
Art Of
Working

5 จิตแห่งการงาน
…ลดเครียด
ช่วยงานสำเร็จ

โดยพศิน  อินทรวงค์

DENTAL GUIDE 2022

HEALTHY 
GUY

โดนัท - ภัทรพลฒ์

DOCTOR’S 
TALK 

รีเซตชีวิต 360 องศา
รักษาซึมเศร้า

TRUE
STORY

ผ่าฟันคุด  แต่ไหงเจอถุงน้ำ
โชคดีรักษาด่วน

หยุดปวด  หยุดบวม

ดูวิธีดูแลสุขภาพ
ของ โดนัท-ภัทรพลฒ์ ได้ที่นี่

ตอบทุกเรื่องของฟัน ผุ กร่อน โยก เก เสียว เหลือง มะเร็งช่องปาก
การป้องกัน จัดฟัน แปรงฟัน เลือกยาสีฟัน 

www.goodlifeupdate.com
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Q & A
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
รักษาอย่างไร  หายได้ ไหม

ตอบละเอียดโดย
นายแพทย์สันต์  ใจยอดศิลป์
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24	ชีวจิตพิชิตโรค :  
	 เรื่องเล่าอาหารบำบัดป่วย		
	 จากอาจารย์สาทิส	 อินทรกำแหง
32 WELLNESS CLASS :  
 HOW TO รักษาและฟื้นฟู
	 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	
36 DR. TALK :  
 5 WELLNESS TIPS FOR DEPRESSION 
	 ดูแลสุขภาพ 360 องศา	
	 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้า
38	เปิดห้องหมอสูติ :  
	 การต่อสู้กับมะเร็งตับ	 ตอน 3
46	จากธรรมชาติสู่ตำรับยา :  
	 ยาไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ		
	 กู้วิกฤติลองโควิด (Long COVID)

INTEGRATED
HEALTH CARE

FEATURE

 

8	เรื่องพิเศษ :  
 DENTAL GUIDE “รักษ์ยิ้ม”	
	 สุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรงเพื่อคนทุกวัย
50 HOT TOPIC :  
	 รู้จักกัญชาเพื่อการแพทย์		
	 เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก
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STORY SHARING
54 ON THE COVER :  
 GOOD HEALTH IS WEALTH 
	 โดนัท - ภัทรพลฒ์	 เดชพงษ์วรานนท์
56	ประสบการณ์สุขภาพ :  
 SAY GOODBYE TO WISDOM TEETH 
	 เปิดประสบการณ์ผ่าฟันคุด	
	 และถุงน้ำที่ปลายประสาทในวัย 30+

6	จากบรรณาธิการ			
7	ใบสมัครสมาชิก	
42 SPECIAL REPORT 1 :  
	 เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย	 หรือเป็นโรคไบโพลาร์
60 SPECIAL REPORT 2 :  
	 “ปาฏิหาริย์” และ “บุญกุศลคร้ังย่ิงใหญ่”	 วาระสุดท้ายก่อนจากลา
64	สารจากกูรู :   
 5 HEALTHY TRICKS	 แก้ภาวะไฮโปไกลซีเมีย

LIFESTYLE

HEALTHY MIND & RELAX
40 MIND UPDATE :  
	 5	จิตแห่งการงาน

 
ORGANIC & GREEN 
62 ORGANIC TODAY :  
 LETTER TO ORDINARY FARMERS 
	 จดหมายส่งกำลังใจให้คนทำเกษตรอินทรีย์
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 ทายกันสิคะว่า  อาหารจะอร่อย  ย่อย  และดูดซึมดี  ขึ้นอยู่กับอวัยวะอะไรเป็นสำคัญ
	 แน่นอนว่าต้องเริ่มจาก ฟ ฟัน	 และอวัยวะในช่องปาก	 ดังนั้นการดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงคงอยู่คู่ปากไปจนสูงวัยย่อม 
ทำให้สุขภาพดี	 มีความสุข	 ส่วน ฟ ฟันของใครบอกลาเหงือกไปตั้งแต่อายุยังน้อย	 ก็จะพบปัญหาตามมาอีกร้อยแปด	 ทั้งกิน 
อาหารไม่อร่อย	 ระบบย่อยไม่ดี	 ระบบดูดซึมไม่ดี	 สุขภาพร่างกายโดยรวมก็จะแย่ตามไปด้วย
	 ปักษ์นี้จึงชวนคุณผู้อ่านมาฟิตสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรง	 เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก	 วัยทำงาน	 และวัยผู้สูงอายุ	 รวมไปถึง	 
ผูป้ว่ยตดิเตยีง	 กบั คณุหมอดลุ - นายแพทยส์มดลุย ์ หมัน่เพยีรการ	 ทีส่ำคญั	 มาเจาะลกึไลฟส์ไตลท์ีท่ำใหส้ขุภาพฟนัและชอ่งปาก 
ป่วยที่คุณมองข้าม	 นอกจากสุขภาพฟันแล้ว	 กองบรรณาธิการจะพาผู้อ่านไปเจาะลึกวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกับ   
นายแพทย์สันต์  ใจยอดศิลป์	 ตามด้วยทิปส์ดูแลสุขภาพ 360 องศาสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า	 ที่คนทั่วไปที่อยากมีสุขภาพกายใจดี 
ก็ทำตามได้	 นายแพทย์สุรชา  ลีลายุทธการ พร้อมตอบ
	 และเอาใจคนวัยทำงานกับบทความ 5 จิตแห่งการงานที่จะช่วยเติมไอเดียสร้างสรรค์	 ลดเครียดหนุ่มสาวออฟฟิศ	 โดย 
คุณพศิน อินทรวงค์	 และยังพาไปเจาะลึกตำรับยาไทยที่ใช้ต้านอาการลองโควิดอีกด้วยค่ะ
 เราเชื่อว่าเคล็ดลับด ีๆ ที่กองบรรณาธิการนำมาฝาก  จะช่วยให้คุณผู้อ่านสนุกกับการดูแลสุขภาพทุกวัน

Cheewajit E-Magazine

เฉพาะ NaiinPann www.goodlifeupdate.comCHEEWAJITMEDIA
www.facebook.com/
CheewajitMagazine

วาสนา  พลายเล็ก
บรรณาธิการบริหาร

watsana_pl@amarin.co.th

จากบรรณาธิการ
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Media  Consultant  Manager  ณัฎฐกัญญ์	 วงศ์วิวัฒนา

Media  Consultant  Specialist  ธำรงรัฐ	 เกษะโกมล • ปิยาสวัสดิ์	 วิบูลย์ปิ่น

Coordinator	 วราพร	 ธรรมานนท์	

ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรมโฆษณา	 จิตราวินี	 วิเชียรสรรค์

ศิลปกรรมโฆษณาอาวุโส	 วิภาวรรณ	 จันทรโกศล  

ศิลปกรรมโฆษณา	 วิทวัส	 มีเดช • ธีรภัทร์	 อินทจักร

โฟโต้เอดิเตอร์และรีทัช	 ถิรพันธุ์	 บรรพพงศ์

ศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - มีเดียอาวุโส	 ปรเมษฐ์	 ชูวงศ์เติม

ศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - มีเดีย	 ธราเทพ	 สุนทรเมือง

ผู้จัดการส่วนบริหารรายได	้ กาญจนา	 ชาญจรูญนิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารรายได้อาวุโส	 วิยะดา		จันทร • นรินธร		วงศ์สัมพันธ์เวช

ฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์	 พุทธชาด	 ธเนศวาณิชย์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์	 ชัชฎา	 พรหมเลิศ

ซับเอดิเตอร	์ พิมพา	 จิตตประสาทศีล

แผนกพิสูจน์อักษร	 ปิยพร	 นาคสวาทดิ์ • นิภาดา	 พลายศรี

คอมพิวเตอร	์ อโณทัย	 สุทธิรักษ ์ • สุรัญญา	 ลายโถ

เจ้าของ	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)

ผู้ก่อตั้ง	 ชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ์

ประธานกรรมการ	 เมตตา	 อุทกะพันธุ์

กรรมการผู้อำนวยการใหญ	่ ระริน	 อุทกะพันธุ์	 ปัญจรุ่งโรจน์

กรรมการผู้จัดการใหญ	่ เจรมัย	 พิทักษ์วงศ์ 

รองกรรมการผู้จัดการ	 สรัญ	 ฐิตะวสันต ์

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์	 จุฑามาศ	 สมิตานนท์

สำนักงาน 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)

378	 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 10170

โทรศัพท ์ 0-2422-9999	 ต่อ 4510 (โฆษณา	 ต่อ 4551 - 4554)	 โทรสาร 0-2422-9999	 ต่อ 4545

E-mail: info@amarin.co.th Homepage: http://www.amarin.com

แยกสีและพิมพ์ที่ 

สายธุรกิจโรงพิมพ์	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)

376	 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 10170

โทรศัพท ์ 0-2422-9000,	 0-2882-1010	 โทรสาร 0-2433-2742,	 0-2434-1385

จัดจำหน่ายโดย 

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	 จำกัด	 108	 หมู่ที่ 2	 ถนนบางกรวย - จงถนอม	

ตำบลมหาสวัสดิ์	 อำเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 11130

โทรศัพท ์ 0-2423-9999	 โทรสาร 0-2449-9222, 0-2449-9500 - 1

Homepage: http://www.naiin.com

ติดต่อฝ่ายสมาชิกได้ที่ 0-2423-9889

E-mail: member@amarin.co.th

บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง	 ชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ์ • ดร.สาทิส	 อินทรกำแหง

บรรณาธิการที่ปรึกษา	 นวลจันทร์	 ศุภนิมิตร 

ที่ปรึกษาด้านอาหาร	 ผกา	 เส็งพานิช 

บรรณาธิการบริหาร  วาสนา	 พลายเล็ก

Head  of  Brand  Strategy	 ชวลิดา	 เชียงกูล	

Project  Manager	 ฤทัยรัตน์	 วิทยวิโรจน์

กองบรรณาธิการ	 พรอรุณ	 อินชูเดช

เลขานุการกองบรรณาธิการ	 สมใจ	 สมานวงศ์สถิตย์

Head  of  Digital  Editor  สุนิสา	 สมคิด

กองบรรณาธิการออนไลน์อาวุโส  พีริยา	 อากาศแจ้ง • พรรณิภา	 จำปาดง

อาร์ตไดเร็กเตอร	์ ศรัญ	 ลิจันทร์พร 

ศิลปกรรมอาวุโส	 วันวิสาข์	 หมีเงิน 

ศิลปกรรม	 ธารารัตน์	 มีสัตย์

 

หัวหน้าช่างภาพ	 พีรพันธุ์	 วิจิตรไกรวิน
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โรคฮิตในช่องปากและฟันที่พบบ่อยและต้องเฝ้าระวัง
	 หมอดุลอธิบายว่า
	 “อันดับแรกเลยคือโรคฟันผุ	 คนส่วนใหญ่คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าฟันเป็นรูหรือเป็นจุดดำ  ๆ  นั่นคืออาการฟันผุ	 แต่เรื่องที่คนไข้ 
ทั่วไปไม่ค่อยรู้กันคือ	 รอยผุตรงซอกฟันที่บางกว่าจึงผุค่อนข้างเร็ว	 และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	 ทำให้กว่าจะรู้ตัวฟันก็ผุเข้าไป 
ลึกแล้ว	 ถ้ารู้สึกว่าเสียวฟัน	 แสดงว่าผุถึงเนื้อฟันแล้ว	 หรือถ้าไหมขัดฟันขาดเป็นฝอยออกมาทุกครั้ง	 ก็เป็นสัญญาณว่าฝันผุ 
เข้าไปด้านข้าง
	 “โรคคลาสสิกอีกโรคคือ	 เหงือกอักเสบ	 ปริทันต์อักเสบ	 โบราณเรียกว่ารำมะนาด	 ปริทันต์คือส่วนที่อยู่รอบฟัน	 ได้แก่	 
เหงือก	 คือส่วนเนื้อเยื่อที่เป็นสีชมพู	 รวมทั้งกระดูกที่เป็นเบ้าฟันและเอ็นยึด	
	 “วิธีสังเกตว่าเป็นโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบหรือไม่	 อย่างแรกคือมีกลิ่นปากที่แปรงฟันอย่างไรก็ไม่หายสักที	 หรือรู้สึกว่า 
ฟันสาก ๆ ไม่ลื่น	 เพราะฟันที่แข็งแรงเมื่อเอาลิ้นไปสัมผัสจะรู้สึกเรียบลื่น	 และสาม	 แปรงฟันแล้วเลือดออกเป็นประจำ	 หากมี 
อาการดังกล่าวควรรีบไปพบทันตแพทย์
	 “การมีกลิ่นปากนอกจากเป็นสัญญาณบ่งชี้เป็นโรคฟันผุแล้ว	 ยังอาจไปสัมพันธ์กับการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์แล้วมีกลิ่น 
ขึ้นมา	 ปัจจุบันมีเครื่องตรวจวัดกลิ่นปาก	 วัดลมหายใจเพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
	 “โรคฟันร้าว	 อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเกิดจากความเครียด	 การรับประทานอาหารแข็ง	 เช่น	 ถั่ว	 น้ำแข็ง	 ฯลฯ	 เรื่องนี้เป็น 
คนละประเด็นกับการกัดอาหารแข็ง  ๆ  แล้วเกิดอุบัติเหตุฟันแตกทันที	 แต่เป็นการค่อย  ๆ  ร้าวสะสมมาเรื่อย  ๆ	 เหมือนเราใช้ 
แก้วที่ร้าวอยู่	 เราไม่รู้ว่าวันไหนแก้วจะแตก	 ถือเป็นภัยเงียบ	 2 - 3 ปีหลังมานี้ที่เราเผชิญกับโรคโควิด-19	 ผมพบคนไข้ที่เป็น 
โรคฟันร้าวมากขึ้น
	 “อาการฟันร้าวถ้ารอยร้าวลึกลงไปถึงเนื้อฟัน	 เราจะรู้สึกเสียวฟัน	 แต่ถ้าลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟันก็จะรู้สึกปวดฟัน	 
ถ้าแตกร้าวลึกลงไปถึงรากฟันก็ต้องถอนฟัน	 โดยเฉพาะเมื่ออุดหรือครอบฟันไม่ได้แล้ว”
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การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันคนวัยทำงาน
	 ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของคนวัยทำงานมักเกิดจาก 
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอาหารที่บริโภค	 เช่น	 การบริโภค 
อาหารที่มีน้ำตาลสูง	 ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 รวมทั้งละเลยไม่ใส่ใจการ 
ทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นประจำ		

การดูแลช่องปากและฟันของคนวัยทำงาน  
	 • แปรงฟันอย่างนอ้ยวนัละ 2 ครัง้	 ใชไ้หมขดัฟนัรว่มดว้ยทกุครัง้ 
หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร	 เพื่อลดการสะสมของ 
เชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในช่องปาก
	 • พบหมอฟันทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติในช่องปากหรือฟัน
	 • พบหมอฟันทุก ๆ 6 – 12 เดือน	 เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและ 
ฟัน	 และป้องกันโรคในช่องปากอื่น ๆ
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เรื่อง  กองบรรณาธิการ ภาพ iStock

	 การกินถือเป็นหน่ึงในหลัก 5 เล็กท่ีอาจารย์สาทิส	 อินทรกำแหง	 บรรณา- 
ธิการผู้ก่อตั้งนิตยสาร ชีวจิต ให้ความสำคัญ	 เพราะถ้ากินไม่ดีมีโอกาสป่วยได้	
ดังนั้นเราจึงอยากให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการกิน	 จึงได้คัดสรรบทความ 
ที่อาจารย์สาทิสได้กล่าวถึงอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตมาฝากกัน

เรื่องเล่าอาหารบำบัดป่วย
จากอาจารย์สาทิส	 อินทรกำแหง
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	 ข้อสำคัญข้อแรกที่คุณจะต้องทำอย่างเคร่งครัดก็คือ	 เปลี่ยน 
อาหารเป็นอาหารตามชุดที่ให้ตัวอย่างไว้นี้	 ความสำคัญของอาหารชุด 
ลิฟวิงสตันก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีพิษและไม่มีวันที่จะสร้างพิษให้แก่ 
ร่างกายของคุณอย่างแน่นอน
	 และทำไมจึงให้อาหารชุดเห็ดเป็นตัวเอก	 เรื่องเห็ดชิตาเกะหรือ 
เห็ดหอมชนิดเกรดเอนั้น	 มิได้ผ่านการทดลองจากศูนย์การแพทย์ 
ลิฟวิงสตันมาแห่งเดียวเท่านั้น	 แต่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจาก 
หลายประเทศ	 โดยเฉพาะในญี่ปุ่นนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหาร 
ประจำชาติเหมือนกับของจีน	 ที่ญี่ปุ่นได้มีการทดลองทางยาโดยเข้า 
ห้องแล็บทดลองอย่างจริงจัง	 ปรากฏว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเห็ด 
ชิตาเกะก็คือเอนไซม์ที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดคล่องตัว	 ทำให้การ 
อุดตันหรือการบล็อกของเส้นเลือดหายไปได้	 เช่นเดียวกับก้อนเนื้อ 
ใหม่ ๆ	 จะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ใช่เนื้อร้ายก็ตาม	 เอนไซม์ตัวนี้สามารถ 
สกัดไม่ให้ก้อนเนื้อลุกลาม	 หรือในบางกรณีช่วยให้ก้อนเนื้อเล็กลงได้
	 ในขณะเดียวกันเมื่อใช้เห็ดนี้เป็นทั้งอาหารและเป็นยา	 ก็สามารถ 
ช่วยให้ระบบเลือดระบบเกี่ยวกับหัวใจดีขึ้น	 ยังมีผลของการทดลอง 
ในทางที่ดี	 ซึ่งแม้ว่าบางอย่างจะใช้เป็นข้อยืนยันแน่นอนยังไม่ได้	 แต่ 
ก็ยังสรุปได้ว่าเห็ดชิตาเกะเป็นอาหารที่ดี

	 โดยเหตนุีผ้มจงึเอาเรือ่งเหด็เปน็ตวัเอกในการปฏบิตัติามโปรแกรม  
10 วัน	 ซึ่งเราจะเริ่มตามหลักง่าย ๆ ว่า	 ร่างกายสะสมพิษหรือท็อกชิน 
ไว้เป็นเวลานานและมีพิษอยู่มากมาย	 การใช้เห็ดเป็นอาหารผสมกับ 
การทำดีท็อกซ์จึงเป็นการล้างท็อกซินขั้นต้นซึ่งได้ผลดียิ่ง
	 ประการต่อมา	 เมื่อคุณสามารถควบคุมชีวิตประจำวัน	 ปรับปรุง 
การกิน	 นอน	 ทำงาน	 ออกกำลังกาย	 พักผ่อนของคุณให้ถูกต้อง	 
ก็เท่ากับคุณได้พลิกผันชีวิตหรือเปล่ียนชีวิตใหม่ของคุณได้อย่างแน่นอน
	 และในระยะอาทิตย์แรก	 หลังจากทำดีท็อกซ์ได้  2 -  3 ครั้งแล้ว	 
ผมอยากจะให้คุณเริ่มกินวิตามินประเภทต้านอนุมูลอิสระหรือแอนติ- 
ออกซิแดนต์อย่างละเม็ดหลังอาหารเช้าทุกวัน	 คือ	 วิตามินเอ	 ซี	 ดี	 
อี	 วิตามินพวกน้ีราคาไม่แพง	 และคุณลองกินดูประมาณ 1 เดือนก็พอ
	 นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุด	 อย่าลืมเรื่องการผ่อนคลายร่างกายและ 
สมาธ	ิ มองโลกและชวีติในแงบ่วก	 ใหค้วามรกัความสนใจกบัทกุอยา่ง 
รอบตัวคุณ
	 ทำเพียงแค่นี้ก่อน	 ผมเอาหัวเป็นประกันได้ว่าคุณจะต้องดีขึ้น	 
และรู้สึกว่าชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
 อยา่ลมืเปรยีบเทยีบกอ่นโปรแกรมกบัหลงัโปรแกรมวา่เปน็อยา่งไร 
ด้วยนะครับ 
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5 WELLNESS TIPS
FOR DEPRESSION
ดูแลสุขภาพ 360 องศา

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้า

ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา 
ลี ล า ยุ ท ธก า ร   แพทย์  
ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ 
ชะลอวัย  จบการศึกษา 
แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์  
พระมงกุฎเกล้า  และได้รับ 
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง 
สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย 
จากสถาบัน  American 
Academy of Anti-aging 
& Regenerative Medicine 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา  ลีลายุทธการ  เรียบเรียง ศิริกร  โพธิจักร ภาพ iStock

  ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในสังคมไทยมีมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้น  ผมขอเพิ่มเติมแนวทางดูแลสุขภาพในด้านอื่น  ๆ  
นอกเหนือจากการใช้ยาที่สั่งจ่ายโดยจิตแพทย์
	 เบื้องต้นขอย้ำนะครับว่า	 แนวทางการรักษาหลักมี 2 ส่วน	 คือ	 การใช้ยาต้านเศร้าและการทำจิตบำบัด 
ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์	 ส่วนทิปส์ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้คือแนวทางเสริมสำหรับคนไข้และ 
ครอบครัว	 ส่วนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ป่วยแต่อยากมีสุขภาพจิตดี	 สมองปลอดโปร่ง	 สามารถนำทิปส์ตั้งแต่ 
ข้อที่ 3 เป็นต้นไปไปปรับใช้ได้ด้วยตัวเองครับ
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คุณพศิ น   อิ น ท ร ว ง ค์   
นักแต่งเพลงชื่อดังที่หันมา 
ศึ กษาแล ะปฏิ บั ติ ธรรม 
จ น เ ข้ า ถึ ง แ ก่ น แ ท้ ข อ ง 
พุทธศาสนา  สามารถ 
อธิบายหลักธรรมให้เข้าใจ 
ง่าย  นอกจากเป็นวิทยากร 
บรรยาย ให้ องค์กรและ 
หน่วยงานต่าง  ๆ  แล้ว  ยัง 
เป็นนักเขียนและเจ้าของ 
พ็ อ ก เ ก็ ต บุ๊ ก ข า ยดี อี ก 
หล าย เ ล่ม   เ ข าพ ร้อม 
แบ่ ง ปั น วิ ธี คิ ดที่ ช่ ว ย ให้  
สุขภาพกายและสุขภาพใจ 
แข็งแรงมาฝากกัน

5 จิตแห่งการงาน
เรื่อง พศิน  อินทรวงค์  ภาพ iStock

1. จิตของผู้ประสบความล้มเหลว    
	 เป็นจิตท่ีมีความคาดหวังสูง ทะเยอทะยาน	 
แต่ไม่ค่อยลงมือทำ	 เปลี่ยนแปลงความฝัน 
บ่อย ๆ	 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายบ่อย ๆ	 สภาพ 
จิตใจไม่หนักแน่นเปี่ยมไปด้วยความโลเล	 
เมื่อพบอุปสรรคก็มักท้อแท้คิดหาเหตุผล 
ประกอบเพื่อให้ตนเองรู้สึกสบายใจในการ 
ละทิ้งความฝัน	 เป็นบุคคลที่ฝันอะไรแล้ว 
ไม่ค่อยลงมือทำ	 มีข้ออ้างมากมาย	 ชอบ 
ผัดวันประกันพรุ่ง	 สภาพจิตเช่นนี้เมื่อใช้ไป 
ประกอบอาชีพก็จะไม่ประสบความสำเร็จ	 
เมื่อใช้ไปปฏิบัติธรรมก็มักล้มเลิกการปฏิบัติ 
อยู่เสมอ	 เป็นจิตที่มีความล้มเลวในตนเอง 
อยู่เป็นปกติ	 หาความก้าวหน้าในชีวิตได้ยาก		

2. จิตของบุคคลสามัญ    
	 เป็นจิตที่มีลักษณะพร่ามัว	 แม้มีความฝัน	 
แต่ไม่ชัดเจน	 ส่วนความเพียรนั้นก็เป็นไปตามเหตุ 
ปัจจัย	 บางครั้งพยายาม	 บางครั้งขี้เกียจ	 ขึ้นอยู่ 
กบัผูค้น	 สภาพแวดลอ้ม	 ภาวะกดดนัรอบตวัตา่ง ๆ	 
จำเป็นต้องมีผู้นำหรือผู้ให้กำลังใจที่ดีจึงสามารถ 
พลิกโอกาสให้ฟื้นคืนได้	 บุคคลที่มีจิตเช่นนี้หากรู้ 
เท่าทันตนเองก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการคบหา 
กัลยาณมิตร	 ผู้รู้	 ปราชญ์	 หรือบุคคลที่สามารถ 
กระตุ้นเตือนตนให้อยู่ในร่องในรอย	 ก็จะสามารถ 
ฝ่าฟันปัญหาชีวิตและปัญหาทางธรรมไปได้ตาม 
สมควร	

ทัศนคติต่อการทำงานสามารถวัดระดับจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นได้  
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เรื่อง กนกกาญจน์  เอี่ยมสะอาด  ภาพ iStock
จากธรรมชาติสู่ตำรับยา
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 คุณปราณี  ยังประดิษฐ์ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เล่าว่า ตอนน้ันละแวกท่ีพักอาศัยของเธอ 
มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก  ชุมชนที่เคยมีผู้คนพลุกพล่าน 
ค่อย  ๆ  เงียบเพราะสมาชิกในครอบครัวทยอยออกไปรักษาตัวหรือ 
ถกูกกัตวัภายนอก  หลงัจากนัน้ไมน่านคณุปราณกีเ็ริม่มอีาการปวดหวั 
อย่างหนัก  ขาเร่ิมไม่มีแรงแม้แต่จะก้าวเดิน  เม่ือตรวจเช้ือแบบ ATK  
ผลออกมาเป็นบวกอย่างที่คาดการณ์ไว้  นั่นคือติดเชื้อโควิด-19  
เชา้วนัตอ่มาเธอจงึรบีไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลทนัท ี คณุปราณเีลา่วา่  
เธอมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง  มึนงงศีรษะ  ขามีอาการอ่อนแรง 
จนแทบกา้วเดนิไมไ่ด ้ จมกูไมไ่ดก้ลิน่  ลิน้ไมรู่ร้ส  แตไ่มม่ไีข ้ และ 
ใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน 14 วัน  แต่หลังจากกลับมา 
บ้านเธอบอกว่ายังมีอาการมึนงงศีรษะอยู่บ้าง  ขายังคงไม่มีเรี่ยวแรง  

ยาไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ
กู้วิกฤติลองโควิด (Long COVID)

จมกูไมค่อ่ยไดก้ลิน่  และลิน้รบัรูร้สชาตไิดไ้มด่เีหมอืนเดมิ  ทำใหก้นิ 
อาหารไมอ่รอ่ย  เบือ่อาหาร  มอีาการผืน่คนัตามรา่งกาย  และผมรว่ง 
  กลุ่มอาการเหล่านี้พบได้หลังจากติดเชื้อโควิด-19  แม้ว่าการ 
เจ็บป่วยจะไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลยก็ตาม  ในทางการแพทย์  
เรียกว่ากลุ่มอาการ  ลองโควิด  (Long  COVID)  หรือ  โพสต์โควิด  
(Post-COVID  Conditions) 
  จากสถิติในปี  2564  ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19  เกือบ  2  
ล้านคน  และในคนป่วยจำนวนนี้จะเกิดภาวะลองโควิดถึงร้อยละ 20  
กรมควบคุมโรคได้ประมาณการว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564  
ประเทศไทยมีผู้ป่วยลองโควิดมากกว่า 8 แสนคน  จึงเกิดคำถาม 
ตามมาว่า  ในผู้ป่วยลองโควิดกลุ่มนี้จะดูแลกันอย่างไร 
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กลุ่มอาการท่ีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
รับรักษา
  นอนไม่หลับ (นอนหลับยากหรือหลับไม่สนิท)	
  เบื่ออาหาร	อ่อนเพลีย	
  ไมเกรน	
  กล้ามเนื้อสั่น	ทรงตัวไม่ดี	พาร์กินสัน	
  ปวดจากมะเร็ง	
  ปวดจากปลายประสาทอักเสบ	
  ปวดจากโรคกล้ามเนื้อเรื้อรัง	
  อาการปวดอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน	
  กล้ามเนื้ออ่อนแรง	อัมพฤกษ์	อัมพาต	อัมพาตใบหน้า	
  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	กระดูก	เอ็น	มือเท้าชาเรื้อรัง	

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
  มึนเวียนศีรษะ
  วิตกกังวล
  สับสน
  หัวใจเต้นช้า
  อาการทางจิตเวช
  ความดันโลหิตผิดปกติ
  ประสาทหลอน	 กระวนกระวาย	 เสียสมดุลการทรงตัว

เกณฑ์ไม่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในคลินิก
  อายุต่ำกว่า 18 ปี	 ต้องมีผู้ปกครองเซ็นใบยินยอมการรักษา
  กำลังตั้งครรภ์	 วางแผนตั้งครรภ์	 หรือให้นมบุตร
  มีประวัติแพ้กัญชาหรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ
  ปว่ยโรคเรือ้รงัขัน้รนุแรงทีย่งัไมส่ามารถควบคมุอาการได	้ เชน่	 
โรคหัวใจที่ยังกำเริบ
  ผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับและไตผิดปกติ
  ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย
  ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวช
  ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคติน	 หรือเป็นผู้ดื่มสุรา 
อย่างหนัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.)	 ชยน์พรรณ์	 แสงเพชร	 และแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.)	 
ณพรรษกรณ์	 คงภาษี	 แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ผสมผสาน	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่ีมา : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก	 ตอน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย TTCM Cannabis” 

ผู้สนใจ  
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบื้องต้น
ได้ที่ โทร. 0-5393-4897 - 9, 

Line Official: @TTCMCANNABIS

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากคลินิกกัญชาทาง 
การแพทย์แผนไทย (TTCM Cannabis) ต้องได้รับการพิจารณา 
จากแพทย์ประจำโรคของผู้ป่วยก่อน	 เพื่อพิจารณาประกอบการ 
รักษา	 โดยขั้นตอนการรับบริการนั้น	 ทางแพทย์จะต้องได้รับการ 
แจ้งข้อมูลอาการเบื้องต้นและทำการนัดหมาย	 มีการคัดกรองโดย 
พยาบาลวิชาชีพ	 ตรวจโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์	 มีเภสัชกร 
ตรวจสอบรายการยา	 ให้คำแนะนำการใช้ยา	 หลังจากนั้นจะมีการ 
แอดไลน์เพื่อติดตามอาการหรือสอบถามเพิ่มเติม	 และติดตาม 
อาการทางโทรศัพท์ในวันที่ 3 หลังเริ่มใช้ยา 
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ภาพ  Wara  Suttiwan  สไตลิสต ์ สลาลี  สมบัติมี

แต่งหน้า  ชนะพันธุ์  เกิดมงคล  ทำผม  ติยานนท์  คำถวาย 
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เรื่อง สาทิส  อินทรกำแหง ภาพ iStock
สารจากกูรู

อาจารย์สาทิส  อินทรกำแหง 
กูรูต้นตำรับชีวจิต  ผู้ก่อตั้ง 
และบุกเบิกการดูแลสุขภาพ 
ตามแนวทางชีวจิต  ซ่ึงเป็น 
องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ 
ย่ิงใหญ่  สามารถช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยให้หายจากโรคร้าย 
ได้ โดยไม่ต้องใช้ยามานับ 
ไม่ถ้วน  เพื่อรำลึกถึงท่าน 
พร้ อ มด ำ เ นิ น ร อยตาม 
ปณิธานและยึดองค์ความรู้ 
ที่ ถู กต้ อ งของท่ านมา ใ ช้   
จึ ง เ ป ล่ี ย น ช่ื อ ค อ ลั ม น์   
ท้ายเล่ม  เป็น  สารจากกูรู   
แล ะขอ ปิด ท้าย นิตยสาร 
แต่ละปักษ์ด้วยชุดความรู้  
ใ นก า ร ดูแล สุขภาพแล ะ 
ป้องกันโรคซึง่คดัสรรมาจาก 
ผลงานของทา่นตามทีต่า่ง ๆ

	 เรียบเรียงจากบทความ ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต	 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	 ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2554 

5 HEALTHY TRICKS
แก้ภาวะไฮโปไกลซีเมีย

 ขอแถมยาประเภทสมุนไพรและยากลางบ้าน  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขท่านรับรองแล้ว  นอกเหนือ 
ไปจากกลุ่มวิตามินที่ได้แนะนำมาแล้วคือ
 1. ผลไม้แบบเบอร์รี่สด ๆ  อย่างเช่น  ลูกหมากเม่า  หรือเล็บเหยี่ยว  กินสด ๆ  หวานอมเปรี้ยว  ช่วย 
แก้ปัญหาอินซูลินได้
 2. ยาใบขม ๆ  เช่น  ฟ้าทะลายโจร  ชนิดทำเป็นลูกกลอน  วันละ 3 เม็ด  กินตอนเช้า
 3. ผงรำข้าว  ใช้คลุกข้าวหรือคลุกอาหารต่าง ๆ  กินวันละอย่างน้อย 3 ช้อนโต๊ะ
 4. กินผักมีกากมาก ๆ  เช่น  ผักบุ้ง  คะน้า  บรอกโคลี  แครอต  ตำลึง
 5. ซื้อแร่ธาตุโครเมียมอย่างเป็นเม็ด  (มีขายตามร้านวิตามิน)  ขนาด  200 ไมโครกรัม  กินสลับกันวัน 
เว้นวัน  ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือน  เมื่อรู้สึกว่าหายเพลียโดยเฉพาะตอนสาย  ๆ  และตอนบ่าย 
ก็หยุดกินได้  จะช่วยได้ในเรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำ  ทำให้รู้สึกเพลียมากตอนเช้า  
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ฉากระหว่างถ่ายทำซีรีส์หรือช่วงที่เธอกำลังเดินทาง  เธอก็จะหยิบ 
ที่นวดหน้าอันนี้ออกมานวดหน้าระหว่างวัน  เพื่อให้ใบหน้ากระชับ  
แถมยังช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้อีกด้วย

5. หมั่นทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ
  ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบหน้าเกิดริ้วรอยก่อนวัย 
อันควร  ฮโยจูจึงมักทำจิตใจให้แจ่มใส  เห็นได้จากเบื้องหลังการ 
ทำงานที่คนใกล้ชิดต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า  ฮโยจูเป็นคนร่าเริง  
มีทัศนคติที่ดี  เธอชอบมอบความสุขให้กับคนอื่น  ๆ  ยกตัวอย่างเช่น  
ในวันเด็กของเกาหลีใต้ปีนี้ เธอได้บริจาคเงินจำนวน  50   ล้านวอน  
(ประมาณ  1,400,000   บาท)  ให้กับโรงพยาบาล  Asan   Medical  
Center  ซึ่งเธอก็มักทำบุญช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำทุกปี  เพราะ 
การเป็นผู้ให้ทำให้ฮโยจูมีความสุข  และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฮโยจู 
มีใบหน้าที่สดใสอยู่เสมอ
	 นอกจากการดูแลใบหน้าภายนอกจะช่วยให้ฮโยจูหน้าเด็กแบบ 
ที่เห็นกันแล้ว	 ฮันฮโยจูยังได้บอกอีกว่า	 การดูแลสุขภาพจากภายใน 
ก็สำคัญไม่แพ้กัน	 ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะ  ๆ	 นอนหลับให้ 
เพียงพอ	 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	 สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่เธอ 
ปฏิบัติมาโดยตลอด	 และเห็นผลได้ชัดว่ามันช่วยให้ผิวพรรณของ 
เธอสดใสแลดูอ่อนกว่าวัยนั่นเอง 

STORY - พรอรุณ  อินชูเดช
ภาพ - asianwiki

THE PRETTY INNOCENT LOOK
BY HAN HYO-JOO

	ใครที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีคงจะเห็นดาราสาวไม่น้อยที่หน้า	 
แลดูเด็กกว่าอายุจริง แถมบางคนยังไม่เคยผ่านการศัลยกรรม	 
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงพวกเธอมักมีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้า	 
ประกอบกับการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก	
 หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวหน้าหวาน  ฮันฮโยจู (Han Hyo-Joo)  
จากผลงานซีรีส์ล่าสุดเรื่อง  Happiness  ที่ทำให้เธอถูกพูดถึงเกี่ยวกับ 
ใบหน้าที่ดูเด็กกว่าอายุจริง  อีกทั้งเครื่องแต่งกายในซีรีส์ที่เธอสวมใส่ 
เป็นชุดอยู่บ้านสบาย ๆ  ยิ่งทำให้ลุคของเธอแลดูเด็กลง  จนหลายคน 
ถึงขั้นไปเสิร์ชหาประวัติส่วนตัว  และก็ต้องตกใจเพราะพบว่าเธออายุ  
35  ปีแล้ว  แต่ผิวหน้านั้นเหมือนถูกสตัฟฟ์ไว้ในวัยเลขสอง
 สำหรับเคล็ดลับหน้าเด็กของฮโยจูจะมีอะไรบ้าง มาติดตามกัน  
เลยค่ะ 

1. ล้างหน้าให้สะอาดหมดจด
  การล้างหน้าให้สะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ผิวสวย 
สขุภาพด ี เธอจงึใหค้วามสำคญักบัการลา้งหนา้อยูเ่สมอ  ไมว่า่ในวนันัน้ 
จะแต่งหน้าหรือไม่ก็ตาม  ก่อนนอนเธอต้องล้างด้วยโฟมล้างหน้าให้ 
สะอาด  แล้วตามด้วยใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดหน้าอีกคร้ังเพ่ือให้ผิว 
สะอาดหมดจด  หรือในวันท่ีต้องแต่งหน้า  ก่อนล้างหน้าเธอจะใช้ผลิตภัณฑ์ 
เช็ดเคร่ืองสำอางออกก่อน  และให้เวลากับการล้างหน้านานพอสมควร

2. ทาครีมกันแดดทุกวัน
  ฮโยจูเคยให้สัมภาษณ์ว่า  สำหรับเธอนั้นครีมกันแดดไม่ใช่ 
ทางเลือกที่จะทาหรือไม่ทาก็ได้  แต่ครีมกันแดดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวติประจำวนั  เนือ่งจากอาชพีนกัแสดงตอ้งเจอทัง้แสงไฟ  แสงแฟลช  
แสงแดด  และความร้อนเป็นประจำ  การทาครีมกันแดดจึงกลายเป็น 
กิจวัตรประจำวันของเธอไปโดยปริยาย

3. แต่งหน้าแบบเผยผิว
  ปกติแล้วฮโยจูไม่ชอบแต่งหน้า  แต่ด้วยอาชีพนักแสดงทำให้ 
เธอต้องแต่งหน้าบ่อย  ดังนั้นหากอยู่บ้านหรือออกไปทำธุระส่วนตัว 
ใกล้  ๆ  เธอเลือกที่จะเผยหน้าสดเพื่อเป็นการพักผิวหน้า  แต่เวลา 
ที่ต้องออกไปพบปะผู้คน  เธอจะแต่งหน้าเพียงเล็กน้อย  โดยลง 
แป้งฝุ่นบาง  ๆ  และทาลิปบาล์มเท่านั้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เธอ 
เลือกใช้จะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ไม่ทำลายผิว 

4. นวดหน้าทุกครั้งที่มีเวลาว่าง
  ฮันฮโยจูมักพกที่นวดหน้า  (Face  Roller)  อันเล็ก ๆ ที่ทำมาจาก 
หินกัวซาติดไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา  เมื่อมีเวลาว่างในช่วงรอเปลี่ยน 
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               STORY - ชวลิดา  เชียงกูล
    PHOTO - iStock

10 อาหารอุดมกลูต้าไทโอน
เพิ่มภูมิต้านทาน

และเสริมความแข็งแรงให้ผิวสุขภาพดี
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