


ลิขสิทธิ์เจ้าของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

 สวัสดีท่านผู้้้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ 

 ในช่วง 2 เดือนที่ผู้่านมา ประเทศของเราประสบปัญหาทางภััยธรรมชาติิกัันมาในหลายพื้้�นท่�ทั�งภัาคเหน้อ
และภัาคติะวัันออกัเฉี่ยงเหน้อ กั็ได้้รับผลกัระทบจากัวัาติภััยหลายครั�งด้้วัยกััน เช่นเด้่ยวักัันกัับในพื้้�นท่�ภัาคกัลาง 
ภัาคติะวัันออกั รวัมถึึงในกัรุงเทพื้มหานครก็ัได้้รับผลกัระทบไม่น้อยจากัวัาติภััย ท่�ทั�งฝนติกัติลอด้ทั�งวัันเป็นเวัลา
ยาวันานติิด้ติ่อกัันหลายวััน จนเกัิด้ปัญหานำ�าท่วัมขัง ไม่สามารถึระบายออกัส่่ช่องทางติ่าง ๆ ได้้ทัน

 ผลกัระทบทางด้า้นสขุภัาพื้ท่�มกััเกัดิ้ขึ�นในชว่ังน่�กัจ็ะพื้บได้้มากัขึ�นติามมาเชน่กันั ได้้แกั ่ปัญัหาโรคทีม่าพรอ้ม
กับภาวะน้ำหลากน้ำท่วม ปััญหาโรคผู้ิวหนัง โรคน้ำกัดเท้า ปััญหาโรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวััด้ 
ไขห้วัดั้ใหญ ่ปััญหาโรคติดเชือ้ตามฤดก้าล เชน่ โรคมอ้เทา้ปากัจากัไวัรสั RSV และโรคท่�เกัดิ้จากัยงุ เชน่ โรคไขเ้ลอ้ด้ออกั

 ทั้งหมดล้วนก่อเกิดปััญหาทางจิตใจ เช่น เกัิด้ภัาวัะเคร่ยด้ โรคซึึมเศร้า และยังม่ปัญหาท่�เราเผชิญกัันมาใน
ช่วัง 2-3 ปีท่�ผ่านมาค้อ ปัญหา COVID-19

 กัระผม ในนามของคณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ มหาวิัทยาลัยมหิด้ล ขอส่งกำลังใจพร้อม
ความหว่งใยมายงัทกุทา่น ท่�กัำาลงัเผชญิกับัปญัหาเหลา่น่� ขอใหม้ค่วัามอด้ทนเจรญิสติปิญัญาระมดั้ระวังัด้แ่ลสขุภัาพื้
ส่วันบุคคลให้ด้่ท่�สุด้

          ..เราจะผ่านอุปสรรคติ่าง ๆ ไปด้้วัยกัันครับ รามาธิบด้่ห่วังใยสุขภัาพื้ของทุกัท่านครับ

ศ. นพ.ปัิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



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

 สวัสดีค่ะท่านผู้้้อ่าน

 เด้้อนติุลาคมเป็นเด้้อนสำาคัญของพื้สกันิกัรปวังชนชาวัไทย เน้�องด้้วัยเป็นเด้้อนท่�ครบรอบวัันคล้ายวัันสวัรรคติของ
ในหลวังรัชกัาลท่� 9 บกั. ขอน้อมรำาลึกัถึึงพื้ระองค์ท่านค่ะ

 ..พระ ไม่ได้จากไปัไหน พระอย้่ในดวงใจเสมอ..

 1 ตุลาคม ยังเปั็นวันผู้้้ส้งอายุสากล จึงเป็นกัารด้่ท่�นิติยสาร @Rama ได้้เร่ยนเชิญ ศ. นพื้.อนันติ์นิติย์ วัิสุทธิพื้ันธ์ 
และ รศ. ด้ร.พื้่ลสุข เจนพื้านิชย์ วัิสุทธิพื้ันธ์ มาเป็นเกั่ยรติิเป็นแบบบนปกัของพื้วักัเรา อาจารย์ทั�งสองท่านม่ควัามสด้ใส
สด้ช้�นพื้ร้อมท่�จะนำาพื้วักัเราไปทัศนศึกัษาค่ะ นอกัจากัน่� วัันท่� 1 ติุลาคม ยังเป็นวัันท่�องค์กัารสหประชาชาติิได้้ให้คำานิยาม
ไวั้วั่า ผ่้ส่งอายุ ค้อ บุคคลท่�ม่อายุติั�งแติ่ 60 ปี ขึ�นไปทั�งชายและหญิง เพื้้�อแสด้งให้เห็นถึึงคุณค่าของผ่้ส่งอายุ ท่�ได้้สร้างสรรค์
สิ�งติ่าง ๆ ให้กัับสังคมติั�งแติ่อด้่ติจนถึึงปัจจุบัน ซึึ�งนับวั่าเป็นกัารนิยามควัามหมายท่�ด้่ทั�งในแง่ควัามอบอุ่นและควัามรักั 

 มค่ำาอก่ัมากัมายเกั่�ยวักับัวัยั ส.วั. ขอฝากัใหอ้า่นในคอลมัน ์ฟุตุิฟิุติฟุอไฟุกับัรามาฯ คะ่ เรามเ่มนเ่กั่�ยวักับัอาหารท่�ทำา
จากัพื้้ชมาให้อ่านและทำาติามด้้วัยค่ะ เป็นอาหารร่ปแบบ Plant Base พื้ลิกัอ่านในหน้า Healthy Eating กัันนะคะ คำาท่�เรา
มักัได้้ยินกัันบ่อย ๆ  อย่าง “สมองเสื่อม” และ “อัลไซเมอร์” น่�ม่ควัามเหม้อนหร้อแติกัติ่างกัันอย่างไร ติิด้ติามได้้ในคอลัมน์ 
Health Station ค่ะ

 ใครๆ กัช็อบกันิอาหารหวัาน ควัามเช้�อท่�วัา่ กันิหวัานแล้วัทำาใหห้นา้แกัก่ัอ่นวััยเปน็จริงหรอ้ไม ่คน้มานำาเสนอใหอ้า่น
ในคอลัมน์ Believe it or not ? ค่ะ คอลัมน์ RDU ฉีบับน่� มาติอบคำาถึามท่�วั่า “ผู้ลข้างเคียง” กัับ “การแพ้ยา” เหม้อน
หร้อแติกัติ่างกััน พื้ลิกัอ่านโด้ยพื้ลันค่ะ

 ปัญหาเร้�อง COVID-19 ค่อยบรรเทาลง ฤด้่กัาลเปล่�ยนแปลง เรากัำาลังเข้าส่่ปลายฝนติ้นหนาวั

 แติ่ยังม่เร้�องนำ�าท่วัมมารุมเร้า ..

 ขอให้ทุกัท่านรักัษาสุขภัาพื้กัายและใจด้้วัยนะคะ นิติยสาร @Rama ขอร่วัมเป็นกัำาลังใจซึึ�งกัันและกัันค่ะ

ด้้วัยควัามห่วังใย

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama



ที่่�ปรึึกษากองบรึรึณาธิิการึ
ศ. นพื้.ปิยะมิติร ศร่ธรา
ผศ. นพื้.ภัาวัิทย์ เพื้่ยรวัิจิติร

บรึรึณาธิิการึ
รศ. พื้ญ.จริยา ไวัศยารัทธ์

ที่่�ปรึึกษาบรึรึณาธิิการึ
รศ. พื้ญ.โสมรัชช์ วัิไลยุค
สุธ่ร์ พืุ้่มกัุมาร

กองบรึรึณาธิิการึ
ราชันย์ เสริมศร่
ฐิิติิพื้ร สุรวััฒนวัิเศษ
โนร่ พื้รรคพื้ิบ่ลย์
นันทิติา จุไรทัศน่ย์
ม่ลนิธิรามาธิบด้่ฯ

เลขานุุการึกองบรึรึณาธิิการึ
ด้นัย อังควััฒนวัิทย์

ฝ่่ายออกแบบ
พื้ิชชา โภัคัง

ฝ่่ายช่่างภาพ
กัุสุมา ภัักัด้่
เอกัพื้จน์ รอด้ชาวันา
เมธ่ บัวัจ่
วัรรณวัิมล มุณ่แนม

ฝ่่ายอิเล็กที่รึอนุิกส์์
สาธิติ หุ่นเลิศ
รติิกัร สุนทรเจริญนนท์

ฝ่่ายพิส์ูจนุ์อักษรึ
สิทธิ แสงเจริญวััฒนา

ฝ่่ายการึเงินุ
มยุรฉีัติร พื้ิมสำาโรง

ฝ่่ายจัดส์่ง
ระวั่นุช วัิบุญกั่ล
ลักัขณา ร่ปใส

ขอบคุุณภาพปก
รศ. ด้ร.พื้ล่สขุ เจนพื้านชิย์ วัสิทุธิพื้นัธ์
ผ่อ้ำานวัยกัารโรงเรย่นพื้ยาบาลรามาธบิด่้
ศ. นพื้.อนันต์ินติิย์ วัสิทุธพิื้นัธ์
หวััหน้าภัาควิัชากัมุารเวัชศาสติร์ ติิดติามช่ม VDO

5 ส์ัญญาณโรึคุส์มองเส์่�อม ได้ที่่�นุ่� >>>
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ล้ม ล้ม ล้ม ... อย่างน่�เป็นสมองเส้�อมหร้อเปล่า? 
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เสาหลักั

Easy Living 12          

ธรรมะท่�ปลายทาง

Relax Corner  14

“พื้ระสถึิติในด้วังใจ” 

Healthy Eating 16    

เมน่สิ�นคิด้จากัโปรติ่นแพื้ลนท์เบส

Camera Diary  18  

ส่งท้ายปี 2565 ฤ นำ�าท่วัมใหญ่ จะเกัิด้ขึ�นอ่กัครั�งหนึ�งในประเทศไทย

Rama RDU  21

อากัารผลข้างเค่ยงกัับอากัารแพื้้ยาเหม้อนกัันหร้อไม่ ?

Giving and Sharing 22

INFINITY HEART collection

Believe It or Not?  24   

กัินหวัานทำาให้หน้าแกั่กั่อนวััยจริงหร้อ ?

Rama Exercise  25

ออกักัำาลังกัายป้องกัันออฟุฟุิศซึินโด้รม

Vocab with Rama 26         

OLDER VS. ELDER and more: 

กัารใช้ศัพื้ท์นานาวั่าด้้วัยเหล่าผ่้ ส.วั.(ส่งวััย)
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ถ้าผู้้้ส้งอายุลืมน้่น นี่ นั่น 

 หร้อแม้แติ่คนท่�ยังทำางานอย่่ล้มบ่อยขึ�น มักัจะถึ่กัคน
ใกัล้เค่ยงกัล่าวัหาวั่าน่าจะเป็นสมองเส้�อมซึะละมั�ง หร้อถึ้าร่้จักัเร้�อง
โรคอัลไซึเมอร์กั็ถึึงกัับอุปโลกัน์ไปเลยวั่าเธอน่ะ อัลไซึเมอร์กิันหร้อ
เปล่า

 เรามาทำาควัามเข้าใจเร้�องของกัารล้มท่�พื้บบ่อยในผ่้ม่ภัาวัะสมองเส้�อม  และกัารล้มท่�เราพื้บได้้ในคนทั�วั ๆ ไป

 คุยเร้�องควัามจำา ในแบบทั�วั ๆ ไปกั่อน จะได้้ม่พื้้�นฐิานเพื้้�อทำาให้เกัิด้ควัามเข้าใจ แยกัแยะได้้ง่ายขึ�น

 หลักการ : กระบวนการที่ท�าให้เกิดความจ�ามี 3 ขั้นตอน 

 1. การบันทึกความจ�า ใช้คำาวั่า กัารลงทะเบ่ยน หร้อ registration ซึึ�งขั�นติอนน่�เป็นจุด้สำาคัญ สำาหรับกัารระลึกัร่้หร้อ
กัารจำาได้้ท่�จะเกัิด้ขึ�นภัายหลัง 

 2. การจัดเก็บความจ�า 

 3. การระลึกได ้หร้อ นึกัได้้ในเหติุกัารณ์นั�น ๆ 
 

 การบันทึกความจ�า (ขั้นตอนที่ 1) เป็นจุด้เริ�มติ้นท่�สำาคัญ
ท่�สุด้ เม้�อเกัิด้เหติุกัารณ์ติ่าง ๆ ในช่วัิตินั�น จะจำาได้้ด้่หร้อแจ่มชัด้เพื้่ยงใด้
ขึ�นอย่่กัับ  

 1. ระยะเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์นัน้ ถ้ึาเหติกุัารณ์นั�นกันิระยะเวัลา
นานระด้ับหนึ�ง ร่างกัายจะบันทึกัควัามจำาน่�ให้โด้ยท่�เจ้าติัวัไม่ติ้องติั�งใจท่�
จะจำา แต่ิถ้ึาเหติกุัารณ์นั�นใช้เวัลาแป๊บเด้ย่วั เราต้ิองติั�งใจจงึจะบนัทกึัเป็น
ควัามจำาได้้ด้่  

 2. ความใส่ใจ ตั้งใจ สมาธิ และอารมณ์ความร้้สึกที่มีอย้่ใน
ช่วงเวลานั้น ซึึ�งส่วันน่�เป็นส่วันสำาคัญท่�สุด้ท่�จะทำาให้ควัามจำาแน่นแฟุ้น
หร้อเล้�อนลอย 

 3. ตัวกวนท่ีท�าให้ความจ�านั้นไม่แจ่มชัด เช่นเส่ยงดั้งเอะอะ  
สภัาพื้อากัาศไม่เป็นใจ ร้อนมากัหร้อถึ่กัฝนสาด้ใส่ ไม่สบายติัวั

6



 

 ปกัติิแล้วัคนทั�วัไปมักัจะล้มสิ�งท่�เกัิด้ขึ�นนานมาแล้วั และระลึกัควัามจำาใหม่ได้้ด้่กัวั่า แต่ในคนที่ความสามารถสมองด้าน
การร้้คิดเริ่มบกพร่อง จะลืมเลือนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานขนาดที่ในวันนั้นความจ�าเก่ายังแจ่มชัดมากกว่า

 สรุปเร็วั ๆ วั่า ในผ่้ท่�ม่ภัาวัะสมองเส้�อมจะล้มของใหม่ ท่�เกัิด้ขึ�นในช่วังเวัลาไม่นาน  เช่น 2-3 เด้้อนท่�ผ่านมา ล้มทั�งหมด้ทั�ง
มวัล เช่น ไปเท่�ยวัเม้องจ่น 7 วััน แติ่บอกักัับคนอ้�น ๆ วั่ายังไม่เคยไปเม้องจ่นเลย เอาร่ปถึ่ายให้ด้่ เห็นติัวัเองอย่่ในร่ปถึ่ายกั็บอกัวั่า 
นึกัไม่ออกัวั่าไปถึ่ายติั�งแติ่เม้�อไร  ไปด้่ passport กั็พื้บหลักัฐิานวั่า ได้้เด้ินทางเข้าไปท่�ประเทศจ่นจริง ๆ แติ่ไม่ม่กัารระลึกัได้้เลย 
วั่าได้้เด้ินทางไปเม้องจ่นมาแล้วั  เล่ามาถึึงติอนน่� หลายท่านอาจจะคิด้วั่า ไม่น่าเช้�อ แติ่เป็นอย่างน่�จริง ๆ ในเวัลาท่�ท่านมาบอกัวั่า
นึกัเร้�องไปเม้องจ่นไม่ออกั ณ เวัลานั�น ท่านยังเล่าเร้�องราวัเกั่�ยวักัับช่วัิติของท่านในวััยเริ�มทำางานได้้แม่นยำา

 เม้�อเวัลาผา่นไป กัารลม้เหติกุัารณใ์หมก่ัจ็ะเกัดิ้มากัขึ�น และลม้ได้แ้มเ้หติกุัารณน์ั�นเพื้ิ�งสิ�นสดุ้ไปเม้�อกั่�น่�เอง  ท่�พื้บบอ่ยได้แ้กั่ 
ผ่้ส่งอายุท่�กัินอาหารไปแล้วัจำาไม่ได้้ หร้อ กัินแล้วั บอกัวั่ายังไม่ได้้กัิน ท่านไม่ได้้อยากักัินอ่กั แติ่จำาไม่ได้้จริง ๆ วั่าเพื้ิ�งรับประทาน
อาหารไปเม้�อคร่่น่�เอง

 เมือ่ภาวะสมองเสือ่มมากขึน้เรือ่ย ๆ  มคีนทีคุ่น้เคยมาชวนพ้ดชวนคยุเร่ืองเกา่ ๆ  ทีเ่ดมิท่านเคยพ้ดถงึอย้เ่สมอกไ็มส่นใจ 
และ ไม่แสดงอาการว่าเคยร้้ เคยเล่าเรื่องนั้น ๆ มาก่อน ท่านจะเริ�มส่ญเส่ยควัามจำาระยะยาวั ท่�เคยจำาได้้อย่างด้่ เล่าแล้วัเล่าอ่กั 
กัลายเป็นเล้อนลางในเร้�องเหล่านั�น ชวันถึาม พื้่ด้คุยกั็จะเล่�ยงไป ไม่คุยเล่าอย่างเด้ิม ช่วังน่�จะเริ�มจำาผ่้คนท่�คุ้นเคยได้้น้อยลงเร้�อย ๆ

 สำาหรับคนทั�วัไป จะม่เร้�องท่�ระลึกัไม่ได้้ และร่้สึกัวั่าตินเองข่�ล้มในบางเร้�อง ท่�พื้บบ่อยได้้แกั่ คนท่�ขับรถึ เม้�อมาถึึงท่�หมาย 
ลงจากัรถึ เด้ินไปสักัคร่่ กั็เอ๊ะ เราล็อกัรถึหร้อยัง อ่กักัรณ่หนึ�งท่�ม่คนมาปรึกัษาบ่อย ๆ ค้อ กัำาลังทำากัิจกัรรมอย่างหนึ�งอย่่ แล้วัเกัิด้
ควัามคิด้แวั่บขึ�นมาวั่าจะไปเอาของสักัอย่าง ลุกัขึ�น แล้วัเด้ินออกัไป พื้อไปถึึงท่�หมายกัลับนึกัไม่ออกัวั่าจะมาเอาอะไร เด้ินวันไปวัน
มากันึ็กัไมอ่อกั ติอ้งเด้นิกัลบัมาท่�จดุ้เด้มิ และ สว่ันใหญจ่ะนกึัออกัวัา่ เม้�อคร่ ่เราจะไปเอาอะไร ติรงน่� ตินข่�กังัวัล กัจ็ะวัิ�งมาถึามหมอ
วั่า อย่างน่� เริ�มเป็น

 สมองเสื่อมหรือเปัล่า ?

 ติรงน่�บอกัวั่า ยังไม่เหม้อนสมองเส้�อม และ ไม่ได้้ล้ม แติ่ท่�นึกัไม่ออกัเพื้ราะไม่ได้้ติั�งใจบันทึกัให้เป็นควัามจำาในเหติุกัารณ์ท่�
เกัิด้สั�น ๆ (ท่�เน้นไวั้ติั�งแติ่ติ้นวั่า ในกัารจัด้เกั็บควัามจำาท่�เกัิด้ขึ�นชั�วัขณะ แค่ 1-3 วัินาท่ เราติ้องติั�งใจ จึงจะเกัิด้กัารบันทึกัควัามจำาท่�
เหมาะสมได้้) เร่ยกัวั่า ไม่ได้้ลงทะเบ่ยนไวั้ (ขาด้กัระบวันกัาร  registration) เม้�อไม่ได้้บันทึกัลงไป จึงไม่ม่ควัามจำานั�นเกัิด้ขึ�น และ
ไม่สามารถึระลึกัได้้

 แก้ไขด้วยการเอาใจจดจ่อกับทุกกิจกรรมที่ส�าคัญ ถึงแม้เรื่องนั้นจะใช้เวลา แปั๊บเดียวก็ตาม 

 นอกัจากัปัญหาควัามจำา ผ่้ม่ภัาวัะสมองเส้�อมจะบกัพื้ร่องในเร้�องอ้�น ๆ 
ด้้วัย เช่น หลงทาง ขึ�น ลงทางด้่วันไม่ถึ่กั บกัพื้ร่องในกัารทำากัิจกัรรมซึับซึ้อน เป็น
ขั�นติอน ท่�ตินเองเคยถึนดั้และทำาได้้ล้�นไหล เร่ยกัช้�อสิ�งของไม่ค่อยได้้ ทั�งท่�เป็นของ
ท่�ใช้บ่อยในช่วัิติประจำาวััน เป็นติ้น

 สิ�งท่�น่าจะเป็นประโยชน์ท่�สดุ้สำาหรบัทุกัท่านท่�จะช่วัยให้ระลกึัสิ�งต่ิาง ๆ  ท่�
เกัดิ้ขึ�นได้้ด้ ่คอ้ เอาใจจดจ่อกบัทกุการกระท�าท่ีส�าคญั เป็ันการเพิม่ปัระสทิธภิาพ
ของความจ�า เพื่อที่ทุกท่านจะระลึกได้ทุกเรื่องในภายหลัง

Health
Station ผศ. พื้ญ.สิรินทร ฉีันศิริกัาญจน

สาขาวัิชาเวัชศาสติร์ผ่้ส่งอายุ ภัาควัิชาอายุรศาสติร์ 
คณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ มหาวัิทยาลัยมหิด้ล 
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 ในกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 เป็นเด้้อนท่�อบอวัลไปด้้วัยควัามสุขของกัารแสด้งออกัซึึ�งควัามรักัและควัามห่วังใย ติ่อคนท่�เราปรารถึนาด้่ ท่�อยากัให้ม่
ควัามสุขไปกัับเราในทุกั ๆ  วััน เป็นท่�รับร่้โด้ยสากัลทั�วัโลกัวั่ากัุมภัาพื้ันธ์น่� เป็นเด้้อนแห่งควัามรักั ซึึ�งม่ Valentine’s Day วัันสำาคัญ
สำาหรับค่่รักั ท่�ได้้ม่ช่วังเวัลาด้่ด้่ ท่�ได้้ส่งมอบควัามร่้สึกัให้แกั่คนท่�พื้ิเศษ โด้ยม่ส้�อกัลางผ่านด้อกักัุหลาบ ด้อกัไม้ท่�ใช้แทนควัามร่้สึกัส่ง
ไปถึงึกันัและกันั ธรรมเนย่มปฏิิบตัิเิชน่น่� ได้ก้ัำาเนดิ้ขึ�นติั�งแติช่ว่ังกัลางยคุโรมนัและถึก่ัสง่ติอ่มาจนถึงึยคุปจัจบุนั โด้ยคนโบราณยคุนั�น
ได้้ม่ควัามเช้�อเร้�องเทพื้คิวัปิด้ เทพื้ติัวัน้อยถ้ึอคันธน่ ม่หน้าท่�คอยยิงล่กัศรรักัให้ปักัไปติรงกัลางอกัให้ใจสองใจแนบชิด้กััน เกัิด้เป็น
ค่่รักัพื้รหมลิขิติจากัฟุากัฟุ้า ถึ้อเป็นเร้�องราวัด้่ด้่ท่�เล่าติ่อกัันมา มาถึึงติรงน่�แล้วั น่�คงเป็นเด้้อนในฝันของใครหลาย ๆ คน เพื้ราะมอง
ไปทิศทางไหนทุกัอย่างกั็ถึ่กัรายล้อมไปด้้วัยควัามรักั ทำาให้หัวัใจด้วังน้อย ๆ ของใครหลายคนได้้พื้องโติ 

 แติท่ั�งหมด้ท่�กัลา่วัมาคงไมใ่ชส่ำาหรบัเขาคนน่� คนท่�เหมอ้นมล่ก่ัศรยงิปกััติรงกัลางหนา้อกั อย่ ่ๆ  เขากร็้ส้กึเจบ็แนน่ตรงหวัใจ 
บบีแนน่อยา่งทรมาน ราวกับเหมอืนมเีทา้ชา้งขนาดมหมึากำลงักดทบั เขาล้มตวัลงบนพืน้ ในไม่ชา้เสยีงหวัใจทีเ่คยดงัสนัน่กไ็ด้
หยดุนิง่ลง สำาหรบัเขานั�น ณ เวัลาน่� โลกัทั�งใบได้ห้ยดุ้หมนุไปในชั�วัขณะ แสงท่�สอ่งสวัา่งรอบติวัับดั้น่�เปล่�ยนเปน็ควัามด้ำาม้ด้สนทิ ถึา้
สิ�งท่�ปกััติรงกัลางอกัเขาไม่ใชค่วัามร่ส้กึัของลก่ัศรคิวัปิด้แต่ิกัลบัเปน็ติรศ่ล่จากัเทพื้ซ่ึสท่�แสนเจบ็ปวัด้และทรมาน ถึา้เด้้อนน่�เปน็เด้อ้น
สดุ้ทา้ยของชวิ่ัติเขา กัารบอกัลาคนรักักัอ่นลาจากัเพื้ย่งเล็กันอ้ยกัไ็มม่โ่อกัาสทำาได้ ้เด้อ้นน่�คงเปน็ควัามโหด้ร้ายท่�สดุ้ท่�โลกัใบน่�ได้ม้อบ
ให้กัับเขาแล้วั แติ่ถึึงอย่างไรเด้้อนน่�ยังคงเป็นกัุมภัาพื้ันธ์ เด้้อนแห่งควัามรักั ท่�ทุกัคนม่โอกัาสกัลับมาม่หัวัใจท่�พื้องโติได้้อ่กัครั�งเสมอ

 23 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วังเวัลายามเย็นของวัันหยุด้สุด้สัปด้าห์ 

 ขณะกัำาลังเดิ้นขึ�นบันได้ไปยังชั�นสองของหอพัื้กันักัศึกัษา 2 ท่�สถึาบันกัารแพื้ทย์จักัร่นฤบดิ้นทร์ ซึึ�งสามารถึมองผ่าน
กัระจกัใสเห็นควัามเคล้�อนไหวัของผ่้คนท่�อาคารนันทนากัารและศ่นย์กัารกั่ฬาได้้อย่างชัด้เจน ทันใด้นั�นได้้สังเกัติเห็นปฏิิกัิริยา
บางอย่างของเจ้าหน้าท่�รักัษาควัามปลอด้ภััย ทั�งกัึ�งวัิ�งกัึ�งเด้ิน พื้ร้อมเร่ยกัวัิทยุส้�อสารกัันสนั�นหวัั�นไหวั จึงมองรอด้ผ่านช่องกัระจกั
บริเวัณบันได้ พื้บวั่า ม่ชายวััยกัลางคนนอนแน่นิ�งบนทางเด้ินเท้าบริเวัณด้้านหลังติึกัหอพื้ักันักัศึกัษา 2 เย้�องด้้านหน้าทางเข้าอาคาร
นันทนากัารและศ่นย์กั่ฬา พื้ร้อมกัันนั�นกั็ได้้ยินเส่ยงติะโกันของเจ้าหน้าท่�รักัษาควัามปลอด้ภััยวั่า 
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 “มีคนเป็นลม ๆ” 

 แติ่จากัประสบกัารณ์เท่าท่�ประเมินด้้วัยสายติาพื้บวั่าชายคนนั�นนอนแน่นิ�งเกัินกัวั่าคนเป็นลมทั�วั ๆ ไป ในเส่�ยวัวัินาท่กั็ได้้
ติัด้สินใจวัิ�งลงไปเพื้้�ออยากัประเมินอากัารให้แน่ชัด้และได้้ช่วัยเหล้อให้ทันท่วังท่ ในหัวักั็ภัาวันาอย่าให้สิ�งท่�กัำาลังหวัั�นใจเกิัด้ขึ�นกัับ
ชายคนน่�เลย ระหวัา่งทางได้้เจอนอ้ง ๆ  นกััศกึัษาฉุีกัเฉีนิกัารแพื้ทยก์ัลุม่หนึ�ง กัเ็รย่กัใหว้ัิ�งไปด้ว้ัยกันั ซึึ�งภัายหลงันกััศกึัษากัลุม่ด้งักัลา่วั
น่�ได้้เป็นกัำาลังสำาคัญหลักัในกัารเข้าช่วัยผ่้ป่วัยรายน่�ไวั้ เพื้่ยงอึด้ใจเด้่ยวักั็วัิ�งมาจนถึึงติัวัผ่้ป่วัย ครั�งแรกัท่�พื้บกั็รับร่้ได้้เลยวั่าสิ�งท่�กัลัวั
มาโด้ยติลอด้กั็ได้้เกัิด้ขึ�นกัับเขาชายวััยกัลางคนผ่้น่�แล้วั ภัายในจิติใติ้สำานึกัคิด้แค่วั่า 

 “เรามีเวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น ที่จะคว้า 1 เปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่นี้ไว้ได้” 

 ในเส่�ยวัวัินาท่ท่�ร่้วั่าม่คนหมด้สติิ ไม่หายใจ หัวัใจหยุด้เติ้น นอนแน่นิ�งอย่่ติรงหน้า เส่ยงควัามคิด้น่�กั็ด้ังกัึงกั้องขึ�นมาทันท่ 
ชั�วัขณะร่างกัายกั็ได้้ติอบสนองไปเองโด้ยไม่ร่้ติัวั นั�งคุกัเข่าลงข้างลำาติัวัผ่้ป่วัย พื้ร้อมกัับใช้ม้อสองข้างเอ้�อมไปติบไหล่เร่ยกัผ่้ป่วัย
ในทันท่ แติ่ถึึงกัระนั�นกั็ไร้ซึึ�งปฏิิกัิริยาติอบสนองกัลับมา สายตาสองข้างของเราจ้องมองหน้าอกและท้องก็ไม่พบการขยับของ
ทรวงอก หลงัจากนัน้ใชส้องนิว้เล่ือนไปัคลำชพีจรบรเิวณคอ นบั 1-10 ภายในใจ ไมป่ัรากฎจงัหวะการเตน้ของหวัใจเลยสกัครัง้ 
จากักัารประเมินกัพ็ื้บได้ท้นัทว่ัา่ผ่ป่้วัยได้ห้วััใจหยดุ้เติน้อยา่งแน่นอน จงึร่บติะโกันแจง้ใหเ้จา้หน้าท่�รักัษาควัามปลอด้ภัยัแจง้ขอควัาม
ชว่ัยเหลอ้ไปยงัทม่รถึพื้ยาบาลฉีกุัเฉีนิ พื้รอ้มทั�งแจง้ให้นักัศกึัษาฉีกุัเฉีนิกัารแพื้ทยว์ัิ�งไปนำาเคร้�องกัระติกุัไฟุฟุา้หวััใจชนดิ้อตัิโนมตัิ ิหรอ้ 
AED  (Automated External Defibrillator) จากัอาคารนันทนากัารในทันท่ 

 ไม่กั่�อึด้ใจผ่้คนแถึวันั�นกั็วัิ�งกัร่เข้ามาพื้ร้อมย้�นม้อช่วัยเหล้อ และทันใด้นั�นได้้ตัิด้สินใจลงม้อเริ�มด้้วัยกัารทำา CPR (กัารกัด้
นวัด้หน้าอกัในผ่้ป่วัยหัวัใจหยุด้เต้ินเฉี่ยบพื้ลัน) โด้ยไม่ลังเล “หลายท่านคงทราบดีอย่้แล้วว่า ถ้าหากพบผู้้้ป่ัวยหัวใจหยุดเต้น 
การช่วยเหลอืท่ีเหมาะทีส่ดุ คอื การกดนวดหน้าอกอย่างมปีัระสทิธภิาพ ร่วมกบัการใช้เคร่ือง AED เพือ่พยงุการสบ้ฉีีดเลอืดไปัเลีย้ง
อวยัวะสำคญัต่าง ๆ  ภายในร่างกาย โดยเฉีพาะสมองและหวัใจ หากการช่วยเหลือเกิดขึน้ด้วยความล่าช้าหรอืผู้ดิวธิ ีกจ็ะส่งผู้ลให้
อวยัวะทีส่ำคญัเหล่านีเ้กดิความเสยีหายและเร่ิมตายลงได้ จากการขาดเลอืดและออกซเิจนไปัเลีย้ง” หลงัจากันั�นกัเ็ริ�มผนัติวััเองรบั
หน้าท่�เป็นผ่น้ำาทม่ (leadership)  ในกัารช่วัยเหลอ้ผ่ป่้วัยชั�วัคราวัก่ัอน 
ขณะรอทม่ก้่ัชพ่ื้ขั�นสง่มาถึงึ โด้ยมนั่กัศกึัษาฉีกุัเฉีนิกัารแพื้ทย์ช่วัยกันั
กัด้นวัด้หน้าอกั ณ จดุ้เกัดิ้เหติ ุ(bystander CPR at scene) อย่างม่
ประสิทธภิัาพื้ (high quality CPR) 

 เม้�อเคร้�อง AED มาถึึง กั็ทำากัารเปิด้เคร้�องและแปะแผ่น
ช็อกัไฟุฟุ้าบริเวัณหน้าอกัผ่้ป่วัยติามร่ปสัญลักัษณ์ท่�แสด้งบนแผ่น 
หลังจากัแปะแผ่นช็อกัไฟุฟุ้าเคร้�อง AED สำาเร็จ พื้บว่ัาเคร้�องแจ้ง
แนะนำาให้ช็อกั และให้กัด้ปุ่มช็อกัติรงไฟุส่แด้งบริเวัณติรงกัึ�งกัลาง
เคร้�อง โด้ยม่นักัศึกัษาฉุีกัเฉิีนกัารแพื้ทย์ได้ก้ัด้ไป 1 ครั�ง กัอ่นกัด้ช็อกั
ได้้ให้สัญญาณทุกัคนโด้ยรอบวั่า 

 “หนึง่ฉนัถอย สองคณุถอย สามทกุคนถอย”  ซึึ�งเป็นข้อด้ท่่�ทำาให้ผ้่เข้าช่วัยเหล้อไม่เส่�ยงต่ิอกัารถึก่ัเคร้�อง
ช็อกัไฟุฟุ้าไปด้้วัย 

 และในจุด้เกิัด้เหตุิเองมบุ่คลากัรและนักัศึกัษาด้า้นวิัทยาศาสติร์สุขภัาพื้หลายท่าน จงึคุน้เคยกับักัารใชเ้คร้�องมอ้เป็นอย่างด้ ่
หลังจากันั�นกั็สลับคนเริ�มทำา CPR ติ่อในทันท่ โด้ยม่หนึ�งคนกัด้หน้าอกัและอ่กัคนช่วัยเปิด้ทางเด้ินหายใจแบบยกัขากัรรไกัร (jaw 
thrust) หลังจากัเวัลาผ่านพื้้นไป 2 นาท่ เคร้�อง AED กั็แจ้งให้หยุด้เพื้้�อประเมินคล้�นไฟุฟุ้าหัวัใจผ่้ป่วัยอ่กัครั�ง  ไม่นานเคร้�องกั็แจ้ง

Behind
The Scene นายยุรนันท์  ภั่โทถึำ�า  

นักัปฏิิบัติิกัารฉีุกัเฉีินกัารแพื้ทย์ 
ภัาควัิชาเวัชศาสติร์ฉีุกัเฉีิน  
คณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ 
มหาวัิทยาลัยมหิด้ล 
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แนะนำาให้ช็อกัและให้กัด้ปุ่มช็อกัติรงไฟุส่แด้งกัึ�งกัลางเคร้�อง ในครั�งน่�กั็ยังคงเป็นนักัศึกัษาฉีุกัเฉีินกัารแพื้ทย์เช่นเคยท่�กัด้ไปอ่กั 
1 ครั�ง โด้ยให้สัญญาณวั่า “หนึ่งฉีันถอย สองคุณถอย สามทุกคนถอย” และได้้สลับเปล่�ยนติำาแหน่งกั่อนกัารเริ�มทำา CPR ครั�ง
ติ่อไปในทันท่ 

 หลังจากัเวัลาผ่านไปประมาณ 1 นาท่ ผ่้ป่วัยเริ�มติ้�นร่้สึกัติัวั โด้ยม่
เส่ยงร้องคราง อ้อ ออ และขยับแขนปัด้ได้้เล็กัน้อย จึงแจ้งให้ทุกัคนหยุด้ทำา 
CPR และประเมินอากัารผ่้ป่วัยซึำ�า พื้บวั่าม่ช่พื้จรค้นกัลับมา ในติอนนั�นใบหน้า
ทกุัคนเต็ิมไปด้ว้ัยรอยยิ�มแหง่ควัามภัาคภัม่ใิจและมเ่สย่งปรบมอ้แสด้งกัารต้ิอนรบั
กัลับมากัารม่สัญญาณช่พื้อ่กัครั�งของผ่้ป่วัย ระหวั่างน่�ไม่รอช้าได้้ช่วัยจัด้ท่าพื้ักั
ฟุ้�นในท่านอนติะแคง (recovery position) ขณะรอท่มกั่้ช่พื้ขั�นส่งมาด้่แลรักัษา
ในขั�นติ่อไป หัวใจคนไข้ได้กลับมาเต้นพองโตอีกครั้ง ท่ามกลางความปัิติยินดี
ของทุกคนที่มาช่วยเหลือ ท่�แสด้งออกัผ่านทางส่หน้า ควัามร่้สึกัในติอนน่� สิ�งท่�
เคยหนักัอึ�งเหม้อนแบกัภั่เขาเอาไวั้ ได้้พื้ังทลายหายไปชั�วัพื้ริบติา 

 ไม่นานรถึพื้ยาบาลกั่้ช่พื้ขั�นส่งกั็มาถึึง ณ จุด้เกัิด้เหติุ และได้้เข้าประเมิน
พื้ร้อมให้กัารช่วัยเหล้อผ่้ป่วัยในทันท่ หลังจากัท่�ผ่้ป่วัยได้้ขึ�นรถึพื้ยาบาลและอย่่
ในม้อท่มแพื้ทย์ผ่้เช่�ยวัชาญแล้วั กั็ได้้แติ่ส่งยิ�มและกัำาลังใจให้ผ่้ป่วัยรอด้ปลอด้ภััย 
สามารถึกัลับมาใช้ช่วัิติเป็นปกัติิสุขได้้ด้ังเด้ิม เม้�อได้้ม่เวัลาพื้ักัหายใจก็ัได้้กัลับมา
ย้อนด้่เหตุิกัารณ์ วั่าเหตุิกัารณ์ทั�งหมด้ท่�เกิัด้ขึ�นนั�น เกิดในช่วงเวลาเพียง 5 นาที แติ่ทำาไมไม่ร่้ในห้วังเวัลาขณะช่วัยผ่้ป่วัยอย่่นั�น
กัลับร่้สึกัราวักัับวั่าเวัลาได้้เด้ินช้าและยาวันานมากัเหล้อเกัิน ภัาพื้ท่�เห็น เส่ยงท่�ได้้ยิน ชัด้เจนในทุกัอณ่ แติ่น่�คงไม่ใช่ประเด้็นหลักั
สำาคัญเทา่วันัน่� วนัท่ีทุกคนต่างร่วมมือกนัชว่ยเหลือชวีติเพือ่นมนุษยอ์ยา่งสุดความสามารถ แม้บางอย่างอาจเป็ันเพียงส่วนเล็ก
น้อย แต่เมื่อเทียบกับผู้ลลัพธ์ที่ได้นั้น มันยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างเทียบเปั็นม้ลค่าได้เลย เพราะนี่คือการได้ต่อลมหายใจให้กับอีก
หนึ่งชีวิต 

 ไม่กี่เดือนต่อมา 

 พื้บวั่าม่ของฝากักัล่องใหญ่จากัชายคนหนึ�ง จ่าหน้าซึองจด้หมายขอบคุณถึึงคนท่�ได้้ช่วัยเหล้อเขาไวั้ในวัันนั�น ภัายในกัล่อง
บรรจุผลไม้ประจำาฤด้่กัาลไวั้หลายชนิด้ ซึึ�งเขาได้้ฝากัข้อควัามมาบอกัวั่า “ตอนน้ีเขาได้ลาออกจากงานปัระจำแล้ว และผู้ันตัว
มาทำสวนผู้ลไม้กับทางครอบครัวที่บ้าน ซึ่งเขามีความสุขมากกับชีวิต ได้ใช้ชีวิตอย่างปักติสมบ้รณ์ ตอนนี้เขาได้เปั็นหัวหน้า
ครอบครัว เปั็นคนด้แลคนอื่น ๆ  ภายในบ้าน เปั็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเต็มตัวแล้ว” เราในฐิานะพื้ลเม้องคนหนึ�ง ถึ้อเป็น
ควัามภัาคภั่มิใจอย่างมากัท่�ได้้ม่โอกัาสช่วัยเหล้อเพื้้�อนมนุษย์ให้รอด้พื้้นจากัภัาวัะวัิกัฤติส่งสุด้ของช่วัิติได้้ ในฐิานะคร่ผ่้เคยถึ่ายทอด้
ควัามร่ก้ัารช่วัยฟุ้�นค้นชพ่ื้ขั�นพื้้�นฐิาน (Basic Life Support: BLS) ให้แก่ัผ่อ้้�น น่�เป็นควัามสำาเรจ็ในจิติใจท่�พื้สิจ่น์ได้ว่้ัาสิ�งท่�ได้ถ่้ึายทอด้
ไปนั�นม่ควัามหมายและกั่อให้เกิัด้ประโยชน์อย่างมากัแกั่ผ่้ป่วัยหัวัใจหยุด้เติ้นท่�ติ้องกัารกัารช่วัยเหล้อน่�อย่างส่งสุด้ กัารม่ควัามร่้
แม้เพื้่ยงพื้้�นฐิานสามารถึประยุกัติ์ให้เกัิด้ประโยชน์ กั็นำามาซึึ�งผลสำาเร็จท่�ยิ�งใหญ่ได้้เสมอ 

 4 เดือนต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้น 

 มห่นงัสอ้เชญิ สง่จากัสถึาบนักัารแพื้ทยฉ์ีกุัเฉีนิแหง่ชาติ ิเสนอใหเ้ขา้รบัรางวัลั Health Emergency Response Outstand-
ing Award (HERO Award) ในวัันจันทร์ท่� 15 มิถึุนายน 2563 ณ อาคารกัรมสนับสนุนบริกัารสุขภัาพื้ กัระทรวังสาธารณสุข จากั
ท่�ได้้เข้าช่วัยเหล้อเพื้้�อนมนุษย์ในครั�งนั�น รางวััลอันทรงเกั่ยรติิน่� ถึ้อเป็นสิ�งยำ�าเติ้อนใจให้ระลึกัถึึงวัันท่�เราเคยถึวัายสัติย์ปฏิิญาณติ่อ 
“พื้ระบิด้า” และยังคงยึด้เป็นปณิธานของในกัารใช้ช่วัิติ รวัมถึึงกัารประกัอบวัิชาช่พื้มาจนถึึงทุกัวัันน่� นั�นกั็ค้อ 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

10





 บ่อยครั�งท่�เรามองเห็นผ่้ส่งอายุนั�งเศร้า หร้อห่อเห่�ยวั บางคนนั�งวั่างเปล่า ไม่ร่้วั่าวัันรุ่งขึ�นจะติ้�นมาเพื้้�ออะไร 
ในขณะเด้่ยวักัันผ่้ส่งอายุอ่กักัลุ่มหนึ�งกัลบัรา่เรงิ ยิ�มแยม้แจม่ใส สนกุักับักัารทอ่งเท่�ยวัไปติามท่�ติา่ง ๆ  ได้ท้ำางานอด้เิรกัหลายอยา่งท่�
อยากัทำา เหม้อนได้้วััยหนุ่มสาวักัลับมาอ่กัครั�ง 

 อะไรที่ทำให้ผู้้้ส้งอายุทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันมากขนาดนี้ ? 

 เราทุกัคนคงหล่กัเล่�ยงไม่ได้้กัับสภัาวัะเกิัด้ แกั่ เจ็บ ติาย ในวััฏิจักัรช่วัิติของคน ๆ หนึ�ง ย่อมม่กัารเปล่�ยนแปลงเกัิด้ขึ�น
ติลอด้เวัลา ไม่วั่าจะเป็นร่างกัาย หร้อสังขารท่�ถึด้ถึอยลง คนรอบข้าง สังคม และเพื้้�อนฝ่งท่�ล้มหายติายจากัไปติามกัาลเวัลา
ท่�เข่ยนน่�ไม่ได้้เพื้้�อให้ผ่้อ่านยิ�งเศร้า แติ่เพื้้�อให้ผ่้อ่านได้้ติระหนักัวั่าสักัวัันหนึ�งเรากั็อาจจะอย่่ในภัาวัะน่�เหม้อนกััน ในขณะท่�ติอน
ท่�เราอย่่ในวััยทำางาน สิ�งท่�คิด้มากัท่�สุด้ ค้อ งาน .. งาน .. และงาน หากัใครอย่่ในวััยท่�สร้างครอบครัวักั็คิด้ถึึงกัารด้่แลครอบครัวั 
กัารเล่�ยงล่กัให้เติิบใหญ่ ชีวิตเราจึงมักยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานไม่ก็ครอบครัว จนบางทีลืมนึกไปัถึงตัวเอง .. มานึกอีกทีก็เกษียณ
อายุซะแล้ว 

 ในวััยทำางาน เราม่เพื้้�อนร่วัมงาน ได้้เจอผ่้คน ม่คนร่้จักั ม่คนยกัม้อไหวั้ หากัม่ติำาแหน่งส่งหน่อย กั็ม่คนนับหน้าถึ้อติา ม่
คนติ้อนรับและทักัทาย ม่คนให้ควัามสำาคัญ แติ่เม้�ออายุมากัขึ�น ควัามสำาคัญลด้ลง ฐิานะทางสังคมเริ�มจางไป คนนับหน้าถ้ึอติา
เริ�มเล้อนหาย บางคนกัลับมาท่�ทำางานติอนวััยหลังเกัษ่ยณไม่ม่คนทักัหร้อติ้อนรับ กั็จิติติกั และเส่ยใจ หากัม่ล่กัหลานท่�บ้านอย่่กััน
พื้ร้อมหน้าพื้ร้อมติา ช่วัิติกั็ยังด้่หน่อย ไม่เหงา แติ่หากัล่กัหลานอย่่กัันคนละบ้าน ไม่ได้้กัลับมาหา กั็จะยิ�งเหงา เศร้าซึึมกัันไปใหญ่ 
เพื้ราะช่วัิติขาด้คุณค่า สิ�งติ่าง ๆ เหล่าน่�นำามาซึึ�งควัามทุกัข์ในวััยผ่้ส่งอายุทั�งสิ�น

  “คุณค่า” ของเรา ไม่ได้้อย่่ท่�ใครมอง หร้อตัิด้สิน ให้คิด้ไวั้เสมอว่ัาเราม่คุณค่าในแบบของเรา ถึ้าติัวัเราไม่ได้้ให้คุณค่า
ติัวัเอง แล้วัใครจะให้คุณค่าเราได้้ .. ม่คุณยายท่านหนึ�งเล่�ยงหมาพื้ันธุ์โกัลเด้้น ร่ทร่ฟุเวัอร์ซึึ�งเป็นหมาท่�ฉีลาด้และเช้�องมากั ๆ 
คุณยายท่านนั�นได้้ทำาคลิปวัิด้่โอท่�ใช้ช่วัิติอย่่กัับเจ้าหมาตัิวัน่�ให้คนได้้ติิด้ติาม และม่ยอด้ติิด้ติามส่งท่เด้่ยวั เพื้ราะคุณยายเป็น
ผ่้ส่งอายุท่�ม่ควัามสุขมากั ถึึงปากัจะบ่นเจ้าหมาอย่่ติลอด้เวัลา แต่ิเป็นกัารบ่นด้้วัยควัามรักั เพื้ราะในขณะท่�บ่นคุณยายก็ัอาบนำ�า
ให้เจ้าหมาไปด้้วัยยิ�มไปด้้วัย บางคลิปกั็พื้าเจ้าหมาไปเด้ินเล่น คุณยายติ้�นขึ�นมาทุกัวัันอย่างม่ควัามสุข เพื้ราะร่้วั่าคุณยายม่คุณค่า
สำาหรบัเจา้หมาติวััน่� เพื้ราะติอ้งหาอาหารให ้พื้าไปเด้นิเลน่ และอาบนำ�า นั�นคอ้คณุคา่ของคณุยายท่�คณุยายใหกั้ับติวััเอง ไมใ่ชอ่ะไร
มากัมายใหญ่โติ ไม่ติ้องม่คนมาเคารพื้ ยกัม้อไหวั้ แค่ม่หมาติัวัเด้่ยวัรักัคุณยาย คุณยายกั็ม่ควัามสุขแล้วั 

 คุณค่าของเรา ค้อสิ�งท่�เราสร้างขึ�นมา เราสามารถึหากัิจกัรรมอะไรทำา อาสาสมัครช่วัยเหล้อหน่วัยงานติ่าง ๆ ช่วัยเหล้อ
ผ่้คน ไม่วั่าจะเป็นเพื้้�อน ญาติิ คนร่้จักั หร้อแม้แติ่คนไม่ร่้จักั ทุกัครั�งท่�เราเริ�มท่�จะทำาอะไรให้ใครโด้ยไม่หวัังสิ�งติอบแทน เราจะได้้รับ
ควัามสขุนั�นกัลบัมาโด้ยไมร่่ต้ิวัั อยา่งกัรณค่ณุยาย กัไ็ด้ร้บัควัามรกัักัลบัมาจากัเจา้หมาติวััน่� อยา่ยดึตดิกบัฐานะทางสงัคม หวัโขน 
ทีเ่คยมีตำแหน่งทีส่ง้ คนนับหน้าถอืตา เพราะมันจะหายไปัทันทเีมือ่เราถอดมันออก คนจะจดจำเรา หรือเคารพเราแม้ไมม่ี
หวัโขน เพราะเราปัฏิบัิตดิปีัฏิบิตัชิอบมากกว่า หากัเราทำาใหค้นเคารพื้เราได้ด้้ว้ัยใจ ไม่ใชด่้ว้ัยติำาแหน่งทางสังคม ไม่วัา่จะ
ไปไหนกั็ม่คนเคารพื้ ผ่้ส่งอายุบางคนช่วัยเหล้อผ่้คนมากัมายแม้ไม่ได้้ม่ติำาแหน่งใหญ่โติ พื้อเกัษ่ยณแล้วั คนกั็ยังยกัม้อไหวั้ 
เพื้ราะเขาไหวั้ด้้วัยควัามเคารพื้จากัใจ ในสิ�งท่�ผ่้ส่งอายุท่านนั�นทำาให้เขา ไม่ได้้ยกัม้อไหวั้ติำาแหน่ง หร้อหัวัโขนใด้ ๆ 

ธรรมะที่่�ปลายที่าง

Easy
Living รศ. พื้ญ.โสมรัชช์ วัิไลยุค 

ภัาควัิชากัุมารเวัชศาสติร์ 
คณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ 
มหาวัิทยาลัยมหิด้ล
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            ควัามทุกัข์ใจส่วันใหญ่ของผ่้ส่งอายุอ่กัเร้�องค้อ เร้�องล่กัหลาน ท่�หายหน้าหายติาไป .. ในวััฒนธรรมไทย ล่กัหลานมักัอย่่
กัับผ่้ส่งอายุ โด้ยเฉีพื้าะถึ้ายังไม่แติ่งงาน ซึึ�งแติกัต่ิางกัับวััฒนธรรมติะวัันติกัท่�เม้�อล่กัโติถึึงวััยบรรลุนิติิภัาวัะ กั็จะออกัจากับ้านไป
อย่่ติามลำาพื้ัง ผ่้ส่งอายุทางฝั�งติะวัันติกัจึงถึ้อว่ัาเป็นเร้�องปกัติิ เขาจึงม่บ้านพื้ักัคนชรา หร้อ nursing home สำาหรับผ้่ส่งอายุอย่่
หลายแห่งมากั เพื้ราะผ่้ส่งอายุส่วันใหญ่ออกัมาอย่่ติามลำาพื้ัง ดงันัน้หากเราเป็ันผู้้ส้ง้อายุ เราไม่ควรคาดหวงัว่าลก้หลานจะมาเลีย้ง
ดเ้รา เพราะหากเราคาดหวังแล้วเขาไม่ได้มาเลีย้งด ้เราจะซึมเศร้าทนัท ีอนันีแ้สดงว่าเราอย้แ่บบต้องพึง่พาผู้้อ้ืน่ .. ผ่้ส่งอายุหลาย
คนชอบติดั้พ้ื้อกับัลก่ัหลาน ทำาให้ลก่ัหลานยิ�งหนห่าย เพื้ราะมาทไ่ร บ่นทกุัท ่หากัผ่้ส่งอายุเป็นคนยิ�มแย้มแจ่มใสม่ควัามสุขเวัลาอย่่ใกัล้ 
ล่กัหลานก็ัอยากัมาเย่�ยม อยากัมาอย่่ด้้วัย เพื้ราะฉีะนั�นเราควัรเป็นผ่้ส่งอายุท่�มอบควัามรักัให้ล่กัหลาน มากักัว่ัารอคอยควัามรักั
จากัล่กัหลาน ในท่�สุด้เม้�อล่กัหลานได้้รับควัามรักันั�น เขาจะมอบกัลับมาให้เราเอง โด้ยไม่ติ้องขอ 

 เคยม่งานวัิจัยวั่าผ่้ส่งอายุท่�ม่ควัามสุขและอายุย้นค้อคนท่�ยังคงม่สังคมอย่่ ผู้้้ส้งอายุที่ด้กระปัรี้กระเปัร่าและสดชื่นเพราะ
มีการเข้าสังคมหรือพบปัะพ้ดคุยกับคนอื่น ๆ อย้่เสมอ เพราะฉีะนั้นผู้้้ส้งอายุอาจหากิจกรรมต่าง ๆ ทำ พบปัะผู้้้คน หรือหา
เพื่อนใหม่ ๆ ติัวัอย่างเช่น เล่นกั่ฬาสำาหรับผ่้ส่งอายุ ท่�พื้บบ่อยค้อรำามวัยจ่นติามสวันสาธารณะติ่าง ๆ บ้างกั็เล่นหมากัรุกั บ้างกั็
เติ้นล่ลาศ บ้างกั็ชวันกัันไปเท่�ยวั หร้อไปทำากัิจกัรรมงานบุญติ่าง ๆ ท่�วััด้ เม้�อเราเป็นคนยิ�มแย้มแจ่มใส อารมณ์ด้่ คนกั็อยากัมาคุย
กัับเรา ผ่้ส่งอายุเป็นวััยท่�ม่เสน่ห์เพื้ราะม่ประสบกัารณ์และเร้�องเล่าติ่าง ๆ  ท่�เป็นประโยชน์มากัมาย คุยสนุกั และไม่เป็นพื้ิษเป็นภััย 
เพื้ราะฉีะนั�นไม่ใช่เร้�องยากัท่�จะพื้บปะพื้่ด้คุยกัับผ่้คนหลาย ๆ วััย เน้�องจากัมนุษย์เป็นสัติวั์สังคม ในยุคโควัิด้-19 ท่�ผ่านมา ในยาม
ท่�เราโด้นกัักัติัวั หร้อติ้องกัินข้าวัคนเด้่ยวั เร่ยนหนังส้ออย่่ท่�บ้าน ไม่ได้้พื้บปะผ่้คน ขนาด้วััยรุ่นยังซึึมเศร้าได้้เลย หากัเราจะไม่เศร้า
เม้�ออย่่เพื้่ยงลำาพื้ัง ค้อ เราติ้องเจริญวัิปัสสนา ถึ้าทำาอย่างนั�นเราจะอย่่กัับติัวัเองได้้อย่างม่ควัามสุข ไม่ติ้องม่สังคมได้้ อันน่�กั็เป็นอ่กั
กัรณ่หนึ�ง หากัทำาได้้กั็จะด้่มากั

 บางท่ผ่้ส่งอายุยังทำาใจกัับเวัลาท่�ผ่านไปไม่ได้้ ยังติิด้อย่่กัับอด้่ติ บ้างกั็ไม่สามารถึทิ�งของในอด้่ติได้้เพื้ราะม่ควัามทรงจำา
ติา่ง ๆ  มากัมาย กัลวััลม้ควัามทรงจำาเหล่านั�นไป บา้งก็ัหว่ังทรัพื้ยส์มบัติทิ่�สร้างมาทั�งช่วิัติ ยงัไม่ทนัใชเ้ลย ลก่ัหลานจะเอาไปใชอ้ยา่ง
ร่้คุณค่าหร้อไม่ ? บ้างกั็ห่วังล่กัหลานจะอย่่ด้่กัินด้่หร้อไม่ ถึ้าเราไม่อย่่แล้วั สิ�งติ่าง ๆ เหล่าน่�ทำาให้ผ่้ส่งอายุ “มีห่วง” จะจากัไปกั็
จากัไปอย่างไม่ม่ควัามสุข ผ่้ส่งอายุบางท่านโกัรธกัันจนเกัษ่ยณไปแล้วั กั็ยังโกัรธอย่่ ควัามโกัรธกัลับไม่ได้้เกัษ่ยณไปกัับอายุ จิติใจ
กั็ทุกัข์หนักั ติัวัหนักัอึ�ง เพื้ราะติ้องแบกัควัามโกัรธไปด้้วัยทุกัท่� 

 แล้วอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขได้ แม้เมื่อเรากลายเปั็นผู้้้ส้งวัย ? 

 ธรรมะข้อนั�นค้อ “การปัล่อยวาง” หากัเราหัด้ปล่อยวัางอย่่เสมอ ๆ เม้�อยามเราเป็นผ่้ส่งอายุ เราคงจะปล่อยได้้ง่ายขึ�น 
เวัลาโกัรธใครให้หายเร็วัเหม้อนเข่ยนข้อควัามลงบนพื้้�นทราย นำ�าซึัด้มาเม้�อไร ข้อควัามจะหายไปในทันท่ อย่าโกัรธเหม้อนสลักั
ข้อควัามลงบนหิน ซึึ�งนานมากักัวั่าติัวัหนังส้อนั�นจะลบออกัไป เวลาจะปัล่อยวางก็ให้คิดว่า กำลังกำน้ำหรือกำลม ซึ่งกำไม่ค่อย
ได้ กำเมื่อไรก็หายไปัหมด คือปัล่อยออกไปัหมด อย่ากำเหมือนกำหินอย้่ในมือ ถึงแม้จะก้อนเล็ก ๆ แต่กำนาน ๆ ก็หนักอึ้ง
ได้เหมือนกัน .. หากทำเช่นนี้ได้ ใจเราก็จะเบา เพื้ราะฉีะนั�นธรรมะท่�วั่าด้้วัยกัารปล่อยวัาง จึงสำาคัญสำาหรับผ่้ส่งอายุมากั ๆ ให้
ติระหนักัไวั้วั่า เม้�อเราจากัไปกั็เอาอะไรไปไม่ได้้ แม้แติ่ควัามทรงจำา ล่กัหลาน ทรัพื้ย์สมบัติิ สิ�งท่�เอาไปได้้ม่แค่บาปและบุญท่�ติิด้ติัวั
ไปเท่านั�นเอง .. เพื้ราะฉีะนั�นหมั�นทำาบุญ งด้สร้างบาป หากัสิ�งไหนเราไม่ได้้ใช้แล้วั กั็ให้ผ่้อ้�นท่�เขาสามารถึนำาไปใช้ประโยชน์ติ่อได้้ 
ปล่อยทุกัอย่างไป ธุรกัิจท่�เคยทำามา กั็ไม่ติ้องยึด้ติิด้วั่าเราเป็นคนสร้าง ให้คนรุ่นใหม่ทำา .. แม้กัระทั�งควัามโกัรธ กั็อโหสิกัรรมหร้อ
ให้อภััยกััน .. เวัลาจากัไป ใจกั็จะเบาสบาย 

 .. สุด้ท้ายน่�ขอให้ผ่้ส่งอายุทุกัท่านม่สุขภัาพื้กัาย สุขภัาพื้ใจท่�ด้่ ท่านทำาประโยชน์ติ่อสังคม ติ่อครอบครัวัมามากั ผ้่เข่ยน
ถึ้อวั่าผ่้ส่งอายุทุกัท่านเป็นบุคคลท่�ม่คุณค่าเสมอ ท่านด้่แลคนอ้�นแล้วั หันกัลับมาด้่แลกัาย ด้่แลใจติัวัเองกัันด้้วัยนะคะ .. ด้้วัยควัาม
เคารพื้ทุกัท่านค่ะ
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 ๏ พระไม่่ได้้จากไปไหน ทรงสถิิตในใจ                    
ในหลวงฯ ท่�รักสุด้แสน

 ๏ พระสถิิต ณ ทั�วแด้น        เหนือใต้แว่นแคว้น
ยึึด้ม่ั�นคำสอนตลอด้ม่า
        
 ๏ เก็บน้ำ-แกล้งด้ิน-ปลูกป่า     ศาสตร์พระราชา
พระเม่ตตาหาใด้ทด้แทน

 ๏ พระผูู้้สุด้หวงแหน สถิิตพิม่านแม่น
ระลึกแม่้นกลางใจไทยึเสม่อ

“พระสถิิตในดวงใจ”

    
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

กาพย์์ฉบััง ๑๖
รองศาสตราจารย์์แพทย์์หญิิงจริย์า ไวศย์ารัทธ์์ ประพันธ์์
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 เพื้ิ�งผ่านพื้้นไปไม่นานกัับเทศกัาลกัินเจ เป็นเทศกัาลท่�เชิญชวันให้คนหันมาทำาบุญด้้วัยกัารละเวั้นกัารกัินเน้�อสัติวั์อย่างน้อย
ปีละครั�ง แติ่จริง ๆ แล้วัถึึงแม้ไม่ใช่เทศกัาลกัินเจคนกั็หันมาทานมังสวัิรัติิเป็นจำานวันมากั อาจด้้วัยเพื้้�อสุขภัาพื้ หร้อควัามเช้�อ แติ่
อย่างไรกั็ติามกัารกัินมังสวัิรัติิข้อจำากััด้ไม่ได้้มากัเท่ากัับกัารกัินเจ จึงทำาให้ม่ติัวัเล้อกัในทำาเมน่ติ่าง ๆ มากักัวั่า 
 ไม่วั่าจะเล้อกักัินเจ หร้อมังสวัิรัติิ คุณค่าทางอาหารท่�มักัขาด้หายไป หร้อได้้รับไม่เพื้่ยงพื้อ นั�นกั็ค้อกัลุ่ม “โปัรตนี” นั�นเอง 
โปรติน่จากัพื้ช้หลกัั ๆ  ท่�เราทราบกันัด้ ่คงหนไ่มพ่ื้น้โปรต่ินจากั “ถ่ัวเหลอืง” เพื้ราะถึั�วัเหล้องเปน็พ้ื้ชท่�มก่ัรด้อะมโินจำาเปน็ครบถึว้ัน
ติามท่�รา่งกัายติอ้งกัาร จงึสามารถึใชท้ด้แทนเน้�อสัติวัไ์ด้ ้ปจัจุบนัเราพื้บวัา่ม่กัลุม่คนท่�แพื้ถ้ึั�วัเหล้องเพื้ิ�มมากัขึ�น ทำาให้มต่ิัวัเล้อกักัลุม่
โปรติ่นจากัพื้้ชน้อยลงไปอ่กัสำาหรับคนแพื้้ถึั�วัเหล้องท่�เล้อกักัินมังสวัิรัติิ บางคนจึงเล้อกักัินเป็นมังสวัิรัติิ แติ่ยังกัินไข่หร้อปลาเพื้้�อยัง
ให้ร่างกัายได้้รับโปรติ่นเพื้่ยงพื้อติ่อควัามติ้องกัารของร่างกัาย 
 ปจัจบุนัม่กัารศกึัษาคน้กัวัา่เกั่�ยวักับัโปรติน่ทด้แทนจากัพื้ช้ พื้บวัา่ “เหด็แครง” หรอ้เห็ด้ติน่ติุก๊ัแกั เปน็เหด็้พื้้�นบา้นท่�ม่คุณค่า
ทางโภัชนากัารส่ง ม่โปรติ่น วัิติามิน เกัล้อแร่ส่ง เห็ด้แครง 100 กัรัม ม่โปรติ่น 17 กัรัม ไขมัน 0.5 กัรัม จากัข้อม่ลท่�ได้้มาถึ้อวั่าม่
โปรติ่นส่งเท่ยบเท่ากัับเน้�อสัติวั์สด้ 100 กัรัมเลยนะคะ นอกัจากัน่�ยังม่สารบ่ติากัล่แคน ท่�เป็นสารติ้านอนุม่ลอิสระ ช่วัยยับยั�งเซึลล์
มะเร็ง และช่วัยเสริมสร้างภั่มิคุ้มกััน เห็นถึึงประโยชน์อย่างน่� จึงม่ผ่้ผลิติอาหารนำาเห็ด้แครงมาด้ัด้แปลงเป็นอาหารมังสวัิรัติิแช่แข็ง
สำาเร็จร่ป เช่น ไกั่ป๊อบ (เท่ยม) ทงคัติสึ (เท่ยม) หร้อเป็นหม่สับ (เท่ยม) ด้้วัยเห็ด้แครงนั�นไม่ได้้ม่กัลิ�นแรงเท่าถึั�วัเหล้อง ซึึ�งเป็นกัลิ�นท่�
หลายคนไม่ชอบ เม้�อปรุงแติ่งรสชาติิทำาให้รสชาติิท่�ได้้ใกัล้เค่ยงเน้�อสัติวั์มากั จึงเป็นติัวัเล้อกัท่�ด้่ให้กัับคนกัินมังสวัิรัติิ และคนท่�แพื้้
ถึั�วัเหล้องค่ะ 
 ด้ว้ัยควัามหลากัหลายของโปรติน่จากัพื้ช้ท่�เพื้ิ�มมากัขึ�น บวักักับัคนหนัมากิันมังสวิัรติัิมากัขึ�น แพื้รวั
จงึอยากัลองเด้นิสำารวัจอาหารท่�ทำาจากัโปรติน่พื้ช้ แลว้ัลองด้ดั้แปลงหรอ้นำามาประกัอบอาหารใหเ้ขา้กับั
ยุคสมัยในปัจจุบัน เพื้้�อให้หลาย ๆ คนเห็นภัาพื้วั่า จริง ๆ แล้วัโปรติ่นจากัพื้้ชกั็ทำาเมน่ง่าย ๆ ได้้ ไม่ติ่าง
จากัโปรติ่นจากัสัติวั์ ขั�นติอนกั็ง่าย แถึมรสชาติิด้่ เผ้�อเพื้ิ�มควัามติ้�นเติ้นในกัารทานมังสวัิรัติิอ่กัทางหนึ�ง 
ซึึ�งแพื้รวัเองกัค็ดิ้อย่ห่ลายเมน ่จนทำาใหน้กึัถึงึ “เมนส้ิ้นคดิ” เปน็เมนท่่�พื้อนกึัไมอ่อกัวัา่จะกันิอะไร กัจ็ะสั�ง
เมนน่่� หรอ้ทำาเมนน่่�เป็นประจำา หรอ้แม้แต่ิเวัลาไปเดิ้นติลาด้ก็ัจะเห็นเมนน่่�ในติลาด้ประจำา เลยออกั
มาเป็น 2 เมน่น่� นั�นค้อ กัะเพื้ราหม่ (เท่ยม) และ ยำาไกั่แซึ่บ (เท่ยม)
 เริ�มแรกัแพื้รวัเด้ินไปซึุปเปอร์มาร์เกั็ติโซึนแช่แข็ง เพื้้�อไปเล้อกัผลิติภััณฑ์์โปรติ่นจากัพื้้ช 
(plant base) กั็ได้้มาประมาณ 3 อย่าง กั็ค้อไกั่ป๊อบ (เท่ยม) หม่สับ (เท่ยม) และทงคัติสึ (เท่ยม) 
พื้อลองอา่นส่วันประกัอบกั็พื้บวั่าบางผลิติภัณัฑ์์กัเ็ป็นเห็ด้แครงล้วัน บางผลิติภัณัฑ์์กัเ็ป็นเห็ด้แครง

Healthy
Eating แพื้รวัพื้าชิม
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เมนููยำำไก่่แซ่่บ
ส่วนปัระกอบ
ไกั่ป๊อบ (เท่ยม)   1  ถึุง 
ข้าวัเหน่ยวั(ข้าวัสาร)  ½ ถึ้วัยติวัง
ใบมะกัร่ด้  3-4 ใบ
หอมแด้งซึอย  4 ช้อนโติ๊ะ (หร้อติามชอบ)
นำ�ามันรำาข้าวั  2 ถึ้วัยติวัง
ซึ่อิ�วัขาวั  1 ช้อนโติ๊ะ
นำ�าติาลทราย   1+1/2 ช้อนชา
มะนาวั  2 ล่กั 
ผักัช่ฝรั�งหั�นเป็นท่อนเล็กั  2 ช้อนโติ๊ะ (หร้อติามชอบ)
พื้ริกัแห้งติามชอบ หร้อจะใช้พื้ริกัป่นเลยกั็ได้้ 

 
เมนููข้้าวก่ะเพราหมู (เทีียำม)
ส่วนปัระกอบ 
หม่สับ (เท่ยม)  1 ถึุง
ใบกัะเพื้รา  1 กัำา
ซึอสเห็ด้หอม  1 ช้อนโติ๊ะ
ซึ่อิ�วัขาวั  1 ช้อนชา
นำ�าติาลทราย  ½ ช้อนชา
กัระเท่ยม+พื้ริกั โขลกัรวัมกััน 1 ช้อนโติ๊ะ
นำ�ามันรำาข้าวั   1 ช้อนโติ๊ะ
นำ�าเปล่า  3 ช้อนโติ๊ะ

ข้อม่ลอ้างอิงจากั : “เบติ้ากัล่แคนจากัเห็ด้แครง” บทควัามเผยแพื้ร่ควัามร่้ส่่ประชาชน คณะเภัสัชศาสติร์ มหาวัิทยาลัยมหิด้ล
“เห็ด้แครง : เห็ด้พื้้�นบ้านท่�มากัด้้วัยคุณค่า” วัารสารวัิทยาศาสติร์ลาด้กัระบัง ปีท่� 23 ฉีบับท่�1, เด้้อนมกัราคม-มิถึุนายน 2557

วธิทีำ
 1. นำาข้าวัมาคั�วักับัใบมะกัรด่้ และพื้ริกัแหง้ คั�วัด้ว้ัยไฟุอ่อน จน
ขา้วัมส่น่วัล และได้ก้ัลิ�นหอมจากัข้าวั ใบมะกัรด่้ และพื้รกิัแหง้ ติกัั
ขึ�นพื้ักัไวั้ให้เย็น นำาไปปั�น หร้อติำาให้ละเอ่ยด้
 2. ติั�งกัระทะใส่นำ�ามันสำาหรับทอด้ พื้อร้อนนำาไกั่ป๊อบ (เท่ยม) 
ทอด้ด้้วัยไฟุกัลาง พื้อสุกัเป็นส่เหล้องนวัล ให้ทอด้ด้้วัยไฟุแรง จน
เป็นส่เหล้องทอง ติักัขึ�นพัื้กัไวั้ให้สะเด็้ด้นำ�ามัน หร้อถ้ึาใครม่หม้อ
ทอด้ไร้นำ�ามัน ให้เข้าอบในหม้อทอด้ไร้นำ�ามันได้้เลยค่ะ
 3. ผสมนำ�ายำา ใสซ่ึอ่ิ�วัขาวั นำ�าติาล คนให้เขา้กันัจนนำ�าติาลละลาย 
ติามด้้วัยมะนาวัใส่ติามชอบ พื้อได้้รสชาติิท่�ชอบแล้วั ใส่ไกั่ป๊อบ 
(เท่ยม) ติามด้้วัยข้าวัคั�วั หอมแด้ง ผักัช่ฝรั�ง คลุกัเคล้าให้เข้ากััน 
จัด้เสิร์ฟุพื้ร้อมข้าวัและผักัสด้อ้�น ๆ

วธิทีำ
    นำากัระทะใส่นำ�ามันติั�งไฟุ พื้อร้อนใส่พื้ริกั
กัระเท่ยมลงผัด้พื้อหอม ใส่หม่สับ (เท่ยม) 
ผัด้จนสุกั ปรุงรสด้้วัยซึอสเห็ด้หอม ซึ่อิ�วัขาวั 
นำ�าติาลทราย ผดั้ให้เขา้กันั ถึา้แห้งไปให้เติิมนำ�า
เปล่า ทยอยใส่ท่ละ 1 ช้อนโติ๊ะ พื้อได้้ท่�ใส่ใบ
กัะเพื้รา ผัด้พื้อผักัสลด้ ติักัขึ�นเสิร์ฟุพื้ร้อมข้าวั 
และผัด้สด้ติามชอบ

ผสมถึั�วัเหลอ้ง บางผลิติภััณฑ์์กัเ็ปน็ถัึ�วัเหลอ้งทั�งหมด้ จงึอยากัใหผ้่้บรโิภัคอา่นสว่ันประกัอบต่ิาง ๆ  กัอ่นติดั้สนิใจซ้ึ�อ เพื้ราะบางคนอาจ
จะแพื้ถ้ึั�วัเหลอ้ง หรอ้สว่ันประกัอบติา่ง ๆ  ท่�เพื้ิ�มเติมิมาในกัารผลติิ จงึอยากัใหห้นัมาสนใจถึงึสว่ันประกัอบ และติารางโภัชนากัารกััน
ด้้วัย เพื้ราะผลิติภััณฑ์์จากัพื้้ช ถึึงแม้จะด้่ Lean ม่ไขมันติำ�ากัวั่าเน้�อสัติวั์ แติ่กั็อาจจะม่ปริมาณโซึเด้่ยมท่�เติิมมาจากักัารผลิติมากักัวั่า
เน้�อสัติวั์สด้กั็เป็นได้้
 เมน่แรกัท่�ทำาค้อ ยำไก่แซ่บ ติ้องบอกัก่ัอนว่ัาเมน่น่�เป็นเมน่ท่�ชอบมากั แต่ิแพื้รวัก็ัเล้อกัทานไม่บ่อยนักั เพื้ราะเป็นเมน่ท่�ให้
พื้ลังงานส่ง จากักัารนำาไปทอด้ แติ่ถึ้าใครม่หม้ออบลมร้อนกั็สามารถึนำามาใช้ได้้นะคะ ช่วัยลด้เร้�องพื้ลังงานจากัไชมันไปได้้เยอะเลย 
สำาหรับเมน่น่�แพื้รวัเล้อกันำาไกั่ป๊อบเท่ยมมาเป็นส่วันประกัอบหลักัค่ะ ลองมาด้่ส่วันประกัอบกัันค่ะ

 แพื้รวัหวัังวั่าเมน่ท่�ได้้ลองทำาและนำามาแชร์ จะทำาให้คนท่�กัินมังสวัิรัติิม่ติัวัเล้อกั หร้อม่เมน่ในกัารทำาอาหารท่�หลากัหลายขึ�น
นะคะ ไม่วั่าเราจะกัินมังสวัิรัติิด้้วัยเหติุผลใด้กั็ติาม ควัามเช้�อ หร้อเพื้้�อสุขภัาพื้ แติ่สิ�งท่�ขาด้ไม่ได้้ค้อเราควัรได้้รับคุณค่าทางอาหาร
อย่างครบถึ้วัน เพื้่ยงพื้อติ่อควัามติ้องกัารของร่างกัาย เพื้้�อเสริมสร้างร่างกัายให้แข็งแรง ม่สุขภัาพื้ด้่ 
สุด้ท้ายน่�ขอให้ม่ควัามสุขกัับทำาและกัารทานอาหารมังสวัิรัติินะคะ สวััสด้่ค่ะ
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 สวัสัด้ท่า่นผ่อ่้าน @Rama ทกุัท่านค่ะ ยา่งเขา้ปลายฝนต้ินหนาวัแล้วั แต่ิปฏิเิสธไมไ่ด้้วัา่ปรมิาณนำ�าฝนในฤด่้ท่�ผา่นมาทำาให้
ปรมิาณนำ�าบนพื้้�นด้นิในติอนน่�มม่ากัมายมหาศาล หลายพ้ื้�นท่�ในประเทศไทยประสบปญัหานำ�าท่วัมในหลายพ้ื้�นท่�แลว้ั หรอ้ปลายปี 
2565 เราจะส่งท้ายปีด้้วัยนำ�าท่วัมใหญ่ท่�จะเกัิด้ขึ�นอ่กัครั�งในประเทศไทย ซึึ�งท่�ผ่านมาตัิ�งแต่ิสร้างกัรุงรัตินโกัสินทร์ ประเทศม่

ส่่งท้้ายปีี 2565 ฤ น้ำำ�าท้่วมใหญ่่
จะเกิิดขึ้้�น้ำอีีกิครั้้�งหน้ำ้�งใน้ำ ปีรั้ะเท้ศไท้ย

 • พ.ศ. 2328 
 สำาหรับเหติุกัารณ์นำ�าท่วัม (ใหญ่) ครั�งแรกัซึึ�งม่ปรากัฏิอย่่ในบันทึกั
นั�น เกัิด้ขึ�นในรัชกัาลท่� 1 เม้�อเด้้อนธันวัาคม พื้.ศ. 2328 หลังจากัสร้าง
กัรงุรตัินโกัสินทรเ์สรจ็ไมน่านนักั ในจด้หมายเหตุิท่�คน้พื้บเล่าอทุกัภัยัครั�งนั�น
ทำาให้ระด้ับนำ�าท่�สนามหลวังลึกัถึึง 8 ศอกั 10 นิ�วั นักัวัิชากัารและนักัเข่ยน
ด้า้นประวัตัิศิาสติร์สนันิษฐิานสาเหตุิท่�นำ�าลกึัขนาด้นั�นว่ัาอาจเป็นเพื้ราะสนาม
หลวังในช่วังเวัลานั�นยังเป็นท่�ลุ่ม ขณะท่�สภัาพื้ของพื้ระบรมมหาราชวัังกั็ม่
สภัาพื้นำ�าท่วัมท้องพื้ระโรง ระด้ับนำ�าท่�ท่วัมพื้ระท่�นั�งจักัรพื้รรด้ิพื้ิมานวััด้ได้้ 4 
ศอกั 8 นิ�วัท่เด้่ยวั

 • พ.ศ.2374 
 ในรัชกัาลท่� 3 นำ�าท่วัมเด้้อนพื้ฤศจิกัายนคราวัน่�นำ�าท่วัมทั�วัพื้ระราช
อาณาจักัร และมากักัวั่าปี พื้.ศ. 2328

 • พ.ศ. 2485
 เป็นอ่กัครั�งท่�หลายพื้้�นท่�ในกัรุงเทพื้ฯ ติ้องใช้เร้อเป็นพื้าหนะในกัาร
เด้ินทาง นำ�าท่วัมบริเวัณลานพื้ระบรมร่ปทรงม้า ส่งถึึง 1.50 เมติร และท่วัม
นานถึึง 3 เด้้อน รวัมถึึงพื้้�นท่�สำาคัญอ่กัหลายแห่ง เช่น สถึาน่รถึไฟุหัวัลำาโพื้ง 
ถึนนเยาวัราช อนสุาวัรย่ป์ระชาธปิไติย ภัเ่ขาทอง ถึนนราชด้ำาเนนิ อนสุาวัรย่์
ชัยสมรภั่มิ พื้ระท่�นั�งอนันติสมาคม เป็นติ้น สถึิติิส่วันหนึ�งจากัระด้ับนำ�า
หน้ากัองรังวััด้ท่�ด้ินธนบุร่ ระด้ับนำ�าส่ง 2.27 เมติร นับเป็นเหติุกัารณ์นำ�าท่วัม
ท่�รนุแรงท่�สดุ้ในประวัตัิศิาสติร์กัอ่นท่�จะมก่ัารสร้างเข้�อนขนาด้ใหญ่อย่างเข้�อน
ภั่มิพื้ล และเข้�อนสิริกัิติิ� เพื้้�อมากัักัเกั็บนำ�า 

 • พ.ศ.2526 
 นำ�าท่วัมในปีน่�ม่สภัาพื้รุนแรงมากั เน้�องจากัพื้ายุด้่ เปรสชัน 
2 ล่กั พื้ัด้ผ่านเข้ามายังประเทศไทย ส่งผลให้เกัิด้ฝนติกัหนักัจนเข้�อนและ
อา่งเกับ็นำ�าท่�รองรบัปรมิาณนำ�าฝนรบัไมไ่หวั จนเกิัด้เปน็นำ�าท่วัมในหลายพ้ื้�นท่�
ของภัาคเหน้อ อ่สาน และติะวัันออกั รวัมเป็นหลังคาบ้านเร้อนท่�พื้ักัอาศัย
กัวัา่ 5,000 หลัง จากันั�นเกัดิ้นำ�าทะเลหนนุ นำ�าทว่ัมเขา้ กัรงุเทพื้มหานครและ
ปริมณฑ์ล เกัิด้นำ�าท่วัมขัง รถึยนติ์ไม่อาจจะสัญจรวัิ�งได้้ติามปกัติิ
 

นำ�าท่วัมใหญ่หลายต่ิอหลายครั�ง วัันน่� @Rama จึงขอรวับรวัมเหตุิกัารณ์
นำ�าท่วัมใหญ่ท่�สำาคัญของประเทศไทยจากัอด้่ติถึึงปัจจุบันมาให้ผ้่อ่านได้้
ทราบกัันโด้ยสังเขปค่ะ

นำ�าท่วัมกัรงุเทพื้ฯ พื้.ศ. 2485 / ท่�มาของภัาพื้: silpa-mag

ปี 2485 นำ�าท่วัมไปเก้ัอบทั�วักัรงุเทพื้ฯ 
/ ท่�มาของภัาพื้: silpa-mag

หวััลำาโพื้งปี 2485 มท่ั�งรถึไฟุ และเร้อพื้าย 
(ภัาพื้จากั “ประมวัลภัาพื้เหติกุัารณ์นำ�าท่วัม 

พื้ทุธศกััราช 2485”) / ท่�มาของภัาพื้: silpa-mag

ท่�มาของภัาพื้:  งานประชาสมัพัื้นธ์ เทศบาลติำาบลคำานำ�าแซึบ 
ประวัตัิศิาสติร์ชาติไิทยและข่าวัสาร
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 • พ.ศ.2554
 อุทกัภััยในประเทศไทย พื้.ศ. 2554 หร้อท่�เร่ยกักัันวั่า มหาอุทกัภััย เป็นอุทกัภััยรุนแรงท่�ส่งผลกัระทบติ่อบริเวัณลุ่มแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยาและลุ่มแม่นำ�าโขง เริ�มติั�งแติ่ปลายเด้้อนกัรกัฎาคมและสิ�นสุด้เม้�อวัันท่� 16 มกัราคม พื้.ศ. 2555 ม่ราษฎรได้้รับผลกัระทบ
กัวั่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกัประเมินม่ลค่าควัามเส่ยหายส่งถึึง 1.44 ล้านล้านบาท อุทกัภััยครั�งน่�ถึ่กักัล่าวัขานวั่าเป็น “อุทกัภััย
ครั�งร้ายแรงท่�สุด้ทั�งในแง่ของปริมาณนำ�าและจำานวันผ่้ได้้รับผลกัระทบ”

 3 ปีัจจ้ยเกิิดอีุท้กิภั้ยปีี 2554
 1. ปีัจจ้ยธรั้รั้มชาติิ :
  - พื้ายุปี 2554 ประเทศไทยได้้รับอิทธิพื้ลจากัพื้ายุทั�งหมด้ 5 ล่กั เริ�มจากัเด้้อนมิถึุนายนจนถึึงเด้้อนติุลาคม
  - นำ�าในเข้�อนและปริมาณนำ�าไหลลงอ่างเกั็บนำ�าเข้�อนภั่มิพื้ลและเข้�อนสิริกัิติิ� ส่งสุด้เป็นประวััติิกัารณ์ ขณะท่�กัารระบาย
นำ�าทำาไม่ได้้เพื้ราะพื้้�นท่�ท้ายเข้�อนม่นำ�าท่วัม
  - นำ�าทะเลหนนุในช่วังปลายเด้อ้นตุิลาคมถึึงกัลางพื้ฤศจกิัายน เกิัด้ภัาวัะนำ�าทะเลหนนุส่งบรเิวัณอ่าวัไทยทำาให้กัารระบาย
นำ�าเป็นไปได้้ช้า

 2. ปีัจจ้ยท้างกิายภัาพ :
  - พื้้�นท่�ป่าไม้ซึึ�งเป็นแหล่งกัักัเกั็บนำ�าติามธรรมชาติิลด้ลง
  - ระบบระบายนำ�าของกัรุงเทพื้มหานครม่ปัญหา ค้อ ศักัยภัาพื้กัารป้อนนำ�าเข้าส่่ระบบส่บและอุโมงค์ระบายนำ�าไม่สมดุ้ล
กัับศักัยภัาพื้ของระบบส่บและอุโมงค์
  - สะพื้านหลายแห่งท่�ม่ติอม่อขนาด้ใหญ่ขัด้ขวัางทางนำ�า
  - สิ�งปล่กัสร้างรุกัลำ�าลำานำ�าขัด้ขวัางกัารระบายนำ�า โด้ยเฉีพื้าะในพ้ื้�นท่�กัรุงเทพื้ฯ เช่น คลองเปรมประชากัรและคลอง
ลาด้พื้ร้าวั

 3. ปีัจจ้ยด้าน้ำกิารั้บรั้ิหารั้จ้ดกิารั้น้ำำ�า :
  - พื้้�นท่�หน่วังนำ�าในภัาคเหน้อติอนล่าง เช่น บึงบอระเพื้็ด้ ขาด้กัารด้่แลและถึ่กัรุกัลำ�า ทำาให้ควัามจุนำ�าลด้ลง
  - กัารผันนำ�าออกัทางฝั�งติะวัันออกัและฝั�งติะวัันติกัของแม่นำ�าเจ้าพื้ระยาเป็นไปอย่างไม่เติ็มศักัยภัาพื้
  - คลองระพื้่พื้ัฒน์ไม่สามารถึผันนำ�าเข้าทุ่งติะวัันออกัได้้ 
 จากัปัจจัยทั�งหมด้น่� ทำาให้ระหวั่างเด้้อนกัรกัฎาคมถึึงพื้ฤศจิกัายน 2554 ม่กัารประกัาศเป็นพื้้�นท่�ภััยพื้ิบัติิกัรณ่ฉีุกัเฉีินรวัม
ทั�งสิ�น 65 จังหวััด้ ม่ผ่้เส่ยช่วัิติ 657 ราย ส่ญหาย 3 คน ประชาชนเด้้อด้ร้อนกัวั่า 4 ล้านครัวัเร้อนหร้อราวั 13.4 ล้านคน บ้านเร้อน
เส่ยหายทั�งหลัง 2,329 หลัง บ้านเร้อนเส่ยหายบางส่วัน 96,833 หลัง พื้้�นท่�กัารเกัษติรได้้รับควัามเส่ยหาย 11.2 ล้านไร่

ส่้ญ่ญ่าณความเส่ี�ยงใน้ำปีรั้ะเท้ศไท้ยท้ี�ปีี 2565 จะเผชิญ่อีุท้กิภั้ย ม่ด้ังน่�

 • ค่าด้ชน้ำีชี�ว้ดอีุณหภัูมิผิวน้ำำ�ามหาส่มุท้รั้ ONI
      ค่าด้ัชน่ช่�วััด้อุณหภั่มิผิวันำ�าในมหาสมุทรแปซึิฟุิกัแนวัเส้นศ่นย์ส่ติร ติั�งแติ่เด้้อนสิงหาคม 2563 เริ�มบ่งช่�ภัาวัะลาน่ญามาติ่อ
เน้�อง ซึึ�งม่ควัามหมายวั่าอุณหภั่มิผิวันำ�ามหาสมุทรม่แนวัโน้มลด้ลงติำ�ากัวั่าปกัติิ ส่งผลให้ปริมาณฝนเกัิด้ขึ�นมากักัวั่าปกัติิ ทั�งน่� ข้อม่ล
ด้ัชน่ฯ ล่าสุด้ เม้�อเด้้อนเมษายน 2565 อย่่ท่� -1.1 แสด้งถึึง ภัาวัะลาน่ญาในระด้ับปานกัลาง

สภัาพื้บรเิวัณแยกัอรณุอมัรนิทร์ / ท่�มาของภัาพื้: AFP สนามบนิด้อนเมอ้งเป็นอ่กัสถึานท่�ท่�ได้้รับผลกัระทบ
อย่างหนักั / ท่�มาของภัาพื้: AFP

ทหารนำารถึหุม้เกัราะออกัมาใช้ /
ท่�มาของภัาพื้: GETTY IMAGES

Camera
Diary นันทิติา จุไรทัศน่ย์
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 • คาดกิารั้ณ์ปีรั้ิมาณน้ำำ�าฝน้ำใน้ำปีรั้ะเท้ศ
      ในปี 2565 ม่แนวัโน้มปริมาณนำ�าฝนมากักัวั่าระด้ับปกัติิ 3%  ซึึ�งเป็นปริมาณท่�ติำ�ากัวั่าปี 2564 แติ่ปริมาณนำ�าฝนท่�มากักัวั่า
ปกัติิจะเติิมปริมาณนำ�าในเข้�อนให้ส่งขึ�น

 • ปีรั้ิมาณน้ำำ�าใน้ำเขึ้่�อีน้ำขึ้น้ำาดใหญ่่และอี่างเกิ็บน้ำำ�าขึ้น้ำาดกิลาง
      ช่วังสิ�นเด้อ้นพื้ฤษภัาคม 2565 ปรมิาณนำ�าทั�งหมด้ในเข้�อนขนาด้ใหญ่อย่่ท่� 56.5% ซึึ�งเป็นระดั้บนำ�าท่�ส่งสุด้ในรอบ 3 ปี และ
ส่งกัวั่าปี 2554 (ปีท่�เกัิด้นำ�าท่วัมใหญ่) ท่�ม่ปริมาณนำ�าอย่่ท่� 55% 

 • ปีรั้ิมาณพายุ
      กัรมอุติุนิยมวัิทยาคาด้วั่าประเทศไทย ในปี 2565 จะเผชิญพื้ายุหมุนเขติร้อนจำานวัน 2 ล่กั โด้ยเคล้�อนท่�ผ่านภัาคติะวััน
ออกัเฉี่ยงเหน้อและภัาคเหน้อ อย่างไรกั็ติาม สถึิติิปริมาณพื้ายุท่�เคล้�อนติัวัเข้าส่่ประเทศไทยย้อนหลังพื้บวั่ามาติรฐิานเฉีล่�ยอย่่ท่� 3 
ล่กัติ่อปี และในช่วัง 5 ปีท่�ผ่านมาเฉีล่�ยท่� 2.6 ล่กั

 • อีิท้ธิพลขึ้อีงพายุ 
      นอกัจากัปริมาณพื้ายุแล้วั ยังเผชิญควัามเส่�ยงจากัอิทธิพื้ลของพื้ายุ ท่�ถึึงแม้จะไม่ได้้เข้าส่่ประเทศไทยโด้ยติรง แติ่อาจจะ
สลายติัวัในบริเวัณประเทศเพื้้�อนบ้านหร้อเปล่�ยนทิศทางเข้าส่่ประเทศไทยได้้ สะท้อนจากัค่าด้ัชน่สมุทรศาสติร์ท่�เกั่�ยวัข้องโด้ยม่
แนวัโน้มจะม่ค่าเป็นลบติ่อเน้�องถึึงสิ�นปี สะท้อนถึึงปริมาณฝนท่�จะติกัในประเทศเพื้้�อนบ้านและเข้าส่่ไทยมากัขึ�น

ส่ถาน้ำกิารั้ณ์ท้ี�น้ำ่าจ้บติามอีงและเฝ้ารั้ะว้ง
      อย่างไรกั็ติาม ปลายปี 2565 น่�ยังม่อ่กัหลายสัญญาณควัามเส่�ยงท่�ควัรจับติามอง เช่น ภัาวัะนำ�าทะเลหนุน หร้อปริมาณนำ�า
ในแม่นำ�าโขงท่�ส่งขึ�น ฉีะนั�นเราควัรติิด้ติามข่าวัสารอย่่เสมอ เพื้้�อไม่ให้พื้ลาด้กัารเติ้อนภััย และหล่กัเล่�ยงควัามเส่ยหายจากัอุทกัภััย
ให้ได้้มากัท่�สุด้ค่ะ

เอลนีโญ - ลานีญา : ปัรากฏิการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภ้อากาศของโลก
 หลายคนคงเคยได้้ยนิช้�อของ “เอลนโ่ญและลานญ่า” (El Niño , La Niña ) กันัมาบ้างแล้วั แต่ิยงัคงสบัสนกับัปรากัฏิกัารณ์
ด้ังกัล่าวัวั่าม่ผลกัระทบติ่อสภัาพื้ภั่มิอากัาศของโลกัอย่างไรบ้าง
    โด้ยปกัติแิล้วัในมหาสมุทรแปซึฟิุกิัหรอ้มหาสมุทรท่�กัั�นระหว่ัางทวัป่เอเช่ยและทวัป่อเมริกัา มก่ัระแสลมหรอ้เรย่กัวัา่ลมคา้ 
(Trade winds) ซึึ�งพื้ัด้จากัด้้านติะวัันออกัของมหาสมุทรแปซึิฟุิกัไปยังด้้านติะวัันติกัของมหาสมุทรแปซึิฟุิกั ซึึ�งทำาให้กัระแสนำ�าอุ่น
ไหลจากัอเมริกัาใติ้มายังประเทศอินโด้น่เซ่ึย ด้้วัยเหตุิน่�จึงให้เกัิด้ฝนติกัในภ่ัมิภัาคเอเช่ยติะวัันออกัเฉี่ยงใติ้ อย่างไรกั็ติาม ด้้วัย
ปรากัฏิกัารณ์ เอลน่โญและลาน่ญา จะทำาให้กัระแสลมและกัระแสนำ�าอุ่นท่�กัล่าวัมานั�นเกัิด้ควัามแปรปรวัน ส่งผลให้เกัิด้ภัาวัะแห้ง
แล้งและฝนติกัหนักั ติามลำาด้ับ
ปัรากฏิการณ์ เอลนีโญ
 เกัิด้จากักัระแสลมม่กัำาลังอ่อนและเปล่�ยนทิศทางพื้ัด้จากัด้้าน
ติะวัันออกัของมหาสมุทรแปฟุิซึิกัไปด้้านติะวัันติกัของมหาสมุทรแปฟุิซึิกั ทำาให้
กัระแสนำ�าอุ่นไหลไปยังทวั่ปอเมริกัาใติ้แทน ด้้วัยเหติุน่�ภ่ัมิภัาคเอเช่ยติะวัันออกั
เฉี่ยงใติ้และออสเติรเล่ยขาด้ฝนและเกัิด้ควัามแห้งแล้ง แติ่ชายฝั�งของทวั่ป
อเมริกัาใติ้กัลับม่ฝนติกัเพื้ิ�มมากัขึ�น
ปัรากฏิการณ์ ลานีญา 
 เกัิด้จากักัระแสลมพื้ัด้จากัด้้านติะวัันออกัของมหาสมุทรแปซึิฟุิกั
มายังด้้านติะวัันติกัของมหาสมุทรแปซึิฟุิกัติามเด้ิม แติ่กัระแสลมม่ควัามรุนแรง
มากักัวั่าปกัติิ ทำาให้กัระแสนำ�าอุ่นไหลมายังภั่มิภัาคเอเช่ยติะวัันออกัเฉี่ยงใติ้
มากัขึ�น สง่ผลใหภ้ัม่ภิัาคเอเชย่ติะวันัออกัเฉีย่งใติแ้ละออสเติรเล่ยมร่ะด้บันำ�าทะเล
สง่ขึ�นและฝนติกัหนักัมากักัว่ัาปกัติ ิในทางติรงข้ามก็ัเกัดิ้ภัาวัะควัามแห้งแล้งติาม
แนวัชายฝั�งทวั่ปอเมริกัาใติ้

ขอขอบคุณข้อม้ลจาก
https://www.silpa-mag.com/history/article_33973
https://news.trueid.net/detail/WAoQ8vrPO1bp
https://www.bbc.com/thai/58992279
https://www.tqm.co.th/blog/ย้อนรอยนำ�าท่วัมครั�งใหญ่/

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/june22/la_nina.htm
https://www.bbc.com/thai/articles/c13xz00lzpzo
https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=3312&lang=TH
https://www.tqm.co.th/blog/%นำ�าท่วัมไทย2565/20



 คำาถึามเกั่�ยวักัับ อากัารผลข้างเค่ยง กัับ อากัารแพื้้ยา วั่าม่ควัามเหม้อนหร้อแติกัติ่างกัันหร้อไม่ 
เป็นคำาถึามท่�หลายคนคงจะสงสัย ฉีบับน่�คอลัมน์ Rama RDU ม่คำาติอบมาฝากักัันค่ะ

 ติารางน่�จะแสด้งให้เห็นถึึงอากัารแพื้้ยา และอากัารข้างเค่ยง ซึึ�งเป็นอากัารไม่พื้ึงประสงค์จากัยา

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction)
แพ้ยา (drug allergy) อาการข้้างเคียง (side effect)t)

กลไกการเกิด เป็นปฏิิกัิริยาท่�เกิัด้จากัภั่มิคุ้มกัันของ
ร่างกัาย

เป็นปฏิิกัิริยาไม่พึื้งประสงค์ท่�เกิัด้จากั
ฤทธิ�ทางเภัสัชวัิทยาของยา

คาดเดาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไม่สามารถึคาด้เด้าได้้
สามารถึคาด้เด้าได้้จากัเภัสัชวัิทยา
ของยา

โอกาสพบ พื้บได้้น้อย พื้บได้้บ่อย

ความสัมพันธ์กับข้นาดยา ควัามรุนแรงมักัไม่สัมพื้ันธ์ขนาด้ยา
ควัามรุนแรงของอากัารสัมพื้ันธ์กัับ
ขนาด้ยา

ตัวอย่างอาการแสดง
Rash: ผ้�นคัน ผิวัลอกัแสบไหม้
Angioedema: ปากับวัม ติาบวัม 
Respiratory compromise: หายใจ
ไม่สะด้วักั

คล้�นไส้ อาเจ่ยน ท้องเส่ย เวั่ยนศ่รษะ 
ง่วังซึึม

 อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction: ADR) ค้อ เหติุกัารณ์ไม่พื้ึง
ประสงค์ใด้ ๆ  ท่�เกั่�ยวัข้องกับักัารใช้ยาของผ้่ป่วัย ซึึ�งครอบคลมุถึงึอากัารข้างเคย่งจากัยา (side effect) 
และ กัารแพื้้ยา (drug allergy) 

 อาการข้้างเคียงจากยา (side effect) คอ้ เหติกุัารณ์ไม่พื้งึประสงค์จากักัารใช้ยาในขนาด้
ปกัติิ เช่น รับประทานยา chlorpheniramine แล้วัเกัิด้อากัารง่วังซึึม รับประทานยา amoxicillin 
หร้อ clavulanate แล้วัเกัิด้อากัารท้องเส่ย

 การแพ้ยา (drug allergy) ค้อ เหติุกัารณ์ไม่พื้ึงประสงค์ท่�เกัิด้จากัระบบภั่มิคุ้มกัันของ
ร่างกัายท่�กัระทำาติ่อยา ไม่สามารถึคาด้กัารณ์ได้้ล่วังหน้าวั่าจะแพื้้ยาติัวัใด้ เช่น รับประทานยาแล้วัม่
ผ้�นขึ�นท่�ผิวัหนัง ปากับวัม ติาบวัม หายใจติิด้ขัด้

 หากัม่อากัารด้ังกัล่าวัข้างติ้นจากักัารรับประทานยา สามารถึปรึกัษาเภัสัชกัร หร้อโรงพื้ยาบาลใกัล้บ้านของท่าน

Rama
RDU ภัญ.นันทพื้ร เล็กัพื้ิทยา 

งานเภัสัชกัรรมคลินิกั ฝ่ายเภัสัชกัรรม
คณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ 
มหาวัิทยาลัยมหิด้ล
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Giving
and Sharing ม่ลนิธิรามาธิบด้่ฯ





	 จรงิครบั	
 เม้�อเรารับประทานอาหารหวัานเข้าไปนำ�าติาลในเล้อด้กั็จะส่งขึ�น แติ่วั่าจริง ๆ ไม่ใช่แค่นำ�าติาลอย่างเด้่ยวั อาหาร
จำาพื้วักั ข้าวั แป้ง นำ�าติาล เผ้อกั มัน อาหารพื้วักัน่�กัินเข้าไปกัลายเป็นนำ�าติาลหมด้เลย เม้�อนำ�าติาลในเล้อด้ส่งขึ�น นำ�าติาลจะ
ไปทำาปฏิิกัิริยากัับอวััยวัะติ่าง ๆ  ทั�วัร่างกัาย อาทิ หัวัใจ ติา ไติ และท่�สำาคัญค้อผิวัหนัง เม้�อนำ�าติาลไปทำาปฏิิกัิริยากัับผิวัหนัง 
ชั�น Collagen ชั�นใติ้ผิวัหนังกั็จะเส้�อมสภัาพื้ไป ทำาให้หน้าแกั่เร็วั

 นำ�าติาลม่หลายกัลุ่ม ท่�ด้่ด้ซึึมได้้เร็วัส่วันใหญ่จะเป็นพื้วักัท่�อย่่ในนำ�าหวัาน หร้อวั่าอย่่ในผลไม้ เช่น นำ�าติาลกัล่โคส 
ซึ่โครส ฟุรักัโทส พื้วักัน่�จะด้่ด้ซึึมค่อนข้างเร็วั เพื้ราะฉีะนั�นไม่ใช่แค่นำ�าติาลเพื้่ยงอย่างเด้่ยวั ผลไม้เองกั็ม่นำ�าติาลส่ง นำ�าหวัาน
ต่ิาง ๆ  กัม่็นำ�าติาลสง่ อาหารจำาพื้วักัแป้งถึงึแม้ว่ัานำ�าติาลจะขึ�นไม่เรว็ักัต็ิาม แต่ิว่ัาร่างกัายกัเ็ปล่�ยนกัลายเป็นนำ�าติาลได้้สุด้ท้าย
เหม้อนกััน เพื้ราะฉีะนั�นพื้วักัน่�ติัวัร้ายทั�งหมด้เลย

 ขอ้สรุป	หากัติ้องกัารให้เป็นหนุ่มสาวัไปนาน ๆ  กัารรับประทานอาหารแบบทางสายกัลางด้่ท่�สุด้ เปร่�ยวั หวัาน 
มัน เค็ม กัินได้้ทั�งหมด้ แติ่ควัรรับประทานพื้อประมาณ ไม่รับประทานอาหารหวัานเยอะเกัินไป ไม่รับประทานอาหารมัน
เยอะเกัินไป และไม่รับประทานอาหารเค็มเยอะเกัินไป

Believe It
or Not ? อ. นพื้.สิระ กัอไพื้ศาล 

สาขาวัิชาโรคติ่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึึม 
ภัาควัิชาอายุรศาสติร์ 

คณะแพื้ทยศาสติร์โรงพื้ยาบาลรามาธิบด้่ 
มหาวัิทยาลัยมหิด้ล
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 Hello! สวััสด้่ค่ะ ท่านผ่้อ่าน @Rama ท่�รักัทุกัท่าน

 สำาหรับเด้อ้นติลุาคม (October: ɒkˈtəʊbə(r)) ม่วันัสำาคญัคอ้ วันัผ่ส้ง่อายสุากัล  หรอ้ International Day of Older 
Persons (ˌɪntəˈnæʃnəl deɪ əv əʊldə (r) ̍ pɜːsnz) ติรงกับัวันัท่� 1 ติลุาคมของทุกัปี โด้ยองค์กัารสหประชาชาติ ิ(The United 
Nations: ðə juˌnaɪtɪd ˈneɪʃnz)  ได้้ให้ควัามหมายคำาวั่า ผ่้ส่งอายุ ค้อ บุคคลท่�ม่อายุติั�งแติ่ 60 ปี ขึ�นไปทั�งชายและหญิง เพื้้�อ
แสด้งให้เห็นถึึงคุณค่าของผ่้ส่งอายุ ท่�ได้้สร้างสรรค์สิ�งติ่าง ๆ ให้กัับสังคมติั�งแติ่อด้่ติจนถึึงปัจจุบัน 

 ในโอกัาสท่�เล่มน่�เราให้สำาคัญกัับเหล่า ส.วั. (ผ่้ส่งวััย) มาด้่กัันวั่า ศัพื้ท์ภัาษาอังกัฤษท่�เรามักัสับสนในกัารใช้อย่าง 
older กัับ elder ติลอด้จนศัพื้ท์ท่�เกั่�ยวักัับควัามแกั่ (พื้่ด้เบา ๆ กั็เจ็บอ่ะนะ) วั่าจริง ๆ แล้วั เค้าใช้กัันยังไงกัันแน่นะ ?

 อย่างแรกัสุด้เลย คำาท่�เราคุ้นเคยกัันอย่าง older (əʊldə (r)) และ elder (ˈeldə(r)) ติ่างเป็นคำาคุณศัพื้ท์ (adjec-
tive) ท่�แปลวั่า แกั่กัวั่า/ ม่อายุมากักัวั่า เหม้อนกัันแติ่ใช้ขยายคำานามในกัรณ่ท่�ติ่างกััน โด้ย old (əʊld) เป็นคำาคุณศัพื้ท์แปล
วั่า แกั่ เกั่า ใช้ได้้ทั�งกัับคน สัติวั์ และสิ�งของ สถึานท่� และกัรณ่ทั�วัไปอ้�น ๆ  ส่วันคำา Superlative หร้อ คำาคุณศัพื้ท์ขั�นกัวั่าของ 
old ค้อ older แปลวั่า แกั่กัวั่า ในกัาร “เปัรียบเทียบเชิงของอายุ” วั่า อะไรมากั่อน มาหลัง ซึึ�งใช้ได้้ทั�งกัับคน สัติวั์ สิ�งของ 
และสถึานท่� (และกัรณ่ทั�วัไป) อย่างเช่นคำานามวั่า older brother, older sister ซึึ�งส้�อในบริบทท่�หมายควัามวั่าคน ๆ นั�น 
เกัิด้กั่อนและแกั่กัวั่า 

 ส่วันคำาวั่า elder เป็นคำาคุณศัพื้ท์ท่�ม่ด้้วัยติัวัของเค้าเอง ไม่ได้้เป็น superlative ของศัพื้ท์คำาใด้ แปลวั่าแกั่กัวั่าในเชิง
อาย ุแติจ่ะใชกั้ับคนเทา่นั�น ไมส่ามารถึใชก้ับัสตัิวั ์สิ�งของ และสถึานท่�ได้น้ะคะ กัารใชค้ำาวัา่ elder กับัคน จะม ่sense ของกัาร
แสด้งควัามเคารพื้ปนอย่่ด้ว้ัย ยกัตัิวัอยา่ง เวัลาพื้ด่้ถึงึพ่ื้�ชาย พื้่�สาวั ควัรใชค้ำาวัา่ elder brother และ elder sister จะให้ควัาม
ร่้สึกัเคารพื้ผ่กัพื้ันมากักัวั่า older brother และ older sister (ซึึ�งจะให้ควัามร่ส้กึัส้�อถึงึพื้่�น้องท่�เกัดิ้ก่ัอนเท่านั�น) นอกัจากัน่� 
elder ยงัสามารถึใช้เป็นคำานามได้้ด้้วัย จะหมายถึงึ คนท่�แก่ักัว่ัา หร้อ ผ้่มอ่ายุมากักัว่ัาท่�ได้้รับควัามเคารพื้นับถ้ึอ ด้งันั�น ในป้าย
ต่ิาง ๆ  จงึไม่ควัรใช้คำาว่ัา elder หรอ้ older เด้่�ยวั ๆ  เพื้ราะมนัอาจหมายถึงึแค่ คนท่�แก่ักัว่ัาในแง่ของอายุ แติ่ไม่ได้้หมายควัาม

ส้�อถึึงกัารเป็น “ผู้้้ส้งอายุ” ท่�เราหมายถึึงเป็นคุณป่่คุณย่า
คุณติาคุณยาย ด้ังนั�น ถึ้าเป็นป้ายหน้าห้องนำ�า ค้อ 
ห้องนำ�าคนแกั่ ใช้คำาวั่า For elderly people น่าจะ
ส้�อควัามได้้ติรงกัับภัาษาไทยหมายถึึงห้องนำ�าสำาหรับ
คนแกั่ ผ่้ส่งอายุมากักัวั่าค่ะ
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 ด้ังนั�น ในภัาษาอังกัฤษ คำาท่�หมายถึึงผ่้ส่งอายุเป๊ะ ๆ เลย ค้อ elderly people (ˈeldəli ˈpiːpl) หร้อ the elderly 
(ðə ̍ eldəli) แติ่กั็ใช้ศัพื้ท์อ้�น ๆ  ในควัามหมายเด้่ยวักัันด้้วัย ยกัติัวัอย่าง senior citizens (ˈsiːniə(r) ̍ sɪtɪznz) หร้อ seniors 
(ˈsiːniə(r)z) ซึึ�งเป็นคำาศัพื้ท์ท่�ยกัย่องให้เกั่ยรติิมากัขึ�นไปอ่กั (คำาวั่า senior ยังสามารถึใช้เป็นคำานาม แปลวั่า รุ่นพื้่� หร้อ 
ผ่้อาวัุโส หร้อ ใช้เป็นคำาคุณศัพื้ท์นำาหน้านามท่�แปลวั่า ซึึ�งอาวัุโสได้้ อย่างศัพื้ท์ท่�เรามักัจะเห็นเร่ยกัติำาแหน่งบริหารติ่าง ๆ ท่�ม่

คำาวัา่อาวัโุสติอ่ทา้ยวัา่ senior + noun เชน่คำาวัา่ Senior Manager ผ้่จดั้กัารอาวัโุส Senior 
Executive ผ่บ้รหิารอาวัโุส เปน็ติน้ นอกัจากัน่�ยงัมศ่พัื้ทเ์กั ๋ๆ  ท่�ใชก้ับัผ่ส้ง่อายอุ่กั อยา่ง 

retirees (rɪˌtaɪəˈrizː) ซึึ�งหมายถึึงผ่้ท่�อย่่ในวััยเกัษ่ยณ pensioners (ˈpenʃənə(r)
z) ผ่้รับเงินบำานาญ centenarian (ˌsentɪˈneəriən) คนชราท่�ม่อายุเกัินร้อยปี หร้อ
แม้กัระทั�งคำาวั่า old folks (ˌəʊld fəʊks) ซึึ�งเป็นภัาษาลำาลอง เหล่าผ่้เฒ่าทั�งหลาย 

อ้างอิง:
- GRAMMARIST. “Elder, eldest”. [online]. https://grammarist.com/usage/elder-eldest/.
- MERRIAM-WEBSTER DICTIONARIES. “What’s the difference between ‘elder’ and ‘older’?”. 
[online]. https://www.merriam-webster.com/words-at-play/difference-between-elder-eldest-
and-older-oldest#:~:text=Elder%20and%20older%20are%20both,(‘respect%20your%20
elders’).
- Oxford Learner’s Dictionaries. “geriatric”.[online]. https://www.oxfordlearnersdictionaries.
com/definition/english/geriatric_1?q=geriatric

 ทา้ยน่� ขอแถึมศพัื้ท์เพื้ิ�มเติมิท่�เกั่�ยวัข้องซึึ�งเปน็คำาท่�เรามกััจะเจอในวังกัารแพื้ทย์ 
เรามักัพื้บคำาวั่า geriatrics (ˌdʒeriˈætrɪkz) ซึึ�งหมายถึึงสาขาวัิชาเวัชศาสติร์
ผ่้ส่งอายุ ซึึ�งค้อสาขากัารแพื้ทย์ท่�เกั่�ยวัข้องกัับปัญหาและโรคของผ้่ส่งอายุและ
กัารด้แ่ลทางกัารแพื้ทยแ์ละกัารรกััษาผ่ส่้งอาย ุ(ใด้ ๆ  คอ้ คำาน่�ติอ้งใชใ้นรป่พื้หพ่ื้จน์
เติิม s เท่านั�น อย่าเผลอใช้แบบเอกัพื้จน์นะคะ จะหมายถึึงคนแกั่ท่�ให้ควัามร่้สึกั
ในเชิงเหย่ยด้ทันท่) นอกัจากัน่� ยังม่คำาวั่า Aging (สะกัด้แบบ American English) 
หร้อ Ageing (สะกัด้แบบ British English) (ˈeɪdʒɪŋ) ซึึ�งในท่�น่�หมายถึึงกัารแกั่ติัวั 
หร้อม่อายุมากัขึ�น แติ่ไม่ได้้หมายถึึงควัามแกั่ชรา แติ่หมายถึึงกัารเติิบโติ รวัมทั�งหมด้
ติั�งแติ่เด้็กัจนโติเป็นผ่้ใหญ่จนถึึงวััยชรา ค้อ ม่อายุเพื้ิ�มขึ�น หร้อแกั่ขึ�นด้้วัย มักันำาไปเป็นส่วัน
คุณศัพื้ท์ขยายนามติ่าง ๆ อย่างคำาท่�เราคุ้น ๆ กัันช่วังน่� 

 เป็นไงคะ เท่าน่�หลาย ๆ ท่านก็ัน่าจะพื้อเข้าใจวัิธ่กัารใช้ศัพื้ท์เกั่�ยวักัับผ่้ส่งอายุให้
ถึ่กัติ้องเหมาะสมติามบริบทติ่าง ๆ แล้วันะคะ แล้วัไวั้พื้บกัันฉีบับหน้าค่ะ 

Vocab
with Rama น่๋โน โกัอินเติอร์

น่๋นัน สะพื้ายกัล้อง

27




