาริ่ย์ปริ่ะจุำาภาคืว่ชาศัลยศาสำต้ริ่์  คืณะ
แพัทำยศาสำต้ริ่ ์ศร่ิ่ร่ิ่าชพัยาบาล คือืคืนปริ่ะเภทำห้ลงั
ทีำ�ห้น้าปัดของนาฬ่ิกาชีว่ต้ถ้กใช้อย่างคืุ้มีค่ืาด้วย
การิ่ลงมีอืทำำาในสำ่�งทีำ�ริ่กัอยา่งจุริ่ง่ใจุ ต้ั�งใจุ และสำขุใจุ  

“ผู้มีเต้่บโต้มีาในคืริ่อบคืริ่ัวทีำ�คืุณพั่อเป็นห้มีอ
ผู้่าต้ัด คืุณแมี่เป็นห้มีออายุริ่ศาสำต้ริ่์ ได้อย้่ใน 
สำ่�งแวดล้อมีของการิ่ทำำางานในสำายนี�มีาโดยต้ลอด 
ทำำาให้้มีีคืวามีผู้้กพัันกับโริ่งพัยาบาล พัอโต้ข่�นและ

โตขึ้้�นผมจะเป็็นหมอ

‘ใช้้ช้ีวิิตให้้มีีคุุณคุ่า 
ใช้้ห้ัวิใจทำำางาน’
ห้มีอบัวิ นพิ.วิิษณุ โล่ห้์สิริวิัฒน์  
ศูัลย์แพิทำย์์พิิทำักษ์เต้า
เร่�อง: สุดาพิร จิรานุกรสกุล

ได้ริ่้้ว่าคืุณห้มีอทำำางานอะไริ่ได้บ้าง ก็เห็้นว่านี�เป็น
อาชีพัทีำ�มีีโอกาสำได้ช่วยเห้ลือคืนอื�น ได้ทำำางาน 
เกี�ยวกบัวท่ำยาศาสำต้ริ่ ์ซ่�งเปน็เริ่ื�องทีำ�ต้วัเองสำนใจุมีา
ต้ั�งแต่้มีธัุยมี ต้อนสำอบเอน็ทำริ่านซ์ ผู้มีเลยเลอืกแค่ื 1 
อนัดบั คือื คืณะแพัทำย์ศาสำต้ร์ิ่ ศร่ิ่ร่ิ่าชพัยาบาล ไม่ีได้
เลือกทำี�อื�นเลย โชคืดีเอ็นทำ์ฯ ต้่ด นั�นเป็นจุุดเริ่่�มีต้้น 

พัอได้เข้ามีาเริ่ียนทีำ�คืณะ ปริ่ากฏว่าผู้มีทำำา
คืะแนนว่ชาอนาโต้มีี�  (Anatomy) ห้รืิ่อว่า
กายวภ่าคืศาสำต้ริ่ไ์ดค้ือ่นขา้งดี แลว้กเ็ปน็คืนทีำ�ชอบ
เกี�ยวกับงานฝีีมีือ งานออกแบบ และศ่ลปะ ยังคื่ด
ว่าถ้าไม่ีได้เป็นห้มีอ อาจุจุะไปเป็นอน่ทำเีริ่ยีดไีซเนอร์ิ่
ห้ริ่ือสำถาปน่ก ซ่�งต้อนนั�นก็พับว่า งานของห้มีอ
ผู้่าต้ัดต้อบโจุทำย์เริ่า เพัริ่าะได้ใช้ฝีีมีือและคืวามีริ่้้ทำี�
ถนัดอย้่แล้ว ผู้ลงานมีองเห้็นและจุับต้้องได้ ซ่�งถ้า
เทำยีบกบัอายรุิ่กริ่ริ่มีทีำ�เน้นการิ่ให้้ยา การิ่จุะริ่้ว้า่เห้น็
ผู้ลห้รืิ่อไม่ีจุะต้้องไปเจุาะเลือด ต้ริ่วจุริ่่างกายและ
วัดคื่าต้่างๆ ออกมีาจุ่งจุะทำริ่าบ แต้่การิ่ผู้่าต้ัดเป็น
อะไริ่ทำี�เริ่าทำำาเอง แล้วเห้็นเลย สำ่วนทำำาไมีถ่งสำนใจุ
ทำางด้านเต้้านมี ก็เพัริ่าะว่ามีีคืนในคืริ่อบคืริ่ัวป�วย
เป็นมีะเริ่็งเต้้านมี ผู้มีคื่ดว่าถ้าเริ่ามีีคืวามีริ่้้คืวามี
เข้าใจุเริ่ื�องมีะเริ่็งเต้้านมี ก็จุะทำำาให้้เริ่าช่วยคืนใน
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“ห้ลังจุากเริ่ียนจุบทุำกอย่าง แล้วไปทำำางานใช้
ทำุนทำี�จุังห้วัดสำมีุทำริ่สำาคืริ่ 1 ปี ก็ได้ริ่ับการิ่บริ่ริ่จุุเป็น
อาจุาริ่ย์ในศ่ริ่่ริ่าชพัยาบาล ห้ลังจุากเป็นอาจุาริ่ย์
ได้ 2 ปี ผู้มีก็ตั้ดส่ำนใจุไปศก่ษัาต้อ่ทีำ�อต่้าล ีชว่ง 4-5 
ปีนั�น ผู้มีจุะปริ่ะจุำาอย้่ทีำ�โริ่งพัยาบาลในมี่ลานเป็น
ห้ลัก จุะมีีแคื่บางช่วงทีำ�ต้้องบ่นไปทำำางานว่จัุยริ่่วมี
กับสำถาบันอื�นด้วย ทัำ�งโริ่งพัยาบาลในปาริ่ีสำ ลียง 
และโริ่งพัยาบาลในนว่ยอร์ิ่ก การิ่ทำำางานทีำ�นั�นทำำาให้้
ไดม้ีโีอกาสำไปดง้านเกี�ยวกบัการิ่วจุ่ยัและงานผู้า่ตั้ด 
โดยเน้นไปทีำ�การิ่ผู้่าต้ัดเต้้านมี ทัำ�งการิ่ริ่ักษัามีะเริ่็ง
เต้้านมี การิ่เสำริ่่มีสำร้ิ่างเต้้านมีห้ลังต้ัดมีะเริ่็ง และ
ศัลยกริ่ริ่มีต้กแต้่งด้วย ริ่วมีทำั�งเทำคืโนโลยีการิ่ใช้ไข
มีนั การิ่ดด้ไขมีนั การิ่ฉดีไขมีนั การิ่เพัาะเลี�ยงเซลล์
ไขมีันต้่างๆ ทัำ�งในยุโริ่ป อเมีริ่่กา และเอเชีย พัอ 
กลับมีาก็ได้มีาทำำางานต้่อเนื�องในศ่ริ่่ริ่าช” 

“ส่ำ�งทีำ�ไดเ้รีิ่ยนริ่้ใ้นชว่งแริ่กๆ ของการิ่เปน็ห้มีอ
ผู้่าต้ัด ด้วยชั�วโมีงบ่นทำี�ยังไมี่สำ้ง บางทำีเริ่าผู้่าต้ัดไป
แล้ว ผู้ลลัพัธ์ุไมี่เป็นไปต้ามีทีำ�วางแผู้นไว้ ก็ต้้องมีา
นั�งคืด่ต่้อว่า ทำำาไมีถง่ไม่ีไดห้้รืิ่อทำำาไดแ้ต้ไ่มีด่นีะ แล้ว
ถ้าจุะทำำาให้้ดีต้้องทำำาอย่างไริ่ ดังนั�น จุุดยากอย่าง
แริ่กของการิ่เปน็ห้มีอผู้า่ต้ดัคือืเริ่ื�องของการิ่ต้ดัส่ำน

“เชื�อว่าคืุณห้มีอทีำ�ริ่ักษัาคืนไข้มีามีากพัอ จุะ
ต้อ้งเคืยเจุอเห้ตุ้การิ่ณที์ำ�คืนไขเ้สีำยชว่ีต้คืามีอืกนัมีา
แน่ๆ ถ้าเป็นห้มีออายุริ่ศาสำต้ริ่์ อาจุจุะเจุอคืนไข้ทำี�
เริ่าริ่ักษัาห้ริ่ือให้้ยาอย้่บนวอริ่์ด ห้ัวใจุวายจุนต้้อง
มีาปั�มีห้ัวใจุเก่ดข่�น ห้ริ่ือห้มีอผู้่าต้ัด ก็ต้้องเคืยเจุอ
เคืสำทีำ�เริ่าไม่ีสำามีาริ่ถช่วยคืนไข้ได้ ห้รืิ่อเสำียชีว่ต้ 
คืาเต้ียงผู้่าต้ัดก็มีี

จากกรุุงเทพฯ สู่่�มิลาน

เรุ่�องหินๆ ขึ้องหมอผ�าตัดี

ป็รุะสู่บการุณ์์คื่อคืรุ่ชีั�นดีี

ภาพั: มีณีนุช บุญเริ่ือง 
ภาพับางสำ่วน: นพั. ว่ษัณุ โล่สำ่ริ่่วัฒน์
ขอบคืุณสำถานทำี�: โริ่งพัยาบาลศ่ริ่่ริ่าช ปิยมีห้าริ่าชการิุ่ณย์

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

คืริ่อบคืริ่ัวได้ นั�นเลยเป็นแริ่งกริ่ะตุ้้นล่กๆ ทำี�ทำำาให้้
สำนใจุ และต้ัดสำ่นใจุเริ่ียนต้่อเป็นศัลยแพัทำย์เฉพัาะ
ทำางดา้นเต้า้นมี โดยเริ่ยีนห้มีอ 6 ปี แล้วต้อ่วุฒบั่ต้ริ่
ศัลยศาสำต้ริ่์ทำั�วไปอีก 4 ปี และศัลยศาสำต้ริ่์ต้กแต้่ง
และเสำริ่่มีสำริ่้างอีก 2 ปี”

ใจุ ซ่�งแต้่ละเคืสำต้้องผู้่านการิ่ปริ่ะมีวลข้อมี้ลและ
ปริ่ะเมี่นคืวามีเป็นไปได้ ผู้ลลัพัธ์ุทีำ�จุะส่ำงผู้ลดีต่้อ
คืนไข้มีากทีำ�สำุด บนคืวามีเสีำ�ยงและเสำียห้ายทีำ�น้อย
ทำี�สำุด ซ่�งไมี่ง่ายเลยนะ ขณะเดียวกัน เริ่าก็ต้้องมีา
ด้ด้วยว่าคืวามีสำามีาริ่ถของเริ่ามีีถ่งจุุดต้ริ่งไห้น 
คืนไขส้ำามีาริ่ถเข้าใจุและคืาดห้วงัถง่จุุดไห้น ถา้เริ่า
ริ่้้ ว่ า เขาคืาดห้วังถ่งจุุดต้ริ่งนี�  แล้วฝีี มืีอและ
ปริ่ะสำบการิ่ณ์ของเริ่าทำำาได้ ก็จุะทำำาเลย 

เมีื�อถง่จุุดห้น่�งทีำ�เริ่าสำามีาริ่ถบาลานซไ์ดแ้ลว้วา่ 
คืนไข้ต้้องการิ่อะไริ่ ผู้ลการิ่ริ่ักษัาจุะเป็นอย่างไริ่ 
ฝีีมีือและปริ่ะสำบการิ่ณ์ทีำ�เริ่ามีีอย้่ต้ริ่งไห้น ก็จุะ 
ไมี่คื่อยมีีปัญห้ากับการิ่ผู้่าตั้ดแล้ว ฉะนั�น การิ่
บาลานซ์วา่เริ่าจุะคืยุกับคืนไข้อยา่งไริ่บ้างให้้คืนไข้
ได้มีีคืวามีริ่้้คืวามีเข้าใจุในส่ำ�งทีำ�เขาจุะได้ริ่ับ โดยทีำ�
เริ่าเองต้้องพััฒนาตั้วเองอย้่ต้ลอดเพืั�อให้้คืนไข้ได้
สำ่�งทีำ�เห้มีาะสำมีและมีปีริ่ะส่ำทำธุ่ภาพัมีากทีำ�สำดุต้อ่โริ่คื
และปัจุจัุยทำางด้านร่ิ่างกายทีำ�เขาเป็นอย้่ นั�นจุะ
ทำำาให้้เริ่าเป็นห้มีอผู้่าต้ัดทำี�ทำำาเคืสำได้ปลอดภัย และ
คืนไข้จุะได้ผู้ลการิ่ริ่ักษัาทำี�ดีด้วย”

https://hhcthailand.com/visnu-lohsiriwat/


ปอนด ์ภริ่ษ่ัา ยาคือปเซน่ คือืห้น่�งในผู้้ก้ริ่ยุทำาง
ให้้กับอาชีพัย้ทำ้บเบอริ่์เมีื�อ 10 ปีก่อน ห้ลายๆ คืน
ทำี�โต้มีากับต้ัวละคืริ่อย่างคืุณพัลอย น้องคืุกกี� น้อง
เอแคืลริ่์ ห้ริ่ือเด็กห้ญ่งว่ภาในช่องใจุดีทำีวีของเธุอ 
คืงไม่ีแปลกใจุว่าทำำาไมีผู้้้ห้ญ่งคืนนี�จุ่งถ้กยกให้้เป็น
ผู้้้บุกเบ่กและเป็นต้้นแบบคืวามีสำำาเริ่็จุของเห้ล่า 
ยท้้ำเบอริ่ใ์นเวลานั�น สำำาห้ริ่บัคืนดอ้ยา่งเริ่า เธุอผู้ลต่้
งานทำี�ต้ัวเองอยากเสำพัเเละมีีคืวามีสำุขทำี�ได้ทำำา แถมี
ทำำาได้ดีซะด้วย 

ไมีก่ี�ปหี้ลังจุากนั�น ปอนด์ไดข้ยบัขยายบทำบาทำ
ของเธุอสำ้่งานพั่ธุีกริ่และทำำางานอีกริ่้อยแปด ต้ั�งแต้่
การิ่เป็นว่ทำยากริ่เริ่ื�องการิ่พั้ดในทีำ�สำาธุาริ่ณะ การิ่
เปิดภริ่่ษัามีาริ่์เก็ต้ (https://www.instagram.
com/prisamarket/) สำ่นคื้าเพัื�อสำุทำริ่ียภาพัของ 
everyday living ขณะทีำ�เริ่ายังคืงเห็้นเธุอโลด
แลน่และทำำาคือนเทำนต้ม์ีากมีายในชอ่งยท้้ำบภายใต้้
ชื�อต้วัเองอย่าง Bon Jakobsen (https://www.
youtube.com/c/bononstage) วันนี� นอกจุาก
จุะมีาอัพัเดทำถ่งงานให้มี่แกะกล่องอย่างการิ่เป็น
โคื้ชพััฒนาจุุดแข็ง อาชีพัทีำ�ทำำาให้้เธุอได้พับคืวามี
พัเ่ศษัในต้วั แถมียงัมีคีืวามีสำนกุในมีต่้ต่้า่งๆ ให้้เธุอ

“เอาจุริ่ง่ๆ นะ ชีวต่้นี�ปอนดไ์มีเ่คืยคืด่จุะมีาเปน็
โคื้ชเลย เพัริ่าะคืวามีเข้าใจุในเริ่ื�องโคื้ชก่อนห้น้าก็
คืือโคื้ชออนไลน์ทีำ�บอกให้้คืนคือนเน็กกับจุักริ่วาล 
แต้่ส่ำ�งทีำ�ทำำาให้้ปอนด์มีีโอกาสำได้ริ่้้จุักอาชีพันี�มีาจุาก
การิ่เป็นพั่ธีุกริ่ในช่วง 10 ปีทีำ�ผู้่านมีา คืวามีต้ั�งใจุ
ต้อนนั�นคืืออยากเริ่ียนเพัื�อจุะเป็นพั่ธีุกริ่ทีำ�ดีข่�น 
เพัริ่าะเวลาสำัมีภาษัณ์ใคืริ่ แล้วเขาเข้าส่้ำเริ่ื�อง
อาริ่มีณค์ืวามีริ่้ส่้ำกปั�บ เริ่ากจ็ุะอน่ไปกบัเขาจุนออก
นอกทำะเลได้ง่ายมีาก เลยริ่้้ส่ำกว่าต้ัวเองยังเป็น
พ่ัธีุกริ่ทีำ�ไมี่ดีพัอและอยากพััฒนาทำักษัะการิ่เป็น
พั่ธุีกริ่ของต้ัวเอง ซ่�งปอนด์จุะได้ย่นมีาต้ลอดว่าคืน
เป็นโคื้ชจุะเป็นคืนทีำ�ถามีคืำาถามีได้ดี บังเอ่ญต้อน
นั�นมีีบริ่่ษััทำห้น่�งจุะเริ่ียกปอนด์ให้้ไปทำำางานให้้ ซ่�ง
เป็นบริ่่ษััทำทีำ�ปริ่่กษัาและมีีการิ่สำอนโคื้ชด้วย เขา

เพรุาะอยากจะดีีกวิ�านี�

ช้ีวิิตในวิันกราฟขึ้้�น
กราฟลง และคุงทำี�
ขึ้อง ปอนด์ ภริษา ย์าคุอปเซี่น  
เร่�อง: สุดาพิร จิรานุกรสกุล

ได้คื้นห้าอย้่อีกมีากแล้ว เธุอยังมีาบอกเล่าถ่งชีว่ต้
ทีำ�ผู้่านมีาว่าต้ลอดเสำ้นทำางทีำ�เธุอเด่นไมี่ได้โริ่ยด้วย
กลีบกุห้ลาบ แต่้เห้ยียบห้นามีแห้ลมีอย้่ห้ลายคืริ่ั�ง
ห้ลายคืริ่าเลยล่ะ    
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“มีีเคืสำห้น่�งทีำ�ปอนด์ปริ่ะทำับใจุมีากคืือการิ่ได้
โค้ืชน้องคืนห้น่�งซ่�งเพัื�อนๆ จุะเริ่ียกเขา “ป๊อด” 
เพัริ่าะเขากลัวทำุกอย่าง ต้ัดสำ่นใจุช้า พัอได้คืุยและ
ทำำาแบบทำดสำอบ ปริ่ากฏว่าจุุดแข็งอันดับห้น่�งของ
เขาคืือเป็นผู้้้ทีำ�มีีคืวามีละเอียดริ่อบคือบ ถ้าขยาย
คืวามีก็คืือ ห้ากเขาเห้็นว่ามีีอันต้ริ่ายอะไริ่อย้ ่
ข้างห้น้า เขาจุะคื่ดละเอียดมีากๆ เพัื�อทีำ�จุะไมี่ให้้
อันต้ริ่ายนั�นเก่ดข่�นกับเขา ดังนั�น การิ่ต้ัดส่ำนใจุจุ่ง
จุะช้ามีาก เพัริ่าะต้้องคื่ดให้้ริ่อบคือบจุริ่่งๆ ในมีุมี
คืนนอกทีำ�มีองเขา้ไป เริ่าจุะเห้น็เขาเปน็คืนคืด่เยอะ
คื่ดมีากคืนห้น่�ง แต้่จุริ่่งๆ แล้วเมีื�อเข้าใจุว่านี�คืือ
คืุณสำมีบัต้่ แล้วด่งมีาใช้ให้้ถ้กต้้องและเห้มีาะสำมี 
เขาจุะไปได้ดีในงาน ในบทำบาทำทีำ�เห้มีาะสำมีกับ 

ห้ากน่กย้อนกลับไปในอดีต้ เริ่าอาจุคืุ้นช่นกับ
การิ่ทำำาแบบทำดสำอบเพืั�อจุะห้าว่าต้ัวเริ่ามีีจุุดอ่อน
อะไริ่ ขณะทีำ�ศาสำต้ริ่จ์ุดุแข็งเปน็ศาสำต้ริ่ที์ำ�เก่ดข่�นเพัื�อ
ให้้เริ่ามีองเห็้นวา่ต้วัเริ่าทำำาอะไริ่ไดดี้ ซ่�งเมีื�อพับแลว้ 
สำ่�งนั�นจุะนำาพัาเริ่าไปสำ้่การิ่พััฒนาทำี�ดีกว่า 

Coaching กับการุคื้นหาขึ้องขึ้วิัญที�มีอย่�ใน
ตัวิคืุณ์

คืวิามพิเศษในตัวิที�สู่ำารุวิจง�ายๆ ดี้วิยการุ
สัู่งเกต

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

สำ่�งทำี�เขามีี เช่น เขาสำามีาริ่ถทำำางานในสำาย safety 
engineer ห้ริ่ือ risk management ได้เลย 

ดงันั�น แต่้ละคืนต้อ้งเข้าใจุก่อนวา่ต้วัเองพ่ัเศษั
อยา่งไริ่ เพัริ่าะเริ่าแต้ล่ะคืนจุะมีจุีุดแข็งทีำ�ไมีเ่ห้มืีอน
กัน น้องคืนนี�ก็เช่นเดียวกัน ย่�งคืุยกัน เขาก็มีีคืวามี
มีั�นใจุมีากข่�น และเอาเริ่ื�องการิ่โคื้ชไปคืุยกับพัี�สำาว
ซ่�งพีั�เขาก็ริ่้้ส่ำกว่าน่าสำนใจุ เลยขอมีาโค้ืชด้วยกัน 
การิ่โคืช้พีั�น้องคื้น่ี�ทีำ�ทำำางานด้วยกนัอย้ ่คืนพีั�มีคีืวามี
ไดนามี่ก ขณะทีำ�คืนน้องเป็นคืนทีำ�ใช้เวลาในการิ่
ไต้ริ่่ต้ริ่องมีาก เมีื�อได้มีาทำำาเซสำชั�นริ่่วมีกันจุ่งทำำาให้้
เขาทัำ�งคื้เ่ข้าใจุจุุดแข็งของต้วัเอง โดยธุริ่ริ่มีชาต้เ่มืี�อ
เริ่าเข้าใจุจุุดแข็งของตั้วเอง เริ่าจุะเริ่่�มีมีองห้าจุุด
แข็งของคืนอื�น แล้วถ้าเริ่ามีองจุุดแข็งด้วยมีุมีมีอง
ทีำ�ดี สำ่�งทีำ�เก่ดข่�นคืือเริ่าจุะคื่ดว่า ‘แล้วฉันจุะด่งจุุด
แขง็ของอกีคืนออกมีาใชอ้ยา่งไริ่? ฉนัจุะทำำาให้้ต้า่ง
ฝี�ายต้่างเด่นไปด้วยจุุดแข็งของกันและกันได้
อย่างไริ่?’ ท้ำายทีำ�สุำดพัี�น้องคื้่นี�ทำำางานเข้าขากัน 
มีากข่�น ย่�มีแย้มี ห้ัวเริ่าะให้้กันจุากทำี�ไมี่คื่อยได้คืุย
กัน กลายเป็นเคืสำทีำ�นอกจุากส่ำงเสำริ่่มีในเริ่ื�องของ
ปริ่ะส่ำทำธุ่ภาพัการิ่ทำำางานแล้ว ก็ยังมีีผู้ลในเริ่ื�อง
คืวามีสำัมีพัันธุ์ของคืริ่อบคืริ่ัวด้วย”

อธุ่บายให้้ปอนดฟ์งัว่าการิ่เปน็โคืช้จุะต้อ้งมีพีัื�นฐาน
ในเริ่ื�องจุ่ต้ว่ทำยาเช่งบวกและใช้จุุดแข็งในการิ่
พััฒนาคืน เมืี�อไดฟ้งักช็อบมีากและสำมีคัืริ่เริ่ยีนเลย 
แต้่งานทำี�จุะไปทำำา สำริุ่ปว่าไมี่ได้ทำำานะคืะ แต้่เขาอ่ะ
ได้เริ่าแทำน (ห้ัวเริ่าะ)

ห้ลังจุากได้เริ่ียน ก็พับว่าอาชีพันี�เจุ๋งมีากและ
ทำำาให้้ริ่้้ว่าต้ัวเริ่าเองมีีเคืริ่ื�องมีือในการิ่ทำำางานด้าน
นี�ต้่ดต้ัวมีาต้ั�งแต้่เก่ด ปอนด์เองริ่้้ต้ัวอย้่เห้มีือนกัน
ว่าเริ่าทำำาอะไริ่ได้ดี ย่�งได้ทำำาแบบทำดสำอบทีำ�เขา
ออกแบบมีาเพัื�อวัดว่าทำักษัะอะไริ่ทีำ�เริ่าทำำาได้ 
แต้กต่้างจุากคืนอื�น นั�นเริ่ยีกว่าเป็นการิ่ empower 
ให้้ริ่้ส่้ำกวา่มีีพัลงั ซ่�งเริ่าเองก็ยงัสำามีาริ่ถนำาพัลงันี�ไป
แบง่ปันและชว่ยนำาทำางคืนอื�นไดด้ว้ยวา่เธุอมีดีี เธุอ
เก่งต้ริ่งนี�นะ ทัำ�งห้มีดทัำ�งปวงก็เลยนำาพัาให้้ปอนด์
ได้มีาเป็นโคื้ช”

ขอบคืุณภาพัจุาก: ปอนด์ ภริ่่ษัา ยาคือปเซ่น 

https://hhcthailand.com/bon-prisa-jakobsen/


พั่มีพ์ัใจุ ดวงเนต้ริ่ เป็นสำาวชาวกริุ่งทีำ�ห้ลง
เสำน่ห้์วีถีชีว่ต้และธุริ่ริ่มีชาต้่ในต้่างจัุงห้วัด ห้ลัง 
เริ่ียนจุบ เธุอจุ่งต้ัดส่ำนใจุไปทำำางานอย้่นอกเขต้
กริุ่งเทำพัมีห้านคืริ่ ข่�นเห้นือลงใต้้อย้่กับงานปริ่ะจุำา
ในสำายงานบริ่ก่าริ่กวา่ 20 ปี สัำ�งสำมีคืวามีรัิ่กทีำ�มีตี้อ่
ธุริ่ริ่มีชาต้่จุนได้ปลุกปั�นเฟซบุ�กเพัจุ “Down to 
Earth Thailand” ข่�นเมีื�อห้ลายปีก่อน กริ่ะทัำ�ง
เพัจุดังกล่าวเริ่่�มีมีีคืวามีเคืลื�อนไห้วจุริ่่งจุังเมีื�อปี 
2020 ทำี�ผู้่านมีา พัริ่้อมีกับคืวามีมีุ่งมีั�นทำี�อยากจุะ
ถ่ายทำอดและสำ่งต้่อคืวามีริ่้้เริ่ื�องว่ถีธุริ่ริ่มีชาต้่ส่้ำ
สำาธุาริ่ณชนในวงกว้าง และก่อริ่่าง “Down To 
Earth FarmStay: ลี�นคืริ่ นอนม่ีวน ฟาริ่ม์ีสำเต้ย”์ 
เพัื�อให้้คืวามีริ่้แ้ละคืวามีต้ั�งใจุถก้ลงมีอืทำำาอยา่งเปน็
ริ่ป้ธุริ่ริ่มี การิ่พัด้คืยุกบัพัม่ีพ์ัในวันนี�จุง่ไม่ีใช่แคืเ่ริ่ื�อง
การิ่ป้ทำางบั�นปลายชีว่ต้ในสำายธุริ่ริ่มีชาต้่ของเธุอ 
แต้่ยังริ่วมีไปถ่งทำัศนะเริ่ื�องการิ่ด้แลสำุขภาพัแบบ
อ่อนน้อมีต้่อธุริ่ริ่มีชาต้่ การิ่สำริ่้างคืวามียั�งยืนให้้
ทำริ่ัพัยากริ่ และปลายทำางชีว่ต้ทำี�จุะไปให้้ถ่ง 

   ห้ลังจุากย้ายต้ัวเองไปปริ่ะจุำาการิ่ในจุังห้วัด
ต้่างๆ เริ่ื�อยมีาจุนกริ่ะทัำ�งได้ปริ่ะจุำาต้ำาแห้น่ง  
Sustainability Manager ทีำ�โริ่งแริ่มีแห่้งห้น่�ง

“พั่มีพ์ัเริ่่�มีใช้ชีว่ต้แบบ zero waste life-
style ต้อนทำำางานทีำ�เกาะยาวน้อย ในแต่้ละวัน
พัม่ีพ์ัจุะพัยายามีสำริ่า้งขยะให้้นอ้ยทีำ�สำดุดว้ยการิ่ใช้
ของเทำ่าทำี�จุำาเป็น ทำานอาห้าริ่ทำี�ไมี่สำ่งผู้ลกริ่ะทำบต้่อ
สำ่�งแวดล้อมี ห้ลังจุากนั�นก็เริ่่�มีคื่ดว่าต้ัวเองจุะต้้อง
ทำำาอะไริ่มีากกว่านี�แล้ว งานด้านโริ่งแริ่มีทีำ�ทำำามีา
ต้ลอด 20 ปีน่าจุะมีาถ่งจุุดอ่�มีต้ัวของมีันด้วย เลย
อยากใช้ชีว่ต้ทีำ�เห้ลือแบบ sustainable living 
และพั่�งพัาต้ัวเองได้ จุนกริ่ะทัำ�งพั่มีพ์ักับสำามีี 
(Geoffrey Richard) ได้ทีำ�ด่นมีาห้น่�งแปลงใน
จุังห้วัดลำาพั้น เริ่าต้ัดส่ำนใจุจุะใช้บั�นปลายชีว่ต้ทีำ�นี� 
บนผืู้นดน่ทีำ�สำามีาริ่ถจุะสำร้ิ่างแห้ลง่อาห้าริ่ทีำ�ดใีห้้กบั
ต้ัวเอง ขณะทำี�คืนในชุมีชนก็จุะมีีงานทำำาได้ด้วย ซ่�ง

เรุิ�มนับศ่นย์สู่่�วิิถีี Zero Waste

นับศููนย์์สู่วิิถีี Zero Waste 
คุวิามีธรรมีดา และคุวิามีย์ั�งย์่น

พิิมีพ์ิใจ ดวิงเนตร 

เร่�อง: สุดาพิร จิรานุกรสกุล

บนเกาะยาวนอ้ย จุงัห้วัดพัังงา ในช่วงปทีำา้ยๆ ของ
การิ่ทำำางานปริ่ะจุำาในสำายบริ่่การิ่ ได้เปิดโอกาสำให้้
พั่มีพ์ัทำำางานเกี�ยวกับสำ่�งแวดล้อมี ทำรัิ่พัยากริ่ 
ธุริ่ริ่มีชาต้่ และคืน ซ่�งทำี�นี�เองทำี�ทำำาให้้เธุอพับว่าการิ่
ด้แลธุริ่ริ่มีชาต้่สำามีาริ่ถเริ่่�มีต้้นได้จุากต้ัวเอง



11

จุริ่่งๆ แล้ว พั่มีพั์ต้ั�งเพัจุ “Down to Earth 
Thailand” ไว้ในปี 2016 ต้ั�งแต้่ยังทำำางานอย้่ทีำ�
เกาะยาวน้อย แต้ย่งัไม่ีไดท้ำำาอะไริ่เป็นก่จุจุะลักษัณะ 
จุนมีาเก่ดว่กฤต้่ COVID-19 ทำี�ผู้่านมีา โคืริ่งการิ่
ห้ลังเกษัียณของเธุออย่าง “Down to Earth 
Farmstay: ลี�นคืริ่ นอนมีว่น ฟาร์ิ่มีสำเต้ย์” ทีำ�อำาเภอ
ลี� จุงัห้วดัลำาพัน้ ซ่�งคืด่ว่าจุะเริ่่�มีต้น้ในวัย 50 กข็ยบั
มีาเริ่็วข่�นกว่าทำี�คื่ด 

“การิ่มีาอย้่ ลำาพั้ นทำำา ใ ห้้พั่มีพั์ ได้ อย้่ กั บ
ธุริ่ริ่มีชาต้่แบบเต้็มีต้ัว ได้เริ่ียนริ่้้ว่าทำ้ายทีำ�สุำด ส่ำ�งทีำ�
มีนุษัย์ต้้องการิ่มีีไมี่กี�อย่าง ห้น่�งคืือปัจุจุัย 4 สำอง
คือืคืวามีมีั�นคืงและปลอดภยัจุากขา้งใน เมืี�อริ่้แ้บบ
นั�น พัม่ีพ์ัเลยอยากริ่บีสืำ�อสำาริ่ส่ำ�งทีำ�ไดร้ิ่บัให้้คืนเขา้ใจุ
ว่า การิ่ใช้ชีว่ต้แบบทีำ�เริ่าริ่้้ส่ำกปลอดภัยและมีั�นคืง
จุากข้างในมีันให้้ผู้ลทีำ�ยั�งยืนกว่าการิ่พั่�งพัาปัจุจุัย
ภายนอกทีำ�เริ่าคืวบคืุมีไมี่ได้ เพัจุนี�เลยถ้กแอ็คืทำีฟ
ข่�นมีาแบบจุริ่่งๆ จุังๆ เพัื�อใช้เป็นแพัลต้ฟอริ่์มีใน
การิ่สำื�อสำาริ่เริ่ื�องดังกล่าว” 

ในมีุมีมีองของพั่มีพั์ การิ่สืำ�อสำาริ่เริ่ื�องสำ่�ง
แวดล้อมีให้้เข้าถ่งคืนน่าจุะเริ่่�มีจุากเริ่ื�องใกล้ต้ัวทีำ�
ย่อยง่ ายและสำามีาริ่ถทำำาได้ด้วยต้ัว เอง ใน  
episode แริ่กๆ ของการิ่ไลฟ์ผู้่านเพัจุ Down to 
Earth Thailand จุง่เปน็เริ่ื�องเกี�ยวกบัอาห้าริ่การิ่
ก่น เปน็ต้น้วา่การิ่สำอนทำำาคือมีบช้า แจุกห้วัเชื�อ และ

สำำาห้ริ่ับพั่มีพั์ คืุณภาพัชีว่ต้ทีำ�ดีคืือการิ่ใช้ชีว่ต้
แบบพัอดี “พัอดีคืือไมี่มีากและไมี่น้อยเก่นไป ไมี่
เบยีดเบยีนใคืริ่ เปน็ปริ่ะโยชน์ต้อ่ตั้วเอง คืนอื�น และ
ถ้าดีต้่อสำ่�งแวดล้อมีด้วยก็ย่�งดีเข้าไปให้ญ่” เธุอย่ด
ห้ลัก ‘3 ห้่วง 2 เงื�อนไข’ แบบทำี�ในห้ลวงริ่ัชกาลทำี� 
9 ได้ทำริ่งอธุ่บายไว้

Down to Earth Thailand 

รุ่จั้กชีวีิติที�พอดี ีเขึ้า้ใจคืวิามธรุรุมดีาขึ้องชีวีิติ

ภาพั: สำริ่าวุฒ่ ขันโปธุ่

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

ลำาพัน้เป็นจัุงห้วัดทีำ�ยงัมีคีืวามีเป็นธุริ่ริ่มีชาต้ส้่ำง สำงบ 
ริ่่มีริ่ื�น ไมี่พัลุกพัล่าน แต้่ก็ไมี่เงียบเห้งา ผู้้้คืนยังมีี
ว่ถีชีว่ต้ทีำ�เริ่ียบง่ายและน่าริ่ัก ซ่�งพั่มีพั์คื่ดว่าน่าจุะ
เห้มีาะกับการิ่ใช้ชีว่ต้อย่างสำงบ มีีคืวามีสุำข และ
สำริ่้างปริ่ะโยชน์ได้ทำี�นี�”

ให้้คืำาปริ่ก่ษัาฟรีิ่, การิ่ให้้คืวามีร้้ิ่เริ่ื�อง whole food 
plant based ห้ริ่ืออาห้าริ่ทำี�ไมี่ผู้่านกริ่ะบวนการิ่
ทำางอุต้สำาห้กริ่ริ่มี ริ่วมีถ่งเริ่ื�องสำุขภาพัในมี่ต้่ต้่างๆ 
ซ่�งได้ริ่ับผู้ลต้อบริ่ับทีำ�ดีมีากแบบทีำ�เธุอเองก็ไมี่ 
คืาดคื่ดมีาก่อน สำ่วนของฟาริ่์มีสำเต้ย์ก็จุะเป็นไปใน
ริ่้ปแบบการิ่ให้้บริ่่การิ่ทีำ�พัักซ่�งผู้้้เข้าพัักจุะได้ริ่้้จุัก
และใช้ชีว่ต้ริ่่วมีกับธุริ่ริ่มีชาต้่อย่างแทำ้จุริ่่ง ไม่ีใช่
เพัียงผู้่วเผู้่น

“พั่มีพ์ัต้ั�งใจุจุะสืำ�อสำาริ่ให้้คืนริ่้้ว่าอาห้าริ่สำ่งผู้ล
กับคืุณภาพัชีว่ต้ของเริ่ามีากๆ บางคืนอาจุไมี่ให้้
คืวามีสำำาคืัญกับเริ่ื�องอาห้าริ่เท่ำากับการิ่ไปออก
กำาลังกาย แต้่การิ่ทำานอาห้าริ่ทีำ�ดีในแต้่ละวันคืือ 
‘การิ่ป้องกัน-ด้แล-ริ่ักษัา’ ทีำ�ทำำาได้ด้วยต้ัวเองและ
ยั�งยืนด้วย นอกจุากนี� เริ่ายังสำามีาริ่ถใกล้ช่ด
ธุริ่ริ่มีชาต้่ได้ทำุกวันจุากการิ่ก่นอาห้าริ่นี�แห้ละ คืุณ
ไมี่จุำาเป็นต้้องออกไปต้่างจุังห้วัดเพืั�อจุะได้สำัมีผู้ัสำ
กับธุริ่ริ่มีชาต้่ เพัริ่าะธุริ่ริ่มีชาต้่ของเริ่าก็คืืออาห้าริ่
ทำุกมีื�อ ถ้าเริ่าเข้าใจุอาห้าริ่ทีำ�เริ่าก่น เริ่าจุะมีอง
อาห้าริ่ดว้ยมีมุีมีองให้ม่ีวา่อาห้าริ่จุานนี�มีอีะไริ่บ้าง 
ซ่�งสำ่วนปริ่ะกอบเห้ล่านั�นก็เชื�อมีโยงไปกับด่น นำ�า 
ลมี ไฟ แดด ฝีน นั�นจุะทำำาให้้เริ่ามีองเห็้นและสำมัีผู้สัำ
คืวามีเชื�อมีโยงของต้วัเองกบัธุริ่ริ่มีชาต้ไ่ดใ้นทีำ�สำดุ”

https://hhcthailand.com/pimjai-doungnate/


การิ่มีาเยือนหั้วห่้นคืริ่ั�งนี� จุุดห้มีายปลายทำาง
ของเริ่าไมี่ใช่ทำะเลห้ริ่ือภ้เขา แต้่คืือการิ่นัดพับกับ
คืริ่อบคืริ่ัวศ่ลปินทีำ�มีาใช้ชีว่ต้และทำำางานอย้่ทีำ�นี�จุน
เริ่ียกว่าแทำบจุะเป็นคืนห้ัวห่้นแบบเต้็มีต้ัวไปแล้ว 
เวลา 10 โมีงเช้า วันอาทำ่ต้ย์ เป็นเวลาทำี�คืริ่อบคืริ่ัว 
‘ศริ่ีทำองดี’ ทัำ�งสีำ�ซ่�งมีี โลเล–ทำวีศักด่� แพัริ่-นัดดา 
ริ่วมีทัำ�งเจุ้าต้ัวเล็กอย่างโริ่มัีนและน่นจุา มีาริ่อ
ต้้อนริ่ับเริ่าอย่างพัริ่้อมีห้น้าพัริ่้อมีต้า 

 นอกจุากการิ่นั�งคืุยถ่งเริ่ื�องริ่าวชีว่ต้ของ
พัวกเขา ต้ั�งแต้่สำ่�งทีำ�ริ่ักอย่างศ่ลปะและกาแฟ ไป
จุนถ่งบทำบาทำของการิ่เป็นสำามีีภริ่ริ่ยา พั่อแมี่ และ
ว่ถีในการิ่ก่อริ่่างสำร้ิ่างห้น่วยทีำ�เล็กทีำ�สำุดอย่าง 
‘คืริ่อบคืริ่ัว’ ว่ามีีเส้ำนทำางดำาเน่นไปอย่างไริ่แล้ว 
ต้ลอดบทำสำนทำนาทีำ�เก่ดข่�นภายในบ้าน ทีำ�เป็นทัำ�งทีำ� 
ทำำางานของแพัริ่ และสำต้ด้โ่อทำำางานศล่ปะของโลเล
แห้่งนี� เริ่ายังริ่้้สำ่กได้ถ่งบริ่ริ่ยากาศของคืวามีมีีชีว่ต้ 
คืวามีสำนุก สำีสำัน และคืวามีริ่ัก ทีำ�ถ้กบ่มีเพัาะข่�น
อย่างเป็นธุริ่ริ่มีชาต้่ ไม่ีได้ซับซ้อน และมีีคืวามีสุำข
อบอวลอย้่ในนั�นด้วย

โลเล: ต้อนเด็กๆ ผู้มีอย้่ทำี�ห้ัวห้่นนี�แห้ละ แล้ว
ก็ย้ายไปอย้่ห้ลายจัุงห้วัดต้ามีคืุณพ่ัอทีำ�เป็นต้ำาริ่วจุ 
จุนกริ่ะทัำ�งเข้ามีาเริ่ยีนต้อ่ทีำ�กริ่งุเทำพัฯ แลว้ใชช้วีต่้ทีำ�
นั�นต้ั�งแต้่ปี 2527 ริ่ะห้ว่างทำี�อย้่กริุ่งเทำพัฯ ผู้มีมีา
เยี�ยมีคืุณแมี่ทำี�ห้ัวห้่น ซ่�งเวลามีาทำี�นี� ผู้มีริ่้้สำ่กดีทำี�ได้
เจุอทำะเล ภ้เขา อากาศก็ดี มีีสำเปซ ต้่างจุาก
บริ่ริ่ยากาศคือนโดทำี�เริ่าอย้่ แล้วก็ไมี่ไกลกริุ่งเทำพัฯ 
ดว้ย ไดก้ลบัมีาบอ่ยเลย ต้อนนั�นผู้มีเริ่่�มีคืด่ในใจุวา่
อยากจุะมีีพัื�นทำี�ทำำางาน ซ่�งถ้าเป็นกริุ่งเทำพัฯ คื่าเช่า
นา่จุะแพังมีากและพัื�นทีำ�อาจุจุะไมีไ่ดแ้บบทีำ�ต้อ้งการิ่
ด้วย 

 แพัริ่: ต้อนนั�นคืุณแม่ีพัี�โลเลซื�อแถวนี�ไว้และ
ย้ายมีาอย้่เพัริ่าะไมี่ไกลจุากต้ัวเมีือง สำมีัยนั�นริ่าคืา
ทำี�ด่นไมี่แพัง พัี�โลเลเลยฝีากคืุณแมี่ซื�อไว้ 3 แปลง 
ชว่งแริ่กไมีไ่ดท้ำำาอะไริ่กบัทีำ�ดน่ กเ็ลยให้้คืณุแมีป่ลก้
ต้้นมีะม่ีวง เห้มืีอนเป็นสำวนของคืุณแมี่ไป พัอวัน
ห้น่�งทีำ�เขาอยากจุะทำำาเพันท์ำต้่�งริ่้ปให้ญ่ๆ พัื�นทีำ�ใน
คือนโดมีีแคื่ 46 ต้ริ่มี. ซ่�งทำำาไมี่ได้ ต้อนแริ่กก็ใช้ว่ธุี
ไปเช่าอีกห้้องห้น่�งทำี�คือนโด แต้่มีันไมี่เพัล่น เพัริ่าะ

‘หัวิหิน’ โลกใบใหม�ขึ้องเรุา 

‘ช้ีวิิตออกแบบได้’
ขึ้องทำวิีศูักดิ�และนัดดา ศูรีทำองดี 
เร่�อง: สุดาพิร จิรานุกรสกุล



13

แพัริ่: พัี�โลเลยังทำำาอาชีพัเด่มี สำ่วนแริ่กจุะเป็น
งานอาริ่์ต้แบบทำี�เขาอยากทำำา อีกสำ่วนห้น่�งเป็นงาน
คือมีเมีอริ่์เชียลอาริ่์ต้ สำ่วนแพัริ่ ต้อนอย้่กริุ่งเทำพัฯ 
แพัริ่เป็นอาจุาริ่ย์ทีำ�มีห้าว่ทำยาลัย สำอนจุ่ต้ริ่กริ่ริ่มี
และคือมีพั่วเต้อริ่์อาริ่์ต้ ทำำาพั่ธุีกริ่ริ่ายการิ่ และจุัด
น่ทำริ่ริ่ศการิ่ ต้อนแริ่กยังคื่ดเลยว่ามีาถ่งทีำ�ห้ัวห่้น
แล้วจุะไปสำมัีคืริ่เป็นคืริ่้ทีำ�โริ่งเริ่ียนไห้นดี พัอมีีล้ก 
แพัริ่ก็มีานั�งคื่ดว่าจุะมีีงานอะไริ่ทีำ�สำามีาริ่ถเลี�ยงล้ก

งานศิลป็ะและรุ้านกาแฟ 

Ronin Capsule 
รุ้านกาแฟที�หอมกรุุ�นกลิ�นรุัก 

เห้มีอืนกบัวา่เริ่าอย้ใ่นกล่อง 2 กล่อง พัอมีาถง่ต้อน
ทีำ�จุะทำำาสำต้ด้โ่อ กค็ืด่วา่คืงต้อ้งย้ายมีาอย้แ่ลว้แห้ละ 
เขาทำำาโมีเดลบ้านเสำริ่็จุและมีีเพัื�อนเป็นสำถาปน่ก
ช่วยทำำาเริ่ื�องเสำาและออกแบบอะไริ่ให้้ แต่้ช่วงนั�น
คืุณแม่ีของแพัริ่ป�วยและต้้องห้าคืุณห้มีอทุำกเดือน
ทีำ�กริุ่งเทำพัฯ ส่ำวนต้ัวแพัริ่เองก็ไมี่ริ่้้จุะมีาทำำาอะไริ่ทีำ�
ต้า่งจุงัห้วดั แพัริ่ไมีเ่คืยอย้ต่้า่งจุงัห้วดั พัอโคืริ่งสำริ่า้ง
บ้านเสำร็ิ่จุเริ่ียบริ่้อย คืุณแมี่ทำ่านก็เสีำย เมีื�อคุืณแมี่
ไมี่อย้่แล้ว แพัริ่ร้้ิ่ส่ำกว่าต้ัวเองไม่ีสำามีาริ่ถอย้่
กริุ่งเทำพัฯ ได้อีก แพัริ่ไม่ีอยากเห้็นริ่่องริ่อยเด่มี 
คืวามีทำริ่งจุำาของแพัริ่กับคืุณแม่ีมีีอย้่เต็้มีไปห้มีด 
แพัริ่เลยตั้ดส่ำนใจุจุะมีาอย้่ด้วยกันทีำ�นี� เริ่าจุัดงาน
แต้่งงานแบบง่ายๆ แล้วก็ย้ายมีาเลย 

ห้ลังจุากคืุณแมี่เสีำย แพัริ่ก็เห้งา คืุณพ่ัอแพัริ่
อย้่ทีำ�เวียดนามี แล้วต้ัวเองก็ชอบคืวามีสำัมีพัันธ์ุ
ริ่ะห้ว่างแมี่กับล้กและอยากมีีคืนในคืริ่อบคืริ่ัวทีำ�
เป็นสำายเลือดเดียวกันอีก ก็เลยบอกพัี�โลเลว่า เริ่า
มีีล้กกันเถอะ จุากจุุดนั�น เริ่าก็อย้่ทีำ�นี�มีาเริ่ื�อยๆ มีี
โริ่มีนั มีีนน่จุา อย้จุ่นคืุน้เคืยและริ่้ส่้ำกวา่เปน็บา้นไป
แล้ว 

ภาพั: เกต้น์สำ่ริ่ี วงศ์วาริ่ 
ภาพับางสำ่วน: ทำวีศักด่� ศริ่ีทำองดี

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

และทำำาไปด้วยได้ไห้มี เพัริ่าะเริ่าอยากเลี�ยงล้ก
กันเอง ซ่�งในช่วง 2 ปีแริ่ก เป็นช่วงคื้นห้าอาชีพัทำี�
จุะต้อบโจุทำย์ชีว่ต้แบบทีำ�เริ่าอยากได้ พัอปีทีำ� 3  
คือมีมี้น่ต้ี�มีอลล์ให้มี่มีาเปิด ซ่�งทำางเจุ้าของชวนพัี�
โลเลว่ามีีพืั�นทีำ�ว่างอย้่นะ เป็นชั�นใต้้ด่นอย้่ริ่่มีทำะเล
ห้น่อย ก็เลยคื่ดว่าจุะทำำาแกลเลอริ่ี�เพัริ่าะว่ามีี 
คือนเน็คืชั�นทีำ�เป็นศ่ลปินเยอะและเห็้นว่าในหั้วห่้น
ยงัไมีม่ีแีกลเลอรีิ่ทีำ�เปน็ศล่ปะริ่ว่มีสำมียัเลย แต้เ่ริ่าก็
กลวัวา่คืนจุะไมีเ่ขา้ อยากให้้มีอีะไริ่ทีำ�ชว่งดง่คืนเสำยี
ห้น่อย เลยทำำามุีมีกาแฟในแกลเลอรีิ่ชื�อ Virus 
Space and Cafe พัอเริ่่�มีทำำากาแฟไปสำักพััก ก็
จุริ่่งจุังมีาก เพัริ่าะกลัวจุะไมี่อริ่่อย แพัริ่เลยศ่กษัา
ทำุกอย่างเกี�ยวกับกาแฟจุนอ่นและริ่ักการิ่ทำำากาแฟ 
ริ่วมีทำั�งริ่้านนี�มีาก มีากกว่าแกลเลอริ่ีเสำียอีก  

แพัริ่: ห้ลังจุากทำำา Virus Space and Cafe 
ได้สัำกพัักให้ญ่ๆ แต่้ด้วยปัจุจัุยเริ่ื�องเวลาทีำ�เริ่าต้้อง
ด้แลล้ก 2 คืน แล้วก็เปิดริ่้านกาแฟไปด้วย ซ่�งเวลา
ทีำ�มีไีมีพ่ัอ กค็ืงเปน็จัุงห้วะชว่ีต้ทีำ�ต้อ้งห้ยดุร้ิ่านนั�นไว้
กอ่น แลว้ต้อนนั�นแพัริ่ไดเ้จุอบา้นสำขีาวในเมีอืงห้ลงั
ห้น่�งซ่�งชอบมีาก ซ่�งก็มีานั�งคื่ดด้แล้วว่า ถ้าเริ่าแยก
มีาเปดิเอง เริ่าสำามีาริ่ถบริ่ห่้าริ่เวลาเริ่าไดม้ีากกวา่ 
เพัริ่าะสำามีาริ่ถจุัดการิ่เวลาเปิด-ปิดและกำาห้นด 
วนัห้ยดุไดง้า่ยกวา่ริ่า้นแริ่กทีำ�อย้ใ่นคือมีมีน้ต่้ี�มีอลล์

https://hhcthailand.com/taweesak-nadda-sritongdee/


ใคืริ่เลยจุะคื่ดว่าการิ่เจุ็บป�วยห้รืิ่อมีีปัญห้า
สำุขภาพัทำางริ่่างกายนั�น จุะทำำาให้้เด็กห้นุ่มีคืนห้น่�ง
ถก้ดบัฝีนัในการิ่เลน่กฬีิาทีำ�ชอบอยา่งฟุต้บอลไปได้ 
และเมีื�อต้้องแปริ่เปลี�ยนมีองห้าสำ่�งให้ม่ีในการิ่ขับ
เคืลื�อนชีว่ต้ การิ่พัล่กว่กฤต้ให้้เป็นโอกาสำก็ถือเป็น
เริ่ื�องริ่าวทีำ�ช่วยเต้่มีฝีันในวันทีำ�เห้นื�อยล้าได้อย่างดี
ทำีเดียว ดังเช่น เริ่ืออากาศเอก นายแพัทำย์เสำถียริ่ 
ต้รีิ่ท่ำพัยว์าณช่ย์ ศลัยแพัทำยร์ิ่ะบบทำางเดน่ปัสำสำาวะ 
โริ่งพัยาบาลภ้มี่พัลอดุลยเดช กริ่มีแพัทำย์ทำห้าริ่
อากาศ อดตี้นกัว่�งมีาริ่าธุอนทำมีีชาต้่ไทำยทำี�ต้อ้งเจุอ
กับคืวามีทำ้าทำายต้่างๆ ในช่วงเวลาห้น่�งของชีว่ต้ 
การิ่เริ่่�มีต้น้คืวามีท้ำาทำายให้มีจุ่ากจุดุเล็กๆ ของคุืณ
ห้มีอ ด้วยการิ่ทำำาส่ำ�งเล็กๆ เป็นปริ่ะจุำาทุำกวันจุน
กลายเป็นว่นัยได้กลายเป็นจุุดเริ่่�มีต้้นอันย่�งให้ญ่ทีำ�
สำ่งผู้ลให้้คืุณห้มีอได้มีีโอกาสำเข้าไปเป็นนักกีฬิา
ริ่ะดบัทำมีีชาต้ ่ซ่�งคืณุห้มีอเสำถยีริ่กไ็ดถ้า่ยทำอดเริ่ื�อง
ริ่าวอันน่าทำ่�งและสำ่งต้่อแริ่งบันดาลใจุให้้กับทำุกคืน
ทีำ�มีีคืวามีฝีันและต้้องต้่อสำ้้กับโริ่คืภัยไข้เจุ็บได้เป็น
อย่างดี  ห้ากคืุณเองก็ริ่้้ ส่ำกว่าคืวามีฝีันและ 
แริ่งบันดาลใจุสำามีาริ่ถสำ่งต้่อให้้กันได้อย่างไม่ีมีีทีำ�
ส่ำ�นสุำดแลว้ละก ็มีาต้ด่ต้ามีเริ่ื�องริ่าวทีำ�สำร้ิ่างพัลงับวก

“แมีว้า่ในวยัเดก็ของผู้มีจุะมีจีุดุเริ่่�มีต้น้ในเริ่ื�อง
ของสำขุภาพัริ่า่งกายทีำ�ไมีค่ือ่ยริ่าบริ่ื�นเทำา่ไห้ริ่น่กั แต้่
ก็ต้้องถือว่าอุปสำริ่ริ่คืและปัญห้าในวันนั�นได้จุุด
ปริ่ะกายให้้ผู้มีมีองห้าสำ่�งให้ม่ีเพัื�อใช้ในการิ่ขับ
เคืลื�อนชีวต่้ เพัริ่าะเมีื�อผู้มีไดร้ิ่บัริ่้ข้า่วริ่า้ยวา่ต้นเอง
มีีปัญห้าเริ่ื�องของกริ่ะด้กสำันห้ลัง ห้ริ่ือทีำ�เริ่ียกว่า 
Ankylosing Spondylitis ซ่�งเป็นโริ่คืเกี�ยวกับ
กริ่ะด้กและข้อทีำ�คื่อนข้างเก่ดข่�นได้ยากโริ่คืห้น่�ง 
โดยอาการิ่ของโริ่คืจุะส่ำงผู้ลต้อ่การิ่เคืลื�อนไห้วและ
สำริ่้างคืวามีเจุ็บปวดทีำ�ค่ือนข้างริุ่นแริ่ง ซ่�งผู้มีมีี
อาการิ่ของโริ่คืนี� ในช่วงวัยริุ่่นต้อนทีำ� เพั่� งเข้า
มีห้าว่ทำยาลัย ทำำาให้้ไมี่ง่ายเลยทำี�จุะก้าวผู้่านมีันไป 
เพัริ่าะอาการิ่ของโริ่คืนั�นสำ่งผู้ลต้่อการิ่ทำำาก่จุกริ่ริ่มี
ต้่างๆ ในชีว่ต้ ทีำ�สำำาคืัญนอกจุากจุะสำร้ิ่างคืวามี 
เจุ็บปวดให้้กับริ่่างกายแล้ว โริ่คืนี�ยังเป็นอุปสำริ่ริ่คื
ต้่อการิ่เล่นกีฬิาปริ่ะเภทำต้่างๆ อีกด้วย ผู้มียังจุำา

เป็ลี�ยน ‘อุป็สู่รุรุคื’ ให้กลายเป็็น ‘คืวิาม
ท้าทาย’ 

ห้ย์ิบรองเทำ้าก้าวิออกไปวิิ�ง 
จนได้เป็นนักกีฬาวิิ�งมีาราธอนซีีเกมีส์
ขึ้อง ร.อ. นพิ. เสถีีย์ร ตรีทำิพิย์์วิาณิช้ย์์
เร่�อง: กองบรรณาธิการ

ของ ริ่.อ. นพั. เสำถียริ่ ต้ริ่ท่ีำพัย์วาณช่ย ์กนัเลยดกีวา่
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“ห้ากในช่วงชีว่ต้ของคืนเริ่าต้้องเผู้ช่ญกับ
ปัญห้าทำางด้านสำุขภาพัของริ่่างกาย จุนทำำาให้้มีีข้อ
จุำากัดในชีว่ต้เก่ดข่�นอย่างมีากมีาย เริ่าจุะรัิ่บมีือ
และจุัดการิ่กับคืวามีริ่้้ส่ำกและชีว่ต้ของเริ่าต้่อจุาก
นั�นอย่างไริ่ ในวันทำี�ริ่้้ว่าต้ัวเองไมี่สำามีาริ่ถเล่นกีฬิา
ทำี�ชอบได้เห้มีือนก่อนแล้ว ทำำาได้แคื่คื่อยๆ ใช้เวลา
สำำาริ่วจุและเริ่ียนริ่้้ถ่งคืวามีเป็นไปได้ของริ่่างกาย 
โดยการิ่ทำดลองเล่นกีฬิาชน่ดอื�นเพัื�อคื้นห้าส่ำ�งทีำ�
ชอบและสำ่�งทีำ�ใชที่ำ�สุำดสำำาห้ริ่บัต้วัเองในเวลานั�น เริ่่�มี
จุากการิ่ลองกีฬิาว่ายนำ�า พัอเริ่่�มีไปซักพัักก็ยังไมี่ริ่้้
ส่ำกว่าถ้กจุริ่่ต้ซักเท่ำาไริ่นัก จุนเมีื�ออาการิ่ปวดเริ่่�มี 
ดีข่�น ผู้มีจุ่งลองไปว่�งจุ�อกก่�งซ่�งเป็นกีฬิาทีำ�แริ่ง
กริ่ะแทำกไมีไ่ดม้ีากเทำา่กบักฬีิาฟตุ้บอล แต้ก่ไ็ดเ้ห้งื�อ
และคืวามีสำนุกในริ่ะดับห้น่�ง ในช่วง 20 ปีทีำ�แล้ว
นั�นกีฬิาว่�งยังไมี่ได้เป็นทีำ�น่ยมีมีากมีายเห้มืีอนใน
ปัจุจุุบัน การิ่จุะห้าเพัื�อนมีาว่�งด้วยกันนั�นยากมีาก
ผู้มีเลยต้้องออกไปว่�งจุ�อกก่�งคืนเดียว ช่วงนั�นเป็น

“ผู้มีลองมีองย้อนกลับไปในช่วงทำี�เป็นวัยริุ่่นก็
พับวา่ ตั้วเองในช่วงแริ่กๆ นั�นไมีไ่ดช้อบการิ่ว่�งเทำา่
ไห้ริ่นั่ก แต้ด้่วยภาวะจุำายอมีทีำ�ทำำาให้้ไมีส่ำามีาริ่ถเลน่
กีฬิาอย่างอื�นได้ การิ่ว่�งจุ่งเห้มีือนเป็นสำ่�งเดียวทำี�จุะ
ปลดปล่อยคืวามีเคืริ่ียด ช่วยผู้่อนคืลายจุ่ต้ใจุ และ
ช่วยทำำาให้้สำุขภาพัริ่่างกายดีข่�นได้อย่างจุริ่่งจุัง ดัง
นั�นแมี้จุะไม่ีได้ชอบการิ่ว่�งมีากนักในช่วงแริ่ก แต่้
เมีื�อได้ว่�งเป็นปริ่ะจุำาทุำกวันและพัอเริ่่�มีเข้าส่้ำการิ่
แข่งขันก็ทำำาให้้คืวามีริ่้้ส่ำกของผู้มีเริ่่�มีเปลี�ยนไป ใน
ช่วงทีำ�ผู้มีกำาลังศ่กษัาอย้่ในคืณะแพัทำยศาสำต้ร์ิ่ปีทีำ� 
4 ผู้มีได้ริ่ับโอกาสำในการิ่เข้าแข่งขันกีฬิาริ่ะห้ว่าง
มีห้าว่ทำยาลัย โดยในอดีต้เริ่ียกว่า ‘กีฬิา 13 เข็มี
สำมัีพัันธุ’์ (การิ่จุดัการิ่แขง่ขันกฬีิาเพืั�อเชื�อมีสำมัีพันัธุ์
สำำาห้ริ่บัมีห้าวท่ำยาลยัทีำ�ผู้ลต่้บคุืลากริ่ทำางแพัทำย)์ ซ่�ง
มีีการิ่แข่งขันกีฬิาริ่ะห้ว่างนักศ่กษัาแพัทำย์จุำานวน 
13 มีห้าว่ทำยาลัยด้วยกันในยุคืนั�น ผู้มีเริ่่�มีฝีึกซ้อมี
ว่�งแบบ 12 ริ่อบคืริ่่�งสำำาห้ริ่ับการิ่แข่งขันว่�งคืริ่ั�งแริ่ก
ในริ่ะยะทำาง 5 ก่โลเมีต้ริ่ ซ่�งต้อนนั�นใชเ้วลาฝีกึซอ้มี
ปริ่ะมีาณ 1-2 สำัปดาห้์ ต้อนนั�นผู้มีได้ริ่างวัลอันดับ
ทำี� 2 ก็ถือได้ว่าไมี่เลวเลยสำำาห้ริ่ับนักว่�งมีือให้มี่ทำี�ลง
แข่งขันเป็นคืริ่ั�งแริ่ก

คื้นหาสิู่�งที�ชีอบ ตามหาสิู่�งที�ใชี�

ตั�งเป้็าหมาย...หาคืวิามท้าทายในชีีวิิต

อ่่านต่่อ่ > 
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ว่นาทีำทีำ�อาจุาริ่ย์แพัทำย์ผู้้้ต้ริ่วจุอาการิ่ของผู้มีบอก
วา่ ‘คุืณต้อ้งงดการิ่เต้ะบอล’ คืำาต้อบนี�ทำำาเอาผู้มีใน
วันนั�นทีำ�มีีทัำ�งคืวามีฝีันและคืวามีห้วังถ่งกับกลั�น
นำ�าต้าไว้แทำบไมี่อย้่ เพัริ่าะนอกจุาก ‘ฟุต้บอล’ จุะ
เป็นกีฬิาทีำ�ผู้มีริ่ักแล้ว การิ่พับเจุอเพัื�อนฝี้งและ
ม่ีต้ริ่ภาพัทีำ�อย้่ในเกมีกีฬิานั�นทำำาให้้ผู้มีริ่้้ส่ำกผู้้กพััน
และมีีคืวามีสำุขอย่างมีากในการิ่เล่นกีฬิา นอกจุาก
จุะต้้องงดการิ่เล่นฟุต้บอลแล้วยังลามีไปถ่งกีฬิา
ปริ่ะเภทำอื�นๆ ทีำ�มีีการิ่กริ่ะทำบกริ่ะทัำ�งคื่อนข้าง
ริุ่นแริ่งอีกด้วย เพัริ่าะจุะทำำาให้้ร่ิ่างกายเก่ดอาการิ่
บาดเจุ็บได้ง่ายเก่นไป ปัญห้าสำุขภาพัทีำ�ต้้องเผู้ช่ญ
ในวันนั�นถือเป็นข้อจุำากัดทีำ�ทำ้าทำายซ่�งเก่ดข่�นจุาก
โริ่คืริ่้ายทำี�มีีริ่่างกายของผู้มีเป็นเด่มีพััน” 

ช่วงทีำ�เริ่ียนแพัทำย์ก็คื่อนข้างจุะเริ่ียนห้นักและ
เห้นื�อยมีาก แต้่ผู้มีก็พัยายามีห้าเวลาออกมีาว่�ง 
ทำุกวัน ซ่�งบางวันทีำ�เล่กเริ่ียนด่กๆ ผู้มีก็ออกไปว่�ง
ริ่อบโริ่งพัยาบาลจุนผู้้ค้ืนทีำ�ผู้า่นไปมีามีกัจุะสำงสำยัวา่
ออกมีาทำำาอะไริ่ด่กดื�นขนาดนี�”

ขอบคืุณภาพัจุาก: ริ่.อ. นพั. เสำถียริ่ ต้ริ่ีทำ่พัย์วาณ่ชย์

https://
https://hhcthailand.com/dr-sathean-tritipwanit/


จุากเด็กคืนห้น่�งทีำ�มีีว่ถีชีว่ต้ปกต้่ธุริ่ริ่มีดา ไมี่
แต้กต้า่งจุากเด็กคืนอื�นในวยัเดยีวกนั ไมีไ่ดม้ีคีืวามี
ฝีันอันย่�งให้ญ่ เพัียงแคื่ร้้ิ่ว่าต้ัวเองชอบอ่าน ชอบ
เขียน และบ้าเรีิ่ยนก็แคื่นั�น จุนถ่งเวลาสำอบเข้า
มีห้าว่ทำยาลัยต้่ดคืณะแพัทำยศาสำต้ริ่์ ชีว่ต้ก็ยังคืง
คืวามีธุริ่ริ่มีดา ใช้ชีว่ต้เห้มืีอนนักเริ่ียนแพัทำย์คืน
อื�นๆ ทำั�วไป แต้่ในวันนี�...เขากลายเป็นนักเขียนทำี�มีี
คืนริ่้จุ้กักวา้งขวางทัำ�งในและต้า่งปริ่ะเทำศไดอ้ยา่งไริ่ 
มีาต้ด่ต้ามีเริ่ื�องริ่าวของห้มีอแพัทำ นายแพัทำยอ์เุทำน 
บุญอริ่ณะ อายุริ่แพัทำย์โริ่คืริ่ะบบปริ่ะสำาทำและ
สำมีอง ทีำ�มีาแชริ่์ปริ่ะสำบการิ่ณ์จุากวันนั�น...ถ่ง... 
วันนี� ทำี�น่าภาคืภ้มี่ใจุของเขากัน

“คืนทีำ�มีาเป็นนกัเขียนมีกัมีีจุดุเริ่่�มีต้น้เห้มืีอนๆ 
กันคืือการิ่เป็นนักอ่านมีาก่อน จุนวันห้น่�งเริ่ื�องริ่าว
ต้่างๆ ทีำ�อ่าน มีีข้อคืวามี มีีจุ่นต้นาการิ่เต้็มีหั้วไป
ห้มีด ถง่จุดุทีำ�อยากจุะริ่ะเบด่ออกมีา แพัทำเองกเ็ชน่
กัน คืือ เริ่่�มีต้้นจุากคืวามีห้ลงให้ลในการิ่อ่าน จุน
กริ่ะทัำ�งวันห้น่�ง เริ่ื�องทีำ�อ่านถ่งจุุดทีำ�เริ่าอยากจุะ 

จุดีเรุิ�มต้นขึ้องการุเป็็นนักเขึ้ียน 

กวิ่าจะเป็นนักเขึ้ีย์น...
ห้มีอแพิทำ นพิ.อุเทำน บุญอรณะ 
คุุณห้มีอนักเขึ้ีย์นไทำย์ทำี�ดังไกล
ถี้งต่างแดน
เร่�อง: กองบรรณาธิการ

แบง่ปนัออกมีาในลกัษัณะงานเขยีน ต้อนแริ่กแพัทำ
เขยีนเปน็บทำคืวามีลงในเพัจุ ห้มีอตุ้�ด กอ่น เปน็บทำ
คืวามีทัำ�วๆ ไปเกี�ยวกับส่ำ�งทีำ�เริ่าเจุอในแต้ล่ะวนั เชน่ 
เวลาทำำางานทีำ�เจุอกับคืนไข้ ริ่ะห้ว่างทีำ�เริ่าทำำาการิ่
ริ่กัษัา เขาอาจุจุะแบง่ปนัปริ่ะสำบการิ่ณช์วีต่้ของเขา
กับเริ่า ซ่�งแพัทำก็จุะนำามีาเล่าในเพัจุ 

เพัจุ ‘ห้มีอตุ้�ด’ แพัทำต้ั�งใจุเขียนเลา่เริ่ื�องต้วัเอง
สำมีัยเป็นนักศ่กษัาแพัทำย์เห้มืีอนเป็นไดอาริ่ี�ให้้ต้ัว
เองกลับมีาอ่านอีกคืริ่ั�ง เอาไว้ให้้เพัื�อนด้ว่า ‘เออ...
ต้อนนั�นแกทำำาแบบนั�น แกมีีคืวามีคื่ดเห็้นแบบนี�  
จุำาได้ห้ริ่ือเปล่า’ เขียนไปเขียนมีากลายเป็นว่าเริ่่�มี
มีีคืนอ่าน สำนุกกับเริ่า อ่นกับเริ่า แล้วก็แชริ่์ จุนมีี
คืนริ่้้จัุกเป็นวงกว้างมีากข่�น คืนก็ริ่้้แล้วว่าเริ่าเป็น
ห้มีอเพัริ่าะฉะนั�นจุะทำำาเล่นๆ ไมี่ได้ แต้่จุะให้้ทำำาต้ัว
แบบวช่าการิ่จุา๋กไ็มีใ่ชต่้วัเริ่าอกี แพัทำเลยใชว่้ธุกีาริ่
แชริ่์มีุมีมีองของชีว่ต้ก็แล้วกัน โชคืดีทีำ�เป็นห้มีอ 
เพัริ่าะมีกัจุะมีเีริ่ื�องริ่าวเขา้มีาให้้ริ่บัริ่้ท้ำกุวนัเลย เชน่ 
วันนี�ไปทำำางานเจุอคืนไข้ปวดห้ัว  เขาก็จุะเล่าเริ่ื�อง
ริ่าวสำาริ่พัดัทีำ�ทำำาให้้ปวดหั้วในชีวต่้ของเขา เนี�ย...เริ่า
นั�งเฉยๆ ก็มีเีริ่ื�องริ่าวเขา้มีาให้้ได้ริ่บัริ่้ ้ทำำาให้้ไดเ้ริ่ยีน
ริ่้้ชีว่ต้ผู้่านคืนไข้จุำานวนมีาก จุ่งอยากนำาส่ำ�งทีำ�ได้
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“ห้นังสำือน่ยายเล่มีแริ่กทีำ�เขียนชื�อ ‘Tempra 
of the Dream’ (เทำมีปริ่้าออฟเดอะดริ่ีมี) เป็น
เนื�อเริ่ื�องเกี�ยวกบัเดก็ป�วยทีำ�นอนต้ด่เต้ยีงอย้ใ่นห้้อง
ไอซีย้ ไปไห้นไมี่ได้ เริ่ียนก็เริ่ียนบนเต้ียง มีีแมี่มีา
สำอนห้นังสำือให้้ ถ่งแมี้จุะเป็นผู้้้ป�วยต้่ดเต้ียงแต้่เขา
ก็มีีคืวามีฝีัน ซ่�งในฝีันนั�นต้ัวเขาเป็นเด็กทีำ�แข็งแริ่ง
และสำามีาริ่ถเชื�อมีโยงกับอาณาจุักริ่คืวามีฝัีนอีก
แห่้งห้น่�งได้ เขาร้้ิ่ว่าถ้าได้ไปทีำ�อาณาจัุกริ่แห้่งนั�น
และได้ทำำาอะไริ่ทีำ�นั�น ริ่่างกายจุะดีข่�น แข็งแริ่งข่�น 
ริ่วมีถง่สำามีาริ่ถใชช้วีต่้ทีำ�โลกแห้ง่คืวามีฝีนันี�ได ้เขา
กเ็ลยบอกลาพัอ่แมีใ่นโลกนี�แลว้เขา้ส่้ำภาวะห้ลบัลก่
พัริ่้อมีเริ่่�มีต้้นการิ่เด่นทำางไปยังด่นแดนแห้่งคืวามี
ฝีนั เพัื�อทำำาภาริ่ก่จุให้้สำำาเริ่จ็ุและจุะได้กลบัมีาในโลก

กวิ�าจะเป็็น...หนังสู่่อเล�มแรุก

อ่่านต่่อ่ > 
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เริ่ยีนริ่้ม้ีาแชริ่ใ์นเชง่ทีำ�วา่ ‘เธุอไมีใ่ชค่ืนเดยีวนะทีำ�ยงั
ลืมีคืนริ่ักเก่าไมี่ได้ ห้ลายๆ คืนเขาก็เป็นกัน’ ก็เลย
นำาเริ่ื�องต้่างๆ เห้ล่านี�มีาเขียน เนื�อห้าสำ่วนให้ญ่จุะ
เป็นการิ่ทำำาคืวามีเข้าใจุกับชีว่ต้และคืวามีริ่ัก ไมี่ได้
ทำำาให้้เริ่าเป็นคืนดีข่�น แต่้ทำำาให้้เริ่าริ่้้ว่า เริ่าไม่ีได้
เศริ่า้อย้ค่ืนเดยีวในจุกัริ่วาลนี� คืนอื�นกเ็ศริ่า้แบบเริ่า
เห้มีือนกัน

ปัจุจุุบันเพัจุห้มีอตุ้�ดมีีคืนต้่ดต้ามีมีากกว่า 3 
แสำนคืนแลว้ ถอืวา่ไม่ีใชเ่พัจุให้ญ่ แต้ก็่ไม่ีใชเ่พัจุเลก็ 
จุริ่ง่ๆ ยอดคืนต้ด่ต้ามีเก่นคืวามีคืาดห้มีายของแพัทำ
ต้ั�งแต้ ่5 ห้มีื�นคืนแลว้ ซ่�งถอืวา่มีาไกลมีาก เนื�องจุาก
มีคีืนต้ด่ต้ามีอา่นเพัจุเริ่าไม่ีนอ้ย ดงันั�นการิ่จุะเขียน
อะไริ่กต็้ามีต้อ้งริ่บัผู้ด่ชอบและริ่ะมีดัริ่ะวงัมีาก พัอ
เขียนลงเพัจุไปได้สำักพัักห้น่�งก็มีีสำำานักพั่มีพั์แห่้ง
ห้น่�งต้ด่ต่้อมีา บอกว่าดท้ำริ่งแล้วน่าจุะเขยีนปก่ณกะ
ได้ ก็เลยได้เริ่่�มีต้้นจุากการิ่ริ่วมีเล่มีลงปก่ณกะ” 

นี�อกีคืริ่ั�ง...นี�เปน็เริ่ื�องแริ่กทีำ�เขียนเลย แพัทำเริ่่�มีเขยีน
ต้อนเป็นนักศ่กษัาแพัทำย์ปี 5 ซ่�งปัจุจุุบันนี�ก็ยัง 
ไมี่ได้ต้ีพั่มีพั์เป็นเล่มี พัอกลับมีานั�งด้ โอ้โห้! เขียน
ไปต้ั�ง 962 ห้น้า ยังไม่ีจุบเลยนะ เขียนคื้างไว้
มีากกว่า 20 ปีแล้ว

แต้่ห้นังสำือน่ยายเล่มีแริ่กทีำ�เขียนแล้วได้ริ่วมี
เลม่ีกค็ือื ‘กวา่เจุ้จุะเปน็ห้มีอ’ ซ่�งเขยีนเกี�ยวกบัชวีต่้
ของแพัทำต้อนเป็นนักศ่กษัาแพัทำย์ปีทีำ� 6 เขียน
คืล้ายๆ เป็นไดอาริ่ี�บันทำ่กว่า 365 วันก่อนทำี�จุะได้
คืำานำาห้นา้วา่ ‘นายแพัทำย์’ เก่ดอะไริ่ข่�นกบัชวีต่้ของ
เริ่าบ้าง ห้ลายคืริ่ั�งทำี�แพัทำมีีโอกาสำไปริ่่วมีออกคื่าย 
‘ฝีันจุะเป็นห้มีอ’ ก็จุะมีีเด็ก มี.ปลายเข้ามีาทำำา
ก่จุกริ่ริ่มี และคืำาถามียอดฮิ่ต้ทีำ�ถามีบ่อยก็คืือ จุะ
เริ่ียนห้มีอต้้องเต้ริ่ียมีต้ัวอย่างไริ่ สำอบยังไง อ่าน
ห้นังสำือยังไง ฯลฯ แพัทำจุะพั้ดเสำมีอว่า มีีแต้่คืนพั้ด
เริ่ื�อง ‘เต้ริ่ยีมีต้วัอยา่งไริ่’ ไม่ีเห้น็มีใีคืริ่มีาพัด้วา่ต้อ้ง 
‘เต้ริ่ียมีใจุอย่างไริ่’ 

เคืยมีีคืนบอกไห้มีว่า...สำมัียเป็นนักศ่กษัา
แพัทำย์ต้อนปี 4 - 5 - 6 ริ่วมีกันแล้ว 3 ปี ได้กลับ
บ้านไปเจุอพ่ัอกบัแม่ีแค่ื 2 คืริ่ั�ง คืริ่ั�งละปริ่ะมีาณกี�วนั                                                                           

เคืยมีีคืนบอกไห้มีว่า...6 โมีงเช้า นักศ่กษัา
แพัทำยจ์ุะต้อ้งไปถง่วอร์ิ่ดผู้้ป้�วย และต้ะวันต้กดน่คือื
เวลาออกจุากวอริ่์ดผู้้้ป�วย                                                                                                       

เคืยมีีคืนบอกไห้มีว่า...นักศ่กษัาแพัทำย์อาจุจุะ
ถก้แฟนบอกเลก่ขณะทีำ�กำาลงัอย้เ่วริ่บนวอร์ิ่ดผู้้ป้�วย 
มีือทีำ�กำาลังริ่ักษัาชีว่ต้คืนไข้ ต้ามีองด้คืนไข้อย้่ แต่้
เสำียงจุาก small talk ในห้้คืือเสำียงแฟนบอกเล่ก 
เพัริ่าะเริ่าไมี่มีีเวลาให้้เขา                                                                                             

เคืยมีคีืนบอกไห้มีวา่...วันเสำาร์ิ่-อาท่ำต้ยไ์มีม่ีวัีน
ห้ยุดนะ ต้้องริ่าววอริ่์ด (ข่�นเวริ่บนห้อผู้้้ป�วย) จุะมีี
เวลาห้ยุดพัักน่ดเดียว                                                          

ภาพั:  มีนต้์ชัย ฉ่�งวัฒนกุล

https://hhcthailand.com/dr-utain-boonorana/


เชื�อว่าทำกุคืนมี ี“คืวามีฝีนั” ทีำ�อยากจุะทำำาอะไริ่
สำกัอยา่งห้ริ่อืห้ลายๆ อยา่ง แต้เ่มีื�อวนัเวลาลว่งเลย
ผู้่านไปห้ลายปี บางคืนอาจุยังไมี่ได้ทำำาสำ่�งทีำ�ต้ัวเอง
ฝีันไว้ การิ่จุะไปให้้ถ่งคืวามีฝีันมีีปัจุจุัยห้ลายอย่าง 
นอกจุากคืนริ่อบข้างแล้ว “แริ่งบันดาลใจุ” จุาก
ภายในของต้ัวเองนั�นเป็นสำ่�งสำำาคืัญมีาก เช่นเดียว
กับห้มีอแอ�นท์ำ ผู้ศ.พัญ. ฐ่ต้่มีา ว่องว่ริ่่ยะวงศ์ 
อายุริ่แพัทำย์ด้านผู้้้ส้ำงอายุ คืณะแพัทำยศาสำต้ริ่์
ศ่ริ่่ริ่าชพัยาบาล ทีำ�ห้ลงริ่ักและเริ่่�มีร้ิ่องเพัลงต้ั�งแต้่
เริ่ียนอย้่ชั�นปริ่ะถมี เธุอใฝี�ฝีันทีำ�จุะได้ปริ่ะกวดริ่้อง
เพัลงในเวทีำให้ญ่ แต้่ก็ไมี่กล้าและได้แต้่เก็บคืวามี
ฝีันนี�ไว้ในใจุมีานานกว่า 10 ปี จุนกริ่ะทัำ�งวันห้น่�ง 
เก่ดจุุดเปลี�ยนในชีว่ต้ทีำ�ทำำาให้้ห้มีอแอ�นท์ำต้ัดส่ำนใจุ
เข้าริ่่วมีปริ่ะกวดริ่้องเพัลงใน The Voice Thai-
land 2019 (Season 8) เพัื�อไล่ต้ามีคืวามีฝีัน
ในภายใจุของเธุอเอง

“แอ�นท์ำเริ่่�มีร้ิ่องเพัลงต้ั�งแต้่ต้อนอย้่ชั�นอนุบาล 
แต้่มีาเริ่่�มีจุริ่่งจุังต้อนอย้่ ป.4 เพัริ่าะคืุณคืริ่้ให้้ไป “ต้อนทีำ�มีีการิ่ปริ่ะกวด The Voice Thai-

จุดีเรุิ�มต้นขึ้องคืวิามฝััน
อุป็สู่รุรุคืที�แท้จรุิงคื่อ “ตัวิเรุาเอง”

เปลี�ย์น ‘คุวิามีฝััน’ 
ให้้เป็น ‘คุวิามีจริง’ 
กับ ผศู.พิญ. ฐิิติมีา วิ่องวิิริย์ะวิงศู์
เร่�อง: กองบรรณาธิการ

ปริ่ะกวดริ่้องเพัลงวันแมี่ ทำำาให้้เริ่าต้ั�งใจุริ่้องเพัลง
มีากข่�น ช่วงนั�นเป็นยุคื 90 ก็ยังมีีเทำปคืาสำเซ็ต้ มีี
ซีดี ซ่�งนักริ่้องทำี�แอ�นทำ์ชื�นชอบก็คืือ มีาริ่ายห้์ แคืริ่ีย์ 
(Mariah Carey) เพัริ่าะเขาเป็นคืนทีำ�ริ่้องเพัลง
แบบมีีพัลังมีากๆ พัอฟังแล้วเริ่าก็ฝีึกริ่้องต้ามี ฝีึก
ในริ่ถบ้าง ในห้้องนำ�าบ้าง แต้่แอ�นท์ำชอบฝีึกริ่้อง
เพัลงในริ่ถมีากกวา่ เพัริ่าะได้ยน่เสีำยงตั้วเองชดัเจุน
เห้มีือนฟังจุากมีอน่เต้อริ่์ จุ่งฝีึกแบบนี�มีาเริ่ื�อย ๆ

จุนมีาเริ่่�มีปริ่ะกวดร้ิ่องเพัลงต้อนสำมัียเรีิ่ยน
มีัธุยมีต้้น ซ่�งเป็นงานทำี�ทำางโริ่งเริ่ียนจุัดเอง พัอเข้า
ส่้ำช่วงมีัธุยมีปลายก็ไมี่ได้ปริ่ะกวดร้ิ่องเพัลงอีกเลย 
เพัริ่าะต้้องจุริ่่งจุังกับการิ่เริ่ียน จุนกริ่ะทำั�งเข้าเริ่ียน
มีห้าว่ทำยาลัยจุ่งมีีโอกาสำได้ปริ่ะกวดร้ิ่องเพัลงของ
มีห้าว่ทำยาลัยและริ่่วมีก่จุกริ่ริ่มีทีำ�ศ่ริ่่ริ่าชจุัดข่�นบ้าง
เปน็คืริ่ั�งคืริ่าว พัอมีาเปน็อาจุาริ่ยแ์พัทำยศ์ร่ิ่ร่ิ่าชแลว้
ก็ได้เข้าริ่่วมีชมีริ่มีริ่้องปริ่ะสำานเสำียง ทำำาให้้ได้
เทำคืน่คืการิ่ริ่้องและกลับมีาฝีึกริ่้องเพัลงมีากข่�น”



19

“คืริ่ั�งห้น่�งมีีเห้ตุ้การิ่ณ์ทีำ�แอ�นท์ำไปนำาเสำนองาน
ปริ่ะชุมีว่ชาการิ่ทีำ�ปริ่ะเทำศสำห้ริ่ัฐอเมีริ่่กาและได้ไป
พัักทีำ�บ้านเพัื�อนคืนห้น่�งซ่�งสำามีีเขาเป็นฝีริ่ั�ง ต้อน
ทำานอาห้าริ่เย็นริ่่วมีกันสำามีีเขาก็เปิดเพัลงฟัง 
เพัื�อนจุง่บอกให้้แอ�นท์ำริ่อ้งเพัลงให้้ฟงั แอ�นท์ำจุ่งริ่อ้ง
สำดให้้ฟังโดยไมี่มีี backing track สำามีีเพัื�อนก็
ช็อกเลยว่า ริ่้้จุักกันมีา 10 กว่าปีไมี่เคืยริ่้้เลยว่าเริ่า
ริ่้องเพัลงได้ แล้วเขาก็พั้ดปริ่ะมีาณว่า เขาฟังเริ่า
ริ่้องเพัลงแล้วริ่้้สำ่กมีีคืวามีสำุข ลองไปปริ่ะกวดสำ่ มีี
เวทีำอะไริ่สัำกอย่างมีั�ย อย่างนอ้ยถง่ไม่ีชนะ แต่้วา่แค่ื
ไดล้องทำำาอะไริ่ให้มี ่ๆ  ดส้ำกัคืริ่ั�งกน็า่จุะเพัยีงพัอแลว้ 
ซ่�งแอ�นท์ำต้อบเขาไปว่า ‘ไม่ีไดห้้ริ่อก เป็นห้มีอจุะไป
ปริ่ะกวดได้อย่างไริ่ เดี�ยวเก่ดผู้่ดพัลาดข่�นมีาเกริ่ง
วา่จุะสำง่ผู้ลเสำยีห้ายกบัห้น้าทีำ�การิ่งาน’ เขากห็้วัเริ่าะ 
แล้วคืุยกับเริ่าว่า 

“ริ่ายการิ่ The Voice Thailand นอกจุาก
เขาจุะคืัดจุากเสำียงแล้ว เขาจุะด้ว่าเริ่ามีีเสำน่ห้์ทีำ�จุะ
ริ่้องเพัลงแล้วเป็นต้ัวเริ่าเองห้ริ่ือเปล่า ไมี่ได้ด้ทำี�ว่า
เริ่าริ่อ้งไดก้ี�คีืยห์้ริ่อืมีเีทำคืนค่ืการิ่ริ่อ้งเพัลงไดห้้ลาย
แนวมีั�ย ริ่อบ online audition เคืยถามีทำีมีงาน
ว่ามีีคืนสำ่งมีามีากแคื่ไห้น คืำาต้อบก็คืือปริ่ะมีาณ 3 
ห้มีื�นคืนแล้วคืัดออก

แคื� “เป็ลี�ยนวิิธีคืิดี” คืวิามฝัันก็เป็็นจรุิง

กวิ�าจะถี้งรุอบ Blind Audition

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

ผู้ศ.พัญ.ฐ่ต้่มีา ว่องว่ริ่่ยะวงศ์
อายุริ่แพัทำย์ด้านผู้้้สำ้งอายุ คืณะแพัทำยศาสำต้ริ่์ศ่ริ่่ริ่าชพัยาบาล

land Season 1 แอ�นทำม์ีโีอกาสำไดด้แ้ลว้กร็ิ่้ส่้ำกวา่
อยากลองไปสำมีัคืริ่ด้สัำกคืริ่ั�ง เพัริ่าะเขาไม่ีได้เลือก
ทำี�ริ่้ปริ่่างห้น้าต้า แต้่เลือกจุากเสำียงริ่้องของเริ่า แต้่
ช่วงนั�นเป็นช่วงทำี�ยังเริ่ียนอย้่ เวลามีีเริ่ื�องอะไริ่ก็จุะ
ปริ่ก่ษัากบัเพืั�อน ๆ  ซ่�งเพัื�อนกบ็อกวา่ ‘อยา่ไปเลย..
เดี�ยวไมีมี่ีเวลา’ จุนกริ่ะทัำ�งเริ่ยีนจุบกค็ืยุกบัเพัื�อน ๆ  
ว่าจุะไปปริ่ะกวดละนะ เพัื�อนก็ปริ่ามีว่า ‘อย่าไป
เลย…เป็นอาจุาริ่ยแ์ลว้นะ เดี�ยวเก่ดไปทำำาอะไริ่แลว้
ผู้่ดพัลาดจุะเสำียภาพัลักษัณ์ของห้มีอ ของโริ่ง
พัยาบาล’ ห้ริ่ือจุะไมี่ไปดีนะ แอ�นทำ์คื่ดแบบนั�นอย้่
ห้ลายปีมีาก จุนทุำกวันนี�ถ่งร้้ิ่ว่า...ส่ำ�งทีำ�ทำำาให้้เริ่าไม่ี
กลา้ไลล่า่คืวามีฝีนั แท้ำจุริ่ง่แล้วคือื ตั้วเริ่าและคืวามี
คื่ดของเริ่า ไมี่ใช่คืำาพั้ดของคืนอื�นเลย”

‘ลองคืด่แคืว่า่ เริ่าไปแบง่ปนัคืวามีสำขุให้้คืนฟงั 
น่าจุะช่วยให้้ต้ัดสำ่นใจุง่ายกว่า’ 

เขาบอกว่าลองสำมัีคืริ่เถอะ จุะริ่อด้นะ ถ้า
สำมีัคืริ่ได้สำัก เวทำีห้น่� ง เขาจุะให้้กำาลั งใจุอย้่ ทีำ�
สำห้ริ่ัฐอเมีริ่่กา ถ้าได้ปริ่ะกวดเขากับภริ่ริ่ยาจุะบ่น
จุากอเมีริ่ก่าเพัื�อมีาเชยีริ่เ์ริ่า ต้อนนั�นเลยคืด่วา่ เขา
กริ่ะตุ้กคืวามีคื่ดเริ่าได้ และทำำาให้้เริ่ามีีคืวามีมีั�นใจุ
มีากข่�นและอยากลองกา้วขา้มีกริ่อบทีำ�ต้วัเองขดีไว้ 
และด้วยคืวามีทำี�เริ่าเองชอบริ่ายการิ่ The Voice 
อย้แ่ล้วและคืด่อยากลองสำมัีคืริ่มีาห้ลายปี พัอกลับ
จุากอเมีริ่่กา ก็ลองคื้นจุาก google ว่ามีีริ่ายการิ่ 
The Voice Thailand ริ่ับสำมีัคืริ่ห้ริ่ือยัง ปริ่ากฏ
วา่ Season 8 เปดิริ่บัสำมีคัืริ่ชว่งนั�นพัอดเีลย...แต้่
ก็ยังแอบลังเลน่ดห้น่อย พัอดีช่วงนั�นมีีเพัื�อนริ่่วมี
งานทำ่านห้น่�งไมี่สำบาย แอ�นทำ์จุ่งห้ันกลับมีามีองต้ัว
เองวา่ ถา้วนัห้น่�งเริ่าป�วยแลว้ยงัมีสีำ่�งทีำ�อยากทำำาแต้่
ยังไมี่ได้ทำำาเริ่าจุะริ่้้ส่ำกอย่างไริ่ จุ่งต้ัดส่ำนใจุแน่วแน่
ว่าจุะไปปริ่ะกวด The Voice Thailand โดยใช้
เวลาคื่ด 2 วันจุ่งกริ่อกแบบฟอริ่์มีสำมีัคืริ่ทำาง
ออนไลน์โดยไมี่ได้บอกเพัื�อนเลย กลัวโดนห้้ามีอีก 
แล้วก็ได้ริ่ับเลือกให้้เข้าไปออด่ชั�น”

https://hhcthailand.com/dr-titima-wongviriyawong/


ในสำถานการิ่ณ์ ทีำ�มีีการิ่ริ่ะบาดของเชื� อ 
COVID-19 ซ่�งสำามีาริ่ถแพัริ่ก่ริ่ะจุายไดจุ้ากละออง
ฝีอยเสำมีห้ะของผู้้้ต้่ดเชื�อ ในคืวามีเป็นจุริ่่งเริ่าไม่ี
สำามีาริ่ถร้้ิ่ได้เลยว่าใคืริ่มีีเชื�อโคืว่ดอย้่ในริ่่างกาย 
ทำำาให้้การิ่แพัริ่ร่ิ่ะบาดและการิ่ต้ด่เชื�อเปน็ไปไดง่้าย 
จุำานวนผู้้้ต้่ดเชื�อทำี�มีีปริ่่มีาณเพั่�มีข่�นทำุกๆ วัน ทำำาให้้
ผู้้้ทำี�มีีคืวามีเสำี�ยงไมี่ว่าจุะเป็นผู้้้สำ้งอายุห้ริ่ือผู้้้ทำี�มีีโริ่คื
ปริ่ะจุำาต้วั เมีื�อต้ด่เชื�อโคืวด่มีามีกัมีอีาการิ่ห้นกัและ
ไมี่สำามีาริ่ถห้ายใจุเองได้ ซ่�งต้ามีมีาต้ริ่ฐานการิ่
ริ่ักษัาทำางการิ่แพัทำย์ต้้องมีีการิ่ใสำ่ทำ่อช่วยห้ายใจุ 
เพัื�อแก้ปัญห้าภาวะขาดออกซ่เจุน อีกทัำ�งช่วยลด
แริ่งทำี�ต้้องห้ายใจุด้วยต้นเองขณะริ่อริ่ับการิ่ริ่ักษัา

การิ่ใสำ่ทำ่อช่วยห้ายใจุทีำ�ปลอดภัยต้้องมีี
อปุกริ่ณที์ำ�เริ่ยีกวา่กลอ้งวด่โีอลาริ่ง่ซโ์กสำโคืป (Vid-
eo laryngoscope) เวลาใช้งานจุะมีีกล้อง
ถา่ยทำอดสำญัญาณดไ้ดจุ้ากมีอนเ่ต้อริ่เ์ห้มีอืนกำาลงั
เลน่เกมีอย้ ่ซ่�งห้นา้ของเริ่าจุะอย้ห่้า่งจุากคืนไขแ้ลว้
มีองมีอน่เต้อริ่์ ทำำาให้้ไมี่ต้้องก้มีห้น้าเข้าใกล้คืนไข้

เรุ่�องขึ้องท�อชี�วิยหายใจกับ COVID-19…
ที�มาขึ้องการุพัฒนา

ใส่ทำ่อช้่วิย์ห้าย์ใจราคุา 3 แสน
ด้วิย์งบ 1,700 บาทำ

ทำีมีแพิทำย์์ไทำย์พัิฒนาอุปกรณ์ DIY 

เร่�อง: กองบรรณาธิการ

เห้มืีอนในสำมัียกอ่นทำำาให้้เวลาใส่ำท่ำอชว่ยห้ายใจุจุะ
ชว่ยเพั่�มีคืวามีปลอดภัยให้้บุคืลากริ่ทำางการิ่แพัทำย์
มีากข่�น

ช่วงแริ่กทีำ�มีีการิ่ริ่ะบาดของโคืว่ดผู้มีทำำางาน
ริ่ว่มีกับ ริ่ศ.นพั.ดเ่ริ่ก ล่�มีมีธุุริ่สำกุล คืณะเวชศาสำต้ริ่์
เขต้ริ่้อน มีห้าว่ทำยาลัยมีห่้ดล และห้น่วยว่จุัยเมีล่
ออยโดส่ำสำ โริ่งพัยาบาลสำริ่ริ่พัส่ำทำธุ่ปริ่ะสำงคื ์ชว่ยกนั
ริ่ะดมีทำุน ได้ เ ง่นมีาปริ่ะมีาณ 1  แสำนบาทำ 
วตั้ถปุริ่ะสำงคืเ์พัื�อนำามีาชว่ยโริ่งพัยาบาลสำริ่ริ่พัส่ำทำธุ่
ปริ่ะสำงคื ์ในช่วงการิ่ริ่ะบาดของโคืวด่-19 ปี 2563

ทำำาให้้ผู้มีคื่ดถ่งปริ่ะสำบการิ่ณ์จุากคืนไข้สำมัียทีำ�
จุบเป็นแพัทำย์ให้มี่ๆ (พั.ศ. 2543) ต้อนทำี�กำาลังใสำ่
ทำอ่ชว่ยห้ายใจุ เคืยโดนคืนไข้ไอคืริ่ั�งห้น่�งปริ่ากฏวา่
ทำั�งเลือดและนำ�าลายเต้็มีแมีสำเลย เด่มีทำีผู้มีและทำีมี
ทำำางานคื่ดจุะทำำากล่องอะคืริ่ีล่คื เพัื�อช่วยป้องกันไมี่
ให้้ละอองฝีอยฟุ้งกริ่ะจุายใสำ่บุคืลากริ่ทำางการิ่
แพัทำย์ในขณะทำี�ใสำ่ทำ่อช่วยห้ายใจุ แต้่มีีข้อจุำากัดว่า
เวลาใส่ำท่ำอชว่ยห้ายใจุกย็งัต้อ้งกม้ีห้น้าเข้าไปใกล้ๆ  
อย้ด่ ีมีนัเลยไมีเ่วร์่ิ่คื…กเ็ลยคืด่วา่ทำำาต้วัวด่โีอลาริ่ง่ซ์
โกสำโคืปไปเลยไมี่ดีกว่าห้ริ่ือ
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สำดุท้ำายต้กลงกนัว่าจุะลองไปคืยุกบัช่างเชื�อมีด้ 
เพัริ่าะเห็้นว่าเป็นงานโลห้ะชนด่ห้น่�ง จุง่ให้้ช่างลองทำำา
ต้้นแบบทีำ�ทำำาจุากสำเต้นเลสำเกริ่ด 304 ซ่�งเป็นเกริ่ด
สำำาห้ริ่ับอุปกริ่ณ์ทำำาอาห้าริ่และสำามีาริ่ถปริ่ะยุกต์้ทำำา
อปุกริ่ณ์ทำางการิ่แพัทำย์ได้ ซ่�งช่างเชื�อมีทำำาต้้นแบบมีา
ให้้คืด่ริ่าคืา 900 บาทำเท่ำานั�น ก็ค่ือนข้างถก้นะ เมีื�อ
นำามีาทำดลองใช้งานจุริ่ง่กถ็อืว่าใช้งานได้ จุง่นำาเง่น
บริ่จุ่าคืไปซื�อกล้องง้มีาใส่ำ ริ่าคืาปริ่ะมีาณ 6-700 บาทำ 
พัอใช้งานไปได้ริ่ะยะห้น่�งก็ได้ปริ่ะสำานงานกบัห้มีอ
ดมียา (วสั่ำญญแีพัทำย์) โริ่งพัยาบาลสำริ่ริ่พัส่ำทำธุ่ปริ่ะสำงค์ื
และโริ่งพัยาบาล ๕๐ พัริ่ริ่ษัา มีห้าวชร่ิ่าลงกริ่ณ ให้้
ทำดลองใช้ เขาบอกใช้งานได้ริ่ะดบัห้น่�งแต่้อยากได้ริุ่น่
ทีำ�ดกีว่านี� เนื�องจุากเวลาใช้กล้องจุะห้กัไปห้กัมีา สำกัพััก
กพ็ังั ทีำมีงานมีคีืวามีต้้องการิ่กล้องแบบสำอดเข้าไปได้
โดยไม่ีห้กั… ทำำาให้้เก่ดเวอร์ิ่ชั�น 2 ต้ามีมีาเพัื�อริ่องริ่บั
กริ่ณทีีำ�ใส่ำท่ำอช่วยห้ายใจุยากๆ

ห้ลังจุากนั�นผู้มีมีโีอกาสำได้พัด้คืยุถง่โคืริ่งการิ่นี�

คืวิามรุ�วิมม่อจากทุกภาคืสู่�วินจนเป็็น
โคืรุงการุเพ่�อมนุษยชีาติ

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

ต้อนนั�นเลยไปด้คืล่ปในย้ทำ้ปทำี�มีีการิ่ดัดแปลง
อปุกริ่ณง์า่ยๆ ดว้ยการิ่ถอดห้ลอดไฟออกและสำอด
กล้องง้เข้าไปแทำนทำี� แต้่การิ่ใช้งานยังด้ไมี่คืล่องต้ัว 
และทำุกโริ่งพัยาบาลก็ยังไมี่พัริ่้อมีจุะมีีริุ่่นทีำ�ถอด
ห้ลอดไฟออกแล้วใส่ำกล้องสำอดเข้าไป จุ่งกลับมีา
คืด่กนัให้มีว่า่จุะทำำาอยา่งไริ่ด ีริ่วมีถง่เริ่ื�องงานพัม่ีพั์ 
3 มีต่้ ่ทีำ�จุะทำำาให้้เปน็ชอ่งและใสำก่ลอ้งเขา้ไปไดเ้ลย 
แต้่งานพั่มีพั์ 3 มี่ต้่ต้้องเขียนแบบให้มี่และนำาไฟล์
แบบลงคือมีพั่วเต้อริ่์ เริ่ื�องโปริ่แกริ่มีพั่มีพั์ 3 มี่ต้่นี�
จุ่งพัักไปก่อน

กบัผู้้อ้ำานวยการิ่โริ่งพัยาบาล ๕๐ พัริ่ริ่ษัา มีห้าวชร่ิ่า
ลงกริ่ณ ณ ต้อนนั�น คือืนายแพัทำย์เศวต้ ศรีิ่ศร่ิ่ ่(ปัจุจุบุนั
ท่ำานลาออกจุากริ่าชการิ่แล้ว) ท่ำานเห้น็ด้วยและมีวีสั่ำย
ทำศัน์กว้างไกล ท่ำานบอกว่า “ทำำาเพัื�อช่วยโริ่งพัยาบาล
ในปริ่ะเทำศไทำยแล้ว ถ้าเป็นไปได้กท็ำำาช่วยโริ่งพัยาบาล
ปริ่ะเทำศเพัื�อนบ้านด้วยดีมีั�ย” ปริ่ะเทำศเพัื�อนบ้าน
ขาดแคืลนมีากกว่า มีงีบปริ่ะมีาณน้อยกว่า นั�นคือื ลาว
และกมัีพัช้า ซ่�งอย้ใ่กล้กับจุ.อบุลริ่าชธุาน ีทำำาให้้ผู้มีคืด่
เริ่ื�องทำำาบญุเพัื�อมีนษุัยชาต้ม่ีากกว่า

ณ ขณะนั�นมีนีโยบาย “อาชวีะสำร้ิ่างชาต้”่ ของ
ท่ำานณัฎฐพัล ทีำปสำวุริ่ริ่ณ รัิ่ฐมีนต้ริ่ว่ีาการิ่กริ่ะทำริ่วง
ศก่ษัาธุ่การิ่ ผู้มีได้มีโีอกาสำไปคืยุกบัคืณุนย่มี แสำงวงศ์ 
อดตี้ผู้้อ้ำานวยการิ่วท่ำยาลยัเทำคืนค่ือบุลริ่าชธุานี ท่ำานก็
ยน่ดช่ีวยเห้ลอืและเป็นการิ่ขานริ่บันโยบาย “อาชวีะ
สำร้ิ่างชาต้”่ จุง่ช่วยพัฒันาและจุดัทำำาให้้ 1,000 ช่�น โดย
ไม่ีคืด่มีล้ค่ืา

ผู้มีมีองว่าเริ่ื�องนี�ไม่ีเฉพัาะว่ทำยาลัยเทำคืน่คื
อบุลริ่าชธุานทีีำ�ทำำาได้ เพัริ่าะไม่ีได้ใช้เทำคืโนโลยทีีำ�ยาก
เยน็อะไริ่ จุง่มีคีืวามีเป็นไปได้ทีำ�โริ่งพัยาบาลทัำ�วปริ่ะเทำศ
สำามีาริ่ถใช้ว่ดีโอลาริ่่งซ์โกสำโคืปในการิ่ใส่ำท่ำอช่วย
ห้ายใจุ และคืงห้มีดยคุืทีำ�ต้้องเอาห้น้าไปจุ่อปากคืนไข้
แล้วกร็ิ่บัเสำมีห้ะ ถง่แม้ีจุะมีหี้น้ากากอนามัีย เฟซชล่ด์ 
(Face Shield) ห้ริ่อืมีแีว่นต้า แต่้กไ็ม่ีได้ช่วยป้องกนั
อะไริ่มีาก เอาแบบอย้ไ่กลๆ กนัมีากเท่ำาไห้ร่ิ่ย่�งดี

เมีื�อโคืริ่งการิ่ได้ริ่ับคืวามีร่ิ่วมีมีือจุากว่ทำยาลัย
เทำคืนค่ือบุลริ่าชธุาน ีทำำาให้้ฟรีิ่จุำานวน 1,000 ช่�น ผู้มี
กบ็อกบญุกบัญาต้พ่ัี�น้องเพัื�อซื�อกล้องง้ได้เง่นมีาห้ลาย
แสำนบาทำ ทำำาให้้สำามีาริ่ถทำำาแจุกจุ่ายไปได้ 200 กว่า
ชดุในเฟสำทีำ� 1 เมีื�อปีพั.ศ. 2563

https://hhcthailand.com/diy-video-laryngoscope/


เพัริ่าะไมี่ว่าคืุณจุะอย้่ในสำถานะอะไริ่ ทำำางาน
อย้่สำายงานไห้น มีีอายุเทำ่าไห้ริ่่ ห้ากแริ่งขับภายใน
ใจุทีำ�อยากทำำาในสำ่�งทีำ�ต้วัเองริ่กัยงัคืงมีอีย้ ่การิ่ลงมีอื
ทำำาให้้ส่ำ�งเห้ล่านั�นกลายเป็นจุริ่่งได้ถือเป็นริ่างวัลทีำ�
ย่�งให้ญ่ของชว่ีต้ ดังเชน่ ผู้ศ.นพั. สุำริ่ตั้น ์ต้นัปริ่ะเวช 
แพัทำย์ปริ่ะสำาทำว่ทำยา ผู้้้เชี�ยวชาญริ่ะบบปริ่ะสำาทำ
และสำมีอง คืณะแพัทำยศาสำต้ริ่์มีห้าว่ทำยาลัย
เชียงให้มี่ ทีำ�นอกจุากจุะทำำางานทำางด้านว่ชาการิ่
ต้่างๆ ทำั�งต้ริ่วจุคืนไข้ สำอนนักศ่กษัาแพัทำย์ ทำำางาน
วจุ่ยั คืณุห้มีอกย็งัห้าโอกาสำในการิ่ทำำาส่ำ�งให้มี่ๆ  อย้่
เสำมีออย่างการิ่ไปเป็น speaker ในงาน TEDx 
ทีำ�เชียงให้มี่ ซ่�งห้ากใคืริ่เป็นแฟนต้ัวยงของ Ted 
Talk คืงจุะริ่้้ส่ำกคืุ้นห้น้าคืุณห้มีอสุำริ่ัต้น์กันอย่าง
แน่นอน อีกทัำ�งคืุณห้มีอก็ยังทำำาสำต้าร์ิ่ทำอัพัอีกด้วย 
ซ่�งปจัุจุุบนัคุืณห้มีอเปน็ founder และห้วัเริ่อืให้ญ่
ของสำต้าริ่์ทำอัพัทำไทำยทีำ�กำาลังได้ริ่ับคืวามีสำนใจุ
มีากมีายอย่าง Smile Migraine ถ่งแมี้คืุณห้มีอ
จุะมีีคืวามีริ่ับผู้่ดชอบในห้ลายๆ ด้านแต้่ก็ยังมีี
เริ่ี�ยวแริ่งในการิ่ขับเคืลื�อนคืวามีฝีันของต้นเองให้้
กลายมีาเป็นผู้ลงานทีำ�จุับต้้องได้ ไมี่ว่างานนั�นจุะ
ทำ้าทำายและมีีอุปสำริ่ริ่คืมีากมีายขนาดไห้นก็ต้ามี 

“เริ่ื�องริ่าวเบื�องห้ลังทีำ�เป็นทัำ�งนักพั้ด นักคื่ด 
และนวัต้กริ่ (Innovator) นั�นเก่ดมีาจุากพัื�นฐาน
ทีำ�ฝีังริ่ากล่กในใจุก็คืือ ‘คืวามีชอบ’ และ ‘คืวามี
สำนใจุ’ ในช่วงทีำ�ผู้มีได้ไปศ่กษัาต้่อในเริ่ื�องโริ่คืปวด
ศีริ่ษัะและทำำาว่ จัุยทีำ�ปริ่ะเทำศอังกฤษั 2 ปี ทีำ�  
University College London นั�นถือเป็น
โอกาสำทำี�ได้เปิดโลกคืวามีริ่้้และคืวามีคื่ดให้มี่ๆ ให้้
ต้วัเอง เพัริ่าะเปน็คืนทีำ�ชอบเริ่ื�องริ่าวปริ่ะวตั้ศ่าสำต้ร์ิ่
การิ่แพัทำยเ์ปน็ทุำนเดม่ีอย้แ่ลว้ เดม่ีทีำไดสั้ำ�งสำมีคืวามี
ริ่้้และข้อมี้ลมีาจุากการิ่อ่านห้นังสำือ แต้่การิ่ทำี�ได้ไป
อย้่ลอนดอนเป็นเห้มีือนการิ่เปิดปริ่ะต้้บานให้ญ่ 
เพัริ่าะลอนดอนเป็นเมีืองแห่้งการิ่เริ่ียนริ่้้ ทำำาให้้ได้
ศ่กษัาปริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์ทำางการิ่แพัทำย์มีากข่�น โดย
เฉพัาะเริ่ื�องริ่าวทีำ�เกี�ยวกับโริ่คืทำางสำมีอง นอกจุาก
นี�ผู้มียังชอบอ่านและสำะสำมีห้นังสืำอเกี�ยวกับ
ปริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์ ริ่วมีถ่งด้านจุ่ต้ว่ทำยา ผู้มีเชื�อว่าเริ่า
ทำกุคืนสำามีาริ่ถเริ่ยีนริ่้แ้ละพัฒันาสำ่�งให้มี่ๆ  ไดต้้ลอด
เวลาจุากปริ่ะวัต้ศ่าสำต้ริ่เ์ห้ล่านั�น ซ่�งสำ่�งเห้ล่านี�ทำำาให้้
ผู้มีชอบแก้ไขปัญห้า ชอบคื่ดริ่่เริ่่�มีในสำ่�งให้มี่ๆ ซ่�ง

เรุียนรุ่้สิู่�งใหม�จากป็รุะวิัติศาสู่ตรุ์

‘Smile Migraine’
อีกห้น้�งคุวิามีสำาเร็จ
ขึ้องสตาร์ทำอัพิไทำย์
โดย์ ผศู.นพิ. สุรัตน์ ตันประเวิช้ 
เร่�อง: กองบรรณาธิการ
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“เนื�องจุากผู้มีเป็นแพัทำย์ผู้้้เชี�ยวชาญเริ่ื�อง
ริ่ะบบปริ่ะสำาทำวท่ำยาและอาการิ่ปวดหั้ว โดยเฉพัาะ
โริ่คืไมีเกริ่น ทำำาให้้ได้พับเห้็นปัญห้าต้่างๆ ของโริ่คื
นี�มีากมีาย ย่�งในปัจุจุุบันสำภาพัสำังคืมีและการิ่ใช้
ชีว่ต้ของมีนุษัย์ก็อย้่กับคืวามีกดดันและคืวามีริ่ีบ
เริ่่ง จุนกลายเป็นสำาเห้ตุ้สำำาคืัญของไมีเกริ่น บางทำี
การิ่ก่นยาแก้ปวดห้รืิ่อการิ่ใช้ว่ธีุการิ่ริ่ักษัาต้่างๆ 
โดยทีำ�ต้วัเริ่าเองไม่ีไดป้ริ่บัพัฤต้ก่ริ่ริ่มีห้รืิ่อห้าสำาเห้ตุ้
ทีำ�แทำจุ้ริ่ง่ ก็อาจุจุะทำำาให้้การิ่ริ่กัษัาอาการิ่ปวดศรีิ่ษัะ
ห้รืิ่อไมีเกริ่นนั�นไม่ีไดผู้้ลดีเท่ำาทีำ�คืวริ่ ส่ำ�งนี�ถือเปน็อกี
จุุดห้น่�งทีำ�ผู้ลักดันให้้ผู้มีเริ่่�มีคื่ดคื้นนวัต้กริ่ริ่มีให้มี่ๆ 
เพืั�อช่วยเห้ลือคืนไข้ และแมี้ว่าการิ่เริ่่�มีต้้นทำำา
สำต้าริ่์ทำอัพันั�นด้เห้มืีอนจุะเป็นส่ำ�งทีำ�แต้กต้่างจุาก
สำาขาอาชีพัแพัทำย์ของผู้มีคื่อนข้างเยอะ เนื�องจุาก
การิ่ทำำาสำต้าริ่์ทำอัพัต้้องมีีเริ่ื�องของเทำคืโนโลยีและ
นวตั้กริ่ริ่มีต้า่งๆ เข้ามีาเชื�อมีโยงในการิ่ทำำางาน และ
เปน็ทีำ�ริ่้ก้นัว่าเปอริ่เ์ซน็ต์้ในการิ่ปริ่ะสำบคืวามีสำำาเริ่จ็ุ
ของสำต้าริ่ท์ำอัพันั�นมีเีพัยีงแค่ื 10% ซ่�งกห็้มีายคืวามี
ว่า คืนทีำ�เข้ามีาลงสำนามีนี�มีีถ่ง 90% ทีำ�ไปไมี่ริ่อด 
ดังนั�นคืงไมี่ใช่เริ่ื�องง่ายเลยทีำ�จุะลงแริ่งลงกำาลังใน
การิ่นำาพัาให้้ธุุริ่ก่จุสำต้าร์ิ่ทำอัพัไปส่้ำจุุดห้มีายทีำ�
ต้้องการิ่ 

Steve Jobs เคืยกล่าวว่า ในโลกนี�มีีคืนอย้่ 
2 ปริ่ะเภทำ ปริ่ะเภทำแริ่กคืือ คืนทำี�พัอมีีปัญห้าก็ยัง

What We Gain from Pain, What We 
Fail from Pills

“การิ่ทีำ�ผู้มีได้ริ่ับโอกาสำในการิ่ดำาริ่งต้ำาแห้น่ง
เป็นริ่องผู้้้อำานวยการิ่ศ้นย์คืวามีเป็นเล่ศทำางการิ่
แพัทำย์ซ่�งเป็นโริ่งพัยาบาลทำี�ด้แลผู้้้สำ้งอายุ ทำำาให้้ได้
พับเจุอปริ่ะสำบการิ่ณ์ให้มี่ๆ มีากมีาย ย้อนไปเมีื�อ
ปริ่ะมีาณ 4 ปีทำี�แล้ว ในขณะนั�นมีีงาน Startup 
Thailand มีาจุัดทีำ�เชียงให้มี่ ผู้มีมีีโอกาสำได้แวะ
เวียนไปเยี� ยมีชมีแล้ว เ ก่ดไอเดียในการิ่นำา
เทำคืโนโลยนีวตั้กริ่ริ่มีต้า่งๆ ของสำต้าริ่ท์ำอพััมีาผู้สำมี
ผู้สำานกับองคื์คืวามีริ่้้ทำางการิ่แพัทำย์ จุ่งได้เริ่่�มีต้้น
จุดังาน Chiang Mai Health Tech Innovation 
ข่�นทำี�เชียงให้มี่

จุดีเรุิ�มต้นในสู่ายงานที�แตกต�างกับวิิถีีขึ้อง 
Startup

อ่่านต่่อ่ > 

HUMAN             

เปน็จุุดเริ่่�มีต้น้ในการิ่ทำำางานทีำ�ทำา้ทำายอนัเก่ดมีาจุาก
คืวามีชอบ จุนกลายเป็นแอปพัล่เคืชันทีำ�ชื�อว่า 
Smile Migraine ในวันนี� และห้วังว่าจุะกลาย
เป็นแริ่งขับเคืลื�อนของสำังคืมีทำี�สำำาคืัญในอนาคืต้”

คืงใช้ชีว่ต้อย้่กับปัญห้านั�นต้่อไป แม้ีเห้็นคืนอื�น
พัยายามีแก้ไขปัญห้าซ่�งอาจุไมี่ต้ริ่งใจุก็มีักจุะ
เอาแต่้บน่และไม่ีลงมีอืทำำาอะไริ่ สำว่นคืนอีกปริ่ะเภทำ
ห้น่�งนั�น พัอเจุอปัญห้าก็จุะพัยายามีลงมีือแก้ไข
ห้ริ่ือทำำาอะไริ่สัำกอย่าง โดยการิ่สำร้ิ่างสำริ่ริ่ค์ืสำ่�งให้ม่ี
ห้ริ่ือการิ่คื่ดนอกกริ่อบ ซ่�งผู้มีเลือกทีำ�จุะเป็นคืน
ปริ่ะเภทำทีำ�สำอง ห้ากยอ้นกลบัมีามีองในสำ่�งทีำ�ผู้มีพับ
เจุอจุากการิ่ทำำางาน ผู้มีพับว่าการิ่ต้ริ่วจุคืนไข้ การิ่
สำอนนักศ่กษัา ริ่วมีถ่งทำำาว่จัุยต่้างๆ มีากมีายนั�น 
ทำำาไมีจุำานวนคืนไข้ไมีเกริ่นยังไมี่ลดลง การิ่เลือกทำี�
จุะเป็นคืนปริ่ะเภทำทีำ�สำองนั�นไมี่ใช่สำ่�งทีำ�ง่ายเลย 
เพัริ่าะต้้องเผู้ช่ญกับปัญห้าและอุปสำริ่ริ่คืต่้างๆ 
มีากมีาย แต้่การิ่เป็นคืนชอบอ่าน ชอบศ่กษัา
คื้นคืว้า และมีีข้อสำงสำัยอย้่ต้ลอดเวลา ทำำาให้้การิ่
เผู้ช่ญกับปัญห้ากลายเป็นเริ่ื�องทีำ�ทำ้าทำายและเป็น
โจุทำย์ทำี�สำนุกมีากด้วยเช่นกัน”

ภาพั: สำันต้่ภาพั สำอนให้มี่

https://hhcthailand.com/smile-migraine-assist-prof-surat-tanprawate/
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ร้้หร่อไม่? ด่�มีวิันละแก้วิก็เสี�ย์งมีะเร็งเต้านมีได้ ‘สาย์ตาสั�น’ ร่วิมกับั ‘สาย์ตาย์าวิตามีวิัย์’ 

10 ควิามเข้าใจผู้ิดเร่�องกรดไห้ลย์้อน

9 ข้อควิรร้้! ห้ากคุุณสูญเสีย์คุนในคุรอบคุรัวิ
ด้วิย์ ‘มีะเร็งตับ’ 

ช้ัก…อยากจะช้่วิย เมี่�อพิบผู้ป่วิย์กำาลังช้ัก

สุีป้ัสุสุาวิะบัอกอะไรคุณได้บั้าง 
เช้็คุสุขึ้ภาพิง่าย์ๆ ได้ด้วิย์สีปัสสาวิะ   

เร่�องควิรร้้…โรคุต่อมีลูกห้มีากโตในวิัย์ 50+

วิิช้าช้ีวิิต…จัดการอารมีณ์ผ่าน Mood Tracker

มีะเร็งเย์่�อบุโพิรงมีดลูก…ร้้ก่อนใคร ห่างไกลโรค

มึนหัวิจนบั้านหมุน หร่อจะมีอาการ “นำ�าในหู้ไมี่เทำ่ากัน”

HEALTH 25



สำำาห้ริ่ับภัยใกล้ต้ัวอย่างแอลกอฮิอล์ ซ่�งจุั�วห้ัว
มีาด้วยบทำคืวามีจุากสำำานักข่าว CNN ทีำ�ว่า  
“A drink a day tied to higher breast 
cancer risk, report says” ห้รืิ่อ “การิ่ดื�มี
เคืริ่ื�องดื�มีทีำ�มีีแอลกอฮิอล์เพัียงวันละแก้ว เพ่ั�มี
คืวามีเสีำ�ยงของการิ่เป็นมีะเริ่็งเต้้านมีได้” เอาล่ะส่ำ
คืริ่บั ... เมืี�ออนัต้ริ่ายเข้ามีาใกล้ต้วัมีากข่�นทุำกทำ ีเริ่า
ไปด้ในริ่ายละเอียดของเริ่ื�องนี�กันเลยดีกว่าคืริ่ับ

เป็นทีำ�ริ่้้กันในกลุ่มีนักว่จุัยมีานานแล้วว่า การิ่
ดื�มีเคืริ่ื�องดื�มีทีำ�มีีแอลกอฮิอล์เป็นสำ่วนผู้สำมีมีากๆ
นั�น เพั่�มีคืวามีเสีำ�ยงของการิ่เก่ดมีะเริ่็งเต้้านมีได้ 
โดยข้อมี้ลล่าสำุดจุากสำมีาคืมีการิ่ว่จุัยเพัื�อการิ่
ป้ องกั น โริ่คืมีะ เริ่็ งปริ่ะ เทำศสำห้ รัิ่ฐอ เมีริ่่ กา  
(American Institute for Cancer Research) 
และกองทำุนโลกเพัื�อการิ่ว่จัุยด้านมีะเร็ิ่ง (World 
Cancer Research Fund) ได้ออกมีาเปิดเผู้ย
ถง่คืวามีเสีำ�ยงจุากการิ่ดื�มีเคืริ่ื�องดื�มีทีำ�มีแีอลกอฮิอล์
ทำกุวนั กบัการิ่เก่ดมีะเร็ิ่งเต้า้นมีในสำต้รีิ่วยักอ่น และ
ห้ลงัห้มีดปริ่ะจุำาเดอืน โดย Dr. Anne McTiernan 
ห้ัวห้น้าทีำมีว่จุัยจุากสำถาบันว่จุัยด้านมีะเริ่็ง Fred 
Hutchinson ในซีแอทำเทำ่ล ได้กล่าวว่า “การิ่ดื�มี
เคืริ่ื�องดื�มีทีำ�มีแีอลกอฮิอลว์นัละ 10 กริ่มัี (เทำยีบเทำา่
ไวน์ 1 แก้วเล็ก ห้ริ่ือ เบียริ่์ 240 มี.ล. ห้ริ่ือ สำุริ่า 
30 มี.ล.) เพั่�มีคืวามีเสีำ�ยงของการิ่เก่ดมีะเริ่ง็เต้า้นมี
ในสำต้ริ่ีวัยก่อนห้มีดปริ่ะจุำาเดือน และห้ลังห้มีด
ปริ่ะจุำาเดือนถ่ง 5% และ 9% ต้ามีลำาดับ” ซ่�งเขายัง
ได้กล่าวต่้อไปอีกว่า เขาริ่้้ส่ำกต้กใจุเป็นอย่างมีาก
กับผู้ลการิ่ศ่กษัานี� ซ่�งคืวามีเสำี�ยงทำี�เพั่�มีข่�นจุากการิ่
ดื�มีเพัยีง 1 แก้วต้อ่วันแม้ีวา่จุะเลก็นอ้ย แต่้ทุำกอยา่ง

  สำำาห้ริ่ับงานว่จัุยดังกล่าวจุาก AICR นั�น  
นกัว่จุยัไดร้ิ่วบริ่วมีผู้ลการิ่ศก่ษัาจุากงานว่จัุยต้า่งๆ 
กว่า 119 ฉบับจุากทัำ�วโลก ซ่�งริ่วบริ่วมีข้อมี้ลจุาก
สำต้ริ่ีกว่า 12 ล้านคืน และ ผู้้้ป�วยมีะเร็ิ่งเต้้านมี
มีากกว่า 260000 ริ่าย ซ่�ง Professor Chin-Yo 
Lin นกัวจัุ่ยจุากมีห้าว่ทำยาลยั Houston’s Center 
for Nuclear Receptors and Cell Signaling 
ได้ให้้ข้อมี้ลว่า “แอลกอฮิอล์นั�นจุะถ้กเปลี�ยนให้้
กลายเป็นอะเซทำัลดีไฮิด์ (Acetaldehyde) ซ่�ง
ทำำาให้้เก่ดการิ่กลายพัันธ์ุุในห้น่วยพัันธุุกริ่ริ่มี ห้รืิ่อ 
DNA ซ่�งทำำาให้้เก่ดการิ่เปลี�ยนแปลงเป็นมีะเร็ิ่งใน
ทีำ�สำุด” “การิ่ดื�มี เคืริ่ื� องดื�มี ทีำ�มีีสำ่ วนผู้สำมีของ
แอลกอฮิอล์ยังพับว่ามีีคืวามีสัำมีพัันธุ์กับการิ่เพ่ั�มี
ข่�นของปริ่่มีาณของฮิอริ่์โมีนเพัศห้ญ่งเอสำโต้ริ่เจุน 
(estrogen) ซ่�งเป็นปัจุจัุยเสีำ�ยงห้ลักของมีะเร็ิ่ง 
เต้า้นมี” นอกจุากนี� “ขอ้มีล้จุากงานวจุ่ยัในป ี2015 
จุาก Journal PLOS ONE ซ่�งพับว่าแอลกอฮิอล์
สำามีาริ่ถกริ่ะตุ้้นการิ่เจุริ่่ญเต้่บโต้ของเซลล์มีะเร็ิ่ง
เต้้านมีได้

“ดี่�มเคืรุ่�องดี่�มที�มีแอลกอฮอล์วิันละ 10 กรุัม 
เพิ�มคืวิามเสีู่�ยงขึ้องการุเกิดีมะเรุ็งเต้านมใน
สู่ตรุี 5-9%”

อ่่านต่่อ่ > 

ด่�มีวิันละแก้วิ
ก็เสี�ย์งมีะเร็งเต้านมีได้

ร้้หร่อไม่?

เร่�อง: รศู.นพิ.ประกาศูิต จิรัปปภา, นพิ.ปัญญา ทำวิีปวิรเดช้

เริ่่�มีต้น้ข่�นจุากจุดุนั�น ซ่�งกเ็ปน็สำาเห้ตุ้ทีำ�ทำำาให้้สำมีาคืมี
การิ่ว่จุัยเพัื�อการิ่ป้องกันโริ่คืมีะเริ่็งปริ่ะเทำศ
สำห้ริ่ัฐอเมีริ่่กา ห้รืิ่อ AICR นั�นได้ให้้คืำาแนะนำาว่า
ไมี่คืวริ่ดื�มีแอลกอฮิอล์มีากกว่า 1 แก้วต้่อวัน เพัื�อ
ลดคืวามีเสำี�ยงของการิ่เก่ดมีะเริ่็งเต้้านมี
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ปัญห้าเกี�ยวกับสำายต้าเป็นสำ่�งทีำ�คือยกวนใจุ 
ห้ากปล่อยไว้ก็อาจุจุะสำริ่้างคืวามีลำาบากห้ริ่ือ
กริ่ะทำบต้่อการิ่ใช้ชีว่ต้ เชื�อว่าคืนไทำยสำ่วนให้ญ่มีัก
ปริ่ะสำบกับปัญห้านี� เริ่ียกได้ว่าแทำบทำุกบ้านจุะต้้อง
มีีคืนใส่ำแว่นอย่างน้อย 1 คืน โดยปัญห้าเกี�ยวกับ
สำายต้านั�นสำามีาริ่ถเก่ดข่�นได้ห้ลากห้ลาย ไมี่ว่าจุะ
เป็นสำายต้าสัำ�น (Myopia) สำายต้ายาว (Hyperopia) 
ห้ริ่ือสำายต้าเอียง (Astigmatism) ซ่�งเป็นปัญห้า
ทีำ�คืุน้ชน่และทำริ่าบกนัด ีแต่้ริ่้ห้้ริ่อืไม่ีว่า ปัญห้าเห้ล่านี�
ในคืนคืนห้น่�งมีีโอกาสำทีำ�จุะเก่ดได้สำองห้ริ่ือสำามี
ปัญห้าสำายต้าในเวลาเดียวกัน อย่างเช่น ภาวะ
สำายต้าสำั�นริ่่วมีกับสำายต้ายาวต้ามีวัย ซ่�งเป็นภาวะ
ทำี�คืวริ่ทำำาคืวามีริ่้้จุักไว้ เพัริ่าะใคืริ่ๆ ก็มีีสำ่ทำธุ่�เจุอ

ภาวะสำายต้าสัำ�น สำามีาริ่ถเก่ดข่�นได้จุาก
พัันธุุกริ่ริ่มีห้รืิ่อพัฤต้่กริ่ริ่มีการิ่ใช้ชีว่ต้ โดยเฉพัาะ
ในยุคืปัจุจุุบันทีำ�ผู้้้คืนส่ำวนให้ญ่น่ยมีทำำางานผู่้าน
คือมีพั่วเต้อริ่์ สำมีาริ่์ทำโฟน ห้ริ่ือแทำ็บเล็ต้ ทำำาให้้ใน
แต้่ละวันเก่ดการิ่เพั่งของสำายต้าไมี่ต้ำ�ากว่า 6-8 
ชั� ว โมีง ซ่� งปั จุจุัย เห้ ล่านี� ล้ วน ส่ำงผู้ลต้่อการิ่
เปลี�ยนแปลงของสำายต้า และเมีื�อเวลาผู้่านไปคืน
เอเชียอย่างเริ่าทำี�ย่างก้าวสำ้่วัย 40 ปีมีักจุะปริ่ะสำบ
กบัภาวะสำายต้ายาวต้ามีวัย (Presbyopia) ทีำ�เก่ด
จุากกลา้มีเนื�อต้าห้ยอ่น ทำำาให้้ปริ่ะส่ำทำธุ่ภาพัในการิ่
โฟกัสำภาพัแย่ลง ดังนั�นใคืริ่ก็ต้ามีทำี�กำาลังเผู้ช่ญกับ
ภาวะสำายต้าสัำ�นในขณะนี� ในอนาคืต้คืณุมีีโอกาสำทีำ�

สำำาห้รัิ่บคืนทีำ�มีีภาวะสำายต้าสัำ�นและได้ริ่ับการิ่
ริ่กัษัาดว้ยแวน่สำายต้าสำำาห้ริ่บัมีองไกลอย้น่ั�น เมีื�อมีี
ภาวะสำายต้ายาวต้ามีวัยเพั่�มีเข้ามีา อาการิ่ห้ลักทีำ�
มีกัจุะสัำงเกต้ไดค้ือื เริ่่�มีมีกีาริ่มีองในริ่ะยะใกล้ไมีช่ดั 
บางคืริ่ั�งคุืณต้้องพัยายามีเพ่ังเป็นอย่างมีาก ห้ริ่ือ
ถง่กบัยดืริ่ะยะการิ่มีองออกให้้ไกลเพัื�อชว่ยให้้ภาพั
ต้่างๆ ชัดข่�น ทัำ�งๆ ทีำ�ก่อนห้น้านั�นเคืยมีองเห้็นได้
อยา่งชดัเจุน จุ่งกลายเป็นวา่แมีจุ้ะสำวมีแว่นอย้ก่ย็งั
มีีปัญห้าให้มี่ในเริ่ื�องของการิ่มีองใกล้ไมี่ชัด

การิ่ริ่ักษัาปัญห้าสำายต้าด้วยว่ธุีโมีโนว่ชั�น 
(Monovision) เป็นอีกทำางเลือกห้น่�งทีำ�เห้มีาะ
สำำาห้ริ่ับการิ่ริ่ักษัาภาวะสำายต้าสัำ�นและสำายต้ายาว
ริ่่วมีด้วย ซ่�งห้ลักการิ่ของโมีโนว่ชั�น คืือการิ่แก้ไข
ดวงต้าข้างทีำ�เด่น (dominant eye) ห้ริ่ือข้างทีำ�
ถนดัมีองไกลให้้ไมีม่ีค่ีืาสำายต้าสัำ�นเห้ลอือย้ ่เพัื�อชว่ย
ในการิ่มีองเห้็นริ่ะยะไกล สำ่วนดวงต้าอีกข้างจุะ
ต้ั�งใจุแก้ไขให้้เห้ลือภาวะสำายต้าสำั�นเล็กน้อย เมีื�อมีี
การิ่ใช้ต้าสำองข้างพัริ่้อมีกัน จุะทำำาให้้เก่ดคืวามี
สำมีดุลของการิ่มีองเห้็น

‘สู่ายตาสัู่�น’ รุ�วิมกับ ‘สู่ายตายาวิตามวิัย’ 
เกิดีขึ้้�นไดี้อย�างไรุ

มองใกล้ไม�ชีัดี มองไกลก็เบลอ

Monovision มองชีัดีทั�งใกล้และไกล

อ่่านต่่อ่ > 

‘สาย์ตาสั�น’ ร่วิมีกับ 
‘สาย์ตาย์าวิตามีวิัย์’ 
ป้ัญหากวินใจแก้ได้ด้วิย Monovision

จุะเก่ดภาวะสำายต้ายาวต้ามีวัยริ่่วมีด้วย และ
แน่นอนว่ามีันเป็นเริ่ื�องของธุริ่ริ่มีชาต้่ทีำ�ไมี่อาจุจุะ
ห้ลีกเลี�ยงได้

HEALTH

เร่�อง: พิญ. ตุลย์า ตั�งศูิริพัิฒน
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‘กริ่ดไห้ลย้อน’ ห้ลายคืนคืงเคืยได้ย่นชื�อนี�กัน
มีาบ้างแล้ว โริ่คืนี� เ ก่ดจุากการิ่ทีำ�นำ�าย่อยจุาก
กริ่ะเพัาะอาห้าริ่ไห้ลยอ้นกลับข่�นมีาทีำ�ห้ลอดอาห้าริ่ 
ห้ากปล่อยจุนเริ่ื�อรัิ่งจุะทำำาให้้เก่ดผู้ลแทำริ่กซ้อนต้่อ
ห้ลอดอาห้าริ่ในริ่ะยะยาวได้ เช่น ห้ลอดอาห้าริ่ต้ีบ 
ห้ริ่ือมีะเริ่็งห้ลอดอาห้าริ่ ซ่�งโริ่คืนี�เก่ดได้จุากห้ลาย
สำาเห้ตุ้ แต้่ห้ลักๆ แล้วเก่ดจุากคืวามีผู้่ดปกต้่ของ
ห้้ริ่้ดสำ่วนปลายของห้ลอดอาห้าริ่ (Esophageal 
Sphincter) ทีำ�มีีภาวะคืลายต้ัวมีากกว่าปกต้่ 
ทำำาให้้กริ่ดสำามีาริ่ถไห้ลยอ้นกลบัข่�นมีาได ้ห้ริ่อืเก่ด
จุากคืวามีผู้่ดปกต้่ของการิ่บีบต้ัวของกริ่ะเพัาะ
อาห้าริ่และห้ลอดอาห้าริ่ 

เชื�อห้ริ่อืไมีว่า่คืนสำว่นให้ญย่งัมีคีืวามีเขา้ใจุผู้ด่
เกี�ยวกบัโริ่คืกริ่ดไห้ลยอ้นอย้ห่้ลายเริ่ื�อง แต้จุ่ะเปน็
อะไริ่บ้างไปต้่ดต้ามีกัน

อ่่านต่่อ่ > 

เร่�องกรดไห้ลย์้อน 
10 ควิามเข้าใจผู้ิด

เร่�อง: นพิ.อรุณ ศูิริปุณย์์

เม่�อ่เป็็นโริคกริดิ์ไหลย้้อ่นต่้อ่งลดิ์ป็ริิมาณั
การิทานอ่าหาริท์กชนิดิ์ 
จุริ่่งๆ แล้วเริ่าคืวริ่ลดอาห้าริ่บางชน่ด เช่น 
เคืริ่ื�องดื�มีแอลกอฮิอล ์กาแฟ ชอ็คืโกแลต้ โกโก้ 
ชา และอาห้าริ่ทีำ�มีีไขมีันส้ำง ซ่�งอาห้าริ่เห้ล่านี�
มีีผู้ลทำำาให้้ห้้ริ่ด้ห้ลอดอาห้าริ่สำว่นลา่งคืลายต้วั
มีากกว่าปกต้่จุ่งทำำาให้้กริ่ดไห้ลย้อนกลับมีาทีำ�
ห้ลอดอาห้าริ่ง่ายข่�น

ควิริทานผักัผัลไม้แทนการิทานม่�อ่อ่าหาริหลกั
ผู้ักและผู้ลไมี้สำ่วนให้ญ่มีีผู้ลดีกับสำุขภาพั แต้่ก็
มีีผู้ักและผู้ลไมี้บางชน่ดทีำ�ทำำาให้้กริ่ดไห้ลย้อน
มีีอาการิ่มีากข่�น เช่น ผู้ักผู้ลไมี้ทีำ�มีีคืวามีเป็น 

1. 

2.

3.

4.

5.

กริ่ดสำ้งห้ริ่ือมีีริ่สำจุัด ได้แก่ สำ้มี เลมีอน เบอริ่์ริ่ี� 
สำับปะริ่ด มีะนาว มีะเขือเทำศ เปปเปอริ่์มี่นต้์ 
พัริ่่ก เป็นต้้น

หา้มอ่อ่กกำาลงักาย้หลังริบัป็ริะทานอ่าหาริ
สำำาห้ริ่ับโริ่คืกริ่ดไห้ลย้อนแล้ว ถ้าเริ่าได้ 
ออกกำาลังด้วยการิ่เด่นช้าๆ 15-30 นาทำีห้ลัง
ทำานอาห้าริ่จุะช่วยทำำาให้้อาห้าริ่ผู้่านไปยัง 
ลำาใสำ้เล็กได้ริ่วดเร็ิ่วมีากข่�น ดีกว่าการิ่นอนด้
ทำีวีห้ริ่ือนั�งเล่นโทำริ่ศัพัทำ์เป็นไห้นๆ

ควิริหลีกเลี�ย้งไขมันท์กชนิดิ์
ถง่แมีก้าริ่เปน็โริ่คืกริ่ดไห้ลยอ้นคืวริ่ห้ลกีเลี�ยง
อาห้าริ่ทีำ�มีไีขมีนัส้ำงกต็้ามี แต้ใ่นคืวามีเปน็จุริ่ง่
แลว้ถา้เริ่าเลอืกทำานไขมีนัทีำ�มีผีู้ลดตี้อ่สุำขภาพั 
เช่น นำ�ามีันมีะกอก นำ�ามีันปลา นำ�ามีันมีะพัริ่้าว 
ในปริ่ม่ีาณทีำ�เห้มีาะสำมี กจ็ุะสำง่ผู้ลดต่ี้อสำขุภาพั
โดยริ่วมี ดีกว่าการิ่งดไขมีันไปเลยเช่นกัน

การิสููบบ์หริี�และการิด่ิ์�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล� ไม่มี
ผัลกับโริคกริดิ์ไหลย้้อ่น
เริ่ื�องนี�เป็นคืวามีเข้าใจุผู้่ดของห้ลายๆ คืนว่า 
การิ่ส้ำบบุห้ริ่ี�มีีผู้ลกับมีะเริ่็งปอด และการิ่ดื�มี
แอลกอฮิอล์มีีผู้ลต้่อต้ับเทำ่านั�น แต้่จุริ่่งๆ แล้ว
การิ่ส้ำบบุห้ริ่ี�และการิ่ดื�มีแอลกอฮิอล์ยังทำำาให้้
อาการิ่กริ่ดไห้ลย้อนแย่ลงอีกด้วย
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ริ่า่งกายของเริ่านั�นมีกีาริ่ขบัของเสำยีออกมีาใน
ริ่้ปแบบของปัสำสำาวะ โดยปัสำสำวะนั�นจุะมีีสีำทีำ�แต้ก
ต้า่งกันไปต้ามีปจัุจุยัต้า่งๆ ซ่�งทำกุคืนสำามีาริ่ถสำงัเกตุ้
สำปีสัำสำาวะของต้นเองเพัื�อร้้ิ่ทัำนปัญห้าสำขุภาพัทีำ�อาจุ
เก่ดข่�น ดังนี�

อ่่านต่่อ่ > 

HEALTH

สีปัสสาวิะบอกอะไรคุุณได้บ้าง
เช้็คสุุขภาพง่ายๆ ได้ด้วิยสุีป้ัสุสุาวิะ
เร่�อง: กองบรรณาธิการ

ป็ัสูสูาวิะใสู ไม่มีสูี: เป็นสำีปัสำสำาวะทำี�แสำดงให้้
เห็้นวา่ไดม้ีกีาริ่ดื�มีนำ�าในปริ่ม่ีาณทีำ�มีาก ซ่�งอาจุ
จุะส่ำงผู้ลให้้ริ่ะดับเกลือแริ่่ในริ่่างกายต้ำ�า และ
ยังบ่งบอกถ่งโริ่คืบางโริ่คื เช่น โริ่คืเบาห้วาน 
โริ่คืไต้ เป็นต้้น

มีสูีขาวิข่์น: สีำนี�อาจุเก่ดจุากผู้ล่กฟอสำเฟต้ทีำ�
เก่ดข่�นเมีื�อคืณุดื�มีนมีในปริ่ม่ีาณมีาก ห้ริ่อือาจุ
เก่ดจุากโริ่คืต้่ดเชื�อทำางเด่นปัสำสำาวะ เช่น โริ่คื
กริ่วยอกัเสำบ กริ่ะเพัาะปสัำสำาวะอกัเสำบ เปน็ต้น้

สูีเหล่อ่งอ่่อ่น: เป็นสำีทีำ�แสำดงถ่งริ่ะดับนำ�าใน
ริ่่างกายทำี�ปกต้่

สูีเหล่อ่งเข้ม: แสำดงว่าร่ิ่างกายปกต้่ แต้่คืวริ่
จุะดื�มีนำ�าให้้มีากข่�น

สูีเหล่อ่งสูดิ์หริ่อ่สูีนีอ่อ่น: เก่ดจุากการิ่ริ่ับ
ว่ต้ามี่นห้รืิ่ออาห้าริ่เสำริ่่มี โดยแสำดงให้้เห้็นว่า
ต้อนนี�คืุณอาจุจุะริ่ับว่ต้ามี่นทีำ�มีากเก่นกว่า
ปริ่่มีาณทำี�ริ่่างกายต้้องการิ่ 

สูีสู้ม: ห้ากมีีปัสำสำาวะสีำนี�อาจุจุะเก่ดจุากการิ่

ได้ริ่ับว่ต้ามี่นบี 2 ในปริ่่มีาณทำี�มีาก มีีปัญห้า
เก่ดข่�นทำี�ถุงนำ�าดีห้ริ่ือต้ับ ห้ริ่ือการิ่ริ่ับปริ่ะทำาน
ยาทำี�ทำำาให้้ปัสำสำาวะเปลี�ยนเป็นสำีสำ้มีนั�นเอง

สูสีูม้เข้มหริอ่่สีูนำ�าต่าล: สีำนี�กอ็าจุเก่ดจุากการิ่
ริ่ับยาบางชน่ดเช่นเดียวกัน แต้่ก็อาจุจุะเก่ด
จุากการิ่ขาดนำ�าอย่างริุ่นแริ่ง และยังสำามีาริ่ถ
เก่ดกับผู้้้ทำี�เป็นดีซ่านได้อีกด้วย

สูีนำ�าต่าลเข้มหริ่อ่สูีดิ์ำา: เมีื�อทำานถั�วบางชน่ด
ในปริ่่มีาณมีากอาจุจุะทำำาให้้ปัสำสำาวะมีีสีำนี�ได้ 
โดยสำีนี�อาจุเก่ดจุากผู้ลข้างเคืียงของยาบาง
ชน่ด และอาจุแสำดงถ่งการิ่เก่ดโริ่คืต้่างๆ เช่น 
โริ่คืต้ับ มีะเริ่็งผู้่วห้นัง เป็นต้้น 

สูีชมพัูและสูีแดิ์ง: ปัสำสำาวะสำีนี�อาจุเก่ดจุาก
การิ่เจืุอปนของเลอืด โดยเปน็สำญัญาณทีำ�ต้อ้ง
ริ่ะวัง เพัริ่าะอาจุเก่ดจุากการิ่เป็นโริ่คืต้่างๆ 
เช่น โริ่คืไต้ โริ่คืต้่ดเชื�อทำางเด่นปัสำสำาวะ โริ่คื
น่�วในไต้ เนื�องอกห้ริ่ือมีะเริ่็งทีำ�ไต้ กริ่ะเพัาะ
ปัสำสำาวะห้ริ่ือต้่อมีล้กห้มีาก เป็นต้้น

สูีเขีย้วิ: สำีนี�ไมี่ได้พับบ่อย แต้่ก็สำามีาริ่ถเก่ด
ข่�นได้จุากการิ่ทำานผู้ักแอสำพัาริ่ากัสำ การิ่ได้ริ่ับ
ยาบางชนด่  การิ่ทำานอาห้าริ่ทีำ�มีสีำว่นผู้สำมีของ
สำผีู้สำมีอาห้าริ่สำเีขยีวในปริ่ม่ีาณมีาก ห้รืิ่อในอีก
กริ่ณีคืือการิ่ต้่ดเชื�อแบคืทีำเริ่ียในทำางเด่น
ปัสำสำาวะ 

https://hhcthailand.com/urine-color/


เชื�อว่าคืนสำ่วนให้ญ่นั�นทำริ่าบดีอย้่แล้วว่า แนว
โนม้ีการิ่เก่ดโริ่คืมีะเริ่ง็ในปจัุจุบุนันั�นส้ำงข่�นอยา่งต้อ่
เนื�องมีาโดยต้ลอด แต้่ริ่้้ห้ริ่ือไมี่ว่า ‘มีะเริ่็งต้ับ’ เป็น
ห้น่�งในมีะเริ่็งทีำ�มีีอัต้ริ่าการิ่ต้ายส้ำงทีำ�สำุดในปริ่ะเทำศ
เทำศไทำยเช่นกัน ไมี่ง่ายเลยห้ากคืุณมีีคืนใน
คืริ่อบคืริ่ัวทีำ�ต้้องเผู้ช่ญกับโริ่คืริ่้ายอย่างมีะเร็ิ่งต้ับ 
ย่�งไปกว่านั�นห้ากคืนในคืริ่อบคืริ่ัวคืนนั�นไมี่ว่าจุะ
เป็นคืุณพ่ัอห้รืิ่อคืุณแม่ีต้้องจุากไปด้วยมีะเริ่็งต้ับ
คืงจุะสำริ่้างบาดแผู้ลในใจุและข้อสำงสำัยแก่กับล้กๆ 
ไมี่มีากก็น้อย ไมี่ว่าจุะเป็นคืวามีกังวลว่าต้นเองจุะ
มีีโอกาสำเป็นมีะเริ่็งต้ับเช่นเดียวกันกับคืุณพ่ัอคืุณ
แมี่ห้ริ่ือไมี่ มีีแนวทำางใดบ้างไห้มีทีำ�จุะช่วยป้องกัน
ห้ริ่อืลดโอกาสำการิ่เก่ดมีะเริ่ง็ต้บัทีำ�อาจุเก่ดข่�นไดกั้บ
คืนในคืริ่อบคืรัิ่วทีำ�เป็นสำายต้ริ่ง ห้ริ่ือการิ่ทำาน
ว่ต้ามีน่บำาริ่งุตั้บจุะชว่ยปอ้งกนัการิ่เก่ดมีะเริ่ง็ตั้บได้
จุริ่ง่ห้ริ่อื สำาริ่พันัคืำาถามีเห้ล่านี�มีคีืำาต้อบให้้คุืณ โดย 
อ.นพั.ศภุพััชญ ศรีิ่ภษ้ัณาพัริ่ริ่ณ ศน้ยค์ืวามีเปน็เลศ่
ทำางการิ่แพัทำยด์า้นโริ่คืตั้บ โริ่งพัยาบาลจุฬุิาลงกริ่ณ์ 
สำภากาชาดไทำย

ห้ากคุุณสูญเสีย์
คุนในคุรอบคุรัวิด้วิย์
‘มีะเร็งตับ’

9 ข้อควิรร้้!

เร่�อง: อ.นพิ.ศูุภพัิช้ญ ศูรีภูษณาพิรรณ 

คณ์ัหมอ่: การิ่ทีำ�มีีปริ่ะวตั้ว่า่ ‘คืนในคืริ่อบคืริ่วั
สำายต้ริ่งเป็นมีะเริ่็งต้ับ’ นั�นถือว่าเป็นคืวามีเสีำ�ยง
อย่างห้น่�งในการิ่เก่ดมีะเริ่็งต้ับ ย่�งไปกว่านี�ห้า
กล้กๆ ‘ต้่ดเชื�อไวริ่ัสำต้ับอักเสำบบีเริ่ื�อริ่ัง’ แล้วละก็ 
ถือเป็นอีกคืวามีเสีำ�ยงห้น่�งทีำ�ทำำาให้้เก่ดมีะเริ่็งต้ับได้
เชน่กนั ดงันั�นในกริ่ณทีีำ�มีลีก้ๆ มีคีืวามีเสีำ�ยงทัำ�งสำอง

ค์ณัหมอ่: ในปัจุจุุบันมีีการิ่ศ่กษัาพับว่า ผู้้้ทีำ�
เป็นพัาห้ะไวริ่ัสำต้ับอักเสำบบีจุะมีีคืวามีเสีำ�ยงในการิ่
เก่ดมีะเริ่็งต้ับอย้่ทำี� 0.1-1% ต้่อปี ห้ริ่ือพั้ดง่ายๆ คืือ 
ในแต้ล่ะปจีุะมีผีู้้ที้ำ�เปน็พัาห้ะไวริ่สัำต้บัอกัเสำบบีทุำกๆ 
1,000 คืนทีำ�ต้ริ่วจุพับว่าเป็นมีะเริ่็งต้ับปริ่ะมีาณ 
1-10 คืน โดยคืวามีเสำี�ยงนั�นจุะสำ้งข่�นห้ากคืนผู้้้นั�น
มีีภาวะต้ับแข็งริ่่วมีด้วย

ค์ณัหมอ่: ปัญห้าสำำาคืัญอย่างห้น่�งของมีะเริ่็ง
ต้ับ คืือผู้้้ป�วยมีักไมี่มีีอาการิ่ในริ่ะยะเริ่่�มีต้้น ทำำาให้้
ว่น่จุฉัยได้ช้า ดังนั�นห้ากพับว่าต้นเองมีีคืวามีเสำี�ยง
ในการิ่เก่ดมีะเริ่ง็ต้บั เชน่ ต้ริ่วจุพับการิ่ต้ด่เชื�อไวรัิ่สำ
ต้ับอักเสำบบีเริ่ื�อริ่ัง มีีภาวะต้ับแข็งไมี่ว่าจุากสำาเห้ตุ้
ใด ห้มีอแนะนำาให้้เจุาะเลือดเพัื�อดร้ิ่ะดับอลัฟ�าฟโีต้
โปริ่ต้ีน (alpha-fetoprotein ห้ริ่ือ AFP) ริ่่วมี
กับ การิ่ต้ริ่วจุอัลต้ริ่าซาวด์ช่องทำ้องสำ่วนบน ทำุกๆ 
6-12 เดือน เพัื�อให้้สำามีาริ่ถต้ริ่วจุพับมีะเริ่็งต้ับได้
ต้ั�งแต้่ริ่ะยะแริ่กๆ

สู่่ญเสีู่ยคืุณ์แม�เสีู่ยดี้วิย ‘มะเรุ็งตับ’ ล่กๆ
มีโอกาสู่เป็็นมะเรุ็งตับหรุ่อไม�

‘พาหะไวิรุัสู่ตับอักเสู่บบี’ มีโอกาสู่เป็็นมะเรุ็ง
ตับแคื�ไหน

ตรุวิจหา ‘มะเรุ็งตับ’ ดี้วิยวิิธีใดีไดี้บ้าง

อย่างนี�ริ่่วมีกัน ถือว่ามีีคืวามีเสำี�ยงสำ้งอย่างมีากต้่อ
การิ่เก่ดมีะเริ่็งต้ับมีากกว่าบุคืคืลทำั�วไป ดังนั�นห้าก
มีปีริ่ะวตั้ค่ืนในคืริ่อบคืริ่วัเป็นมีะเริ่ง็ตั้บห้มีอแนะนำา
ให้้เข้าริ่ับการิ่ต้ริ่วจุคัืดกริ่องมีะเริ่็งต้ับทุำกๆ 6-12 
เดือน

อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/9-things-to-know-about-liver-cancer/
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โริ่คืต้่อมีล้กห้มีากโต้ (Benign Prostatic 
Hyperplasia) คืือภาวะทีำ�ต้่อมีล้กห้มีากมีีขนาด
โต้กว่าปกต้่ เป็นปัญห้าสำุขภาพัทีำ�เก่ดข่�นกับผู้้้ชาย
ทำั�วโลก โดยเฉพัาะผู้้้มีีอายุต้ั�งแต้่ 50 ปีข่�นไป โริ่คื
นี�ไม่ีได้เป็นอนัต้ริ่ายริ่า้ยแริ่ง แต้ส่ำร้ิ่างคืวามีริ่ำาคืาญ 
และสำ่งผู้ลกริ่ะทำบต้่อการิ่ใช้ชีว่ต้ปริ่ะจุำาวัน และถ้า
ปลอ่ยปละละเลยไมีไ่ดร้ิ่บัการิ่ดแ้ลกอ็าจุเก่ดอาการิ่
แทำริ่กซ้อนไมี่พั่งปริ่ะสำงคื์ได้ เป็นโริ่คืทำี�ไมี่น่ากลัว...
แต้่ก็ไมี่คืวริ่ละเลยนั�นเอง

ชีว่ต้ดี by hhc thailand ริ่วบริ่วมีเริ่ื�องคืวริ่
ริ่้้เกี�ยวกับโริ่คืต้่อมีล้กห้มีากโต้มีาฝีากกัน

อ่่านต่่อ่ > 

HEALTH

เร่�องควิรร้้...

เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

ต้่อมีล้กห้มีากเป็นห้น่�งในอวัยวะทีำ�เกี�ยวข้อง
กบัริ่ะบบสำบืพัันธ์ุุเพัศชาย มีขีนาดเทำา่ผู้ลล่�นจีุ� (บาง
ต้ำาริ่าก็ว่าวอลนัทำ ไมี่ก็เกาลัด) มีีห้น้าทีำ�ผู้ล่ต้
ของเห้ลว สำริ่า้งนำ�าห้ลอ่เลี�ยงเชื�ออสำจุุ ่เปน็เพัื�อนริ่ว่มี
งานคืนสำำาคัืญของล้กอัณฑะนั�นเอง (สำาริ่ทีำ�เป็น
ของเห้ลวปริ่ะมีาณ 30% ของนำ�าอสำุจุ่ถ้กสำริ่้างจุาก
ต้่อมีล้กห้มีาก) ต้ำาแห้น่งของต้่อมีล้กห้มีากจุะอย้่
บริ่่เวณใต้้กริ่ะเพัาะปัสำสำาวะ ล้อมีริ่อบทำ่อปัสำสำาวะ
สำ่วนต้้น 

ต้อ่มีลก้ห้มีากกเ็ห้มืีอนกับอวัยวะสำว่นอื�นๆ ใน
ริ่่างกาย คืือจุะเจุริ่่ญเต้่บโต้เต้็มีทีำ�ในช่วงวัยเจุริ่่ญ
พัันธุุ์ แล้วก็ห้ยุดโต้ (ปริ่ะมีาณช่วงอายุ 20 ปี) แต้่
เมีื�อเข้าสำ้่ช่วงอายุปริ่ะมีาณ 45-50 ปีข่�นไป ต้่อมี
ล้กห้มีากก็มีีแนวโน้มีจุะโต้ข่�น บางคืนโต้มีาก บาง

เนื�องจุากต้่อมีล้กห้มีากอย้่ ล้อมีริ่อบท่ำอ
ปัสำสำาวะสำ่วนต้้น ดังนั�นเมีื�อต้่อมีล้กห้มีากโต้ มีันจุ่ง
ไปกดเบียดทำ่อปัสำสำาวะให้้แคืบลง ปริ่ะกอบกับมีี
การิ่กริ่ะตุ้้นจุากริ่ะบบปริ่ะสำาทำบริ่่ เวณห้้ริ่้ด
กริ่ะเพัาะปัสำสำาวะริ่่วมีด้วย ทำำาให้้ทำางออกของ
ปัสำสำาวะมีีการิ่ห้ดเกริ่็งมีากกว่าปกต้่ ด้วยเห้ตุ้นี� 
ต้อ่มีล้กห้มีากโต้จุง่สำง่ผู้ลกริ่ะทำบโดยต้ริ่งต้อ่อาการิ่
ปวดปัสำสำาวะ ชายทีำ�อายุ 50 ปีข่�นไปทีำ�มีีอาการิ่
ปสัำสำาวะผู้ด่ปกต้จุ่่งคืวริ่ให้้แพัทำย์ต้ริ่วจุวน่จุ่ฉัยวา่มีี
ภาวะต้่อมีล้กห้มีากโต้ห้รืิ่อไม่ี แต้่อย่าเพั่�งฟันธุง
ด้วยต้ัวเองไปก่อน เพัริ่าะอาการิ่ปัสำสำาวะผู้่ดปกต้่
อาจุมีาจุากสำาเห้ตุ้อื�นก็ได้

อาการิ่ปัสำสำาวะผู้่ดปกต้่ทีำ�พับบ่อยจุากสำาเห้ตุ้
ต้่อมีล้กห้มีากโต้:

ต�อมล่กหมากอย่�ตรุงไหน? ทำาไมถี้งโต?

ปั็สู่สู่าวิะผิดีป็กติ = อาการุต้องสู่งสัู่ย

โรคุต่อมีลูกห้มีากโต
ในวิัย์ 50+

คืนโต้น้อย แต้กต้่างกันไปในแต้่ละบุคืคืล ปัจุจุุบัน
แพัทำยย์งัริ่ะบไุมีไ่ดว้า่เห้ต้ใุดมัีนจุง่โต้ข่�น บอกได้แคื่
ว่าการิ่โต้นั�นสำัมีพัันธุ์กับอายุและฮิอริ่์โมีนเพัศชาย

อาการิ่ทีำ�เก่ดจุากทำ่อปัสำสำาวะแคืบลง ทำำาให้้
ปสัำสำาวะต้ด่ขัด ปสัำสำาวะลำาเลก็ลง ปสัำสำาวะไม่ี
พัุง่ ต้อ้งริ่อนานกวา่ปสัำสำาวะจุะออกมีา มีคีืวามี
ริ่้ส่้ำกวา่ปสัำสำาวะยงัไมีส่ำดุแมีว้า่ปสัำสำาวะจุะห้ยดุ
ไห้ลแล้ว ห้ลังจุากปัสำสำาวะสำุดแล้วยังมีี
ปัสำสำาวะห้ยดต้ามีมีาอีก ห้ริ่ืออาจุจุะปัสำสำาวะ
ไมี่ออกแมี้จุะปวดปัสำสำาวะมีาก

1.

https://hhcthailand.com/benign-prostatic-hyperplasia-at-age-50-plus/


ปจัุจุบุนัมีะเร็ิ่งเป็นสำาเห้ตุ้การิ่เสีำยชวีต่้ทีำ�สำำาคืญั
เปน็อนัดบัต้น้ ๆ  ในปริ่ะเทำศของเริ่า จุากต้ำาริ่าพ่ัชยั
สำงคืริ่ามีของซุนว้ กล่าวไว้ว่า ‘ริ่้้เขา ริ่้้เริ่า ริ่บริ่้อย
คืริ่ั�ง ชนะริ่อ้ยคืริ่ั�ง’ เชน่นั�นแล้ว...เริ่ามีาทำำาคืวามีริ่้จุ้กั
กับมีะเริ่็งชน่ดห้น่�งของคืุณผู้้้ห้ญ่งทีำ�เป็นปัญห้า
สำำาคืัญอันห้น่�งในบ้านเริ่ากันดีกว่า มีะเริ่็งทำี�ว่านั�นก็
คืือ “มีะเริ่็งเยื�อบุโพัริ่งมีดล้ก” ซ่�งเป็นมีะเริ่็งทีำ�พับ
ได้บ่อยเป็นอันดับทีำ�สำามีของมีะเร็ิ่งอวัยวะสำืบพัันธ์ุุ
ของสำต้รีิ่ในปริ่ะเทำศไทำย (อนัดับห้น่�งคือืมีะเริ่ง็ปาก
มีดล้ก) จุากสำถ่ต้่ของห้น่วยงานนานาชาต้่เพัื�อการิ่
ว่จุัยศ่กษัาเริ่ื�องมีะเริ่็ง (International Agency 
for Research on Cancer) ริ่ายงานว่า ใน
ปีพั.ศ. 2561 มีีผู้้้ป�วยมีะเริ่็งเยื�อบุโพัริ่งมีดล้กริ่าย
ให้มี่ในปริ่ะเทำศไทำยจุำานวนถ่ง 2,671 ริ่าย 

ลักษัณะของมีดล้กนั�นมีีริ่้ปร่ิ่างคืล้ายล้กแพัริ่์ 
แกนกลางมีีช่องโพัริ่งเป็นทีำ�ฝีังต้ัวของทำาริ่กห้ลัง
จุากปฏ่สำนธุ่ สำ่วนล่างสำุดของมีดล้กคืือปากมีดล้ก 
ซ่�งจุะอย้่ด้านในปลายสุำดของช่องคืลอด การิ่เก่ด
มีะเริ่็งของต้ัวมีดล้กนั�นจุะเป็นทีำ�เยื�อบุโพัริ่งมีดล้ก
เกือบทำั�งห้มีด  

อ่่านต่่อ่ > 

มีะเร็งเย์่�อบุโพิรงมีดลูก...
ร้้ก่อนใคร ห่างไกลโรค
เร่�อง: ผศู.นพิ. อภิช้ัย์ วิสุรัตน์

มีะเริ่ง็เยื�อบโุพัริ่งมีดลก้สำว่นให้ญ ่คือืมีากกวา่ 
90% จุะพับในสำต้ริ่ีทีำ�อายุเก่น 40 ปีข่�นไป โดย
เฉพัาะอย่างย่�งห้ากอายุเก่น 50 ปี ห้ริ่ืออย้่ในช่วง
วยัห้มีดปริ่ะจุำาเดอืนไปแล้ว และมีกัจุะมีาพับแพัทำย์
ด้วยอาการิ่เลือดออกกะปริ่่ดกะปริ่อยทำางช่อง
คืลอดห้ลังจุากทีำ�ห้มีดปริ่ะจุำาเดือน  ห้ากยังอย้่ใน
วัยทีำ�ยังมีีปริ่ะจุำาเดือนอย้่ก็จุะมีาด้วยอาการิ่เลือด
ออกทำางช่องคืลอดจุำานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไมี่
จุำาเปน็ต้อ้งเก่ดข่�นห้ลงัการิ่มีเีพัศสำมัีพัันธุ ์ดงันั�นคืณุ
ผู้้้ห้ญ่งทีำ�มีีอาการิ่ ‘เลือดออกผู้่ดปกต้่ทำางช่อง
คืลอด’ สำมีคืวริ่อยา่งย่�งทีำ�จุะไปพับส้ำต้น่ริ่แีพัทำยเ์พัื�อ
ห้าสำาเห้ตุ้ของอาการิ่ดังกล่าว

แมี้ว่ามีะเริ่็งเยื�อบุโพัริ่งมีดล้กจุะยังไมี่มีีการิ่
ต้ริ่วจุคัืดกริ่องดังเช่นมีะเริ่็งปากมีดล้กก็ต้ามี 
(มีะเริ่็งปากมีดล้กมีีการิ่ต้ริ่วจุแป็บสำเมีียริ่์ซ่�ง
เป็นการิ่ต้ริ่วจุคืัดกริ่องทีำ�ได้ผู้ลดี ห้ริ่ือในปัจุจุุบันมีี
การิ่ต้ริ่วจุห้าเชื�อไวริ่ัสำห้้ดห้งอนไก่เป็นการิ่ต้ริ่วจุ 
คืัดกริ่องว่ธุีให้มี่ทีำ�ได้ผู้ลดีมีากเช่นกัน) แต้่โชคืดีว่า
สำ่วนให้ญ่ของผู้้้ป�วยทีำ�เป็นมีะเริ่็งเยื�อบุโพัริ่งมีดล้ก
จุะอย้่ในริ่ะยะต้้นๆ ของโริ่คื (ริ่าวริ่้อยละ 70 ของ
คืนไขอ้ย้ใ่นริ่ะยะทีำ� 1-2) ทัำ�งนี�เพัริ่าะสำว่นให้ญผู่้้ป้�วย
มีีเลือดออกผู้่ดปกต้่ทำางช่องคืลอดและริ่ีบมีาพับ
แพัทำย์ต้ั�งแต้่เน่�น ๆ

สำาเห้ตุ้สำำาคืัญของการิ่เก่ดมีะเริ่็งเยื�อบุโพัริ่ง
มีดล้กในปัจุจุุบันเชื�อว่า เก่ดจุากการิ่ได้ริ่ับการิ่กริ่ะ
ตุ้น้ดว้ยฮิอร์ิ่โมีนเพัศชนด่ ฮิอร์ิ่โมีนเอสำโต้ริ่เจุนเป็น
ริ่ะยะเวลาต้่ดต้่อกันนาน ๆ

ใคืรุบ้างที�มีคืวิามเสีู่�ยงขึ้องมะเรุ็งเย่�อบุโพรุง
มดีล่ก

https://hhcthailand.com/endometrial-cancer/
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เมีื�อพั้ดถ่ง “โริ่คืลมีชัก” เชื�อว่าห้ลายคืนอาจุ
จุะสำงสำัยว่า ห้มีายถ่งโริ่คืห้ริ่ือคืวามีเจุ็บป�วยอะไริ่ 
แต้ห่้ากเปลี�ยนเปน็พ้ัดวา่ “โริ่คืลมีบา้ห้ม้ี” สำว่นให้ญ่
จุะถ่งบางอ้อในทำันทำี...ใช่คืริ่ับ...เมีื�อก่อนคืนไทำย
เริ่ียกโริ่คืทีำ�มีีอาการิ่ชัก เกร็ิ่ง กริ่ะตุ้ก ว่าโริ่คืลมี
บ้าห้มี้  แต้่คืำานี�ได้ทำำาให้้เก่ดคืวามีเข้าใจุผู้่ดถ่ง
สำาเห้ตุ้และอาการิ่ของโริ่คื เก่ดการิ่ต้ีต้ริ่าและลด
ทำอนโอกาสำในการิ่ดำาเนน่ชวีต่้อย่างปกต้ข่องผู้้ป้�วย 
ปัจุจุุบันจุ่งมีีการิ่เริ่ียกชื�อให้ม่ีเพัื�อให้้สำอดคืล้องกับ
ต้ัวโริ่คืมีากข่�นเป็น “โริ่คืลมีชัก” 

อ่่านต่่อ่ > 

HEALTH

ช้ัก...อยากจะช้่วิย

เร่�อง: นพิ.ช้ลภิวิัฒน์ ตรีพิงษ์

โริ่คืลมีชัก เปน็โริ่คืทีำ�เก่ดจุากคืวามีผู้ด่ปกต้ข่อง
ริ่ะบบปริ่ะสำาทำส่ำวนกลาง คืวามีผู้่ดปกต้่ทุำกชน่ดทีำ�
เก่ดข่�นต้อ่เนื�อสำมีองสำามีาริ่ถทำำาให้้เก่ดอาการิ่ชกัได้
ทัำ�งห้มีด ไม่ีว่าจุะเป็นคืวามีผู้่ดปกต้่ทีำ�เก่ดข่�นต้ั�งแต้่
กำาเนด่ห้รืิ่อโดยพันัธุุกริ่ริ่มี อาท่ำเชน่ เนื�อสำมีองเจุริ่ญ่
เต้บ่โต้ผู้ด่ปกต้ ่สำาริ่เคืมีใีนสำมีองผู้ด่ปกต้ ่พันัธุุกริ่ริ่มี
ผู้ด่ปกต้ ่ห้ริ่อืเปน็คืวามีผู้ด่ปกต้ที่ำ�เก่ดข่�นในภายห้ลัง 
เช่น ภาวะทำุพัโภชนาการิ่ห้รืิ่อคืวามีผู้่ดปกต้่ต่้อ
สำมีองริ่ะห้ว่างต้ั�งคืริ่ริ่ภ์ คืวามีผู้่ดปกต้่ต้่อสำมีอง
ริ่ะห้ว่างคืลอด อุบัต้่เห้ตุ้ทำางศีริ่ษัะ การิ่ต้่ดเชื�อใน
สำมีอง โริ่คืห้ลอดเลือดสำมีอง เป็นต้้น จุะเห้็นได้ว่า
สำาเห้ตุ้ทีำ�ทำำาให้้เก่ดโริ่คืลมีชักนั�นมีีห้ลากห้ลายและ
พับได้ในทุำกช่วงอายุ ดังนั�นเริ่าจุ่งมีีโอกาสำทีำ�จุะได้
พับเห้็นผู้้้ป�วยห้รืิ่อพับคืนทีำ�กำาลังมีีอาการิ่ชักได้
ทัำ�วไปในสัำงคืมี ในปริ่ะเทำศไทำยมีผีู้้ป้�วยด้วยโริ่คืลมีชกั
มีากกว่า 5 แสำนคืนและมีากกว่า 50 ล้านคืนทัำ�วโลก 

คืวิามผิดีป็กติที�ก�อให้เกิดีอาการุชีัก

อาการิ่ของโริ่คืลมีชกัทีำ�คืนทัำ�วไปริ่้จุ้กัดทีีำ�สำดุคือื
อาการิ่เกริ่็งกริ่ะตุ้กทำั�งต้ัว แต้่แทำ้จุริ่่งแล้วอาการิ่ชัก
มีีริ่้ปแบบทีำ�ห้ลากห้ลายกว่านั�น บางคืนอาจุจุะมีี
อาการิ่เห้ม่ีอน่�ง กริ่ะพัริ่บ่ต้าถี�ๆ  เปน็ริ่ะยะเวลาสัำ�นๆ 
บางคืนมีอีาการิ่เคืี�ยวปาก แลบล่�น ทำำาปากขมุีบขมีบ่ 
ขยำามืีอ เกร็ิ่งห้รืิ่อกริ่ะตุ้กส่ำวนใดส่ำวนห้น่�งห้รืิ่อซีก
ใดซีกห้น่�งของริ่่างกาย บางคืริ่ั�งอาจุจุะมีีเสำียงพั้ด
แปลกๆ มีีอาการิ่ตั้วอ่อนล้มีลงไป มีีอาการิ่ใจุสัำ�น 
มีีอาการิ่ขนลุก เป็นต้้น แต้่อาการิ่ทุำกริ่้ปแบบของ
ลมีชัก เก่นกว่า 90% จุะห้ยุดเองได้ในริ่ะยะเวลา
ไมี่เก่น 5 นาทำี ซ่�งอันต้ริ่ายทีำ�จุะเก่ดข่�นกับผู้้้ป�วย
ขณะมีอีาการิ่ชกั ไมีใ่ชจุ่ากอาการิ่ของโริ่คืลมีชกัเอง
โดยต้ริ่ง แต้่จุะเป็นอุบัต้่เห้ตุ้ทีำ�เก่ดข่�นขณะทีำ�มีี
อาการิ่มีากกว่า เพัริ่าะผู้้้ป�วยสำ่วนให้ญ่จุะไมี่
สำามีาริ่ถคืวบคุืมีริ่่างกายห้ริ่ือริ่ะมีัดริ่ะวังต้นเองได้ 
เช่น ต้กจุากทำี�สำ้ง ต้กคื้คืลองห้นองนำ�า อุบัต้่เห้ตุ้จุาก
การิ่ใชย้านพัาห้นะ ไฟไห้มีน้ำ�าริ่อ้นลวก ห้ริ่อืถก้ของ
มีีคืมีบาด ทำ่�มี ต้ำา เป็นต้้น จุ่งเป็นทีำ�มีาของการิ่
ให้้การิ่ช่วยเห้ลือเบื�องต้้นเมีื�อพับผู้้้ป�วยทีำ�มีีอาการิ่
ชักว่า 

“ไม่่งััด ไม่่งั้างั ไม่่ถ่่างั ไม่่กด ไม่่ทั้ั�งัหม่ด 
ชัักหยุุดเองั แค่่ดูแลให้ชัักอยุ่างัปลอดภััยุ”

เมีื�อพับว่ามีีผู้้้ป�วยเก่ดอาการิ่ชัก คืนสำ่วนให้ญ่
มีักจุะพัยายามีห้าส่ำ�งของมีาใส่ำในปากของผู้้้ป�วย 
เพัื�อป้องกันการิ่กัดล่�น

ทำาอย�างไรุ...หากเจอผ่้ป็่วิยมีอาการุชีัก

เมี่�อพิบผู้ป่วิย์กำาลังช้ัก

https://hhcthailand.com/how-to-help-someone-having-a-seizure/


มี่นห้ัวจุนบ้านห้มีุน ห้ริ่ือจุะมีีอาการิ่ “นำ�าในห้้
ไมี่เทำ่ากัน” กันนะ 

…เดิินอยู่่�ดิีๆ ทำำ�ไมบ้้�นหมุน ทำรงตััวไม�อยู่่�
…ยู่ืนอยู่่�ดิีๆ ทำำ�ไมมีเสีียู่งดิังภ�ยู่ในห่
…นั�งอยู่่�เฉยู่ๆ ทำำ�ไมปวดิหัว
…คนอื�นพู่ดิเสีียู่งปกตัิ ทำำ�ไมถึึงไม�ไดิ้ยู่ิน

เห้ล่านี�คืืออาการิ่ของโริ่คื นำ�าในห้้ไมี่เทำ่ากัน ทำี�
ผู้้้ทำี�มีีอายุ 30 – 60 ปีมีักจุะมีีอาการิ่แต้่ไมี่คื่อยมีี
คืนริ่้้ เนื�องจุากมีักคื่ดว่าเป็นอาการิ่ปกต้่ทีำ�พับได้
ทัำ�วไป แต้่แทำ้จุริ่่งแล้วไมี่เป็นอย่างนั�น วันนี� hhc 
thailand จุะพัาทำกุคืนไปริ่้จุ้กักบัโริ่คืนำ�าในห้้ไมีเ่ท่ำา
กันไปพัริ่้อมีๆ กัน

โริ่คืนำ�าในห้้ไมีเ่ท่ำากนั (Meniere) นั�นเปน็โริ่คื
ทำี�นำ�าในบริ่่เวณ “ห้้ชั�นใน” มีีมีากเก่นไป ซ่�งห้้ชั�นใน
นั�นมีหี้นา้ทีำ�ในการิ่คืวบคืมุีการิ่ทำริ่งต้วัและการิ่ไดย้น่ 
ซ่�งมีีสำาเห้ตุ้ของอาการิ่ทีำ�ยังไม่ีแน่ชัด แต้่ก็มีีข้อ
สำันน่ษัฐานว่าอาจุเก่ดจุากสำาเห้ตุ้ต้่างๆ คืือ

• อาการิ่บาดเจุ็บทำี�ศีริ่ษัะ
• การิ่ต้่ดเชื�อทำี�ห้้ชั�นใน
• โริ่คืภ้มี่แพั้
• การิ่สำ้บบุห้ริ่ี�และดื�มีแอลกอฮิอล์ เป็นต้้น

นั�นจุ่งทำำาให้้ผู้้้ทีำ�เป็นโริ่คืนี�มีีอาการิ่ต้่างๆ ทีำ�
เกี�ยวข้องกับการิ่ทำริ่งต้ัวและการิ่ได้ย่นคืือ

• ห้้อื�อห้ริ่ือสำ้ญเสำียการิ่ได้ย่น
• เวียนศีริ่ษัะ ร้้ิ่ส่ำกว่าบ้านห้มุีน ทำริ่งต้ัวไมี่

คื่อยอย้่
• มีีเสำียงดังริ่บกวนอย้่ภายในห้้ อ่่านต่่อ่ > 

‘นำ�าในหู้ไมี่เทำ่ากัน’
มึนหัวิจนบั้านหมุน หร่อจะมีอาการ

เร่�อง: กองบรรณาธิการ

• อาจุมีอีาการิ่คืลื�นไสำแ้ละอาเจุยีนริ่ว่มีดว้ย

**แต้่ถ้าห้ากว่าคืุณมีีอาการิ่บ้านห้มีุนเพัียง
อย่างเดียวก็อาจุจุะไมี่ใช่อาการิ่ของโริ่คืนำ�าในห้้ไมี่
เทำ่ากัน แต้่เป็นอาการิ่ทำั�วไปทำี�เริ่ียกว่า BPPV ห้ริ่ือ 
โริ่คืห่้นปน้ในห้้ชั�นในเคืลื�อน (Benign Paroxysmal 
Positional Vertigo) ซ่�งคืวริ่เข้าริ่ับการิ่ว่น่จุฉัย
โดยแพัทำย์ผู้้้เชี�ยวชาญเพัื�อการิ่ริ่ักษัาทำี�ถ้กว่ธุี

ซ่�งเริ่าสำามีาริ่ถริ่ับมีือกับอาการิ่ของโริ่คืนำ�าใน
ห้้ไมี่เทำ่ากันได้โดย

• ทำานอาห้าริ่ทีำ�ถ้กห้ลักอนามีัยและลด
อาห้าริ่ทีำ�มีโีซเดยีมีส้ำง ริ่วมีถง่อาห้าริ่ทีำ�มีรีิ่สำ
เคื็มีจุัด

• ห้ลีกเลี�ยงการิ่ทำานอาห้าริ่และดื�มีเคืริ่ื�อง
ดื�มีทำี�มีีคืาเฟอีน

• งดการิ่สำ้บบุห้ริ่ี�
• นอนห้ลับพัักผู้่อนและออกกำาลังกายให้้

เพัียงพัอ
• ลดคืวามีเคืริ่ียด 
• ห้ากมีีอาการิ่ปวดศีริ่ษัะขณะเด่นห้รืิ่อยืน 

คืวริ่นั�งลงให้้อาการิ่ดีข่�น
• ทำานยาต้ามีคืำาสำั�งของแพัทำย์

ด้ แลสำุ ขภาพัของต้ั ว เองและ ทุำกคืนใน
คืริ่อบคืริ่ัวไปกับเริ่า hhc thailand แห้ล่งริ่วมีทำุก
เริ่ื�องริ่าว เพัื�อชีว่ต้ทำี�ดีในแบบคืุณ

https://hhcthailand.com/meniere/
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‘คืวามีเคืรีิ่ยด’ เป็นภาวะทำางจุ่ต้ใจุในด้านลบ
ทีำ�เก่ดข่�นไดใ้นทำกุคืนและทำกุวยั ซ่�งสำว่นมีากมีกัห้าย
ไปได้เองในริ่ะยะเวลาไม่ีนานนักจุากการิ่ปริ่ับต้ัว
และริ่ับมีือได้ ห้ริ่ือการิ่ห้มีดไปของสำาเห้ตุ้ทำี�เก่ดข่�น 
แต้่คืวามีเคืริ่ียดบางเริ่ื�องอาจุจุะอย้่เป็นริ่ะยะเวลา
ยาวนาน ห้รืิ่อมีาซำ�าๆ บ่อยๆ และบางเริ่ื�องก็อย้่
นอกเห้นือคืวามีสำามีาริ่ถในการิ่ปริ่ับต้ัวได้ของคืน
คืนห้น่�ง และนี�เปน็สำาเห้ต้ทีุำ�ทำำาให้้เก่ด ‘คืวามีเคืริ่ยีด
เริ่ื�อริ่ัง’ อันก่อให้้เก่ดผู้ลเสีำยต้่อริ่่างกายและจุ่ต้ใจุ 
เช่น การิ่คืวบคืุมีคืวามีดันโลห่้ต้แย่ลง เป็นโริ่คื
กริ่ะเพัาะอาห้าริ่ซำ�าๆ มีีภาวะว่ต้กกังวลห้รืิ่อซ่มี
เศริ่้า เป็นต้้น นอกจุากนี�บางคืนอาจุไมี่เคืยสำังเกต้
อาริ่มีณ์ คืวามีร้้ิ่ส่ำก และภาวะเคืรีิ่ยดของต้นเอง
อย่างชัดเจุนเลย จุ่งทำำาให้้ไมี่สำามีาริ่ถจุัดการิ่กับ
คืวามีเคืริ่ียดทีำ�เก่ดข่�นได้อย่างมีีปริ่ะส่ำทำธุ่ภาพั อีก
ทัำ�งไม่ีไดต้้ริ่ะห้นกัถง่ปญัห้าทำางสุำขภาพักาย สุำขภาพั
จุ่ต้ ห้ริ่ือคืวามีสำัมีพัันธุ์ทีำ�อาจุเก่ดข่�นต้ามีมีาจุาก
คืวามีเคืริ่ียดนั�น

อ่่านต่่อ่ > 

HEALTH

วิิช้าช้ีวิิต...

เร่�อง: ดร.นพิ.ช้าวิิทำ ตันวิีระช้ัย์สกุล

ทำางเลือกห้น่�งในการิ่สำังเกต้ภาวะเคืริ่ียดของ
ต้นเอง คืือการิ่บันท่ำกอาริ่มีณ์และคืวามีริ่้้ส่ำกผู่้าน 
Mood Tracker ซ่�งคืล้ายกับการิ่เขียนไดอาริ่ี�
นั�นเอง เพีัยงแต้่เป็นการิ่บันท่ำกเริ่ื�องของอาริ่มีณ์ 
สำภาพัจุ่ต้ใจุ ห้ริ่ือริ่ะดับคืวามีเคืริ่ียดทีำ�เก่ดข่�นใน
แต้่ละวันอย่างสำมีำ�าเสำมีอเป็นริ่ะยะเวลายาวนาน
ปริ่ะมีาณห้น่�ง โดยการิ่บันท่ำกนี�คืวริ่ปริ่ับให้้

ในคืนทัำ�วไปนั�นข้อมี้ลจุากการิ่ทำำา Mood 
Tracker ทำำาให้้ผู้้้บันท่ำกได้สำังเกต้ ทำบทำวน และ
ทำำาคืวามีเข้าใจุสำภาวะอาริ่มีณ์ของต้ัวเองในช่วงทีำ�
ผู้่านมีาได้ละเอียดล่กซ่�งย่�งข่�น และพััฒนาทำักษัะ
การิ่สำังเกต้อาริ่มีณ์ต้นเองได้ดีข่�น สำ่วนผู้้้มีีคืวามี
เสีำ�ยงทีำ�จุะมีีปัญห้าสุำขภาพัจุ่ต้ห้ริ่ือผู้้้ทีำ�สำงสำัยว่า
อาริ่มีณ์ของต้ัวเองผู้่ดปกต้่ห้รืิ่อไม่ี สำามีาริ่ถใช้
ขอ้มีล้จุากการิ่บนัท่ำกไดโ้ดยต้ริ่ง เชน่ การิ่ชว่ยต้ดัส่ำน
ใจุว่าคืวริ่ต้้องขอคืวามีช่วยเห้ลือจุากคืนอื�นแล้ว
ห้ริ่ือยัง ห้ริ่ือนำาไปปริ่ะกอบการิ่ว่น่จุฉัยและริ่ับคืำา
ปริ่่กษัาจุากนักจุ่ต้ว่ทำยา แพัทำย์ ห้ริ่ือจุ่ต้แพัทำย์

Mood Tracker 101: ทบทวินอารุมณ์์ผ�าน
การุจดีบันท้ก

Mood Tracker 102: เรุียนรุ่้และเขึ้้าใจ
อารุมณ์์ตัวิเอง

สำอดคืล้องกับจุุดปริ่ะสำงคื์ของผู้้้บันท่ำก เพัื�อคืวามี
สำะดวกในการิ่บันท่ำกและการิ่ย้อนด้ข้อมี้ลในภาย
ห้ลัง ในปัจุจุุบัน Mood Tracker มีีคืวามีห้ลาก
ห้ลายอย่างมีาก ทัำ�งในแง่ของการิ่บันท่ำกและริ่้ป
แบบ เช่น การิ่บันท่ำกอาริ่มีณ์ดี-ไมี่ดี เป็นช่วง
คืะแนน -5 ถ่ง 5 คืะแนนในผู้้้ป�วยโริ่คืซ่มีเศริ่้าและ
โริ่คือาริ่มีณ์สำองขั�ว การิ่บนัท่ำกภาวะอาริ่มีณ์ทีำ�ห้ลาก
ห้ลายโดยใช้สำีทีำ�แต้กต้่างกันในแต้่ละอาริ่มีณ์ การิ่
ใชแ้อปพัลเ่คืชนัให้้คืะแนนอาการิ่เฉพัาะของภาวะ
วต่้กกงัวลของทำห้าริ่ทีำ�อย้ใ่นพืั�นทีำ�เสีำ�ยงภยั และการิ่
บันทำ่กริ่ะดับอาริ่มีณ์ด้านต้่างๆ ผู้่าน SMS ในการิ่
ศ่กษัาว่จุัย เป็นต้้น ซ่�งในปัจุจุุบันนี�มีีแอปพัล่เคืชัน
ให้้เลือกใช้ห้ลากห้ลาย

จัดการอารมีณ์ผ่าน 
Mood Tracker

https://hhcthailand.com/mood-tracker/
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‘ไมีเกรน’ จ๋า...ขึ้อลาก่อน
เร่�อง: ผู้ศั.นพ. สุุรัตน์ ตันป้ระเวิช้

‘ทำ้องผูกเร่�อรัง’ ทำำาย์ังไงดี?
เร่�อง: ผู้ศั.พญ.ธนิตา สุุที่ธิช้ัยมงคล

ปวิดห้ลังแบบไห้นทำี�ต้องผ่าตัด
เร่�อง: นพ.ช้ลัที่ วิินม้น

เมี่�อ ‘ขึ้้อสะโพิกเส่�อมี’ 
แต่ไมี่อย์าก ‘ผ่าตัด’ ได้จริงห้ร่อ?

เร่�อง: นพ.พิธิณัฎฐิ์ มังคลานนที่ช้ัย

คุวิามีเคุรีย์ด...แมี้ห้ลีกเลี�ย์งไมี่ได้ 
แต่สามีารถีรับมี่อได้

เร่�อง: ผู้ศั.นพ. ช้ยุติ วิงศั์เลิศัวิิศัวิกร

อาการช้า...อย์่าปล่อย์ให้้ช้ิน
เร่�อง: เภสุัช้กร ศัุภกร พันธุกานนที่์

บัที่ควิามดีๆ ที่ี�เราแนะนำาให้ทีุ่กคนอ่านต่อ

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

https://hhcthailand.com/goodbye-migraine/
https://hhcthailand.com/chronic-constipation/
https://hhcthailand.com/what-type-of-back-pain-requires-surgery/
https://hhcthailand.com/hip-osteoarthritis/
https://hhcthailand.com/how-to-deal-with-depression/
https://hhcthailand.com/numbness/
https://hhcthailand.com/chronic-constipation/
https://hhcthailand.com/what-type-of-back-pain-requires-surgery/
https://hhcthailand.com/hip-osteoarthritis/
https://hhcthailand.com/how-to-deal-with-depression/
https://hhcthailand.com/goodbye-migraine/
https://hhcthailand.com/numbness/
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‘โรคุกระดูกพิรุน’ 
รู้เร็วิ ดูแลไวิ ป้องกันได้
เร่�อง: ศั.นพ.อาศัิสุ อุนนะนันที่น์

มีะเร็งช้่องปาก...
เร่�องใกล้ตัวิทำี�ป้องกันได้
เร่�อง: รศั.นพ.กิตติ จันที่รพัฒนา

นอนห้ลับย์าก...จริงห้ร่อ?
เร่�อง: พญ. ฐิาป้นี สุมบั้รณ์

เมี่�อเจอ ‘นิ�วิ’ และไมี่อย์ากให้้คุิ�วิขึ้มีวิด
กับการสลาย์นิ�วิด้วิย์คุล่�นเสีย์ง

เร่�อง: ผู้ศั.นพ.ช้ินเขต เกษสุุวิรรณ

ปวิดทำ้องเป็นๆ ห้าย์ๆ อาจเป็นเพิราะ
แบคุทำีเรีย์ร้าย์ในกระเพิาะอาห้าร

เร่�อง: นพ.จีรวิัสุ ศัิลาสุุวิรรณ

กลัวิฉีีดวิัคุซีีนจนแพินิก (panic) 
สงบจิตใจย์ังไงดี?

เร่�อง: ผู้ศั.นพ.ณัที่ธร พิที่ยรัตน์เสุถีียร

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

คุลิก

https://hhcthailand.com/osteoporosis-symptoms-signs-causes/
https://hhcthailand.com/oral-cancer/
https://hhcthailand.com/difficulty-sleeping/
https://hhcthailand.com/extracorporeal-shock-wave-lithotripsy/
https://hhcthailand.com/helicobacter-pylori/
https://hhcthailand.com/vaccination-panic/
https://hhcthailand.com/oral-cancer/
https://hhcthailand.com/difficulty-sleeping/
https://hhcthailand.com/osteoporosis-symptoms-signs-causes/
https://hhcthailand.com/extracorporeal-shock-wave-lithotripsy/
https://hhcthailand.com/helicobacter-pylori/
https://hhcthailand.com/vaccination-panic/
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ร่วิมกันสุร้างสุรรค์สุังคมคุณภาพ

เพ่�อควิามเป้็นอย้่ที่ี�ดีในวิันนี�และวิันหน้า
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KonMari: จัดบ้าน…จัดการช้ีวิิต ร้้หร่อไม่? การทำำา IF ไมี่ได้เห้มีาะสำาห้รับทำุกคุน

Nobody is perfect! 
ผิดพิลาดได้ แต่ต้องไมี่ล่มีให้้อภัย์ตัวิเราเอง

เพราะสุุขภาพดี…ไม่มีขาย 
‘สารอาห้ารทำี�จำาเป็นต่อร่างกาย์’ จ้งสำาคุัญ

สังคุมีสูงวิัย์ในญี�ปุ่น…เรียนร้้เขาเพ่�อย้อนด้เรา

10 ข้อควิรร้้เกี�ยวิกับั ‘คุอมีบูช้ะ’ (Kombucha) 

Lifelong Learning วิิทำย์าลัย์การศู้กษา
ตลอดช้ีวิิต มีห้าวิิทำย์าลัย์เช้ีย์งให้มี่

การป้ล้กผู้ักก็เหม่อนควิามรัก…
ถี้งมีีพ่ิ�นทำี�จำากัดก็เติบโตงอกงามีได้

อายุไม่ใช้่ป้ัญหา…เปลี�ย์น ‘กลัวิ’ เป็น ‘กล้า’ 
ทำ้าทำาย์ตัวิเอง

8 วิิธีลด ‘ขึ้ย์ะอาห้าร’ (food waste) 
ตัวิการทำำาโลกร้อน 
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เมีื�อพั้ดถ่ง ‘ต้ัวแมี่’ ของการิ่จัุดบ้าน ชื�อของ 
มีาริ่่เอะ คืนโด (Marie Kondo) ต้้องต้่ดโผู้เป็น 
ลำาดับต้้นๆ 

มีาริ่่เอะ คืือชาวญี�ปุ�นผู้้้มีีชื�อเสีำยงในเริ่ื�องการิ่
จุัดริ่ะเบียบบ้าน โดยแจุ้งเก่ดจุากห้นังสำือ “The 
Life-Changing Magic of Tidying Up” (ชวีต่้
ดขี่�นทุำกๆ ดา้นด้วยการิ่จุดับ้านแคืค่ืริ่ั�งเดียว) ทีำ�บอก
เลา่เคืลด็ลบัการิ่เปลี�ยนบา้นริ่กไริ่ร้ิ่ะเบียบให้้กลาย
เป็นพืั�นทีำ�แห้่งคืวามีสำงบและสำริ่้างแริ่งบันดาลใจุ 
ภายใต้้ว่ถีการิ่จุัดบ้านแบบ “KonMari” ทีำ�โด่งดัง
ไปทำั�วโลก จุนทำำาให้้มีาริ่่เอะต้่ดห้น่�งใน 100 บุคืคืล
ทำี�มีีอ่ทำธุ่พัลมีากทำี�สำุดในโลกจุากน่ต้ยสำาริ่ Time 

KonMari: 
จัดบ้าน...จัดการช้ีวิิต
เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

ว่ธุีจุัดบ้านต้ามีแบบฉบับ KonMari มีีกฎพัื�น
ฐานอย้่ 6 ข้อด้วยกัน

จัดีบ้านแบบ KonMari 

ต่ั�งมั�นกับภาริกิจจัดิ์บ้าน - เริ่่�มีด้วยการิ่ให้้
คืำามัี�นกบัต้วัเองว่าจุะปฏ่บตั้ภ่าริ่ก่จุนี�ให้้สำำาเริ่จ็ุ
ให้้ได้ ไมี่ใช่แคื่อาริ่มีณ์ชั�วว้บทำี�ล้มีเล่กง่าย มีา
ริ่่เอะเชื�อว่าถ้าเริ่าต้ั�งมีั�นกับภาริ่ก่จุจุัดบ้าน
อย่างแน่วแน่ พัลังงานและแริ่งบันดาลใจุก็จุะ
ต้ามีมีา 

วิาดิ์ภาพับ้านในอ่ด์ิ์มคติ่ - สำริ่า้งภาพัไวใ้นใจุ
ห้รืิ่อวาดออกมีาเปน็ภาพัจุริ่ง่ๆ เลยกไ็ด ้วา่เริ่า
อยากใช้ชีว่ต้อย้่ในบ้านแบบไห้น และจุะใช้
ชีว่ต้อย่างไริ่ ทำุกคืนย่อมีอยากเปลี�ยนชีว่ต้ต้ัว
เองให้้ดีข่�นในแบบทีำ�เริ่าวาดฝีันไว้ การิ่สำร้ิ่าง

1.

2.

ภาพัเช่นนี�จุะช่วยยำ�าคืวามีสำำาคืัญของภาริ่ก่จุ
จุัดบ้านข่�นไปอีก

ฮาวิทูทิ�ง-ทิ�งเพั่�อ่เก็บ - เพัริ่าะคืวามีริ่กมัีก
มีาคื้ก่บัคืวามีเยอะ การิ่ท่ำ�งจุง่เปน็กริ่ะบวนการิ่
สำำาคืัญในการิ่จุัดบ้าน และการิ่เลือกว่าสำ่�งไห้น
คืวริ่ท่ำ�งห้ริ่ือไมี่คืวริ่ท่ำ�งนั�นเป็นโอกาสำให้้เริ่าได้
พั่จุาริ่ณา ว่าอะไริ่คืือสำ่�งสำำาคืัญในชีว่ต้ ปล่อย
วางของทำี�ไมี่จุำาเป็นเพัื�อเก็บสำ่�งทำี�คืวริ่คื่า

จัดิ์การิต่ามหมวิดิ์หมู่ - ว่ธีุจุัดบ้านของ 
มีาริ่เ่อะไม่ีไดย้ด่ห้ลักการิ่จุดัไปทีำละห้้อง แต่้ใช้
ว่ธุีจุัดการิ่ต้ามีห้มีวดห้มี้่ แบ่งออกเป็น เสำื�อผู้้า 
ห้นังสำือ เอกสำาริ่ สำ่�งของเบ็ดเต้ล็ด และของทำี�
มีีคุืณคื่าทำางจุ่ต้ใจุ ว่ธีุแบบ KonMari จุะให้้
เริ่านำาของจุากห้มีวดห้มี้่เดียวกันมีากองริ่วมี
กนัไวที้ำ�เดียวกนั แลว้จัุดการิ่ให้้จุบไปพัริ่อ้มีกัน

เรีิย้งต่ามลำาดิ์ับ - มีาริ่่เอะเชื�อว่าการิ่จุัด
ริ่ะเบียบโดยเริ่ียงต้ามีห้มีวดห้มี้่เป็นว่ธีุทีำ�มีี
ปริ่ะส่ำทำธุ่ภาพั เริ่่�มีจุากเสืำ�อผู้า้ ต้ามีด้วยห้นงัสืำอ 
เอกสำาริ่ สำ่�งของเบ็ดเต้ล็ด และไปจุบทำี�สำ่�งของ
ทีำ�มีีคืุณคื่าทำางจุ่ต้ใจุ เห้ตุ้ผู้ลทีำ�เริ่่�มีต้้นด้วย
เสำื�อผู้้าเพัริ่าะเป็นสำ่�งทำี�จุัดการิ่ได้ง่ายทำี�สำุด เมีื�อ
ทำำาเสำริ่จ็ุเห้น็ผู้ลลพััธ์ุเป็นริ่ป้ธุริ่ริ่มีกจ็ุะมีกีำาลงัใจุ 

เกบ็สูิ�งที�ทำาใหม้คีวิามสูข์ – แนวคืด่เริ่ยีบงา่ย
แต้่ล่กซ่�งทีำ�มีาริ่่เอะใช้ในการิ่เลือกว่าสำ่�งไห้น
คืวริ่เก็บและสำ่�งไห้นคืวริ่ทำ่�ง

3.

4.

5.

6.

อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/konmari/
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Intermittent Fasting (IF) ห้รืิ่อ การิ่อด
อาห้าริ่เปน็เวลา คือืเทำริ่นดท์ำางดา้นสำขุภาพัทีำ�กำาลงั
ได้ริ่ับคืวามีน่ยมีเป็นอย่างมีาก จุนห้ลายคืริ่ั�งเวลา
ชวนเพัื�อนๆ ไปด่นเนอริ่์ ก็มีักได้คืำาต้อบว่า “ไปได้ 
แต้่ต้้องก่นให้้เสำริ่็จุก่อนสำามีทำุ่มีนะจุ�ะ เพัริ่าะฉันทำำา 
IF อย้่!”

ร้้หร่อไม่?

เร่�อง: ธันย์พิร ห้.

สำาเห้ตุ้ยอดน่ยมีของการิ่ทำำา IF คืือ การิ่ลด 
นำ�าห้นัก/ลดคืวามีอ้วน คืนสำ่วนมีากมีักเลือกทำำา IF 
ดว้ยวธุ่ ี“16/8” ห้ริ่อือดอาห้าริ่เปน็เวลา 16 ชั�วโมีง
ต้่อวัน และก่นอาห้าริ่ได้ภายใน 8 ชั�วโมีงต้่อวัน ซ่�ง
ใน 16 ชั�วโมีงของการิ่อดอาห้าริ่นั�น มีักเป็นการิ่งด
มีื�อเช้าและเริ่่�มีรัิ่บปริ่ะทำานได้ต้ั�งแต้่บ่ายโมีง ก่อน
จุะเริ่่�มีอดอาห้าริ่อีกคืริ่ั�งในเวลาสำามีทำุ่มี 

สำำาห้ริ่ับห้ลายคืน IF จุัดเป็นว่ธุีลดคืวามีอ้วนทำี�
ได้ผู้ลดีมีาก เพัริ่าะในช่วงเวลาทีำ�เริ่าอดอาห้าริ่ 
ริ่่างกายจุะมีีการิ่ปริ่ับสำมีดุลฮิอริ่์โมีนทีำ�ช่วยในการิ่
เผู้าผู้ลาญ และช่วยเพั่�มีริ่ะดับโกริ่ทำฮิอริ่์โมีน  
(Human Growth Hormone) ทีำ�ช่วยสำลาย 
ไขมีนัและสำริ่า้งมีวลกลา้มีเนื�อ นอกจุากนั�น การิ่อด
อาห้าริ่ยงัช่วยริ่กัษัาริ่ะดบัฮิอริ่โ์มีนอน่ซล้น่ให้้อย้ใ่น
ริ่ะดับต้ำ�า ทำำาให้้ริ่่างกายสำามีาริ่ถด่งเอาไขมีันสำ่วน
เก่นในชอ่งทำอ้งไปใช ้และชว่ยให้้การิ่ต้อบสำนองต้อ่
อ่นซ้ล่น (Insulin Sensitivity) ทำำางานได้ดี 
ข่�นด้วย

IF ไม่ีไดม้ีปีริ่ะโยชน์แคืเ่ริ่ื�องลดคืวามีอ้วนเพัยีง

เห้็นข้อดีของ IF เพัียบขนาดนี� แต้่อย่าเพั่�งคื่ด
ว่าใคืริ่ๆ ก็เห้มีาะกับการิ่ทำำา IF เพัริ่าะอย่างทำี�บอก 
IF อาจุไมี่ใช่ว่ธีุลดนำ�าห้นักสำำาห้รัิ่บทำุกคืน ว่าแต้่... 
แล้วใคืริ่กันล่ะทำี�อาจุไมี่เห้มีาะกับ IF

คืำาต้อบแริ่ก “ผู้้้ห้ญ่ง” คื่ะ! 
ผู้ลจุากการิ่ว่จุัยจุากห้ลายแห้่งริ่ะบุว่า การิ่ทำำา 

IF ของผู้้้ห้ญ่งอาจุไมี่ได้ผู้ลลัพัธุ์ทีำ�ดีเท่ำากับการิ่ทำำา 
IF ของผู้้้ชาย เพัริ่าะในขณะทำี� IF ช่วยให้้การิ่ต้อบ
สำนองต้่ออ่นซ้ล่นในเพัศชายทำำางานได้ดีข่�น แต้่ใน
เพัศห้ญ่งพับว่า IF กลับทำำาให้้การิ่คืวบคืุมีริ่ะดับ
นำ�าต้าลในเลือดทำำางานลดลง

นอกจุากนั�น ยังพับกลุ่มีต้ัวอย่างเพัศห้ญ่งอีก
เป็นจุำานวนมีากทำี�ทำำา IF แล้ว มีีภาวะปริ่ะจุำาเดือน
ขาดห้ริ่ือปริ่ะจุำาเดือนไมี่ปกต้่ ด้วยสำาเห้ตุ้ทีำ�กล่าว
มีานี� ผู้้้ห้ญ่งจุ่งคืวริ่ริ่ะมัีดริ่ะวังในการิ่ทำำา IF เป็น
พั่เศษั ทำี�สำำาคืัญ สำาวๆ ทำี�มีีภาวะต้ั�งคืริ่ริ่ภ์ยาก ห้ริ่ือ
กำาลังวางแผู้นจุะมีีคืริ่อบคืริ่ัว และคืุณแมี่ทีำ�อย้่ใน
ช่วงให้้นมีบุต้ริ่ จุัดเป็นกลุ่มีทำี� ไมี่คืวริ่ ทำำา IF เป็น
อย่างย่�ง เพัริ่าะอาจุสำ่งผู้ลเสำียต้่อสำุขภาพัและการิ่
ต้ั�งคืริ่ริ่ภ์

ทำา IF ดีียังไง?… แล้วิลดีนำ�าหนักไดี้เพรุาะ
อะไรุ?

เชี็คืดี�วิน! ใคืรุบ้างอาจไม�คืวิรุทำา IF

อย่างเดียวเทำ่านั�น แต่้ยังช่วยซ่อมีแซมีเซลล์ทีำ�
ส่ำกห้ริ่อ กริ่ะตุ้น้การิ่เก่ดเซลลใ์ห้มี ่เริ่ง่กริ่ะบวนการิ่
กำาจัุดของเสำียออกจุากร่ิ่างกาย และกริ่ะตุ้้นการิ่
สำริ่า้งยนีทีำ�ทำำาให้้อายยุนื เริ่ยีกวา่ IF ชว่ยให้้เริ่ามีีทัำ�ง
ริ่้ปริ่่างทำี�ดี สำุขภาพัแข็งแริ่ง และยังด้อ่อนเยาว์กว่า
เด่มีอีกด้วย

การทำำา IF ไมี่ได้เห้มีาะ
สำาห้รับทำุกคุน

CARE

อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/intermittent-fasting/


ล้มีคืริ่ั�งเดียว ไมี่ได้แปลว่าคืุณจุะลุกไมี่ได้อีก
ต้่อไป

เพัยีงแคืค่ืณุเข้าใจุว่า ‘Nobody is perfect!’ 
และริ่้้จุักการิ่ให้้อภัยต้ัวเอง ชีว่ต้ของคืุณก็สำามีาริ่ถ
ไปต้่อได้อีกยาว

บนโลกทีำ�ทุำกคืนเต้็มีไปด้วยคืวามีไมี่สำมีบ้ริ่ณ์
แบบ และลว้นแล้วแต้เ่คืยทำำาผู้ด่พัลาดกันมีาในชีวต่้ 
และบนโลกทีำ�อดตี้ไมีส่ำามีาริ่ถห้วนคืนืกลับมีาให้้เริ่า
แกไ้ขอะไริ่ได ้การิ่จุะกา้วเท้ำาให้้ชวีต่้ไปต้อ่ได…้บาง
คืริ่ั�งคืุณอาจุจุะต้้องเริ่ียนร้้ิ่ทีำ�จุะ “วาง” คืวามีผู้่ด
พัลาดและคืวามีผู้่ดห้วังในชีว่ต้ลงบ้าง และคืวริ่ทีำ�
จุะเริ่ียนริ่้้ว่ธุีในการิ่ให้้อภัยต้ัวคืุณเอง

“ชีว่ต้ดี by hhc thailand” มีี 5 ว่ธุีง่ายๆ ทำี�
จุะชว่ยให้้คืณุสำามีาริ่ถเริ่่�มีต้น้ให้้อภยัต้วัเองไดแ้ลว้
ทำี�นี�!

ริู้เท่าทันอ่าริมณั�ขอ่งต่ัวิค์ณัเอ่ง
ช่วงเวลาทีำ�คืุณท้ำอห้รืิ่อเศร้ิ่าใจุ แน่นอนว่า
อาริ่มีณ์เห้ล่านี�ก็จุะพัาลให้้คืุณน่กไปถ่งคืวามี
ผู้่ดพัลาดในอดีต้กลับมีาห้ลอกห้ลอนให้้คืุณ
ทำุกข์อีกซำ�าสำอง แต้่ถ้าคืุณริ่้้เทำ่าทัำนคืวามีคื่ด
และคืวามีริ่้ส่้ำกของต้วัคืณุเอง คุืณกจ็ุะสำามีาริ่ถ
กลับมีามีีคืวามีสำุขได้เร็ิ่วย่�งข่�น โดยว่ธีุทีำ�คุืณ
ทำำาไดอ้าจุเปน็การิ่ทำำา Self Reflection ผู้า่น
การิ่จุดบันท่ำก ว่าในขณะนั�นคืุณริ่้้ส่ำกอะไริ่อย้่
กันแน่ และอะไริ่ทีำ�เป็นสำาเห้ตุ้ทีำ�แทำ้จุริ่่งของ
คืวามีทำุกข์ใจุเห้ล่านั�น เป็นต้้น

1.

ใจดิ์ีกับต่ัวิค์ณัเอ่งบ้าง
อีกส่ำ�งทีำ�คุืณสำามีาริ่ถทำำาได้ คืือการิ่ใจุดีกับต้ัว
คืุณเองบ้าง หั้นกลับมีามีองตั้วเองบ้างว่าต้ัว
คืณุกำาลังริ่้ส่้ำกอะไริ่อย้ห่้รืิ่อกำาลังเผู้ชญ่ห้น้ากบั
คืวามียากลำาบากอะไริ่อย้่ห้ริ่ือไมี่ อย่าละเลย
คืวามีริ่้้ส่ำกของต้ัวคืุณเอง เพัริ่าะห้ากคุืณ
ปล่อยให้้คืวามีห้มี่นห้มีองในใจุกัดก่นต้ัวคืุณ
ไปเริ่ื�อยๆ ห้นทำางของการิ่กลับมีามีีคืวามีสุำข 
อาจุต้้องใช้เวลาและแริ่งใจุทีำ�มีากกว่าเด่มีก็
เป็นได้ 

ทำาควิามเข้าใจวิ่าท์กคนก็สูามาริถทำาผัิดิ์
พัลาดิ์ไดิ์้เหม่อ่นกัน
สำ่�งทีำ�สำำาคืญัอีกอยา่ง คือืการิ่ทีำ�คืณุต้อ้งเขา้ใจุว่า
คืนเริ่าทำุกคืนก็สำามีาริ่ถทำำาผู้่ดทำำาพัลาดได้
เห้มืีอนกัน อย่าเอาต้ัวเองห้ริ่ือปัญห้าทีำ�คุืณ
กำาลังเจุอไปเปรีิ่ยบเทำียบกับชีว่ต้ของคืนอื�น 
โดยเฉพัาะในโลกออนไลน์ เพัริ่าะบนฉาก
ห้น้าทีำ�คุืณอาจุมีองเห็้นว่าด้สำวยงามี แทำ้จุริ่่ง
แล้วพัวกเขาเห้ล่านั�นอาจุจุะกำาลังเผู้ช่ญห้น้า
กบัปญัห้าห้ริ่อืคืวามีผู้ด่พัลาดต้า่งๆ ในชีวต่้ได้
เช่นเดียวกันกับคืุณ 

ริูจ้กัย้อ่มริบักบัควิามผัดิิ์พัลาดิ์ที�เคย้เกิดิ์ข�้น
ห้ลายต้่อห้ลายคืริ่ั�ง…สำาเห้ตุ้ทีำ�ทำำาให้้คืนยังย่ด
ต้่ดกับคืวามีผู้่ดพัลาดในอดีต้ ก็เป็นเพัริ่าะ
พัวกเขาไมีไ่ดย้อมีริ่บัคืวามีผู้ด่พัลาดนั�นอย่าง
แทำจุ้ริ่ง่นั�นเอง คืณุคืวริ่เริ่ยีนริ่้ที้ำ�จุะยอมีริ่บัสำ่�งทีำ�
ผู้่ดพัลาดในอดีต้

2.

3.

4.

ผิดพิลาดได้ 
แต่ต้องไมี่ล่มีให้้อภัย์ตัวิเราเอง

Nobody is perfect! 

เร่�อง: กองบรรณาธิการ

อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/nobody-is-perfect-%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/
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สำายสำขุภาพัต้อ้งเคืยไดย้น่ชื�อเคืริ่ื�องดื�มีทีำ�เริ่ยีก
กันว่า Kombucha (คือมีบ้ชะ ห้รืิ่อ คือมีบ้ชา) 
ริ่วมีทำั�งสำริ่ริ่พัคืุณมีากมีายทำี�เล่าลือกันว่า คือมีบ้ชะ
เป็น “ชาห้มีักเพืั�อชีว่ต้” ทีำ�ช่วยแก้ปัญห้าได้ต้ั�งแต้่
ผู้มีริ่่วงไปจุนถ่งป้องกันโริ่คืมีะเริ่็ง

แต้่จุริ่่งๆ แล้ว คือมีบ้ชะคืืออะไริ่ ปริ่ะกอบไป
ดว้ยส่ำวนผู้สำมีอะไริ่บ้าง และมีปีริ่ะโยชน์ต้อ่สุำขภาพั
ของเริ่าแคืไ่ห้นกนั วนันี� เริ่ามีคีืวามีจุริ่ง่ 10 ขอ้เกี�ยว
กับคือมีบ้ชะทำี�คืุณคืวริ่ริ่้้มีาฝีาก

อ่่านต่่อ่ > 

10 ข้อควิรร้้เกี�ยวิกับั

เร่�อง: ธันย์พิร ห้.

‘คุอมีบูช้ะ’ 
(Kombucha) 

ต่้นกำาเนิดิ์จากจีน ช่�อ่จากค์ณัหมอ่เกาหลี
ห้ลักฐานทำางปริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์เชื�อว่า คือมีบ้ชะ
มีีต้้นกำาเน่ดอย้่ในภาคืต้ะวันออกเฉียงเห้นือ
ของปริ่ะเทำศจุนี เมีื�อริ่าว 220 ปกีอ่นคืริ่ส่ำต้กาล 
โดยในสำมีัยนั�นเคืริ่ื�องดื�มีชน่ดนี�ได้ชื�อว่ามีี
สำริ่ริ่พัคุืณในการิ่เยียวยาสำขุภาพัห้ลายด้าน แต่้
ชื�อ Kombucha นั�นกลับมีีทีำ�มีาจุากแพัทำย์
ชาวเกาห้ลี Dr.Kombu ทีำ�เป็นผู้้้นำาชาห้มีัก
ชนด่นี�เขา้ไปยงัปริ่ะเทำศญี�ปุ�นเพัื�อใชรั้ิ่กษัาจุกัริ่
พัริ่ริ่ด่อ่งเงียว คือมีบ้ชะเริ่่�มีเป็นทีำ�แพัริ่่ห้ลาย
ในทำวีปยุโริ่ปริ่าวต้้นศต้วริ่ริ่ษัทีำ� 20 ห้ลังจุาก
มีงีานวจัุ่ยในสำวต่้เซอริ่แ์ลนดที์ำ�ริ่ะบุวา่คือมีบช้ะ
มีีคืณุปริ่ะโยชนต์้อ่ริ่า่งกายมีนษุัยเ์ชน่เดยีวกบั
โยเก่ริ่์ต้

ชาหมัก “คอ่มบูชะ” หมักจากอ่ะไริบ้าง
คือมีบ้ชะเป็นชาทีำ�ห้มัีกจุากชาดำาห้ริ่ือชาเขียว 
นำ�าต้าล ยีสำต้์ และจุุล่นทำรีิ่ย์บางชน่ด โดยใน
ริ่ะห้ว่างกริ่ะบวนการิ่ห้มีักทีำ�ใช้เวลาริ่าวห้น่�ง

1.

2.

สำัปดาห้์จุะเก่ดกริ่ดนำ�าสำ้มี (acetic acid)  
กล่�นแอลกอฮิอล์อ่อนๆ และแก�สำทีำ�ให้้คืวามี 
ซ่า นอกจุากนั�น ส่ำวนผู้สำมีดังกล่าวยังทำำาให้้ 
คือมีบ้ชะอุดมีไปด้วยจุุล่นทำริ่ีย์สำายพัันธ์ุุดี  
(Probiotics) เป็นจุำานวนมีาก

“คอ่มบูชะ” ดิ์ีต่่อ่ริะบบย้่อ่ย้อ่าหาริ
เมีื�อในกริ่ะบวนการิ่ห้มีักคือมีบ้ชะก่อให้้เก่ด
จุุล่นทำริ่ีย์สำายพัันธ์ุุดีห้ริ่ือโพัริ่ไบโอต้่กสำ์เป็น
จุำานวนมีาก เคืริ่ื� องดื�มีชน่ดนี� จุ่ ง ส่ำงคืุณ
ปริ่ะโยชน์ต้่อริ่ะบบย่อยอาห้าริ่ของริ่่างกาย 
ริ่วมีทัำ�งยงัอาจุช่วยริ่กัษัาและปอ้งกันโริ่คืเกี�ยว
กับทำางเด่นอาห้าริ่บางชน่ด เช่น ท้ำองเสำีย 
ลำาไสำ้อักเสำบ ลำาไสำ้แปริ่ปริ่วน ฯลฯ

นอกจุากนั�น เมีื�อริ่่างกายสำ้ญเสำียโพัริ่ไบโอต้่ก
สำ์จุากการิ่ริ่ับปริ่ะทำานอาห้าริ่ทีำ�ไมี่สำะอาดและ
การิ่ใช้ยาบางชน่ด คือมีบ้ชะยังช่วยทำดแทำน
โพัริ่ไบโอต้่กสำ์ทำี�ขาดไป ทำำาให้้ริ่ะบบต้่างๆ ใน
ริ่่างกายทำำางานได้ต้ามีปกต้่และมีีภ้มี่คืุ้มีกันทีำ�
แข็งแริ่ง

อ่์ดิ์มดิ์้วิย้สูาริต่้านอ่น์มูลอ่ิสูริะ
เพัริ่าะมีสีำว่นปริ่ะกอบห้น่�งจุากชาเขยีว คือมีบ้
ชะจุ่งอุดมีไปด้วยสำาริ่ต้้านอนุมี้ลอ่สำริ่ะทีำ�ช่วย
ชะลอคืวามีเสืำ�อมีของเซลล์ในริ่่างกาย ช่วย
กริ่ะตุ้้นการิ่เผู้าผู้ลาญแคืลอริ่ี และลดไขมีัน
ห้น้าทำ้อง 

3.

4.

CARE

https://hhcthailand.com/10-things-to-know-about-kombucha/


เมีื�อเขา้ส่้ำชว่งอาย ุ30 ปเีปน็ต้น้ไป เซลลต์้า่งๆ 
ในร่ิ่างกายจุะเริ่่�มีลดปริ่ะส่ำทำธุ่ภาพัการิ่ทำำางานลง ซ่�ง
เปน็การิ่ลดลงทำลีะนอ้ยคือ่ยเปน็คือ่ยไป แต้เ่มีื�อเข้า
ส่้ำชว่งวยั 50 ปีข่�นไป คืวามีเปลี�ยนแปลงในร่ิ่างกาย
อันเก่ดจุากกริ่ะบวนการิ่ทำำางานของริ่่างกายต้ามี
อายุทีำ�เพ่ั�มีมีากข่�น (aging process) ก็จุะเริ่่�มี
ปริ่ากฏชดัเจุนข่�นเริ่ื�อยๆ เริ่ว็ชา้ต้า่งกันในแต้ล่ะคืน 
ถ่งต้อนนี�ว่ถีชีว่ต้และการิ่ก่นแบบไม่ีริ่ะมีัดริ่ะวัง
เห้มืีอนต้อนยังห้นุ่มีสำาวอาจุสำ่งผู้ลเสีำยให้้กับ
ริ่่างกายอย่างทำี�ไมี่เคืยเป็นมีาก่อน 

เช่นนี�แล้วการิ่เปลี�ยนแปลงพัฤต้่กริ่ริ่มีในการิ่
ใช้ชีว่ต้ปริ่ะจุำาวันในวัยทีำ�เปลี�ยนไปจุ่งเป็นส่ำ�งทีำ�ไมี่
คืวริ่ละเลย โดยเฉพัาะอย่างย่�งเริ่ื�องของ ‘อาห้าริ่’ 
ซ่�งเป็นสำ่วนสำำาคืัญในกริ่ะบวนการิ่ทำำางานของ
ริ่า่งกาย เมืี�อร่ิ่างกายเริ่่�มีกา้วเข้าส่้ำชว่งวยั 50+ สำาริ่
อาห้าริ่ใดบ้างทำี�คืวริ่ให้้คืวามีสำำาคืัญไปด้กันเลย 

‘สารอาห้ารทำี�จำาเป็นต่อร่างกาย์’ 
จ้งสำาคุัญ

เพราะสุุขภาพดี...ไม่มีขาย

เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

คืนวัย 50+ มีักปริ่ะสำบภาวะขาดว่ต้ามี่นบี 12 
เพัริ่าะเมีื�ออายุมีากข่�น คืวามีเป็นกริ่ดในกริ่ะเพัาะ
อาห้าริ่มีีแนวโน้มีจุะลดลง ซ่�งกริ่ดในกริ่ะเพัาะ
อาห้าริ่นี�มีีสำ่วนช่วยในการิ่ด้ดซ่มีว่ต้ามี่น B12 จุาก
อาห้าริ่ให้้ริ่่างกาย ว่ต้ามี่น B12 มีีคืวามีสำำาคืัญใน
การิ่ริ่กัษัาริ่ะบบปริ่ะสำาทำและทำางเดน่อาห้าริ่ให้้แขง็
แริ่ง ดังนั�นคืนวัย 50 ปีข่�นไป (ริ่วมีทำั�งผู้้้ทำี�ทำานยา
ลดกริ่ดในกริ่ะเพัาะอาห้าริ่เป็นปริ่ะจุำา) คืวริ่เพ่ั�มี
คืวามีใส่ำใจุให้้ริ่่างกายได้รัิ่บว่ต้ามี่น B12 อย่าง
เพัียงพัอ ต้ัวอย่างอาห้าริ่ทีำ�มีีว่ต้าม่ีน B12 ได้แก่ 

โริ่คืคืวามีดันโลห่้ต้ส้ำงเป็นห้น่�งในปัญห้า
สำขุภาพัของผู้้ค้ืนจุำานวนมีากทัำ�วโลก จุนไดร้ิ่บัฉายา
ว่า “เพัชริ่ฆาต้เงียบ” เพัริ่าะมีักไมี่แสำดงอาการิ่ใน
ริ่ะยะเริ่่�มีต้น้จุนทำำาให้้ผู้้ป้�วยชะลา่ใจุและมีาริ่้ต้้วัเมีื�อ
สำง่ผู้ลกริ่ะทำบกบัสำขุภาพัไปมีากแลว้ โดยเฉพัาะโริ่คื
เกี�ยวกับห้ลอดเลือดสำมีอง และโริ่คืห้ัวใจุ ซ่�งเป็น
โริ่คืทีำ�พับมีากในผู้้ส้้ำงวยั เพัริ่าะเปน็ชว่งวยัทีำ�อาการิ่
ทีำ�สำะสำมีไว้จุะเริ่่�มีแสำดงออกมีา สำาริ่อาห้าริ่ทีำ�ได้รัิ่บ
การิ่ยืนยันจุากองคื์การิ่อนามีัยโลกว่ามีีบทำบาทำ
สำำา คืั ญ ใ น ก า ริ่ ล ด คื ว า มี ดั น โ ล ห่้ ต้ ส้ำ ง ก็ คืื อ 
โพัแทำสำเซียมี ซ่�งพับได้ในมีันฝีริ่ั�ง กล้วย อะโวคืาโด 
ถั�ว ผู้ักโขมี กะห้ลำ�าปลี ผู้ักชีฝีริ่ั�ง และอ่นทำผู้าลัมี 
เป็นต้้น

อีกห้น่�งสำาเห้ตุ้ของโริ่คืคืวามีดันโลห่้ต้ส้ำงทีำ�มีัก
เป็นปัญห้าสำำาห้ริ่ับคืนวัย 50+ คืือการิ่ริ่ับโซเดียมี
ในปริ่่มีาณมีากเก่นไป จุ่งคืวริ่ห้ลีกเลี�ยงอาห้าริ่ทำี�มีี
โซเดียมีส้ำง ไมี่ว่าจุะเป็นซอสำปริุ่งริ่สำต้่างๆ อาห้าริ่
ต้ากแห้้ง อาห้าริ่ห้มีกัดอง อาห้าริ่แปริ่ริ่ป้ ขนมีซอง 
บะห้มีี�ก่�งสำำาเริ่็จุริ่้ป ผู้งช้ริ่สำ ริ่วมีถ่งพัวกขนมีอบ เบ
เกอริ่ี� ทำี�ใช้ผู้งฟ้เป็นสำ่วนผู้สำมีก็มีีโซเดียมีสำ้ง ฝีึกลด
คืวามีเคื็มีในอาห้าริ่ให้้เคืยช่น 

ห้ามขึ้าดีวิิตามิน B12

เพิ�มโพแทสู่เซีียม

ลดีโซีเดีียม ลดีเคื็ม

เนื�อสำัต้ว์ ไข่ อาห้าริ่ทำะเล ธัุญพัืชไมี่ขัดสำี และ
ผู้ล่ต้ภัณฑ์จุากนมี

อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/healthy-eating-for-fifty-plus/
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พับกับบทำพั่ส้ำจุน์ทีำ�ว่า “ไม่ีมีีใคืริ่แก่เก่นเริ่ียน” 
ทีำ� CMU School of Lifelong Education 
ว่ทำยาลัยการิ่ศ่กษัาต้ลอดชีว่ต้ มีห้าว่ทำยาลัย
เชียงให้มี่

“เพัริ่าะโลกไมี่เคืยห้ยุดน่�ง และเพัริ่าะชีว่ต้คืือ
การิ่เริ่ยีนร้้ิ่” ทำางมีห้าว่ทำยาลยัเชยีงให้มีจุ่ง่ไดม้ีกีาริ่
จุัดต้ั�งว่ทำยาลัยการิ่ศ่กษัาต้ลอดชีว่ต้ มีห้าว่ทำยาลัย
เชียงให้มี่ (CMU School of Lifelong Edu-
cation: CMU-LE) ข่�น เพัื�อเป็นการิ่ Upskill, 
Reskill และเพัื�อเป็นการิ่ผู้ลักดันแนวคื่ดของการิ่
เริ่ียนริ่้้ต้ลอดชีว่ต้นั�นเอง

Lifelong Learning

เร่�อง: กองบรรณาธิการ

วิิทำย์าลัย์การศู้กษาตลอดช้ีวิิต 
มีห้าวิิทำย์าลัย์เช้ีย์งให้มี่

โดยการิ่เข้าไปเริ่ียนริ่้้ ในว่ทำยาลัยแห้่งนี�
สำามีาริ่ถทำำาได้ 2 ว่ธุีนั�นก็คืือ…

การิ่เข้าไปเริ่ียนริ่่วมีกับเห้ล่านักศ่กษัา 
มีห้าว่ทำยาลัยเชียงให้มี่ในชั�นเริ่ียน

1.

2.

CARE

โดยห้ลักส้ำต้ริ่ทีำ�มีีการิ่เปดิสำอน มีทัีำ�งห้ลักส้ำต้ริ่ทีำ� 
‘ฟริ่ี’ และ ‘มีีคื่าใช้จุ่าย’ โดยริ่ายว่ชาทีำ�มีีการิ่จุัด
อบริ่มีจุะมีทัีำ�งสำว่นทีำ�เกี�ยวข้องกบัทำางคืณะต้า่งๆ ใน
มีห้าว่ทำยาลัยเชียงให้มี่ เช่น ห้ลักสำ้ต้ริ่ Calculus 
for Engineering 1 และห้ลักส้ำต้ริ่ General 
Mathematics ริ่วมีถ่งยังมีีริ่ายว่ชาทีำ�ช่วยเสำริ่่มี
ทำักษัะในการิ่ใช้ชีว่ต้ทัำ�วไปอย่าง ห้ลักส้ำต้ริ่นัก
ออกแบบนวัต้กริ่ริ่มีชุมีชน (Community Inno-
vative Designer)และห้ลักส้ำต้ริ่เกษัต้ริ่ด่จุ่ต้ัล 
(Digital Agriculture) นั�นเอง

ซ่�งห้ากคืุณริ่้้สำ่กสำนใจุ สำามีาริ่ถเข้าไปเยี�ยมีชมี
คือริ่์สำเ รีิ่ยนต้่างๆ ได้ เลยทีำ� :  https://bit .
ly/33Hth9X 

การิ่ลงเริ่ียนในห้ลักสำ้ต้ริ่อบริ่มีริ่ะยะสำั�น ซ่�งจุะ
มีรีิ่ะบบการิ่สำะสำมีสำมีริ่ริ่ถนะ ห้รืิ่อวา่การิ่สำะสำมี
ห้น่วยก่ต้ ผู่้านทำางธุนาคืาริ่ห้น่วยก่ต้ (Credit 
Bank) ของทำางว่ทำยาลัยโดยต้ริ่งอีกด้วย

https://bit.ly/33Hth9X 
https://bit.ly/33Hth9X 


ต้อนทีำ�เริ่ายังเด็ก ทำุกสำ่�งริ่อบต้ัวล้วนเป็นสำ่�ง
ให้มี.่..ทุำกนาทำคีือืการิ่เริ่ยีนริ่้ ้เริ่ื�องท้ำาทำายช่างมีกีล่�น
ห้อมีเย้ายวนชวนให้้เริ่าเข้าไปล่�มีลอง  

แต้เ่มีื�ออายมุีากข่�น เริ่าผู้า่นปริ่ะสำบการิ่ณช์วีต่้
มีากมีาย และคืวามีทำ้าทำายก็เป็นสำ่�งทำี�เริ่าน่กถ่งมีัน
นอ้ยลงไปเริ่ื�อยๆ โดยไม่ีริ่้ต้้วั เริ่าชอบทำำาในส่ำ�งทีำ�คืุน้
เคืยมีากกว่า เพัริ่าะมีันทำำาให้้เริ่าริ่้้ส่ำกมีั�นคืงและ
ปลอดภัย 

แ น่ น อ น ว่ า ก า ริ่ อ ย้่ ใ น พัื� น ทีำ� ป ล อ ด ภั ย  
(Comfort Zone) นั�นมีีข้อดี...แต้่ลองต้ริ่วจุสำอบ
ให้้ดีว่าเริ่าอย้่ในพัื�นทีำ�ปลอดภัยเพีัยงเพัริ่าะเริ่า
กำาลงักลวัอะไริ่อย้ห่้ริ่อืเปลา่? คืวามีกลวันี�ทำำาให้้เริ่า
ปิดกั�นบางสำ่�งบางอย่างอย้่ห้ริ่ือไมี่? และริ่้้ห้ริ่ือไมี่
ว่าการิ่ออกจุากพัื�นทำี�ปลอดภัยนั�นก็มีีข้อดี

อ่่านต่่อ่ > 

เต่ิบโต่แบบไม่มีลิมิท
การิ่ออกมีาจุากพัื�นทีำ�ปลอดภยั กลา้เสีำ�ยง กลา้
ลอง แม้ีจุะเก่ดคืวามีผู้่ดพัลาดแต้่ก็กลายเป็น
บทำเริ่ยีนเพัื�อพัฒันาต้วัเองได ้นี�คือืการิ่มีกีริ่อบ

1.

เปลี�ย์น ‘กลัวิ’ เป็น ‘กล้า’
ทำ้าทำาย์ตัวิเอง

อายุไม่ใช้่ป้ัญหา...

เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

พัื�นทำี�ปลอดภัย (Comfort Zone) คืือสำภาวะ
ทีำ�ปริ่าศจุากคืวามีว่ต้กกังวล เพัริ่าะเริ่าอย้่ในจุุดทีำ�
มัี�นคืง เรีิ่ยบง่าย ไร้ิ่ปัญห้า ไม่ีมีีคืวามีเสีำ�ยง ไม่ีมีี
คืวามีเปลี�ยนแปลง ทุำกอย่างคืวบคืุมีได้ ฟังด้ก็
เห้มีือนจุะเป็นชีว่ต้ทีำ�สำงบสำุขริ่าบริ่ื�นดี แต้่การิ่ออก
จุากพัื�นทีำ�ปลอดภยั...ในเวลาทีำ�ใช ่กอ็าจุสำริ่า้งโอกาสำ
และคืวามีสำุขให้้กับเริ่าได้อย่างคืาดไมี่ถ่ง

กล้าออกจากพ่�นที�ป็ลอดีภัย!

คืวามีคื่ดแบบเต้่บโต้ (Growth Mindset) 
ซ่�งจุะทำำาให้้ศักยภาพัของเริ่าไมี่มีีขีดจุำากัด มีี
การิ่พััฒนาต้ัวเองอย้่เสำมีอ ต้ริ่งข้ามีกับกริ่อบ
คืวามีคื่ดแบบต้ายต้ัว (Fixed Mindset) ทำี�
มีกัทำำาให้้เริ่ากลัวคืวามีลม้ีเห้ลว กลัวผู้ด่พัลาด 
ไมี่กล้าลองอะไริ่ให้มี่ และไมี่พััฒนาไปไห้น 

ริับม่อ่กับป็ัญหาไดิ์้ดิ์ี
เพัริ่าะชีว่ต้มัีกมีีเริ่ื�องไม่ีคืาดคื่ดห้รืิ่อมีีปัญห้า
เก่ดข่�นแบบกะทำันหั้นได้เสำมีอ การิ่พัาต้ัวเอง
ออกมีาจุากพัื�นทำี�ปลอดภัย (แมี้ในเวลาทำี�ชีว่ต้
สำงบสำุขดี) ทำำาให้้เริ่าได้ฝีึกริ่ับมีือกับปัญห้า ได้
ซอ้มีเผู้ชญ่กบัสำถานการิ่ณที์ำ�แต้กต้า่งไป ย่�งเริ่า
ปริ่ับต้ัวได้เก่ง เริ่าก็จุะย่�งแกริ่่ง พัริ่้อมีริ่ับมีือ
กับปัญห้าให้มี่ๆ ห้รืิ่อปัญห้าให้ญ่ๆ ได้ และ
ถ่งจุะล้มีบ้างก็ลุกข่�นให้มี่ได้เริ่็ว 

สูริ้างควิามเช่�อ่มั�นในต่ัวิเอ่ง 
อย่างทีำ�บอกไปข้างต้้นว่าการิ่ได้ออกนอก
กริ่อบไปลองผู้่ดลองถ้ก ห้ากผู้่ดพัลาดก็ถือ
เป็นบทำเริ่ียนเพืั�อพััฒนาต้นเองได้ แต่้ถ้ามีัน
เก่ดสำำาเริ่็จุข่�นมีา นั�นห้มีายถ่งการิ่ทีำ�เริ่าได้คื้น
พับศักยภาพัและคืวามีสำามีาริ่ถในต้ัวเอง ซ่�ง
ถ้าเริ่าได้ทำำาบ่อยๆ ก็จุะย่�งสำะสำมีคืวามีมีั�นใจุ 
สำริ่า้งคืวามีเชื�อมีั�นในต้วัเองให้้มีากข่�น ซ่�งเปน็
คืวามีเชื�อมีั�นทีำ�มีาจุากคืวามีสำามีาริ่ถของเริ่า
อย่างแทำ้จุริ่่ง ไมี่ใช่แคื่มีั�นใจุแต้่ไริ่้ฝีีมีือ

2.

3.

https://hhcthailand.com/challenge-yourself/
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เมีื�อพั้ดถ่ง สัำงคืมีผู้้้ส้ำงวัย สำปอต้ไลท์ำทุำกดวง
ต้่างก็ฉายไปทีำ�ปริ่ะเทำศญี�ปุ�นโดยพัร้ิ่อมีเพัริ่ียงกัน 
เพัริ่าะสำถ่ต้่ห้ลายอย่างทีำ� ‘ส้ำงต้่ดอันดับโลก’ ไมี่ว่า
จุะเป็นจุำานวนริ่วมีปริ่ะชากริ่ผู้้้ส้ำงอายุ จุำานวนผู้้้
มีีอายุเก่น 100 ปี และอายุขัยเฉลี�ยของปริ่ะชากริ่ 
ริ่วมีทัำ�งคืนทีำ�มีีอายุมีากทีำ�สำุดในโลกในขณะนี�ก็เป็น
ชาวญี�ปุ�นอีกด้วย 

แต้ไ่ห้นแต้ไ่ริ่มีา คืนญี�ปุ�นจุะเริ่ยีกชว่งเวลาห้ลัง
เกษัียณอายุว่า ช่วงปีทำี�พัริ่ะอาทำ่ต้ย์ต้ก บ่งบอกถ่ง
ช่วงเวลาบั�นปลายของชีว่ต้ แต้่ต้อนนี�ช่วงปี
พัริ่ะอาท่ำต้ยต์้กก่นเวลายาวนานมีากข่�น เพัริ่าะผู้้ส้้ำง
อายุมีีสุำขภาพัแข็งแริ่งและอายุยืนยาวมีากข่�น ซ่�ง
เปน็เริ่ื�องทีำ�นา่ยน่ด ีแต้เ่ปน็เพัริ่าะอตั้ริ่าการิ่เก่ดให้มี่
ลดนอ้ยลงอยา่งฮิวบฮิาบ ทำำาให้้มีีคืนวยัป้�ยา่ต้ายาย
จุำานวนมีากต้้องอาศัยอย้่ต้ามีลำาพััง ขาดคืนริุ่่นล้ก
ห้ลานมีาด้แล และจุำานวนปริ่ะชากริ่วัยแริ่งงานก็
เริ่่�มีขาดแคืลน 

สำถานการิ่ณ์นี�เป็นคืลื�นใต้้นำ�าทีำ�กำาลังกัดเซาะ
โคืริ่งสำริ่า้งสัำงคืมีและเศริ่ษัฐก่จุของญี�ปุ�นอย้เ่งียบๆ 
ซ่�งแน่นอนว่า ริ่ัฐบาลญี�ปุ�น ริ่วมีทำั�งภาคืเอกชนและ
ภาคืปริ่ะชาชนต่้างก็ไมี่ได้น่�งนอนใจุกับปัญห้านี� 
โดยห้น่�งในกลยุทำธุ์สำำาคืัญทีำ�ถ้กนำามีาใช้ก็คืือ การิ่
สำริ่้างชุมีชนทำี�ใสำ่ใจุช่วยเห้ลือด้แลกัน นั�นเอง

เรียนร้้เขาเพ่�อย้อนด้เรา 
เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

สังคุมีสูงวิัย์ในญี�ปุ่น... 

CARE

ปัจุจุุบัน ญี�ปุ�นเข้าเสำ้นชัยกลายเป็น สำังคืมีส้ำง
วัยริ่ะดับสำุดยอด ห้ริ่ือ Super Aging Society 
ไปเริ่ียบริ่้อย เพัริ่าะมีีปริ่ะชากริ่อายุ 65 ปีข่�นไป

ภาคืรุัฐป็รุับนโยบาย: ทั�งชีุมชีนชี�วิยกันดี่แล

มีากกว่าริ่้อยละ 28 ของปริ่ะชากริ่ทัำ�งห้มีด ห้ริ่ือ
อาจุกล่าวได้ว่าเริ่าจุะเจุอผู้้้สำ้งอายุทำุก 1 ใน 4 คืน
ของปริ่ะชากริ่ญี�ปุ�น

เด่มีทีำนั�นผู้้้ส้ำงอายุในสำังคืมีญี�ปุ�นจุะได้ริ่ับการิ่
ด้แลจุากคืริ่อบคืริ่ัวเป็นห้ลัก แต้่เพัื�อริ่ับมีือกับการิ่
เปลี�ยนมีาสำ้่สำังคืมีสำ้งวัยอย่างริ่วดเริ่็ว ทำำาให้้ริ่ัฐบาล
จุำาเป็นต้้องปริ่ับนโยบายให้มี่ โดยเปลี�ยนจุาก
แนวคื่ดแบบ individual มีาเป็น community 
คือืให้้สัำงคืมีและชมุีชนชว่ยกนัดแ้ลผู้้ส้้ำงอายรุิ่ว่มีกนั 

ในปี 2543 ริ่ัฐบาลญี�ปุ�นเปิดต้ัว การิ่ปริ่ะกัน
การิ่ด้แลริ่ะยะยาว ห้รืิ่อ Long Term Care  
Insurance (LTCI) ซ่�งข่�นชื�อว่าเปน็ห้น่�งในปริ่ะกนั
สำขุภาพัทีำ�คืริ่อบคืลุมีทีำ�สุำด โดยให้้คืวามีคืุม้ีคืริ่องแก่
ผู้้้ทำี�มีีอายุ 65 ปีข่�นไปทำุกคืน ผู้้้สำ้งอายุทำี�เข้าเกณฑ์
จุะสำมีคัืริ่เขา้ริ่ว่มีโคืริ่งการิ่ผู้า่นห้นว่ยงานภาคืริ่ฐัใน
แต้่ละท้ำองถ่�น และจุะมีีแบบทำดสำอบให้้ทำำาเพัื�อ
สำำาริ่วจุว่าแต้่ละคืนนั�นมีีคืวามีต้้องการิ่และคืวามี
จุำาเปน็ในการิ่ใชช้วีต่้อยา่งไริ่บา้ง จุากนั�นผู้้ด้แ้ลกจ็ุะ
เข้ามีาให้้คืำาแนะนำาและช่วยวางแผู้นให้้โดย
พั่จุาริ่ณาจุากงบปริ่ะมีาณของแต้่ละคืน ริ่่วมีกับ
องคืค์ืวามีริ่้ข้องห้น่วยงานในชมุีชนทำอ้งถ่�นนั�นๆ ซ่�ง
ปริ่ะกอบไปด้วยห้น่วยงานทัำ�งภาคืริ่ัฐ ภาคืเอกชน 
และองคื์กริ่ไมี่แสำวงห้ากำาไริ่ งบปริ่ะมีาณในสำ่วนนี�
มีาจุากการิ่จัุดเกบ็ภาษัผีู้้บ้ริ่โ่ภคืเพั่�มีข่�นเพืั�อให้้ภาคื
ริ่ฐันำาไปใชใ้นการิ่ดแ้ลผู้้ส้้ำงอายผุู่้านริ่ะบบสำวัสำดก่าริ่
สำังคืมี

ต้ัวอย่างการิ่ด้แลจัุดการิ่ทีำ�ห้น่วยงานเข้าช่วย
เห้ลือก็เช่น จุัดห้าริ่ถวีลแชริ่์ ต้่ดต้ั�งริ่าวจุับห้ริ่ือทำาง
ลาดไว้ทำี�บ้าน อ่่านต่่อ่ > 

https://hhcthailand.com/japanese-aging-society/


ไมี่ใช่แคื่ “ขยะ” จุำานวนมีห้าศาลจุากห้น้ากาก
อนามีัยใช้แล้วเทำ่านั�น ทำี� COVID-19 บังคืับให้้เริ่า
ทำำาริ่้ายโลก แต้่ในช่วงล็อกดาวน์เช่นนี� ห้ลายคืนยัง
เลือกซื�อวัต้ถุด่บและอาห้าริ่ในแต้่ละคืริ่ั�งเป็น
จุำานวนมีาก เพัื�อทีำ�จุะได้ไมี่ต้้องออกจุากบ้านบ่อย 
แต้่ริ่้้ห้ริ่ือไม่ีว่า การิ่กักตุ้นอาห้าริ่จุำานวนมีากเก่น
พัอด ีมีแีนวโนม้ีจุะทำำาให้้อาห้าริ่ห้ลายอยา่งต้อ้งเน่า
เสำียไปอย่างเปล่าปริ่ะโยชน์ ส่ำงผู้ลให้้เก่ด “ขยะ
อาห้าริ่” ห้ริ่ือ food waste เป็นจุำานวนมีาก ซ่�ง
ในทำ้ายทีำ�สำุดก็เป็นการิ่ทำำาลายสำ่�งแวดล้อมีอีกทำาง 
เพัริ่าะนอกจุาก food waste ทำี�สำ้ญเสำียไปจุะสำ่�น
เปลอืงทำริ่พััยากริ่ธุริ่ริ่มีชาต้ที่ำ�ถก้ใชใ้นการิ่เพัาะปลก้
ห้รืิ่อผู้ล่ต้อาห้าริ่ชน่ดนั�นๆ โดยเฉพัาะทำริ่ัพัยาการิ่
ทำี�มีีจุำากัดอย่างนำ�า เมีื�อ food waste ถ้กนำาไปฝีัง
กลบก็จุะคื่อยๆ แต้กต้ัว ก่อเป็นก�าซมีีเทำนทีำ�
สำามีาริ่ถสำร้ิ่างก�าซเริ่ือนกริ่ะจุกได้มีากกว่า
คืาริ่์บอนไดออกไซด์ถ่ง 86 เทำ่าต้ัว 

อ่่านต่่อ่ > 

ลด ‘ขึ้ย์ะอาห้าร’ (food waste) 
ตัวิการทำำาโลกร้อน

8 วิิธี

เร่�อง: ธันย์พิร ห้.

Food waste เก่ดข่�นแทำบจุะในทำุกขั�นต้อน
ของกริ่ะบวนการิ่ผู้ลต่้ ขนส่ำง และจุดัจุำาห้นา่ย ต้ั�งแต้่
ผู้ลผู้ล่ต้บางสำ่วนทีำ�ถ้กท่ำ�งไว้ในไร่ิ่เพัาะปล้ก อาห้าริ่
ทีำ�เน่าเสำียริ่ะห้ว่างการิ่ขนสำ่ง ผู้ล่ต้ภัณฑ์อาห้าริ่ทีำ�ผู้้้
ขายไมี่เลือกนำาไปจุัดวางเพัื�อจุำาห้น่าย (เพัริ่าะเป็น
ส่ำนคื้ามีีต้ำาห้น่ห้รืิ่อมีีริ่้ปลักษัณ์ภายนอกไม่ีได้
มีาต้ริ่ฐานต้ามีทีำ�ต้ั�งไว้) เศษัวัต้ถุด่บทีำ�ถ้กคืัดออก
ริ่ะห้ว่างการิ่ปรุิ่งอาห้าริ่ เศษัอาห้าริ่ทีำ�ถ้กท่ำ�งเห้ลือ
ไว้บนจุาน และอาห้าริ่ห้มีดอายุห้รืิ่อเน่าเสำียในต้้้

อะไรุบ้างที�จัดีเป็็น food waste

เย็น ซ่�งมีีทำี�มีาจุากการิ่กักตุ้นอาห้าริ่มีากเก่นคืวามี
จุำาเป็น

ริู้หริ่อ่ไม่:
• ในแต้่ละปี ปริ่่มีาณของ “ขยะอาห้าริ่” ทำี�เก่ด

ข่�นทัำ�วโลก มีีมีากถ่ง 1 ใน 3 ของปริ่่มีาณ
อาห้าริ่ทำี�ถ้กผู้ล่ต้ข่�นมีาทำั�งห้มีดเลยทำีเดียว

• ในขณะทีำ�เริ่าส้ำญเสีำยอาห้าริ่ไปเปน็ขยะมีากถง่ 
1.3 พัันล้านตั้นต่้อป ีบนโลกใบเดยีวกนันี�กลบั
มีีปริ่ะชากริ่มีากกว่า 800 ล้านคืนทีำ�ยังคืง
ปริ่ะสำบปัญห้าขาดแคืลนอาห้าริ่ห้ริ่ือไมี่ได้ริ่ับ
สำาริ่อาห้าริ่ทำี�มีีคืุณคื่าเพัียงพัอ

• ขอ้มีล้จุาก Waste & Resources Action 
Programme (WRAP) องคื์กริ่จุากสำห้ริ่าช
อาณาจุักริ่ทีำ�ริ่ณริ่งคื์เริ่ื�องการิ่กำาจุัดขยะเพัื�อ
คืวามียั�งยืนบอกไว้ว่า ห้ากเริ่านำาเอา “ขยะ
อาห้าริ่” ทัำ�งห้มีดออกจุากพืั�นทีำ�ฝัีงกลบในสำห้
ริ่าชอาณาจุกัริ่ ปริ่ม่ีาณก�าซเริ่อืนกริ่ะจุกจุะลด
ลงเป็นจุำานวนมีาก เท่ำากับการิ่นำาเอาริ่ถยนต้์
จุำานวน 1 ใน 5 ของริ่ถทัำ�งห้มีดในปริ่ะเทำศออก
จุากถนน

• สำว่นในกริ่งุเทำพัฯ นั�น “ขยะอาห้าริ่” มีปีริ่ม่ีาณ
มีากถ่ง 64% ของขยะทำั�งห้มีด แต้่เพัริ่าะไมี่มีี
การิ่แยกท่ำ�งขยะต้ามีปริ่ะเภทำทีำ�ถ้กสำุขลักษัณะ
ดีพัอ ทำำาให้้ในจุำานวนนั�นมีีเพัียง 2% เทำ่านั�นทำี�
สำามีาริ่ถนำาไปริ่ไีซเคืล่อยา่งถก้วธีุ่ได ้สำว่นขยะ
ทำี�เห้ลือจุะถ้กนำาไปฝีังกลบ

https://hhcthailand.com/8-ways-to-reduce-food-waste/


49

การิ่ปล้กต้้นไม้ีได้กลายเป็นก่จุกริ่ริ่มีทีำ�ได้ริ่ับ
คืวามีนย่มีข่�นมีากในชว่งเวลานี� เพัริ่าะสำถานการิ่ณ์
โริ่คืริ่ะบาดคืริ่ั�งให้ญ่ทำำาให้้เริ่าต้้องต้ัดก่จุกริ่ริ่มีทีำ�ไมี่
จุำาเปน็นอกบ้านออกไป ห้ลายคืนจุง่เริ่่�มีหั้นมีาปลก้
ผู้กัทำำาสำวนคืรัิ่วเพัื�อลดค่ืาใชจุ้า่ยและลดการิ่ออกไป
ซื�อของนอกบ้านได้บ้าง อีกห้ลายคืนทำำาเพืั�อผู้่อน
คืลายคืวามีต้ง่เคืรีิ่ยดจุากการิ่งาน (ซ่�งไดผู้้ลดีอยา่ง
ไมี่น่าเชื�อ!) สำ่วนบ้านไห้นทีำ�มีีล้กห้ลานต้ัวน้อยก็
สำามีาริ่ถชวนมีาเล่นและเริ่ียนริ่้้ไปด้วยกัน เป็น
ก่จุกริ่ริ่มีภายในคืริ่อบคืริ่ัวทีำ�เห้มีาะกับทำุกวัย...มีี
ข้อดีขนาดนี�มีาลองปล้กผู้ักทำานเองกันดีกว่า 

แต่้ไม่ีใช่ทำุกคืนจุะมีีพัื�นทีำ�กว้างขวางในบริ่เ่วณ
บ้าน โดยเฉพัาะคืนเมีืองทีำ�อย้่ในอะพัาริ่์ต้เมีนต้์ 
คือนโด ห้ริ่ือทำาวน์เฮิาสำ์ ถ่งอย่างนั�นก็อย่าเพั่�งถอด
ใจุไป เพัริ่าะถ้าเริ่าด้แลใสำ่ใจุให้้ถ้กว่ธุี การิ่ปล้กผู้ัก
ทำำาสำวนในพัื�นทีำ�จุำากดักป็ริ่ะสำบคืวามีสำำาเริ่จ็ุได!้ สำว่น
เทำคืน่คืการิ่ปล้กผู้ักสำำาห้ริ่ับคืนเมีืองจุะมีีอะไริ่บ้าง 
มีาต้่ดต้ามีกันได้เลย

อ่่านต่่อ่ > 

การป้ล้กผู้ักก็เหม่อนควิามรัก...

เร่�อง: วินัทำย์า มีงคุล

ถี้งมีีพ่ิ�นทำี�จำากัด
ก็เติบโตงอกงามีได้

CARE

ปัจุจุัยสำำาคืัญทีำ�ทำำาให้้ผู้ักของเริ่าริ่อดห้รืิ่อร่ิ่วงก็
คืือ แสำงแดด พัืชผู้ักบางชน่ดต้้องการิ่แสำงแดดเต้็มี
วัน บางชน่ดต้้องการิ่แสำงคืริ่่�งวัน บางชน่ดต้้องการิ่
แคื่แสำงริ่ำาไริ่ เริ่าจุ่งต้้องปริ่ะเมี่นพัื�นทีำ�ปล้กผู้ักของ
เริ่ากอ่นว่ามีีแสำงแดดส่ำองถง่ห้ริ่อืไม่ี และมีแีสำงมีาก
น้อยแคื่ไห้น 

ถ้าเป็นบ้านทำาวน์เฮิาสำ์โดยมีากจุะมีีพัื�นทีำ�ว่าง
ต้ริ่งริ่ะเบียงชั�นบนบ้านและสำ่วนห้น้าบ้านแถวลาน

นอกจุากแสำงแดดแลว้ นำ�า คือือกีปจัุจุยัทีำ�ทำำาให้้
ผู้ักเต้่บโต้งอกงามีดี ผัู้กบางชน่ดต้้องการิ่นำ�ามีาก 
ด้ดซ่มีนำ�าเก่ง ต้้องริ่ดนำ�าอย้่เสำมีอถ่งจุะเต้่บโต้ได้ดี 
แต้ผัู่้กบางชนด่ชอบนำ�านอ้ย ถา้ริ่ดนำ�ามีากไปริ่ากจุะ
เน่า ริ่ดแคื่วันละคืริ่ั�งห้ริ่ือสำองวันคืริ่ั�งก็ยังได้ 

เล่อกแสู่งที�ชีอบให้กับผักที�ใชี� 
หมั�นคือยดี่แลรุดีนำ�าให้ดีี

จุอดริ่ถ สำ่วนอะพัาริ่์ต้เมีนต้์ห้ริ่ือคือนโดก็คืงมีีแคื่
พัื�นทีำ�สำ่วนริ่ะเบียงและห้น้าต่้างเท่ำานั�น ด้วยพัื�นทีำ�
จุำากัดเช่นนี�ทำำาให้้เริ่าไม่ีสำามีาริ่ถปล้กทุำกอย่างทีำ�
ต้้องการิ่ได้ คืวริ่เลือกปล้กสำ่�งทีำ�เห้มีาะกับปริ่่มีาณ
แสำงแดดในพัื�นทำี�ของเริ่าเป็นห้ลักเทำ่านั�น

ข้อมี้ลจุากห้นังสำือ ปล้กผู้ักง่ายๆ สำไต้ล์คืน
เมีือง โดยสำำานักงานกองทำุนสำนับสำนุนการิ่สำร้ิ่าง
เสำริ่่มีสำุขภาพัได้ให้้ข้อสำังเกต้ง่ายๆ ไว้ว่า 
• ผู้กัทีำ�ชอบแดดเต้ม็ีวัน มัีกจุะเปน็ผัู้กก่นผู้ล เชน่ 

มีะเขอืเปริ่าะ มีะเขอืยาว มีะเขอืเทำศ แต้งกวา 
กริ่ะเจุี�ยบเขียว และพัริ่่ก 

• ผู้กัทีำ�ชอบแดดคืริ่่�งวนั มีกัจุะเปน็ผู้กัก่นใบ เชน่ 
ผู้ักสำลัด ผู้ักกาด คืะน้า ผู้ักบุ้ง กวางตุ้้ง ห้ริ่ือ
ผู้ักโขมี 

• ผู้ักทีำ�อย้่ในแสำงริ่ำาไริ่ก็เต้่บโต้ได้ ได้แก่ ใบเต้ย 
สำะริ่ะแห้น่ ชะพัล้ ข่ง ข่า ต้ำาล่ง อ่อมีแซบ ใบ
บัวบก ผู้ักชีฝีริ่ั�ง ผู้ักก้ด ผู้ักห้วานป�า ใบย่านาง 
ผู้ักแพั้ว ต้ะไคืริ่้ กะเพัริ่า และโห้ริ่ะพัา 

https://hhcthailand.com/growing-vegetables-in-small-spaces/
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