


ลิิขสิิทธิ์ิ�เจ้้าของ
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล
270 ถนนพร์ะร์ามที� 6 แขวิงท่�งพญาไท เขตร์าชเทวิี 
กร์่งเทพมหานคร์ 10400

 สวิัสดีีท�านผู้้�อ่�านนิตยสาร์ @Rama ท่กท�านคร์ับ 

 ก�อ่นอ่่�นต�อ่งขอ่ “สิวััสิดีีปีีใหม่่” แก�ท่กท�านที�ติดีตามนิตยสาร์ขอ่งเร์ามาโดียตลอ่ดี  

 ในนามขอ่งคณะผู้้�บริ์หาร์และบ่คลากร์คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล 
ขอ่อ่ำานวิยพร์ให�ท่กท�านมีควิามส่ข คิดีสิ�งใดี ขอ่ให�สมปร์าร์ถนา มีส่ขภาพกายที�แข็งแร์ง มั�นคงดี�วิยส่ขภาพทางใจที�ดีี
ตลอ่ดีปี 2566 นี�คร์ับ

 ในรอบปีี 2565 ที�ผู้�านมา พวิกเร์าเผู้ชิญเร์่�อ่งร์าวิ เหต่การ์ณ์ต�าง ๆ มากมายร์�วิมกัน ที�มีทั�งเร์่�อ่งในดี�านดีีและ
ดี�านที�ทำาให�กังวิลใจกันไม�มากก็น�อ่ย

 หน่�งสิ�งที�ทางเร์า คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล มีควิามห�วิงใยกันมาตลอ่ดี
ค่อ่ การระบาดีของโรค ที�ตลอ่ดีร์ะยะเวิลากวิ�า 3 ปี เร์าเผู้ชิญปัญหาทั�งการ์ที�เป็นโร์คติดีเช่�อ่ที�อ่่บัติใหม� การ์ให�ข�อ่ม้ลที�
ถก้ต�อ่งแก�ปร์ะชาชน การ์ส่�อ่สาร์ทำาควิามเข�าใจ การ์รั์กษา ร์วิมถง่การ์ป้อ่งกนัไม�ให�เกิดีผู้ลกร์ะทบในวิงกวิ�าง เหล�านี�เปน็
สิ�งที�แม�วิ�า เร์าจะพบเจอ่กันมาเป็นเวิลานาน แต�เร์าก็ผู้�านกันมาไดี�ดี�วิยดีี

 เช่�อ่เหล่อ่เกินวิ�า ดี�วิยแนวิทางในการปี้องกันการแพร่ระบาดีของโรคที�ดีีอย่่างเข้ม่แข็ง จะทำาให�เร์าย่นหยัดี
ร์�วิมกัน เป็นโล�ที�แข็งแกร์�งให�แก�กันและกันต�อ่ไป 

 ดี�วิยควิามห�วิงใย จากใจเร์า

ศ. นพ.ปีิย่ะม่ิตร ศรีธิ์รา
คณบดีีคณะแพทย่ศาสิตร์โรงพย่าบาลิราม่าธิ์ิบดีี 
ม่หาวัิทย่าลิัย่ม่หิดีลิ



ติดีต่อกองบรรณาธิ์ิการ @Rama
โทร์ศัพท์ 0-2201-1723
atrama.magz@gmail.com, https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/

 สิวััสิดีีค่ะคุณผู้้้อ่านทุกท่าน 

 @Rama ฉบับนี�มาบอกลิาปีีเก่า 2565 และสิวััสิดีีปีีใหม่่ 2566 ค�ะ 

 ท�านผู้้�อ่�านคงมี “ปีณิธิ์านปีีใหม่่” กันแล�วิ บก. ขอ่เชิญชวินท่กท�านตั�งปณิธิานเร์่�อ่ง “การออกกำลัิงกาย่” 
การ์อ่อ่กกำาลงักายทก่วัินหร์อ่่บ�อ่ย ๆ  เป็นสิ�งดีสีำาหรั์บส่ขภาพขอ่งตัวิเร์าเอ่ง เพร์าะร์�างกายที�แขง็แร์งจะช�วิยให�เร์าปลอ่ดีภัยต�อ่ 
“คุณโควัิดี” เพ่�อ่นที�ไม�ยอ่มไปจากเร์าสักทีค�ะ ตั�งปีณิธิ์าน หรือ New Year Resolution  เกี�ยวิกับการ์อ่อ่กกำาลังกายแล�วิ 
ขอ่เชิญชวินเปิดีอ่�าน หน�า Rama Exercise กันค�ะ เร์ามีท�าอ่อ่กกำาลังกายง�าย ๆ  ดี�วิยยางย่ดีมาฝาก นอ่กจากส่ขภาพดีีแล�วิ 
ร์ป้ร์�างจะสมส�วินสวิยงามแน�นอ่นค�ะ นอ่กจากการ์อ่อ่กกำาลงักาย ปใีหม�นี�เร์ามาปลก้และจดัีดีอ่กไม�ดี�วิยกนั เชญิอ่�าน “ดีอกไม่้
ปีลิ้กแลิะจ้ัดีใจ้คน” ค�ะ เมน้อ่าหาร์และขอ่งหวิาน ที�ดีีต�อ่ส่ขภาพล�ะ มีหร์่อ่ไม�นะ @Rama ฉบับนี� น�อ่งแพร์วิและน�อ่งหลี 
มีเมน้ขอ่งหวิานที�แสน Healthy มาฝากทั�ง ส้ตร์ ส�วินผู้สม และวิิธิีทำาไวิ�ใน คอลิัม่น์ Healthy Eating ค�ะ สำาหร์ับคอลิัม่น์ 
Believe it or not ? มาดี้กันค�ะ วิ�า ควิามเช่�อ่ที�วิ�า “คนเปี็นม่ะเร็ง ห้าม่กินเนื�อสิัตวั์” นั�นจร์ิงหร์่อ่ไม� ตามอ่�านกันไดี�เลย
เช�นกัน สำาหร์ับค่ณพ�อ่ค่ณแม� เชิญติดีตามอ่�านเร์่�อ่ง “วััคซีีนม่ือ เท้า ปีาก ควัรฉีีดีให้ลิ้กหรือไม่่” และฉีดีอ่ย�างไร์ @Rama 
มีเร์่�อ่งนี�มานำาเสนอ่ค่ณพ�อ่และแม� เพ่�อ่การ์ดี้แลล้กน�อ่ยขอ่งท�าน ติดีตามอ่�านกันในคอลิัม่น์ RDU นะคะ

 เดี่อ่นมกร์าคมกำาลังจะผู้�านไป เดี่อ่นก่มภาพันธิ์ เดี่อ่นแห�งควิามร์ักเร์ิ�มค่บคลานเข�ามา ยังพอ่มีลมหนาวิพัดีผู้�านให�
เร์าสดีช่�นหัวิใจ อ่ย�าล่มดี้แลส่ขภาพกันดี�วิยนะคะ

สวิัสดีีค�ะ

รศ. พญ.จ้ริย่า ไวัศย่ารัทธิ์์
บรรณาธิ์ิการนิตย่สิาร @Rama



ที่่�ปรึึกษากองบรึรึณาธิิการึ
ศ. นพ.ปิยะมิตร์ ศร์ีธิร์า
ผู้ศ. นพ.ภาวิิทย์ เพียร์วิิจิตร์

บรึรึณาธิิการึ
ร์ศ. พญ.จร์ิยา ไวิศยาร์ัทธิ์

ที่่�ปรึึกษาบรึรึณาธิิการึ
ร์ศ. พญ.โสมร์ัชช์ วิิไลย่ค
ส่ธิีร์์ พ่�มก่มาร์

กองบรึรึณาธิิการึ
ร์าชันย์ เสร์ิมศร์ี
ฐิิติพร์ ส่ร์วิัฒนวิิเศษ
โนร์ี พร์ร์คพิบ้ลย์
นันทิตา จ่ไร์ทัศนีย์
ม้ลนิธิิร์ามาธิิบดีีฯ

เลขานุุการึกองบรึรึณาธิิการึ
ดีนัย อ่ังควิัฒนวิิทย์

ฝ่่ายออกแบบ
พิชชา โภคัง

ฝ่่ายช่่างภาพ
ก่ส่มา ภักดีี
เอ่กพจน์ ร์อ่ดีชาวินา
เมธิี บัวิจ้
วิร์ร์ณวิิมล ม่ณีแนม

ฝ่่ายอิเล็กที่รึอนุิกส์์
สาธิิต ห่�นเลิศ
ร์ติกร์ ส่นทร์เจร์ิญนนท์

ฝ่่ายพิส์ูจนุ์อักษรึ
สิทธิิ แสงเจร์ิญวิัฒนา

ฝ่่ายการึเงินุ
มย่ร์ฉัตร์ พิมสำาโร์ง

ฝ่่ายจัดส์่ง
ร์ะวิีน่ช วิิบ่ญก้ล
ลักขณา ร์้ปใส

ขอบคุุณภาพปก
อ่. นพ.กานต์ จำาร์้ญโร์จน์
ภาควิิชาจิตเวิชศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิบิดีี
มหาวิิทยาลัยมหิดีล

ติิดติามช่ม VDO
ส์ัญญาณเติือนุมะเรึ็งลำไส์้ใหญ่ ได้ที่่�นุ่� >>>

Health Station 6

แนวิทางการ์ร์ักษามะเร์็ง 7 วิิธิีในปัจจ่บัน 

Behind the Scene  8

สวินผู้ักร์ักษาใจ

Easy Living 12          

จากวิันวิาน ส้�วิันใหม�

Relax Corner  14

มายา 

Healthy Eating 16    

ขนมน�าร์ักมีค่ณค�าจากผู้ัก 5 สี

Camera Diary  18  

อ่ิ�มบ่ญ อ่ิ�มใจ ไหวิ�พร์ะปีใหม�ที�วิัดีท�าซุ่ง

Rama RDU  21

ร์้�จักวิัคซุีนป้อ่งกันโร์คม่อ่เท�าปาก

Giving and Sharing 22

พี�ช�างใจดีี BIG KINDNESS

Believe It or Not?  24   

ป่วิยมะเร์็ง ห�ามกินเน่�อ่สัตวิ์จร์ิงหร์่อ่?

Rama Exercise  25

อ่อ่กกำาลังกายดี�วิยยางย่ดี
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 มะเร์็งถ่อ่เป็นโร์คร์�ายที�คร์�าชีวิิตคนไทยกวิ�า 100,000 คนต�อ่ปี แม�จะป้อ่งกัน
สักแค�ไหน ตัวิเลขผู้้�ป่วิยก็ยังคงส้งอ่ย้� ซุ่�งนอ่กจากการ์ด้ีแลป้อ่งกันแล�วิการ์รั์กษาก็สำาคัญ
ไม�แพ�กัน โชคดีีที�ปัจจ่บันเทคโนโลยีทางการ์แพทย์พัฒนาไปมาก ทำาให�มีแนวิทางการ์ร์ักษา
โร์คมะเร์็งมากมาย โดียแบ�งไดี� 7 แนวิทางดี�วิยกันดีังนี�

 ค่อ่ การ์ผู้�าตัดีเพ่�อ่กำาจัดีเซุลล์มะเร์็งดี�วิยเทคนิคต�าง ๆ เช�น การ์ผู้�าตัดีทั�วิไป การ์ผู้�าตัดีส�อ่งกล�อ่ง 
การ์ผู้�าตดัีโดียใช�ควิามเยน็ การ์ผู้�าตดัีดี�วิยเลเซุอ่ร์์ การ์ผู้�าตดัีดี�วิยคล่�นวิทิยเ่พ่�อ่ทำาลายเซุลลม์ะเร์ง็ การ์ผู้�าตดัี
โดียใช�ควิามร์�อ่น การ์ร์ักษาดี�วิยแสง

 

 การ์ใช�ร์ังสีร์ักษาไปทำาลายเซุลล์มะเร์็ง แบ�งไดี� 2 กล่�มค่อ่ External Beam หร์่อ่การ์ฉาย
แสงหร์อ่่ฉายรั์งส ีโดียเป็นการ์รั์กษาจากภายนอ่กไปยังอ่วิยัวิะขอ่งร์�างกายที�เปน็มะเร์ง็ และ Internal 
radiation therapy ทำาไดี�โดียการ์ฝังแร์� หร์่อ่กินยาที�เป็นสาร์กัมมันตร์ังสีเข�าไป แล�วิแร์�หร์่อ่ยานี�จะ
ปล�อ่ยกัมมันตร์ังสีไปทำาลายเซุลล์มะเร์็งที�อ่วิัยวิะเป้าหมาย

 การ์ร์ักษาดี�วิยเคมีบำาบัดี หร์่อ่ที�เร์ียกกันวิ�าการ์ทำาคีโม ค่อ่ การ์ใช�ยาเข�าไปหย่ดีหร์่อ่ชะลอ่
การ์เติบโตขอ่งเซุลล์มะเร์็ง โดียมากการ์รั์กษาดี�วิยวิิธีิเคมีบำาบัดีนี� มักทำาร์�วิมกับการ์รั์กษาดี�วิยวิิธีิอ่่�น 
ๆ เช�น ยาม่�งเป้า หร์่อ่ร์ังสีร์ักษา
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 โดียม่�งเป้าให�ยาเข�าไปจัดีการ์เฉพาะเซุลลม์ะเร์ง็ โดียศก่ษาลักษณะเฉพาะขอ่งเซุลลม์ะเร์ง็ที�เกดิีข่�น 
แล�วิหายาที�ตร์งกับเซุลลน์ั�นที�สด่ี โดียแบ�งไดี�เป็น 2 กล่�มหลักคอ่่ Small-molecule drugs เป็นยาที�มขีนาดี
โมเลก่ลเล็กเป็นพิเศษ สามาร์ถแทร์กผู้�านเย่�อ่ห่�มเซุลล์มะเร์็ง และทำาลายเซุลล์มะเร์็งจากภายในไดี� อ่ีกตัวิ
คอ่่ Monoclonal antibodies คอ่่โปร์ตนีสงัเคร์าะหท์ี�จะพ่�งเข�าไปจบักบัเซุลลม์ะเร์ง็และทำาให�เซุลลม์ะเร์ง็
ถ้กทำาลายหร์่อ่เติบโตต�อ่ไปไม�ไดี�

 เปน็การ์รั์กษาโดียใช�อ่ป่กร์ณ์จี�ทำาลายก�อ่นมะเร์ง็ดี�วิยควิามร์�อ่น 
หร์่อ่ฉีดียาอ่่ดีกั�นเส�นเล่อ่ดีที�เลี�ยงก�อ่นมะเร์็ง

  วิิธินีี�เปน็การ์บำาบดัีโดียการ์สร์�างควิามแขง็แร์งให�ร์ะบบภม้คิ่�มกนัร์�างกายให�สามาร์ถเข�าทำาลาย
เซุลล์มะเร์็งไดี�

  ค่อ่การ์เพิ�มเซุลล์ที�ร์�างกายผู้้�ป่วิยจะนำาไปสร์�างเซุลล์เม็ดีเล่อ่ดีและภ้มิค่�มกันใหม�

Health
Station ร์ศ. นพ.เอ่กภพ สิร์ะชัยนันท์ 

สาขาวิิชาอ่าย่ร์ศาสตร์์มะเร์็งวิิทยา 
ภาควิิชาอ่าย่ร์ศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี 

มหาวิิทยาลัยมหิดีล
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 ในช�วิงเย็นขอ่งวัินศ่กร์์หลังจากลงเวิร์เช�าดี�วิยควิาม
เหน่�อ่ยล�า เม่�อ่ถ่งหอ่พัก ค่ณแม�บ�านหอ่แจ�งวิ�ามีขอ่งฝากจาก
ต�างจังหวิัดีแถบภาคอ่ีสาน ฉันร์้�ส่กแปลกใจเพร์าะฉันไม�มีญาติหร์่อ่
คนร์้�จักที�สนิทอ่ย้�แถบนั�นเลย ทันทีที�เปิดีกล�อ่งดี้ เห็นจดีหมายน�อ่ย
ฉบับหน่�ง พร์�อ่มข�อ่ควิามที�เขียนดี�วิยควิามบร์ร์จงวิ�า 

 ควิามเหน่�อ่ยล�าในตอ่นนั�นพลันจะลดีลง ควิามร์้�ส่กแปลกใจแปร์เปลี�ยนไปเป็นดีีใจที�ไดี�ร์ับข�าวิคร์าวิจากล่งมั�นและ
ปร์ะทับใจที�ล่งมั�นจดีจำาร์ายละเอ่ียดีเล็ก ๆ น�อ่ย ๆ ไดี� วิ�าฉันชอ่บทานผู้ักคะน�า และท�ายส่ดีร์้�ส่กซุาบซุ่�งและขอ่บค่ณอ่ย้�ล่ก ๆ ในใจ 
ในกล�อ่งพัสดี่นั�นนอ่กจากจะมีผู้ักคะน�าแล�วิ ยังมีผู้ักกวิางต่�ง กะหลำ�าปลี แตงกวิา มะเข่อ่เปร์าะ มะนาวิ ฟัักทอ่ง พร์ิกขี�หน้สวิน 
มะละกอ่ ร์วิมถ่งนำ�าปลาร์�าขอ่งนักร์�อ่งช่�อ่ดีังท�านหน่�งและส่ดีท�ายค่อ่มะขามเปียก 

 ฉันนั�งมอ่งสวินผู้ักน�อ่ย ๆ ขอ่งล่งมั�นแล�วิอ่ดีที�จะอ่มยิ�มไม�ไดี� เหต่การ์ณ์วิันนั�นผู้่ดีข่�นมาในควิามทร์งจำา...วิันนั�นฉันข่�น
เวิร์บ�าย ตอ่นต�นเวิร์ฉันเตรี์ยมควิามพร์�อ่มเพ่�อ่รั์บผู้้�ป่วิยกลับจากการ์ทำาหตัถการ์หัวิใจ ไดี�รั์บข�อ่มล้วิ�าผู้้�ป่วิยช่�อ่นายมั�น มาดี�วิยอ่าการ์
เหน่�อ่ย หายใจไม�อ่ิ�ม ไดี�ร์ับการ์สวินหัวิใจเร์ียบร์�อ่ยแล�วิผู้ลหลอ่ดีเล่อ่ดีปกติดีี แต�มีลิ�นหัวิใจร์ั�วิเล็กน�อ่ยร์�วิมกับภาวิะนำ�าเกิน ไดี�ร์ับยา
ขับปัสสาวิะ 20 มิลลิกร์ัม เข�าทางหลอ่ดีเล่อ่ดีดีำาเวิลา 16.15 น. และแพทย์ไดี�ถอ่ดีสายสวินหลอ่ดีเล่อ่ดีที�ขาอ่อ่กแล�วิ จนคร์บแล�วิ
ล่กเวิลา 22.15 น. ให�นอ่นพัก 1 ค่น ผู้้�ป่วิยใช�สิทธิิปร์ะกันส่ขภาพนอ่กเขต 

 เม่�อ่ผู้้�ป่วิยมาถ่งที�วิอ่ร์์ดีและนอ่นพักที�เตียงเร์ียบร์�อ่ยแล�วิ ฉันไดี�แนะนำาตนเอ่งในฐิานะพยาบาลเจ�าขอ่งไข� “สิวััสิดีีค่ะ” 
“หน้ชื่ื�อนันท์ เปี็นพย่าบาลิเจ้้าของไข้คุณลิุงนะคะ” ฉันแนะนำาตัวิพร์�อ่มส�งยิ�มทักทายดี�วิยควิามเป็นมิตร์ “คุณลิุงชื่ื�ออะไรคะ?” 
“ผู้ม่ชื่ื�อม่ั�น...ครับ” ค่ณล่งแนะนำาตัวิเอ่งพร์�อ่มนามสก่ล ล่งมั�นเป็นชายวิัยกลางคนผู้ิวิสีคลำ�า ผู้มเร์ิ�มมีสีเทา แซุมปร์ะปร์าย ใบหน�า
สี�เหลี�ยมมีโหนกแก�มเดี�นชัดี คิ�วิหนา หน�าผู้ากย�นเห็นเป็นริ์�วิร์อ่ยและคิ�วิที�ขมวิดีเข�าหากัน ชัดีเจน แสดีงให�เห็นถ่งควิามเคร์ียดีที�
สะสมมานาน “ตอนนี�คุณลิุงม่านอนพักสิังเกตอาการที�หอผู้้้ปี่วัย่หลิังทำหัตถการหัวัใจ้ ต้องนอนพัก 1 คืนนะคะ พรุ่งนี�ถึงให้
ญาติม่ารับกลิับบ้านไดี้ค่ะ” 
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 ฉันอ่ธิบิายให�ลง่มั�นทร์าบ เม่�อ่ฉนัพด้ีจบลง่มั�นตอ่บกลบัมาดี�วิยเสยีงที�ดีงัมาก จนฉนัตกใจ “ลิงุไม่น่อนคา้ง ลิงุขอกลิบับา้น
ตอนสิาม่ทุ่ม่ไดี้ไหม่ เพราะลิุงนัดีเพื�อนให้ม่ารับแลิะขออาศัย่รถเขากลิับบ้าน จ้ะไดี้ปีระหย่ัดีเงินค่ารถ” ฉันนิ�งไปชั�วิคร์้� จากนั�น
ขยายควิามและอ่ธิิบายเพิ�มข่�นให�ล่งมั�นทร์าบ... 

 “คณุลิงุคะ แผู้ลิที�ขาหนบีอาจ้เกดิีภาวัะแทรกซีอ้น เลิอืดีออกได้ีนะคะ คณุหม่อใหค้ณุลิงุนอนพกั 1 คนื เพื�อควัาม่
ปีลิอดีภัย่ค่ะ แลิะตอนนี�ย่งัมี่ปัีญหาเรื�องภาวัะน�ำเกินที�ย่งัต้องเฝ้้าระวังัอีกด้ีวัย่ แล้ิวัพรุง่นี�ต้องเอกซีเรย์่ปีอดีอีกครั�งก่อนกลัิบบ้าน” 
ลง่มั�นตอ่บทนัทวีิ�า “แต่ลุิงไม่่ม่เีงนิม่ากพอที�จ้ะจ่้าย่ค่านอนโรงพย่าบาลินะลิก้ แลิะลุิงกไ็ม่่ได้ีเตรีย่ม่ตัวัม่านอนค้างด้ีวัย่” 

 ท�าทางล่งจะต�อ่งกลับให�ไดี�ในค่นนี� พร์�อ่มทำาท�าพย่งตัวิเอ่งข่�นจากเตียงนอ่น ฉันขยายควิามเพิ�มอ่ีก 

 “คุณลุิงม่ั�นใชื่้สิิทธิ์ิบัตรทองนี�คะ เสีิย่ค่าใชื่้จ้่าย่เพิ�ม่อีกไม่่ม่าก เพื�อควัาม่ม่ั�นใจ้วั่าหลิังทำจ้ะปีลิอดีภัย่ ลิุงจึ้งต้องนอน
ค้างโรงพย่าบาลิ 1 คืนนะคะ” เม่�อ่สิ�นส่ดีคำาพ้ดีนั�น ตอ่นนั�นฉันสังเกตไดี�วิ�าล่งมั�นมีสีหน�าเคร์�งเคร์ียดี หน�านิ�วิคิ�วิขมวิดีเข�าหน�ากัน
จนเป็นร์�อ่งชัดีเจน ท�าทางเงียบขร์่มทันทีไม�โต�ตอ่บเหม่อ่นในใจกำาลังคร์่�นคิดีอ่ะไร์อ่ย้� แสดีงให�เห็นวิ�ามีควิามไม�สบายทั�งกายและ
ใจเลยทีเดีียวิ ฉันจ่งขอ่ตัวิอ่อ่กมาทำางานต�อ่เพ่�อ่ให�ล่งมั�นไดี�มีเวิลาพักผู้�อ่น เวิลาผู้�านไปเก่อ่บ 2 ชั�วิโมง ฉันจ่งหาโอ่กาสเข�าไปดี้แล
ล่งมั�นอ่ีกคร์ั�ง เม่�อ่ปร์ะเมินอ่าการ์และไดี�พ้ดีค่ยเพ่�อ่ให�ล่งคลายควิามเคร์ียดี ตอ่บข�อ่ซุักถามและให�คำาปร์่กษาทั�งปัญหาส่ขภาพและ
อ่่�น ๆ ที�เป็นปัญหาขอ่งผู้้�ป่วิยร์ายนี� 

 อ่ีกทั�งไดี�ร้์�วิ�าบ�านล่งอ่ย้�จังหวัิดีศรี์สะเกษ ทำานาทำาสวินอ่ย้�กับภร์ร์ยาและหลานชายหญิง ซุ่�งเป็นล้กขอ่งล้กสาวิ เร์ียน
อ่ย้�ชั�น ป.4 และ ป.3 ตามลำาดีับ ล้กสาวิฝากเลี�ยง โดียส�งเงินมาให�บ�าง ร์ายไดี�หลักไดี�มาจากการ์ทำานาทำาสวิน ปล้กผู้ักขาย
เลี�ยงชีพ ช�วิงปีนี�ส่ขภาพร์�างกายขอ่งล่งไม�แข็งแร์งเหม่อ่นเช�นเคย ช�วิยป้าหาเงินไดี�ไม�มากอ่ีกทั�งคร์ั�งนี�ยังมาป่วิยอ่ีก เล�าเสร์็จ ล่งมั�น
กถ็อ่นหายใจอ่อ่กมาเสยีงดีงั “เฮ้้อ!” ชวีิติคนเร์ากแ็ค�นี�ต�อ่งต�อ่ส้�ดีิ�นร์นเพ่�อ่ควิามอ่ย้�ร์อ่ดี “ชื่วีัติลิงุกเ็หม่อืนกระทงิแดีง ชื่วีัติตอ้งสิ้”้ 
พร์�อ่มยกมอ่่ชส้อ่งนิ�วิให�กำาลงัใจตนเอ่ง ฉนัไดี�ยินวิลีเด็ีดีขอ่งลง่มั�นแล�วิ กอ็่ดีไม�ไดี�ที�จะช่�นชมในควิามเป็นคนส้�ชีวิติ ไม�ท�อ่แท� คดิีบวิก
กับชีวิิตเสมอ่ ฉันไดี�บอ่กกับล่งวิ�า 

 “ถา้หนม้่โีอกาสิ จ้ะปีลิก้ผู้กัปีลิอดีสิารพษิไวัก้นิเองบา้ง โดีย่เฉีพาะผู้กักวัางตุง้ กะหลิ�ำ ผู้กัคะนา้ทานกบัน�ำพรกิ อรอ่ย่
ม่าก ๆ เลิย่ค่ะ” ฉันค่ยกับล่งเก่อ่บคร์่�งชั�วิโมง เห็นไดี�ชัดีวิ�าสีหน�าขอ่งล่งมั�นตอ่นนี�ดี้ผู้�อ่นคลายและสบายใจข่�น สังเกตจากร์อ่ยยิ�ม
บนใบหน�าขอ่งล่ง ฉันจ่งขอ่ตัวิอ่อ่กมาทำางานต�อ่และลงเวิร์ตอ่นห�าท่�มคร์่�ง พักผู้�อ่นเพ่�อ่เตร์ียมข่�นเวิร์เช�าวิันถัดีไป

 ...เช�าแล�วิ ฉันข่�นเวิร์ปร์ะมาณ 6.45 น. ฉันเข�าไปทักทายล่ง “สิวััสิดีีค่ะ ลิุงม่ั�น เม่ื�อคืนพักหลิับไดี้ดีีไหม่คะ” ล่งมั�นตอ่บ 
“หลิับ ๆ ตื�น ๆ เปี็นห่วังเรื�องเงินไม่่ร้้จ้ะพอจ้่าย่ไหม่ เชื่็กให้ลิุงหน่อย่นะวั่าต้องจ้่าย่เท่าไหร่” 

 ฉันร์ับคำาและร์ีบอ่อ่กมาดีำาเนินการ์เตร์ียมสร์่ปและจำาหน�ายล่งมั�นกลับบ�าน 

 “ลิุงม่ั�นต้องจ่้าย่เพิ�ม่อีก 620 บาทค่ะ” ฉันแจ�งยอ่ดีค�าใช�จ�ายให�ล่งมั�นทร์าบ สีหน�าล่งมั�น
ดี้เคร์�งเคร์ียดีอ่ีกแล�วิจนฉันสังเกตไดี� ฉันเดีินอ่อ่กมานอ่กห�อ่งและมอ่งผู้�านปร์ะต้กร์ะจก เห็นล่งหยิบ
กร์ะเป๋าสตางค์ใบเก�าที�ขาดีเป็นร์้ข่�นมา และเปิดีนับเงินในกร์ะเป๋ามีธินบัตร์ใบละร์�อ่ยบาทและยี�สิบ
บาทคละกันอ่ย้� ล่งมั�นนับอ่ย้�หลายร์อ่บ ต�อ่มาฉันเห็นล่งหยิบกร์ะเป๋าหนังใบเก�าข่�นมาและเร์ิ�มต�น
ค�นหาขอ่งในกร์ะเป๋าอ่ีกคร์ั�ง ซุ่�งฉันเอ่งก็ไม�ร์้�เหม่อ่นกันวิ�าล่งค�นหาอ่ะไร์ 

Behind
The Scene นางสาวิศมนันท์ ศร์ีส่ปร์ีชา

หอ่ผู้้�ป่วิยหลังทำาหัตถการ์หัวิใจ 
งานการ์พยาบาลห�อ่งผู้�าตัดีและวิิกฤติ 
ฝ่ายการ์พยาบาลศ้นย์การ์แพทย์สิร์ิกิติ์
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี 
มหาวิิทยาลัยมหิดีล 
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 สด่ีท�ายลง่มั�นกเ็ทขอ่งทก่อ่ย�างลงบนเตยีง ไดี�ถง่เศษเหร์ยีญ 3-4 ถง่นำามาเทร์วิมกนั เสยีงขอ่งเศษเหร์ยีญกร์ะทบกนัปร์ะกอ่บ
กับภาพที�นับเหร์ียญและนำามาเร์ียงกันเป็นแถวิ ๆ วิางบนโต๊ะคร์�อ่มเตียงจนเก่อ่บคร์่�งโต๊ะ ฉันมอ่งภาพนั�น พลันนำ�าตาก็ร์่�นคลอ่ตา
อ่ย�างไม�ร์้�ตัวิ นี�ค่อ่เหต่ผู้ลที�ล่งมั�นไม�ต�อ่งการ์นอ่นโร์งพยาบาลเพร์าะกลัวิเงินไม�พอ่ ฉันจ่งตัดีสินใจช�วิยค�าร์ักษาและค�าร์ถเพ่�อ่ให�ล่ง
กลับบ�านไดี� โดียใช�เงินส�วินตัวิและสอ่บถามน�อ่ง ๆ ในเวิร์วิ�าใคร์ยินดีีช�วิยเหล่อ่ล่งบ�าง ฉันจำาไดี�วิ�า วิันนั�นสามาร์ถร์วิบร์วิมเงินไดี�
ปร์ะมาณ 700 บาทและนำาเงินไปมอ่บให�ล่งมั�น 

 “ลิุงคะ หน้แลิะน้อง ๆ  พวักเราชื่่วัย่ลิุงเปี็นค่ารักษาแลิะค่ารถกลิับบ้านค่ะ” ล่งมั�นปฏิิเสธิพร์�อ่มกับโบกไม�โบกม่อ่ทำาท�า
ไม�ร์ับเงิน “รับไวั้เถิดีค่ะลิุงม่ั�น พวักหน้รับร้้ถึงปีัญหาของลิุงแลิ้วั เห็นใจ้จ้ริง ๆ  อย่ากชื่่วัย่เหลิือลิุงบ้างค่ะ” ล่งมั�นคงจะร์ับร์้�และ
สัมผู้ัสไดี�ถ่งควิามตั�งใจและซุ่�งใจที�พวิกเร์ามอ่บให� จ่งไดี�แต�ร์ับเงินไวิ�พร์�อ่มยกม่อ่ไหวิ�จนฉันร์ับไหวิ�ล่งแทบไม�ทันเลยทีเดีียวิ จบท�าย
ดี�วิยคำาพ้ดี “ขอบใจ้พวักหน้ ๆ ม่ากเลิย่ที�เม่ตตาคนจ้นอย่่างลิุง” 

 ร์ะหวิ�างที�ล่งมั�นลงไปติดีต�อ่การ์เงิน ฉันต�อ่งไปจำาหน�ายผู้้�ป่วิยเตียง 3 กลับบ�าน เม่�อ่อ่ธิิบายการ์ปฏิิบัติตัวิและให�บัตร์นัดี
เร์ียบร์�อ่ยแล�วิ ค่ณยายผู้้�เป็นญาติผู้้�ป่วิยเตียง 3 เดีินตามฉันอ่อ่กมานอ่กห�อ่งพร์�อ่มจับแขนฉันและพ้ดีวิ�า“ย่าย่กับตา ขอสิม่ทบทุน
ชื่่วัย่เหลิือค่ารถดี้วัย่นะจ้๊ะ” พร์�อ่มกับย่�นธินบัตร์ 500 บาท ให�ฉัน 1 ใบ “ย่าย่ฝ้ากบอกลิุงดี้วัย่นะ เดีี�ย่วันั�งรถไปีพร้อม่กันจ้ะ
ไปีสิ่งให้ถึงหม่อชื่ิตเลิย่ เพราะเปี็นทางผู้่านบ้านย่าย่พอดีี ย่าย่คุย่กับลิ้กไวั้แลิ้วั” ยายบอ่กวิ�า “ย่าย่ไดี้ย่ินเรื�องทุกอย่่างที�หน้คุย่
กับลิุงม่ั�นแลิ้วัร้้สึิกสิงสิาร อะไรที�ชื่่วัย่เหลิือกันไดี้ก็ชื่่วัย่เหลิือกันไปีคนไทย่เหม่ือนกัน” ฉันไดี�แจ�งควิามปร์ะสงค์ขอ่งค่ณยายให�
ล่งมั�นร์ับร์้� ล่งเดีินเข�าไปหาค่ณตาค่ณยายพร์�อ่มยกม่อ่ไหวิ� ตาขอ่งล่งมีนำ�าตาคลอ่อ่ย้�ร์อ่บดีวิงตา ร์ิมฝีปากคลี�อ่อ่ก แย�มยิ�มอ่อ่กมา
เต็มที� 

 ฉันจ่งพ้ดีติดีตลกวิ�า “ลิุงม่ั�นไดี้เหรีย่ญไปีหย่อดีกระปีุกให้หลิานเย่อะเลิย่” จากใบหน�าที�ยิ�มแย�มอ่ย้�แล�วิก็ยิ�มกวิ�างข่�นจน
เก่อ่บจะหัวิเร์าะพร์�อ่มกับเอ่าม่อ่เช็ดีคร์าบนำ�าตาทั�งสอ่งข�าง “ฟ้้าหลัิงฝ้นย่่อม่ดีีเสิม่อค่ะ คุณลุิงม่ั�น สิ้้ ๆๆ นะคะ” ฉันกล�าวิกับ
ล่งมั�นขณะเดีินมาส�งล่งมั�นกลับบ�าน “ขอบใจ้หน้นันท์ม่ากนะลิ้ก ลิุงขอชื่ื�อ ที�อย่้่ของหน้หน่อย่นะ ถ้าม่ีโอกาสิลิุงจ้ะเก็บเงินม่า
คืนหน้ให้ไดี้” “ไม่่เปี็นไรค่ะ พวักหน้ย่ินดีีค่ะ ขอให้ลิุงกลิับบ้านอย่่างปีลิอดีภัย่นะคะ” ฉันส�งค่ณตาเตียง 3 และล่งมั�นกลับบ�าน
โดียตามร์ถเข็นให�นั�ง ก�อ่นกลับล่งมั�นเหลียวิกลับมามอ่งพวิกเร์าพร์�อ่มโบกม่อ่ลา 

 ฉันและน�อ่ง ๆ พยาบาล...สวิัสดีีค่ณตา ค่ณยายและล่งมั�นให�กลับบ�านโดียสวิัสดีิภาพ นี�ก็ 3 ปีแล�วิซิุนะ ที�ฉันไดี�ร์ับผู้ัก
สวินคร์ัวิจากล่งมั�นอ่ย�างต�อ่เน่�อ่ง แม�วิ�าล่งมั�นจะไม�ไดี�ค่นในร์้ปขอ่งตัวิเงิน แต�สิ�งที�ฉันไดี�รั์บนั�นค่อ่ ผู้ักปลอ่ดีสาร์พิษที�ล่งมั�นตั�งใจ
เกบ็มาจากใจ แทนคำาขอ่บคณ่ ฉนัสมัผู้สัไดี�ถง่ควิามตั�งใจขอ่งลง่มั�น ที�ส�งผู้�านมาทางสิ�งขอ่ง สงัเกตจากวิธีิิการ์บร์ร์จท่ี�บร์ร์จงห�อ่ดี�วิย
ใบตอ่งอ่ย�างดีีให�ผู้ักช่�มช่�นไม�เหี�ยวิเฉา ให�ส�งถ่งม่อ่ผู้้�ร์ับดี�วิยหัวิใจขอ่งนักส้�ชีวิิต ฉันยังคงจดีจำาวิลีเดี็ดีขอ่งล่งมั�นไดี�ดีี “ชื่ีวัิตคนจ้น
อย่่างเรา ก็เหม่ือนเครื�องดีื�ม่ชื่้กำลิังนั�นแหลิะ กระทิงแดีง ชื่ีวัิตต้องสิ้้” ฉันปร์าร์ถนาจะถ�ายทอ่ดีเร์่�อ่งร์าวิต�าง ๆ  ที�ผู้�านเข�ามาจาก
การ์ทำางาน ซุ่�งฉนัไดี�เร์ยีนร์้�วิ�า แท�ที�จร์งิแล�วิมนษ่ยย์งัคงร์กัและปร์าร์ถนาดีตี�อ่กนัอ่ย�างยิ�ง แม�จะไม�ใช�คนในคร์อ่บคร์วัิเดียีวิกนักต็าม 

 ควิามร์ักและมน่ษยธิร์ร์มยังมีอ่ย้�จร์ิงและจะคงอ่ย้�อ่ย�างยั�งย่น เร์่�อ่งร์าวิจากการ์ไดี�ดี้แลล่งมั�นนี� ส�งผู้ลต�อ่ฉันและน�อ่ง ๆ ใน
ดี�านขอ่งทศันคตแิละมม่มอ่งใหม�ในวิชิาชพีพยาบาลในการ์ให�การ์ดีแ้ลผู้้�ปว่ิย 1 ร์าย ดี�วิยมติจิติวิญิญาณ ซุ่�งจำาเปน็ต�อ่งใช�ทั�งศาสตร์์
และศลิปเ์พ่�อ่ให�เกดิีการ์ดีแ้ลอ่ย�างเปน็อ่งคร์์วิม ฉนัไดี�เร์ยีนร์้�อ่กีวิ�าอ่ย�าดี�วินตดัีสนิ เพยีงเพร์าะภาพที�เหน็จากสายตา การ์ร์บัฟังัและ
ควิามใส�ใจร์วิมถ่งควิามเอ่่�อ่อ่าทร์ที�แสดีงอ่อ่กจะทำาให�เกิดีควิามไวิ�วิางใจต�อ่กัน ปัญหาต�าง ๆ  จะไดี�ร์ับควิามช�วิยเหล่อ่และคลี�คลาย
ไปในทางที�ดีีที�ส่ดีสำาหร์ับผู้้�ป่วิย 

 เร์่�อ่งร์าวิขอ่งล่งมั�น เปิดีโอ่กาสให�ฉันและน�อ่ง ๆ ในหน�วิยงาน ไดี�ทบทวินและยกร์ะดีับค่ณภาพในการ์ดี้แลผู้้�ป่วิย 

 ค่ณค�าที�ไดี�ร์ับ ไม�ไดี�อ่ย้�ที� “ผู้ักสิวันครัวั” ขอ่งล่งมั�นที�มอ่บให�มา ทวิ�าอ่ย้�ที� “ควัาม่ภาคภ้ม่ิใจ้” ที�ยังคงตร์าตร์่งในควิาม
ร์้�ส่กขอ่งพวิกเร์าท่กคน
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 สิวััสิดีปีีใีหม่ค่ณุผู้้้อา่นทกุทา่นคะ่ ปนีี�เป็นปีกร์ะต�าย ขอ่ให�คณ่ผู้้�อ่�านทก่ท�านมีชีวิติที�ดี ีมสีข่ทางใจ สข่ทางกาย 
หากมีอ่่ปสร์ร์คก็ขอ่ให�ก�าวิข�ามผู้�านพ�นไปให�ไดี� เหม่อ่นกร์ะต�ายที�ก�าวิกร์ะโดีดีไปข�างหน�านะคะ ..  

 เร์ามักจะทบทวินเร์่�อ่งร์าวิต�าง ๆ ที�ผู้�านมาในแต�ละปี มีทั�งส่ขและท่กข์ ทั�งเร์่�อ่งที�ปร์ะสบควิามสำาเร์็จ
และล�มเหลวิ ทั�งส่ขภาพที�แข็งแร์งและเจ็บป่วิย และอี่กหลาย ๆ เร์่�อ่ง .. ทำาให�เร์าเห็นวิ�าในท่กช�วิงเวิลาที�ผู้�านมา
แล�วิผู้�านไปนั�น เปร์ียบเหม่อ่นคล่�นในทะเล ที�ข่�น ๆ ลง ๆ สลับกันไป ไม�มีใคร์ส่ขตลอ่ดีปี ดีีตลอ่ดีไป ชีวิิตย�อ่มมี
สข่บ�างทก่ขบ์�างคละเคล�ากนัไป เป็นเร์่�อ่งธิร์ร์มดีา บ�อ่ยคร์ั�งที�บางคนนก่โอ่ดีคร์วิญวิ�าทำาไมเร์าถง่เจอ่แต�ปญัหา และเร์่�อ่ง
ท่กข์ใจ ทำาไมคนอ่่�นชีวิิตถ่งสบาย .. เพร์าะเร์าเร์ิ�มที�จะเปร์ียบเทียบ และเอ่าไม�บร์ร์ทัดีมาวิัดีตามเกณฑ์์ขอ่งเร์าวิ�าชีวิิต
ที�ดีหีร์อ่่ไม�ดีคีวิร์เปน็เช�นไร์ เม่�อ่ไร์ที�เร์าเร์ิ�มเปร์ยีบเทยีบ กจ็ะท่กขเ์ม่�อ่นั�น เพร์าะไม�มใีคร์มชีวีิติที�เหมอ่่นกนัไปหมดี ไม�มี
ใคร์มีชีวิิตที�ดีีตลอ่ดี หร์่อ่แย�ตลอ่ดี จ่งไม�สามาร์ถเปร์ียบเทียบกันไดี� และ ณ เวัลิาที�จุ้ดีหนึ�ง ย่่อม่ม่ีคนที�ม่ีชื่ีวัิตที�ดีีกวั่า
หรือแย่่กวั่าเรา แต่ไม่่ไดี้หม่าย่ควัาม่วั่าชื่ีวัิตเขาจ้ะดีีหรือแย่่กวั่าเราตลิอดีไปี อ่ย�างที�บอ่กตอ่นต�นเพร์าะชีวิิตขอ่งคน
ท่กคนย�อ่มมีข่�นและมีลง เพราะฉีะนั�นอย่่าไดี้ทุกข์ใจ้เพราะการนำชื่ีวัิตเราไปีเปีรีย่บเทีย่บกับคนอื�นเลิย่ค่ะ ให�เร์าดี้
ชีวิิตเร์าเอ่งดีีที�ส่ดี หมั�นพิจาร์ณาและร์ับร์้�ไวิ�แค�วิ�าส่ขหร์่อ่ท่กข์ อ่ย�าเอ่าอ่าร์มณ์เติมแต�งลงไปอ่ีก เพร์าะส่ขนั�นจะกลาย
เป็นส่ขส่ดี ๆ  พอ่ยามท่กข์ก็จะกลายเป็นท่กข์แสนสาหัส หากแค�เพียงร์ับร์้� เร์าก็จะไม�ท่กข์กับมันมากจนเกินไป เปร์ียบ
เหม่อ่นคล่�นทะเลในยามที�คล่�นลมสงบ 

 สำาหรั์บคนในวัิยทำางาน ควิามสข่หร์อ่่ทก่ข์มกัจะมาจากเร์่�อ่งงาน ไม�ก็คร์อ่บครั์วิ งานที�สำาเร์จ็หร์อ่่งานที�ผู้ดิีพลาดี 
ผู้ลขอ่งงานนั�นมักจะมีสาเหต่นำามาก�อ่นเสมอ่ ผู้ลนั�นมักมาจากการ์กร์ะทำาขอ่งเร์าเอ่ง ผู้ลที�ผู้ิดีพลาดีมักทำาให�เร์าเป็น
ทก่ข ์และหลายครั์�งที�เร์าไม�ยอ่มร์บัผู้ลนั�น ๆ  เร์ามกัโทษคนอ่่�น โทษสิ�งร์อ่บข�าง โทษร์ะบบ โทษน้�นโทษนี� และจมอ่ย้�กบั
ควิามทก่ขอ์่นัเกดิีมาจากควิามคดิีเร์าเอ่ง และวินเวิยีนไม�ร์้�จกัจบสิ�น .. หากเรากล้ิาที�จ้ะเผู้ชิื่ญกับผู้ลิลัิพธ์ิ์นั�น ๆ  กล้ิาที�จ้ะ
ย่อม่รับกบัผู้ลิลิพัธ์ิ์ที�ไม่่ดีี ที�เราไม่่ได้ีคาดีหวังั ไม่่ได้ีเตรยี่ม่ใจ้ม่าก่อน ดีงึสิติกลิบัม่า ย่อม่รับแลิะก้าวัต่อ ฝึ้กเรยี่นร้จ้้าก
ควัาม่ผู้ดิีพลิาดีในอดีตี แลิะพัฒนาตัวัเอง เพื�อไม่่ให้พลิาดีซี�ำอกี แค่นั�นเรากจ็้ะก้าวัข้าม่ผู่้านจ้ดุีนั�นไปีได้ี ณ จุ้ดีที�เรา
เริ�ม่ย่อม่รบั เปีรยี่บไดีกั้บการย่กภ้เขาออกจ้ากอก ใจ้เราจ้ะเบาอย่า่งเหลิอืเชืื่�อ คน่นั�นเร์าอ่าจจะนอ่นหลบัสบาย หลงั
จากนอ่นไม�หลับมานาน .. ถ�ามอ่งให�เห็นภาพก็เปร์ียบเหม่อ่นเร์าเดีินมาเจอ่แม�นำ�าผู้่ดีข่�นมาขวิางกั�นเร์าไวิ�ร์ะหวิ�างทาง
เพ่�อ่ไม�ให�เร์าไปถง่จด่ีหมาย แม�นำ�ากลายเปน็อ่ป่สร์ร์คที�เกิดีข่�นมาฉับพลนัโดียที�เร์าไม�คาดีคดิี แทนที�เร์าจะโทษเพ่�อ่น ๆ  
วิ�านำาทางมาผิู้ดี โทษแผู้นที� โทษดิีนฟัา้อ่ากาศ เราแค่ย่อม่รับวัา่เดิีนม่าผิู้ดี แลิะคิดีหาวิัธิ์แีกไ้ข แทนที�จะร์�อ่งห�มร์�อ่งไห�
อ่ย้�ที�ฝั�งและไม�ยอ่มเดีนิต�อ่ เร์าควิร์จะกลบัมาคดิีวิ�าทำาอ่ย�างไร์ให�เดีนิทางผู้�านแม�นำ�านั�นให�ไดี� หร์อ่่แม�แต�จะต�อ่งหนัหลงั
เดีินกลับและยอ่มเสียเวิลาหาเส�นทางใหม�เดีิน ถ่งแม�จะไกลกวิ�า แต�ในที�ส่ดีเร์าก็จะถ่งจ่ดีหมายนั�นเหม่อ่นเดีิม เพียง
เพร์าะเร์าตั�งใจฝ่าฟัันปัญหาและอ่่ปสร์ร์คนั�นเอ่ง 
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 ชีวิิตขอ่งคนท่กคนที�เกิดีมาย�อ่มต�อ่งผู้�านพบเจอ่กับปัญหาและอ่่ปสร์ร์คดี�วิยกันทั�งสิ�น แม�แต�คนที�ปร์ะสบควิาม
สำาเร์็จมาก ๆ  ก็ตาม เพร์าะก�าวิแต�ละก�าวิที�เขาเดีิน ย�อ่มมีอ่่ปสร์ร์คขวิากหนาม และท่กก�าวิที�เขาข�ามผู้�าน ไดี�สอ่นให�เขา
ไดี�เร์ยีนร้์�และพัฒนาตัวิเอ่งอ่ย้�เสมอ่ เขาจะพัฒนาไปอี่กขั�นน่งเร์่�อ่ย ๆ  เพราะฉีะนั�นคนเหล่ิานี�จ้ะไม่่กลัิวัปัีญหาอุปีสิรรค
ที�เข้าม่าเลิย่ เขาถึงปีระสิบควัาม่สิำเร็จ้ไดี้ในที�สิุดี .. คนภายนอ่กมักจะมอ่งคนเหล�านี� ณ จ่ดีที�เขาปร์ะสบควิามสำาเร์็จ 
แต�ไม�ไดี�มอ่ง ณ จ่ดีที�เขาผู้�าน หากเร์าเร์ียนร์้�ในวิันที�เขาล�มลง และล่กข่�นเดีินใหม� เร์าก็สามาร์ถนำาบทเร์ียนขอ่งพวิกเขา
เหล�านั�นมาพฒันาตวัิเอ่งไดี�เช�นกนั ไม�มีใคร์ที�ปร์ะสบควิามสำาเร์จ็ไดี� โดียไม�ผู้�านควิามล�มเหลวิหร์อ่่ผู้ดิีพลาดีมาก�อ่น และ
คนที�ปร์ะสบควิามสำาเร์็จย�อ่มเกิดีจากควิามพยายามในการ์ทำาสิ�งนั�น ๆ  ให�สำาเร์็จ ไม�มีอ่ะไร์ไดี�มาง�าย ๆ  เหม่อ่นที�ส่ภาษิต
วิ�าไวิ�วิ�า “ควัาม่พย่าย่าม่อย่้่ที�ไหน ควัาม่สิำเร็จ้อย่้่ที�นั�น” 

 ควิามท่กข์อ่ีกร์้ปแบบหน่�งมักเกิดีจากควัาม่ขัดีแย้่ง ไม�วิ�าควิามขัดีแย�งในตัวิเอ่ง ควิามขัดีแย�งร์ะหวิ�าง
ผู้้�ร์�วิมงาน หร์่อ่คนในคร์อ่บคร์ัวิ ผู้ลิที�ตาม่ม่าคือควัาม่ทุกข์ทางจิ้ตใจ้ ควัาม่โกรธิ์ ควัาม่โม่โห นั�นนำม่าซีึ�งไฟ้เผู้า
ไหม่้ในใจ้เรา เร์าจะร้์�ส่กร์�อ่นเป็นไฟั หากใคร์มาพ้ดีอ่ะไร์ไม�เข�าห้ช�วิงนั�น อ่าจร์ะเบิดีอ่าร์มณ์ข่�นมาไดี� .. สิ�งที�จะยับยั�ง
เหตก่าร์ณเ์หล�านี�ไดี�คอ่่ “สิติ” และ “การให้อภยั่” หากตัวิเอ่งทำาอ่ะไร์ผู้ดิี จนเกิดีควิามขดัีแย�ง ควิามไม�ชอ่บตัวิเอ่ง ควิาม
ผู้ิดีหวิังในตัวิเอ่ง จนบางคนถ่งกับทำาร์�ายตัวิเอ่ง จนถ่งแก�ชีวิิตก็มี ผู้ลที�เกิดีข่�นนั�นหนักหนาเกินกวิ�าจะร์ับไดี� เร์าอ่าจทิ�ง
ควิามท่กข์อ่ันแสนสาหัสให�กับคนที�ร์ักเร์า คร์อ่บคร์ัวิเร์า และตัวิเร์าเอ่ง .. ขอให้ตั�งสิติ ให้อภัย่
ตวััเอง ใหค้วัาม่รกัแลิะควัาม่เม่ตตากบัตวััเองม่าก ๆ  โอ่บกอ่ดีตวัิเร์าไวิ�ดี�วิยแขนทั�ง
สอ่งข�าง แล�วิบอ่กกบัตวัิเอ่งวิ�า “ฉัีนให้อภัย่เธิ์อนะ” เม่�อ่เร์าไดี�ให�อ่ภยัตวัิเอ่งจร์งิ ๆ  
ใจเร์าก็จะเบา และเย็นลง “สิต”ิ จะทำาให�เร์าร์บัร์้�ถง่ปัญหา และหาหนทางแก�ไข 
ปัญหาทก่ปัญหามีทางอ่อ่กเสมอ่ เม่�อ่หาวิธีิิทางแก�ไขที�เหมาะสม และเม่�อ่ถง่เวิลา
ที�พอ่เหมาะ ขอ่เพยีงแต�ตั�ง “สิต”ิ ให�มั�นเท�านั�นเอ่ง .. ส�วินควิามขดัีแย�งร์ะหวิ�างคนใน
คร์อ่บคร์วัิหร์อ่่ผู้้�ร์�วิมงานนั�น มกัเกดิีจากการ์ที�คนคนนง่ ไม�ทำาตามที�คนอ่กีคนคาดีหวิงั 
จง่เป็นที�มาขอ่งควิามขัดีแย�ง และการ์ทะเลาะเบาะแวิ�ง .. หากเราลิดีควัาม่คาดีหวังันั�น
ลิง ลิดีทฐิิ ิลิดีอตัตา (ego) ย่อม่เปิีดีใจ้รบัฟั้งควัาม่คิดีแห็นหรอืม่มุ่ม่องของอีกฝ่้าย่หนึ�ง 
บางทคีวัาม่ขดัีแย้่งในใจ้เราอาจ้หาย่ไปีก่อนที�เราจ้ะเกดิีควัาม่โม่โหหรอืควัาม่โกรธิ์กเ็ป็ีน
ได้ี .. “สิต”ิ จะเป็นตวัิชะลอ่ควิามโกร์ธิ และหาต�นเหตห่ร์อ่่ที�มาขอ่งควิามข่�นข�อ่งหมอ่งใจ
นั�น และผู้�อ่นหนักให�เป็นเบา คย่กนัแบบถ�อ่ยทถี�อ่ยอ่าศยั เหตก่าร์ณ์อั่นคก่ร์่�น หร์อ่่ทะเลาะ
วิวิิาทกจ็ะไม�เกดิีข่�น จะไม�มกีาร์ทำาร์�ายกัน ให�เหน็บ�อ่ย ๆ ตามหน�าหนงัสอิ่พมิพ์ .. หากเร์าเอ่า “สิต”ิ มาใช�ไดี�ทนัท�วิงที .. 

 นี�คงเป็นคติเล็ก ๆ น�อ่ย ๆ ที�เก็บมาเล�าส้�กันฟัังเน่�อ่งในวัินปีใหม�นะคะ จ้ากเรื�องเม่ื�อวัันวัาน นำม่าสิ้่
การพัฒนาตัวัเองในวัันต่อ ๆ ไปี .. ไม่่ม่ีใครเก่งตั�งแต่เกิดี ไม่่ม่ีใครไม่่เคย่ทำอะไรผู้ิดีพลิาดี ไม่่ม่ีใครม่ีสิุขตลิอดีเวัลิา 
หรือแข็งแรงตลิอดีไปี จ้งตั�งรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�จ้ะเข้าม่าในชื่ีวัิตเรา ม่ีสิุข ก็ย่่อม่ม่ีทุกข์ คลิะเคลิ้ากันไปี ตาม่
วัังวันของชื่ีวัิต บางคร์ั�งเร์าก็ต�อ่งหย่ดีเร์่อ่ ร์อ่คล่�นลมสงบ และค�อ่ยไปต�อ่ แต�หากคล่�นลมสงบนิ�งอ่ย้� ก็อ่ย�าปร์ะมาท
จงเตร์ียมพร์�อ่มสำาหร์ับพาย่ล้กถัดีไป 

 .. อย่่าหันกลัิบไปีโหย่หากับอดีีตที�ผู้่านไปีแลิ้วั อย่่ากังวัลิกับเรื�องในอนาคตที�ย่ังไม่่เกิดี อย่้่กับปีัจ้จุ้บันให้
ม่ากที�สิุดี .. แลิ้วัเราจ้ะม่ีสิุขในทุก ๆ วัันค่ะ 

Easy
Living ร์ศ. พญ.โสมร์ัชช์ วิิไลย่ค 

ภาควิิชาก่มาร์เวิชศาสตร์์ 
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี 
มหาวิิทยาลัยมหิดีล
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	 สายลมพััดผ่่านใจ						 สายโยงใยแผ่่วผ่ิววน

น้อมใจระลึกหน										 หวนโหยหาเฝ้้าติิดติาม

 โลภโมหะจริติ	 โทสาพัิษคิิดทุกยาม

เลือนร้างระคิางคิวาม								 ผ่่านสนามฝ้ึกภาวนา

 ก้าวข้้ามทะลุล่วง			 พั้นห้วงทุกข้์ด้วยวาสนา

ถืือศีีลคิรองธรรมา										 บุุญนำพัาฝ้่าผ่องภัย

 เรียนร้้สิ�งกระทบุ			 เวียนบุรรจบุมรรคิาลัย

สวรรคิ์เอื�อมนรกผ่ลักไส									แท้ทุกสิ�งคิือมายา

 สายลมพััดผ่่านใจ	 สายโยงใยหลอมอัติติา

หลงโง่งมติัณหา										 หลงคิิดว่ามีติัวติน

มายา

กาพัย์ยานี	๑๑

Relax
Corner ร์ศ. พญ.จร์ิยา  ไวิศยาร์ัทธิ์

ภาควิิชาพยาธิิวิิทยา
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี
มหาวิิทยาลัยมหิดีล
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 ช�วิงปีใหม�นี�หลายคนคงมีแพลนเที�ยวิหลายที� เพร์าะอ่ากาศช�างดีเีหลอ่่เกิน ไม�วิ�าร์ะยะทางจะใกล�ไกลแค�ไหน ทางผู้�านย�อ่ม
มี Café เสมอ่ และเร์าจะเห็นจากร์ีวิิวิ Café ร์�านดีังตามที�ท�อ่งเที�ยวิต�าง ๆ สิ�งที�ดี่งดี้ดีสถานที�ท�อ่งเที�ยวิ ค่อ่บร์ร์ยากาศ ร์้ปภาพ
ที�น�าปร์ะทับใจ อ่าหาร์และขนมที�น�ากิน คงจะดีีไม�น�อ่ยเลย ถ�าเร์าไดี�ไปนั�งภายใต�ธิร์ร์มชาติ มีแสงสีเหล่อ่งนวิลสาดีแสงลงมา 
ล�อ่มร์อ่บดี�วิยต�นไม� ดีอ่กไม� พร์�อ่มลมพัดีเย็นเอ่่�อ่ย ๆ แตะตัวิเร์าเบา ๆ พอ่ให�เย็นสบาย นั�งจิบชา กาแฟั มีขนมน�าร์ัก ๆ สีสัน
สดีใสวิางข�าง ๆ เป็นอ่งค์ปร์ะกอ่บในการ์ดี่�มดีำ�าบร์ร์ยากาศ และให�เร์าไดี�เก็บภาพบร์ร์ยากาศที�น�าปร์ะทับใจไปพร์�อ่ม ๆ กัน แค�คิดี
ก็อ่ยากจะวิาร์์ปตัวิเอ่งไปอ่ย้�ตร์งนั�นแล�วิล�ะค�ะ

 ในท่ก ๆ ปีเทศกาลและฤดี้ที�แพร์วิชอ่บมาก ๆ เลย ค่อ่เทศกาลปีใหม� ที�มาพร์�อ่มกับฤดี้หนาวิขอ่งเร์า  เป็นเทศกาลที�เต็ม
ไปดี�วิยควิามส่ขและร์อ่ยยิ�ม ท่กคนต�างขอ่โทษและขอ่บค่ณกับท่กสิ�งที�ผู้�านเข�ามาในชีวิิต และมอ่บขอ่งขวิัญแทนคำาพ้ดีเป็นล�านคำา
ที�อ่ย้�ข�างใน เพ่�อ่ส�งควิามส่ขให�กับคนร์อ่บข�าง เหม่อ่นจะบอ่กเป็นนัย ๆ วิ�า เร์ามาเร์ิ�มต�นปีไปพร์�อ่ม ๆ กันนะ

สิ่วันปีระกอบ :

ไขแ่ดีง (ไข่ไก่เบอร์ 1)   2 ฟ้อง
ไข่ขาวั (ไข่ไก่เบอร์ 1)   3 ฟ้อง
น��าตาลิทราย่    20 กรัม่
แปี้งโฮ้ลิวัีท  4 ชื่้อนโต๊ะ
น��าม่ะนาวั   ½ ชื่้อนชื่า 
กลิิ�นวัานิลิลิา  ½ ชื่้อนชื่า
น��าม่ันร�าข้าวั  1 ชื่้อนโต๊ะ
นม่จ้ืดี    20 กรัม่
เกลิือ   ¼ ชื่้อนชื่า   
ผู้ักปีั่นพร้อม่กาก  2 ชื่้อนโต๊ะ

 ส�วินปร์ะกอ่บพิเศษ ค่อ่ ผู้กั 5 สิ ี ที�นำามาทำาจะเป็น สิีม่่วัง
จ้ากมั่นม่่วัง สิีชื่ม่พ้จ้ากบีทร้ท สิีเหลืิองจ้ากฟั้กทอง สิีสิ้ม่จ้าก
แครรอต์ สิีเขีย่วัจ้ากผู้ักเคลิ จะนำาผู้ักทั�งหมดีไปน่�งก�อ่น แล�วินำามา
ปั�นให�ละเอ่ยีดีโดียไม�แยกกาก เร์าจะใส�เพิ�มไปในสต้ร์สต้ร์ละปร์ะมาณ 
2 ช�อ่นโตะ๊นะคะ (ขอ่แนะนำาวิ�าส�วินผู้สมผู้กัให�ทำาให�ข�นที�สด่ีจะไดี�เน่�อ่
แพนเค�กที�ไม�เหลวิเกินไปค�ะ)

 แพร์วิและหลีอ่ยากจะแบ�งปันควิามส่ขเล็ก ๆ จากการ์ทำา
อ่าหาร์ และส่ขภาพที�ดีีให�กับผู้้�อ่�านที�ร์ักและห�วิงใยท่กท�าน แทน
คำาขอ่บค่ณจากแพร์วิและทีมงาน คอลิมั่น์ Healthy Eating จะบอ่ก
วิ�าฉบับนี� พวิกเร์าท่กคนร์�วิมแร์งร์�วิมใจ และตั�งใจทำาอ่อ่กมาให�เข�ากับ
บร์ร์ยากาศขอ่งเดี่อ่นนี�มากที�ส่ดี ใคร์ที�ไม�ไดี�ไปเที�ยวิไหน ก็สามาร์ถ
สร์�าง Feeling ให�เหม่อ่นกับไดี�ไปเที�ยวิ Café มินิมอ่ลน�าร์ัก ๆ ไดี� 
วิิธิีทำาก็ไม�ไดี�ยากมาก ที�สำาคัญวิัตถ่ดีิบหลักมาจากธิร์ร์มชาติ มีค่ณค�า
มาให�แบบเต็ม ๆ ลอ่งมาทำากันดี้นะคะ

Healthy
Eating แพร์วิพาชิม หลีพาทำา
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 1. เตร์ียมชามผู้สม ใส�ไข�แดีง ตามดี�วิยนำ�ามันพ่ช นมจ่ดี เกล่อ่ และกลิ�นวิานิลลา 
ผู้สมให�เป็นเน่�อ่เดีียวิกัน จากนั�นค�อ่ย ๆ  ใส�แป้งโฮลวิีทและส�วินผู้สมผู้ักลงไป ผู้สมให�
เข�ากันพักไวิ�

 2. เตรี์ยมชามผู้สมอี่กใบ ใส�ไข�ขาวิ และนำ�ามะนาวิ ตีให�เข�ากันจนเกิดีฟัอ่ง 
ตามดี�วิยนำ�าตาลทร์าย โดียนำ�าตาลทร์ายแบ�งใส�ปร์ะมาณ 3 คร์ั�ง ตีดี�วิยควิามเร์็วิส้ง จนไข�
ขาวิตั�งยอ่ดี (ยกตะกร์�อ่ข่�นมาแล�วิ ตั�งยอ่ดีไม�ย่บค่อ่ใช�ไดี�ค�ะ)

 3. นำาไข�ขาวิแบ�งใส�ผู้สมในส�วินผู้สมที� 1 ที�พักไวิ� อ่ย�างเบาม่อ่ แบ�งใส�ปร์ะมาณ 3 คร์ั�ง
ค�ะ

 4. นำากร์ะทะที�เคลอ่่บสาร์กันตดิี ตั�งไฟัอ่�อ่นที�สด่ี หยดีนำ�ามนัลงเลก็น�อ่ย แล�วิใช�กร์ะดีาษ 
(เกร์ดีสำาหร์ับทำาอ่าหาร์) หร์่อ่ผู้�าสะอ่าดีเช็ดีให�นำ�ามันกร์ะจายทั�วิ พยายามไม�ให�เห็นเป็น
นำ�ามันเห่อ่ดี หร์่อ่หยดีนำ�ามันนะคะ ไม�งั�นหน�าขนมจะไม�สวิย

 5. ใช�ที�ตกัไอ่ศกร์มี ตกัวิางบนเตา หยดีนำ�าเลก็น�อ่ย แล�วิใช�ฝาปดิีไวิ�ปร์ะมาณ 
5 นาท ี แล�วิเปดิีฝากลบัดี�านอ่กีปร์ะมาณ 5 นาท ีพอ่สก่เสมอ่กนัทั�ง 2 ดี�านแล�วิ 
ตกัข่�นจัดีเสริ์ฟ์ัไดี�เลยค�ะ ถ�าใคร์อ่ยากให�มอี่าร์มณเ์หมอ่่นกนิขนมอ่ย้�ใน Café ก็
สามาร์ถตกแต�งขนมดี�วิยดีอ่กไม�กินไดี�สีสวิย ๆ ไดี�นะคะ 

Credit: “ร์้�จักสาร์พฤกษเคมี ในผู้ัก 5 สี https://multimedia.anamai.moph.go.th 

 การ์แบ�งปันควิามสข่จากการ์ทำาขนมในฉบับนี� เราไดีใ้สิส่ิาระดีดีีเีพิ�ม่เขา้ไปีใน
ขนม่ดีว้ัย่ผู้กั 5 สิ ีเปน็ส�วินผู้สมในขนม หลายคนร์บัปร์ะทานผู้กัยาก ไม�ชอ่บร์บัปร์ะทาน
ผู้ัก ไม�เคยร์ับปร์ะทานผู้ักตั�งแต�เดี็ก หร์่อ่แม�แต�อ่ยากให�เดี็ก ๆ  ที�บ�าน ไดี�ร์ับปร์ะทานผู้ัก
บ�างแบบไม�ต�อ่งบงัคบั แนะนำาวิ�า ลอ่งทำาดีไ้ดี�เลยค�ะ อ่าจเปน็ตวัิช�วิยให�เร์าไดี�รั์บปร์ะทาน
ผู้ักบ�างไม�มากก็น�อ่ย 

 เหตผุู้ลิที�เลิอืกใส่ิผู้กั 5 สิ ี เพร์าะในผัู้กผู้ลไม�จะมสีาร์ไฟัโตนิวิเทรี์ยนท์ หร์อ่่สาร์พฤกษเคมี ที�พบไดี�เฉพาะในพ่ช พช่แต�ละสี
กจ็ะมีสาร์พฤกษเคมทีี�แตกต�างกนัไป อ่ย�างเช�น แคร์์ร์อ่ต หร่์อ่ฟัักทอ่งมสีาร์แคโร์ทนีอ่ยด์ี ผู้กัเคลมสีาร์คลอ่โร์ฟิัลล์ และลท้นี มนัม�วิง
มสีาร์แอ่นโทไซุยานนิ กล่�มผู้กัสขีาวิหร์อ่่สนีำ�าตาลมสีาร์ฟัลาโวินอ่ยด์ี บทีร์ท้มีสาร์ไลโคปีน และบทีาเลน ปีระโย่ชื่น์หลิกั ๆ ของสิาร
พฤกษเคม่กีจ็้ะเป็ีนสิารต้านอนมุ่ล้ิอิสิระ ที�ม่ส่ีิวันช่ื่วัย่ในการลิดีควัาม่เสิี�ย่งของการเกดิีโรคหลิอดีเลิอืดีแลิะหวััใจ้ ลิดีควัาม่เสิี�ย่ง
ของการเกดิีโรคม่ะเรง็ ช่ื่วัย่ชื่ะลิอควัาม่เสิื�อม่ของเซีลิล์ิ แลิะช่ื่วัย่เสิริม่สิร้างภม้่คิุม้่กนัให้กับร่างกาย่ นอ่กจากนี� แคโร์ทนีอ่ยด์ี และ
คลอ่โร์ฟิัลล์ ยงัช�วิยลดีควิามเสี�ยงการ์เส่�อ่มขอ่งจอ่ปร์ะสาทตา และไลโคปีน ช�วิยลดีควิามเสี�ยงขอ่งการ์เกิดีมะเร์ง็ต�อ่มลก้หมากอี่กดี�วิย 

 เหน็มั�ยคะ นอ่กจากจะไดี�เมนท้ี�หน�าตาด้ีดีี ร์สชาตดิีแีล�วิยงัไดี�สาร์ะอี่กดี�วิย การ์รั์บปร์ะทานผัู้กอ่าจจะเป็นเร์่�อ่งยากสำาหร์บั
บางคน ปีีใหม่่นี�ก็ไม่่สิาย่เกินไปีที�จ้ะเริ�ม่รับปีระทานผู้ักนะคะ เม่น้ที�แพรวัแลิะหลิีนำม่าแบ่งปีันเปี็นเพีย่งจุ้ดีเลิ็ก ๆ ที�ทำให้คน
รบัปีระทานผู้กัย่าก เริ�ม่สินใจ้แลิะคดิีดีดัีแปีลิงเม่นใ้หท้านผู้กังา่ย่ขึ�น อ่าจจะลอ่งเร์ิ�มจากน�อ่ย ๆ  แล�วิปร์บัให�เปน็ผู้กัสดีในปร์มิาณ
ที�มากข่�น ร์�วิมกับการ์ปรั์บอ่าหาร์เพ่�อ่ส่ขภาพที�ดี ีซุ่�งเมนนี้�แพร์วิเลอ่่กมาให�เข�ากับเทศกาลปีใหม�ที�เหมาะกับอ่าร์มณ์แบบ Café หร์อ่่
ท�อ่งเที�ยวิ พร์�อ่มกบัดีดัีแปลงวิตัถด่ีบิบางส�วิน เช�น ใช�แปง้โฮลวิที ซุ่�งมดีีชันนีำ�าตาลตำ�ากวิ�าแปง้ขาวิ เพิ�มคณ่ค�าทางโภชนาการ์จากผู้กั 
ใช�นำ�ามนัร์ำาข�าวิแทนเนย ลดีปริ์มาณนำ�าตาล (ถ�าใคร์เป็นเบาหวิานสามาร์ถใช�หญ�าหวิานแทนไดี�ค�ะ และควิร์รั์บปร์ะทานในปริ์มาณที�
พอ่เหมาะนะคะ) หลายคนมีไอ่เดีียดีีดีีในการ์ทำาอ่าหาร์ กส็ามาร์ถลอ่งทำาไดี�นะคะ เพร์าะนอ่กจากจะไดี�สข่ภาพที�ดีขี่�นแล�วิ ยงัทำาให�
เร์ามีควิามส่ขและสน่กกับการ์ทำาอ่าหาร์ดี�วิยค�ะ

 ก�อ่นปิดีท�ายฉบับนี� มีกิจกร์ร์มดีีดีีที�อ่ยากให�ท่กคนไดี�ร์�วิมล่�นร์�วิมสน่ก และมีส�วินร์�วิมกับคอ่ลัมน์ขอ่งเร์าในฉบับถัดีไป ใคร์
อ่ยากให�แพร์วิเอ่าวิตัถดิ่ีบใดีมาลอ่งทำาอ่าหาร์สข่ภาพ และอ่ยากร์้�วิ�าเร์าไดี�ปร์ะโยชน์อ่ะไร์จากเมน้นั�น ๆ  บ�าง กส็ามาร์ถเสนอ่ส�งเข�า
มาไดี�ที� atrama.magz@gmail.com วิัตถ่ดีิบใดีที�นำาเสนอ่เข�ามามากที�ส่ดี ก็จะไดี�มาเป็นวิัตถ่ดีิบหลักในเมน้ค�ะ แล�วิเร์ามาร์�วิมกัน
ล่�นหน�าตาอ่าหาร์กันในฉบับถัดีไปนะคะ สวิัสดีีปีใหม�ค�ะ
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 สวิัสดีีปีใหม�ท�านผู้้�อ่�าน @Rama ท่กท�านค�ะ คอลิัม่น์ Camera Diary ในฉบับนี�ขอ่พาท�านผู้้�อ่�านเปิดีศักร์าชใหม�
ดี�วิยการ์ไปอ่ิ�มบ่ญ อ่ิ�มใจ ไหวิ�พร์ะปีใหม�ที�วิัดีท�าซุ่ง จังหวิัดีอ่่ทัยธิานีกันค�ะ

 วัดัท่่าซุุงหรืือวััดจัันท่ารืาม เป็นวิัดีที�มีช่�อ่เสียงและงดีงามขอ่งเม่อ่งอ่่ทัยธิานี พัฒนาและเป็นที�ร์้�จัก
เม่�อ่พร์ะร์าชมหาวิีร์ะ ถาวิาโร์ (หลวิงพ�อ่ฤาษีลิงดีำา) พร์ะเถร์ะที�มีช่�อ่เสียง ไดี�สร์�างอ่าคาร์ต�าง ๆ มากมาย ซุ่�งตั�งมาก�อ่นสร์�าง
กร์ง่ศร์อี่ยธ่ิยา 30 ป ี(ปร์ะมาณป ีพ.ศ. 1863) ในยค่ต�นขอ่งจงัหวิดัีพร์ะนคร์ศร์อี่ยธ่ิยา คำาวิ�า “วัดัีจ้นัทาราม่” ช่�อ่นี�ตั�งตามช่�อ่
อ่ดีตีเจ�าอ่าวิาสช่�อ่ “จ้นัท”์ (ในสมยัสมเดีจ็พร์ะนาร์ายณม์หาร์าช นายทหาร์ช่�อ่ “จ้นัท”์ มยีศถง่พร์ะยา กลบัจากศก่เชยีงใหม�
มาตามหาภร์ร์ยาไม�พบเลยมาบวิชที�วิัดี ต�อ่มาเป็นสมภาร์เปลี�ยนช่�อ่วิัดีมาเป็น “วััดีจ้ันทาราม่” ตามช่�อ่ท�านสมภาร์) หร์่อ่
อ่ีกช่�อ่หน่�งที�เร์านิยมเร์ียกวิ�า “วััดีท่าซีุง” เพร์าะในอ่ดีีตจังหวิัดีอ่่ทัยธิานีมีป่าไม�มากจ่งมีการ์ขนส�งท�อ่นซุ่งมาลงท�านำ�า เพ่�อ่
ผู้้กเป็นแพล�อ่งไปตามแม�นำ�าสะแกกร์ังที�ไหลผู้�านวิัดีท�าซุ่งค�ะ

ในท่ก ๆ วิัน มหาวิิหาร์แก�วิ 100 เมตร์ เป็นสถานที�ใช�เป็นที�ฝึกกร์ร์มฐิาน
ค�ะ ในช�วิงวิันปกติ เปิดีเวิลา 9.00 - 11.45 น. และ 14.00 - 16.00 น. และ
ทำาวิัตร์เย็นเจร์ิญกร์ร์มฐิาน เวิลา 17.00 - 18.45 น. 

 หลิวังพ่อ 5 พระองค ์ปร์ะกอ่บดี�วิย
1. อ่งค์สมเดี็จพร์ะสัมมาสัมพ่ทธิเจ�า 
2. หลวิงป้่ใหญ� อ่ดีีตเจ�าอ่าวิาสวิัดีท�าซุ่งอ่งค์แร์ก
3. หลวิงป้่ศ่ข วิัดีปากคลอ่งมะขามเฒ�า
4. หลวิงป้่ปาน วิัดีบางนมโค 
5. หลวิงพ�อ่พร์ะร์าชพร์หมยา (พร์ะมหาวิีร์ะ ถาวิโร์) อ่ดีีตเจ�าอ่าวิาส
วิัดีท�าซุ่ง มร์ณภาพเม่�อ่วิันที� 30 ต่ลาคม พ.ศ. 2535

นาเท่่�ยวัวััดท่่าซุุง
 วิัดีท�าซุ่งโดีดีเดี�นดี�วิยสถาปัตยกร์ร์มต�าง ๆ ที�สวิยงามมากมายค�ะ 
เร์ิ�มต�นดี�วิย 

 มหาวิิหารแก้้วิ 100 เมตร เป็นอ่าคาร์ 2 ชั�น หลังคาเป็นจต่ร์ม่ข 
3 ยอ่ดี ดี�านนอ่กดี�านใน ปิดีกร์ะจกจากชั�น 2 ถ่งยอ่ดีหลังคา ภายในปิดีกร์ะจก
เสาท่กต�น ข�างฝาและเพดีานทั�งวิิหาร์ เป็นที�ปร์ะดีิษฐิานขอ่งพร์ะปร์ะธิาน (ทร์ง
พ่ทธิชินร์าช) ร์้ปปั�นพร์ะอ่ร์หันต์ 7 อ่งค์ เพดีานวิิหาร์มีช�อ่ไฟัร์ะย�าทั�งช�อ่ใหญ�และ
ช�อ่เลก็ร์วิมทั�งหมดี 119 ช�อ่ และเปน็ที�ไวิ�พร์ะศพอ่งคห์ลวิงพ�อ่ พร์ะร์าชพร์หมยาน 
(หลวิงพ�อ่ฤาษีลิงดีำา วิัดีท�าซุ่ง) 

 

 วิหิารหลวิงพ่่อ 5 พ่ระองค์์ เป็นที�ปร์ะดีษิฐิานขอ่งหลวิงพ�อ่ 
5 พร์ะอ่งค์ ตั�งอ่ย้�ฝั�งร์มิแม�นำ�าสะแกกร์งั ดี�วิยควิามศกัดีิส์ทิธิิ ์จง่เป็น
ที�นยิมในการ์กร์าบไหวิ�และบนบานเป็นอ่ย�างมากค�ะ
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 พ่ระวิิหารสมเด็็จองค์์ปฐม ตั�งอ่ย้�ถัดีจากวิิหาร์แก�วิ 
100 เมตร์มาไม�ไกลค�ะ โดียที�นี�ภายในจะปร์ะดิีษฐิานสมเด็ีจ
อ่งค์ปฐิมให�สักการ์ะบ้ชา เป็นพร์ะหล�อ่ดี�วิยโลหะผู้สมทอ่งคำา หนัก 
87 กิโลกร์ัม หน�าตัก 4 ศอ่ก ภายในบร์ร์จ่พร์ะบร์มสาร์ีร์ิกธิาต่ขอ่ง 
“สิม่เดี็จ้องค์ปีฐิม่” วิิหาร์ทั�งหมดีบ่ดี�วิยแก�วิทั�งข�างนอ่กข�างใน
สวิยงามมาก อ่กีทั�งยงัมจีด่ีเสี�ยงเซุยีมซุ ีและยกหนิเสี�ยงทายอ่กีดี�วิยค�ะ

 ปราสาททองค์ำ (กาญจนาภิเษก) ตกแต�งดี�วิย
ทอ่งคำาตร์ะการ์ตา สร์�างเพ่�อ่ถวิายเป็นพร์ะร์าชก่ศลแดี�
พร์ะบาทสมเดี็จพร์ะบร์มชนกาธิิเบศร์ มหาภ้มิพลอ่ดี่ลย
เดีชมหาร์าช บร์มนาถบพิตร์ ทร์งเสวิยร์าชย์เป็นปีที� 50  
และทางสำานักพร์ะร์าชวิังไดี�ให�ช่�อ่ปร์าสาททอ่งคำาใหม�วิ�า 
“ปีราสิาททองกาญจ้นาภิเษก” 

 ปร์าสาททอ่งคำา ก�อ่สร์�างดี�วิยการ์ก�อ่อ่ิฐิฉาบป้น 
ปร์ะดัีบลวิดีลายไทยปิดีทอ่งคำาเปลวิติดีกร์ะจกดี�วิยฝีม่อ่ที�
ปร์ะณีตงดีงาม เร์ิ�มสร์�างตั�งแต�เดี่อ่นมีนาคม 2536 มีซุ่�ม
พร์ะย่น 8 ศอ่ก ปร์ะดีิษฐิานบนยอ่ดีปร์าสาท โดียพร์ะ
สามาร์ถ ฐิานสิสฺโร์ เป็นผู้้�อ่อ่กแบบและสร์�างซุ่�มพร์ะทั�งหมดี (ปัจจบั่นลาสิกขาบทแล�วิ) 
และควิบคม่การ์ก�อ่สร์�างตลอ่ดีจนการ์ตกแต�งต�าง ๆ  ซุ่�งท�านไดี�อ่อ่กแบบปร์าสาททอ่งคำา
มี 3 ชั�น มียอ่ดีทั�งหมดี 37 ยอ่ดีเป็นยอ่ดีเท�า ๆ กัน 36 ยอ่ดี ทร์งพ่�มข�าวิบิณฑ์์ และ
ยอ่ดีตร์งกลางเปน็ยอ่ดีใหญ� 1 ยอ่ดี ส�วินบนสด่ีขอ่งปร์าสาท สร์�างพร์ะพท่ธิร์ป้ปางลลีา
ขนาดี 8 ศอ่ก 1 อ่งค์ หันพร์ะพักตร์์ไปทางทิศเหน่อ่ มีบันไดีข่�นทั�ง 4 ทิศ 

 

เวิลาเปิดี เช�า 9.00 – 10.30 น. และบ�าย 13.00 – 16.00 น. 
(วิันเสาร์์อ่าทิตย์และวิันหย่ดีร์าชการ์ เปิดีเวิลา 9.00 – 16.00 น.)

ปร์าสาททอ่งคำา เปิดีเวิลา 8.00 – 16.00 น.

Camera
Diary นันทิตา จ่ไร์ทัศนีย์
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การืเดินท่างไปวััดท่่าซุุง
รถส่วินตัวิ

 1. กรุงเทพฯ - ชื่ัย่นาท - วััดีสิิงห์ – วััดีท่าซีุง

 จากกร์่งเทพ ขับมาตามถนนสายเอ่เซุีย ทางหลวิงหมายเลข 32 
แล�วิเลี�ยวิซุ�ายเข�าชัยนาท ปร์ะมาณ 10 กิโลเมตร์ ถ่งสี�แยกไฟัแดีง ให�เลี�ยวิ
ขวิาผู้�าน ร์พ.ชัยนาท วิิ�งตร์งไปปร์ะมาณไม�เกิน 10 กิโลเมตร์ เลี�ยวิซุ�าย
ไปทางสะพานข�ามแม�นำ�าเจ�าพร์ะยา ผู้�านวิัดีธิร์ร์มาม้ล แล�วิขับร์ถตร์งไป
ทางวิัดีปากคลอ่งมะขามเฒ�า ผู้�านสามแยกวิัดีสิงห์ แล�วิเลี�ยวิขวิาไปทาง
วิัดีท�าซุ่งอ่ีกปร์ะมาณ 12 กิโลเมตร์

 2. กรุงเทพฯ - ม่โนรม่ย่์ – วััดีท่าซีุง

 จากกร์ง่เทพ ขบัมาตามถนนสายเอ่เซุยี ทางหลวิงหมายเลข 
32 จนสี�แยกหางนำ�าสาคร์ จังหวิัดีชัยนาท แล�วิเลี�ยวิซุ�ายไป อ่ำาเภอ่
มโนร์มย์ ส่ดีถนน 3212 เป็นแม�นำ�าสะแกกร์ัง ให�เอ่าร์ถข่�นแพ

ข�ามฟัากไปฝั�งอ่่ทัยธิานี และขับต�อ่ข่�นไปตามถนน 3265 ปร์ะมาณ 4-5 
กิโลเมตร์ ก็จะถ่งบร์ิเวิณวิัดี

ขอ่ขอ่บค่ณ
http://www.watthasung.com/home.php
https://www.paiduaykan.com/travel/วิัดีท�าซุ่ง
https://travel.trueid.net/detail/aMldBynJ2nbM

 สำาหร์ับฉบับนี� @Rama ขอ่ให�ท่กท�านมีควิามส่ขในปีกร์ะต�าย
ตลอ่ดีปีและตลอ่ดีไปนะคะ พบกับใหม�ในฉบับหน�าค�ะ

การืปฏิบัติธรืรืมท่่�วััด
 ถ�าเป็นช�วิงวิันธิร์ร์มดีาที�วิัดีไม�ไดี�มีจัดีงานสำาคัญ สามาร์ถมาพักที�วิัดีไดี�โดียมีข�อ่ปฏิิบัติดีังนี�ค�ะ

 ✔ พักที�วิัดีไดี�คร์ั�งละไม�เกิน 7 วิัน (ในช�วิงเข�าพร์ร์ษาจะมีให�พักปฏิิบัติธิร์ร์ม 3 เดี่อ่น โดียมีโร์งคร์ัวิภายในวิัดี) 
และเตร์ียมเส่�อ่ผู้�าที�ส่ภาพมาให�เพียงพอ่

 ✔ การ์มาพัก ตดิีต�อ่พร์ะเจ�าหน�าที�ที�ศาลานวิร์าช ในช�วิงเวิลาต�อ่ไปนี� ช�วิงเช�า 9.00 – 10.30 น. ช�วิงบ�าย 13.00-
16.00 น. โดียแสดีงบัตร์ปร์ะชาชนหร์่อ่ใบขับขี�

 ✔ ที�พักเป็นห�อ่งหลายจ่ดีในวิัดี แยกชายหญิง มีห�อ่งนำ�าไวิ�บร์ิการ์เพียงพอ่

 ✔ ผู้้�มาปฏิิบัติต�อ่งร์ับผู้ิดีชอ่บอ่าหาร์ขอ่งตนเอ่ง โดียมีร์�านอ่าหาร์อ่ย้�หน�าวิัดี 

 ✔ ภายในวิัดีมีร์�านสหกร์ณ์ขอ่งวิัดีจำาหน�ายขอ่งใช�ขอ่งจำาเป็น

 ✔ การ์ทำาวิัตร์เช�า เวิลา 8.30 น. ที�ศาลานวิร์าช ทำาวิัตร์เย็น เวิลา 17.00 น. ที�วิิหาร์ 
100 เมตร์ และสามาร์ถฝึกกร์ร์มฐิาน ไดี�ท่กวิันในเวิลา 11.30 – 14.00 น.

 ✔ ในวิัดีมีร์ถบัสที�ดีัดีแปลงเป็นร์ถนั�ง 2 แถวิหร์่อ่ร์ถสามล�อ่เคร์่�อ่งให�ใช�บร์ิการ์ตาม
สะดีวิก

 ✔ ห�ามดี่�มเหล�าและเล�นการ์พนันร์วิมทั�งอ่บายม่ขท่กอ่ย�าง

 ✔ เคาร์พในสถานที�และทำาตามร์ะเบียบขอ่งวิัดีท�าซุ่งอ่ย�างเคร์�งคร์ัดี
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 โร์คม่อ่เท�าปาก มีสาเหต่มาจากเช่�อ่ไวิร์ัสกล่�ม Enterovirus หลายชนิดี 
สายพันธิ่์ที�พบบ�อ่ยและแพร์�ร์ะบาดีในปัจจ่บันค่อ่ Coxackievirus A16 ซุ่�ง
ส�วินใหญ�มีอ่าการ์ไม�ร์่นแร์ง และสายพันธิ่์ Enterovirus 71 (EV 71) ซุ่�งเป็น 
สายพันธิ่์ที�ร์่นแร์ง โดียในปัจจ่บันมีวิัคซุีนสำาหร์ับป้อ่งกันการ์ติดีเช่�อ่ Enterovirus 
71 (EV 71) แต�ยังไม�มีวิัคซุีนป้อ่งกันการ์ติดีเช่�อ่ Coxackievirus A16

Reference 
1. https://thainakarin.co.th/ev71-vaccine-knowledge/

2. Guan X, Che Y, Wei S, Li S, Zhao Z, Tong Y, Wang L, Gong W, 
Zhang Y, Zhao Y, Wu Y, Wang S, Jiang R, Huang J, Liu Y, Luo W, 
Liao Y, Hu X, Zhang W, Dai Y, Jiang G, Min G, Liu F, You X, Xu 
X, Li J, Li C, Fan S, Hang L, Huang Q, Li Q. Effectiveness and Safety of an Inactivated 

Enterovirus 71 Vaccine in Children Aged 6-71 Months in a Phase 
IV Study. Clin Infect Dis. 2020 Dec 3;71(9):2421-2427.

3. Li R, Liu L, Mo Z, et al. An inactivated enterovirus 
71 vaccine in healthy children. N Engl J Med 

2014; 370(9): 829-37.

วััคซีีนม่ือเท้าปีาก: EV 71 (Enterovirus Type 71 Vaccine)
 ในปร์ะเทศไทยมีวิัคซุีนป้อ่งกันม่อ่เท�าปาก ค่อ่  Enterovirus 

Type 71 Vaccine หร์่อ่ EntroVac เป็นวิัคซุีนเช่�อ่ตาย แนะนำา
สำาหร์ับเดี็กอ่าย่ 6 เดี่อ่น ถ่ง 5 ปี 11 เดี่อ่น ซุ่�งต�อ่งไดี�ร์ับทั�งหมดี 
2 เข็ม โดียฉีดีห�างกัน 1 เด่ีอ่น จากการ์ศ่กษาพบวิ�า หลังฉีดี

วิัคซุีนคร์บ 2 เข็ม สามาร์ถป้อ่งกันการ์ติดีเช่�อ่ม่อ่เท�าปากจากเช่�อ่ 
Enterovirus 71 (EV 71) ไดี� 90.0-97.4% 

ปอ้่งกนัภาวิะแทร์กซุ�อ่นร่์นแร์งเม่�อ่ตดิีเช่�อ่ Entero-
virus 71 (EV 71) ไดี� 100% และยังมีภ้มิมากกวิ�า 
95.1% เม่�อ่ผู้�านไป 2 ป ีจง่ยงัไม�มคีำาแนะนำาสำาหร์บั
การ์ฉีดีเข็มกร์ะต่�น แต�วิัคซีุนนี�ไม�สามาร์ถป้อ่งกัน
การ์ติดีเช่�อ่ม่อ่เท�าปากสายพันธิ่์อ่่�น ๆ ไดี�
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 สำาหร์ับผู้้�ป่วิยมะเร์็งจะมีควิามต�อ่งการ์โปร์ตีนที�เพิ�มมากข่�น โดียเฉพาะช�วิงที�
อ่ย้�ในร์ะหวิ�างกร์ะบวินการ์รั์กษา ไม�วิ�าจะฉายแสงหร์่อ่ให�ยาเคมีบำาบัดี ซุ่�งเน่�อ่สัตวิ์ถ่อ่วิ�าเป็น
โปร์ตีนค่ณภาพดีี มีกร์ดีอ่ะมิโนจำาเป็นที�คร์บถ�วิน เป็นแหล�งวิิตามินบี 12 ธิาต่เหล็ก สังกะสี ซุิลีเนียม 
ดีังนั�น การ์ไดี�ร์ับโปร์ตีนค่ณภาพดีีที�เพียงพอ่ จะช�วิยป้อ่งกันไม�ให�ผู้้�ป่วิยเกิดีภาวิะท่พโภชนาการ์ ซุ่�งอ่าจส�งผู้ลทำาให�
ภ้มิต�านทานลดีลงและเจ็บป่วิยแย�ลงไดี�
 ควิามเกี�ยวิข�อ่งขอ่งเน่�อ่สัตวิ์กับโร์คมะเร์็งนั�น ไม่่ใชื่่เนื�อสิัตวั์ทุกชื่นิดีที�เพิ�ม่ควัาม่เสิี�ย่งต่อโรคม่ะเร็ง แต่เปี็นเนื�อแดีง 
(Red meat) ไดี้แก่ วััวั แกะ หม่้ แลิะเนื�อสิัตวั์ที�ผู้่านการแปีรร้ปี (Processed meat) เนื�อสิัตวั์ที�เติม่เกลิือหรือสิารกันบ้ดี
ปีระเภทไนเตรท ไนไตรท์ ลิงไปี เช�น ไส�กร์อ่ก ซุ่�งปัญหาขอ่งเน่�อ่แดีงและเน่�อ่สัตว์ิแปร์ร์้ปที�อ่าจเพิ�มควิามเสี�ยงขอ่งโร์คมะเร์็งมี
ปร์ะเดี็นสำาคัญ 3 ดี�าน ค่อ่
 1. การใชื่้สิารไนไตรท์ ไนเตรท ในการผู้ลิิตเนื�อสิัตวั์แปีรร้ปี
 2. อุณหภ้ม่ิที�ใชื่้ในการปีรุงเนื�อสิัตวั์ คือ ควัาม่ร้อนสิ้ง เชื่่น การปีิ�ง ย่่าง ทอดี
 3. ปีริม่าณการกินที�ม่ากเกินไปี 
 กอ่งทน่วิจิยัมะเร์ง็โลก (World Cancer Research Fund) แนะนำาปร์มิาณที�เหมาะสม คอ่่ กนิเนื�อแดีงไม่่เกนิ 500 กรมั่ตอ่
สิัปีดีาห์ หรือปีระม่าณ 5 ชื่้อนโต๊ะต่อวััน แลิะให้หลิีกเลิี�ย่งเนื�อสิัตวั์แปีรร้ปี อ่งค์กร์วิิจัยมะเร์็งนานาชาติ (International Agency 
for Research on Cancer) ร์ะบ่วิ�า การ์เพิ�มการ์บร์ิโภคเน่�อ่สัตวิ์แปร์ร์้ปท่ก 50 กร์ัม และเน่�อ่แดีงท่ก 100 กร์ัม เพิ�มควิามเสี�ยงต�อ่
การ์เกิดีโร์คมะเร์็งร์�อ่ยละ 18 เม่�อ่เปร์ียบเทียบกับผู้้�ที�กินเน่�อ่แดีงและเน่�อ่สัตวิ์แปร์ร์้ปน�อ่ยที�ส่ดี 
 แต�อ่ย�างไร์ก็ตาม มีงานวิิจัยที�แสดีงควิามสัมพันธิ์ร์ะหวิ�างเน่�อ่แดีงกับโร์คมะเร์็งชนิดีต�าง ๆ ที�มีการ์แปลผู้ลจากงานวิิจัยใน
ต�างปร์ะเทศเพ่�อ่แนะนำาสำาหร์ับคนไทย ที�ควิร์คำาน่งถ่งควิามแตกต�างทางวิัฒนธิร์ร์มการ์กินดี�วิย เช�น ชาวิเยอ่ร์มันกินไส�กร์อ่กที�นำา
ไปปิ�งย�างหร์่อ่ร์มควิัน คนอ่เมร์ิกันกินเน่�อ่สเต็กที�นำาไปย�างและกินผู้ักน�อ่ย ส�วินคนไทยกินเน่�อ่แดีงที�ปร์่งหลากหลายแบบและมีการ์
ใส�สม่นไพร์หลากหลาย กินพร์�อ่มผู้ักต�าง ๆ คำาแนะนำาการ์บร์ิโภคเน่�อ่แดีงสำาหร์ับคนไทย โดียเฉพาะในช�วิงที�เจ็บป่วิย จ่งไม�ควิร์
เป็นการ์งดีเน่�อ่สัตวิ์ แต�กินในปร์ิมาณที�เพียงพอ่และปร์่งปร์ะกอ่บดี�วิยวิิธิีที�เหมาะสม

แหล�งอ่�างอ่ิง
• Clinton SK, Giovannucci EL, Hursting SD. The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research Third Expert Report on 
Diet, Nutrition, Physical Activity, and Cancer: Impact and Future Directions. J Nutr. 2020;150(4):663-671.
• Turesky RJ. Mechanistic Evidence for Red Meat and Processed Meat Intake and Cancer Risk: A Follow-up on the International Agency for 
Research on Cancer Evaluation of 2015. Chimia (Aarau). 2018;72(10):718-724.
• Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol. 2015;16(16):1599-1600. 

ข้อแนะนำการบริโภคโปีรตีนสิำหรับผู้้้ปี่วัย่ม่ะเร็ง
 1. กร์ณีผู้้�ป่วิยโร์คมะเร์็งมีนำ�าหนักตัวิลดีลงมาก ส้ญเสียกล�ามเน่�อ่ และมีภาวิะท่พโภชนาการ์ มีภาวิะโลหิต
จางและขาดีธิาต่เหล็ก แนะนำาให�กินอ่าหาร์ที�มีโปร์ตีนและธิาต่เหล็กส้ง เช�น เน่�อ่สัตวิ์ไม�ติดีมัน ม่�อ่ละ 2-3 ช�อ่นโต๊ะ 
และกินโปร์ตีนจากแหล�งอ่่�นร์�วิมดี�วิย เช�น ไข�แดีง ปลา นมวิัวิ ถั�วิเหล่อ่ง ถ�าไม�พอ่เสร์ิมอ่าหาร์ทางการ์แพทย์
 2. อ่าหาร์ที�มีโปร์ตีนที�แนะนำา ค่อ่ เน่�อ่ปลา อ่ย�างน�อ่ยสัปดีาห์ละ 3-4 คร์ั�ง กินไข�ทั�งฟัอ่ง วิันละ 1-2 ฟัอ่ง 
ร์วิมทั�งสัตวิ์ปีก อ่าหาร์ทะเล ถั�วิเหล่อ่ง เต�าห้� สามาร์ถเล่อ่กกินไดี�และกินให�หลากหลาย
 3. เน่�อ่สัตวิ์ท่กชนิดี ควิร์ใช�การ์ ต�ม น่�ง ยำา หร์่อ่ทอ่ดีที�ไม�ใช�นำ�ามันทอ่ดีซุำ�า ไม�แนะนำาให�ใช�การ์ปิ�งหร์่อ่ย�าง
 4. ควิร์ปร์่งอ่าหาร์โดียใช�ผู้ักหร์่อ่กินผู้ักร์�วิมดี�วิยในม่�อ่อ่าหาร์ เพ่�อ่ให�ไดี�ร์ับสาร์พฤกษเคมีที�มีปร์ะโยชน์ในการ์
ลดีควิามเสี�ยงการ์เป็นมะเร์็ง
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นักส่ขศ่กษา งานสร์�างเสร์ิมส่ขภาพ 
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 สิควัอท (Squat) เป็ีนท่าออกกำลัิงกาย่ที�ฝ้ึกควัาม่แข็งแรง
ของกล้ิาม่เนื�อส่ิวันต่าง ๆ  เชื่่น กล้ิาม่เนื�อสิ่วันล่ิางของร่างกาย่ 
ทั�งกลิ้าม่เนื�อสิะโพก กลิ้าม่เนื�อต้นขาดี้านหน้า

 Sumo Squat ทา่บริหารกล้ิาม่เนื�อ ตน้ขา
ดี้านหน้าแลิะดี้านใน รวัม่ทั�งก้นแลิะสิะโพก 

 Leg lunge เปีน็ท่าออกกำลิงักาย่ที�ฝ้กึควัาม่
แข็งแรงของกลิ้าม่เนื�อสิ่วันต่าง ๆ เชื่่น กล้ิาม่เนื�อ
สิ่วันลิ่างของร่างกาย่ ทั�งกลิ้าม่เนื�อสิะโพก กลิ้าม่เนื�อ
ต้นขาดี้านหน้า 

วัิธิ์ีปีฏิิบัติ
 • ย่นตร์งและแยกเท�าอ่อ่กจากกันปร์ะมาณหน่�งช�วิงไหล� หร์่อ่ย่นหันหลัง
เข�าหาผู้นังและวิางยางย่ดีอ่อ่กกำาลังกายไวิ�คั�นไวิ�ร์ะหวิ�างหลังช�วิงล�างและผู้นัง
 • วิางแขนไวิ�ข�างลำาตวัิหร์อ่่ยด่ีแขนอ่อ่กไปข�างหน�าเพ่�อ่ให�ทร์งตวัิไดี�ดีขี่�น                                                                                         
 • ย่ดีอ่กและตั�งลำาตัวิให�ตร์ง ทิ�งนำ�าหนักตัวิลงบนส�นเท�า
 • ย�อ่ตัวิลงช�า ๆ โดียงอ่หัวิเข�าจนอ่ย้�ในท�านั�งบนเก�าอ่ี�หร์่อ่งอ่เข�าให�ไดี�ม่ม 
90 อ่งศา แต�ไม�งอ่จนเข�าเลยปลายเท�า จากนั�นย�อ่ลงให�ส�วินต�นขาขนานกบัพ่�น
 • ค�างไวิ�ในท�าดีังกล�าวิสักคร์้� จากนั�นหายใจอ่อ่กและยกตัวิข่�นกลับไปยัง
ท�าเร์ิ�มต�นดี�วิยการ์อ่อ่กแร์งจากส�นเท�าข่�นไป

วัิธิ์ีปีฏิิบัติ
- กางขากวิ�างกวิ�าช�วิงสะโพก เปิดีปลายเท�าเล็กน�อ่ย
- ย่ดีอ่กเกร์็งท�อ่งพับสะโพก พร์�อ่มย�อ่ลง

วัิธิ์ีปีฏิิบัติ
 • ย่นตร์ง  แยกขากวิ�างปร์ะมาณไหล�   
 • ก�าวิขาไปข�างหน�าพร์�อ่มย�อ่ตวัิ ต�นขาขนานกบัพ่�น ตวัิตร์ง  
 • แล�วิย่ดีตัวิข่�น กลับส้�ท�าเร์ิ�ม (ปฏิิบัติสลับข�างกัน)

Rama
Exercise นวิพร์ สร์ร์พโสภณ 
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หลายคนตั�งใจในวิาร์ะปีใหม�วิ�า ฉีันจ้ะ..ออกกำลิังกาย่ 
บางคนตั�งไวิ�วิ�า ฉีันจ้ะ.. ไม่่เลิ่นโทรศัพท์ ท่อง หรือเข้าโซีเชื่ีย่ลิจ้นนอนดีึก 
ปณิธิานที�ยอ่ดีนิยม ค่อ่ ฉีันจ้ะลิดีควัาม่อ้วัน
..
วิันนี�มาเชิญชวินตั�งปณิธิานกันวิ�า ปีีใหม่่นี�ม่าปีลิ้กแลิะจ้ัดีดีอกไม่้กัน 
คนเปี็นคนปีลิ้กแลิะจ้ัดีดีอกไม่้ จะไดี�อ่านิสงส์ผู้ลดีีต�อ่จิตใจหลายปร์ะการ์ค�ะ
..
เริ�ม่ตั�งแต่เม่ื�อเรามุ่่งม่ั�นออกแรงขุดีดีิน ต�นไม�ไดี�หล่มดีินสำาหร์ับเป็นที�อ่าศัยเติบโต 
เราปีลิ้กต้นไม่้ลิงไปีในหลิุม่ ร์ดีนำ�าให�เช�าเย็น หมั�นทะน่ถนอ่มดี้แลให�ป่๋ย พร์วินดีิน 
เราให้ที�อย่้่อาศัย่แก่ต้นไม่้ ต�นไม�ให�ร์�างกายที�แข็งแร์งค่นส้�เร์า
เราจ้ัดีที�ทางให้ต้นไม่้แสินรักไดี�ร์ับทั�ง ลม แสงแดีดี 
เราคอย่เฝ้้าระวัังโรค เช่�อ่ร์าและไล�แมลง ร์อ่จนกร์ะทั�งไดี�เวิลาเหมาะสม จ่งเก็บดีอ่กไม�มาจัดีแจกัน 
จัดีดีอ่กไม�ในแจกันจนสำาเร์็จ แลิเห็นควัาม่งาม่พาเกิดีสิุขอันปีระณีต นั�นค่อ่ ดีอ่กไม� ให�ควิามส่ข ค่นกลับผู้้�ปล้ก
..
คิดีต�อ่ไปอ่ีกหน�อ่ย ตั�งปีณิธิ์านปีีใหม่่ขย่าย่ผู้ลิไปีอีกนิดี ปีลิ้กควัาม่รักกับค้่รัก กับพี�น้องเพื�อนฝ้้ง หรือคนรอบกาย่
เมตตา กร์่ณา ปร์าร์ถนาดีีต�อ่ผู้้�อ่่�น ผู้ิดีนิดีผู้ิดีหน�อ่ยให�อ่ภัยกันและกัน 
ม่ีควัาม่ “อดีทน” ข่ม่ใจ้ไวั้ หรือ “ทนอดี” ใจ้ ไม่่โต้ตอบกลิับเม่ื�อพบเหตุไม่่พึงใจ้
.. 
การ์ปล้กดีอ่กไม�ตั�งแต�ปล้กจนกร์ะทั�งจัดีดีอ่กไม� คนเป็นคนปล้กและจัดีดีอ่กไม� ดีอกไม่้เปี็นผู้้้ปีลิ้กแลิะจ้ัดีใจ้คน
เหม่ือนปีลิ้กควัาม่รัก ค้่รักต่างเปี็นผู้้้ปีลิ้กแลิะจ้ัดีใจ้ซีึ�งกันแลิะกัน
....
เราปีลิ้กดีอกไม่้ แต่ ดีอกไม่้เปี็นผู้้้ปีลิ้กแลิะจ้ัดีใจ้คน 

รศ. พญ.จ้ริย่า ไวัศย่ารัทธิ์์
บร์ร์ณาธิิการ์นิตยสาร์ @Rama
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