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ของ วาววา - ณิชชา

ได้ที่นี่

มหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน  ยาสามัญประจำบ้าน... 
อาหารสามัญประจำครัว  หยุดอ้วน  ชะลอน้ำตาล  ความดันโลหิตสูง
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LOCAL FOOD 
ผักปลัง  สรรพคุณปัง!

แก้พิษฝีดาษ

DID  YOU  KNOW?
เช็กอาการทางสมอง
จาก  LONG  COVID

SMART & 
HEALTHY TRIP 

ฝึกโยคะ  จิบชานิทรา  ชาร์จภูมิคุ้มกัน
@เกาะมันนอก  ระยอง

NATURAL
PAIN HEALING
SOLUTIONS
สมุนไพรพื้นบ้าน
หยุดปวดศีรษะจรดเท้า
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8	 เกร็ดสุขภาพ : 
 5 TIPS TO STOP BAD BREATH
	 ทันตแพทย์แนะวิธีเด็ด	 ลดกลิ่นปากอย่างได้ผล
28	 เปิดห้องหมอสูติ : 
	 การต่อสู้กับมะเร็งตับ	 ตอนจบ
30 WELLNESS CLASS : 
 SPECIAL ISSUE	 อัพเดตสาเหตุและ
	 วิธีป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2022
44 NATUROPATHIC TIPS : 
 BRAIN ISSUES & LONG COVID 
	 อาการทางสมองเมื่อเป็น LONG COVID
48	 จากธรรมชาติสู่ตำรับยา : 
	 หัตถ์เทวะ	 นวดกดจุดหยุดโรค	
	 ปวด	 บวม	 เหน็บชา

INTEGRATED
HEALTH CARE

FEATURE

 

12	 เรื่องพิเศษ :  
	 ผักพื้นบ้าน	 ยาสามัญประจำบ้าน...อาหารสามัญประจำครัว
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56 

DIET & EXERCISE

STORY SHARING
56 ON THE COVER :  
 SELF-FORGIVENESS IS EVERYTHING
	 วาววา - ณิชชา	 โชคประจักษ์ชัด

6	 จากบรรณาธิการ	 	
7	 ใบสมัครสมาชิก	
66 SPECIAL REPORT :  
 ATHA YOGA RETREAT @Koh Munnork 
	 เปิดทุกโสตประสาทสัมผัส	 ให้โยคะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
68	 สารจากกูรู : 
	 เคล็ดลับฟื้นฟูอาการปวดหลัง

LIFESTYLE

HEALTHY MIND & RELAX
60	 ธรรมะสบายใจ :  
	 วางจิตไว้ผิดที่

ORGANIC & GREEN 
64 ORGANIC TODAY :  
 HANDLE WITH CARE	 ดูแลดินด้วยความรัก
	 หนทางสู่เกษตรธรรมชาติ

16 JULY 2022

62 LOCAL FOOD :   
	 “ผักปลัง”	 ผักริมรั้วสรรพคุณ “ปัง!”
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ผักพื้นบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน...
อาหารสามัญประจำครัว

	 แขยง	 อีตู่	 อีหิ่น	 แพว	 โสน	 กระโดน	 สะเดา
 ชื่อเหล่านี้อาจไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่  เพราะเป็นชื่อของพืชผักที่งอกงามอยู่ตามธรรมชาติ 
ท้ังภาคเหนือ  อีสาน  กลาง  และใต้  ซ่ึงหลายคนเติบโตแข็งแรงมาพร้อมกับเมนูจากผักเหล่าน้ี 
ใครอยากรู้ว่าผักพื้นบ้านมีดีอย่างไร  กินอย่างไร  มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน  นำไปต้มยำ 
ทำแกงอย่างไร  และตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพได้มากแค่ไหน  เตรียมหยิบตะกร้าแล้วตามไป 
เก็บผักพร้อมกับแพทย์แผนไทยมากประสบการณ์  ที่มาช่วยปลุกกระแสให้คนไทยหันมาสนใจ 
และรักการกินผักด้วยกันค่ะตัว

อย
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5. ไข้หวัด
  พบว่าการกินอาหารท่ีเหมาะสมอาจบรรเทา 
อาการหวัดให้ทุเลาลงและลดความถ่ีของการ 
เป็นหวัดลงได้
ลองทำดู	 คุณทำได้
  1. ผักพ้ืนบ้านท่ีเก็บสด ๆ และมีวิตามินซี 
สูง  เช่น  มะขามป้อม  สมอไทย  ผักต้ิว  
ผักแพว  ผักหวาน  จะช่วยเสริมภูมิต้านทาน 
บรรเทาอาการหวัดได้ดี  และควรกินสด ๆ
  2.  ขิง  อาหารท่ีมีขิงเป็นส่วนประกอบ  
เช่น  น้ำขิงร้อน ๆ  จะช่วยบรรเทาอาการหวัด 
ท่ีเกิดจากความเย็นได้ดี
  3. แกงเลียงใส่หัวหอมและพริกไทยมาก ๆ  
ก็เหมาะสำหรับยามเป็นหวัดเช่นกัน

6. ท้องเสีย	 อาหารไม่ย่อย	
  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  และแน่นจุกเสียด  เป็นลักษณะอาการปวดจุกเสียดแน่นบริเวณหน้าท้อง  
เรอเหม็นเปร้ียว  ถ้าเป็นมากท้องจะเกร็งและอาจมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียร่วมด้วย  พบว่า 
เกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น
  1. รับประทานอาหารรสจัด  ย่อยยาก  หรืออาหารสุก  ๆ ดิบ ๆ
  2. การรับประทานอาหารมากหรือเร็วเกินไป  เค้ียวไม่ละเอียด  หรือกลืนน้ำลายบ่อย ๆ  ทำให้ 
ลมเข้ากระเพาะอาหารมากเกินไป 
  3. อารมณ์เครียดและความกังวล  ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานไม่สมบูรณ์
ลองทำดู	 คุณทำได้
ข้อปฏิบัติในการรักษาอาการท้องอืด  ท้องเฟ้อ  แน่นจุกเสียด 
  1. รับประทานผักพ้ืนบ้านท่ีมีรสร้อนและมีน้ำมันหอมระเหยประเภทขิง  กะเพรา  พริกไทย 
ตะไคร้  กระชาย  จะช่วยบรรเทาอาการได้ 
  2. ถ้าอาหารไม่ย่อยแนะนำให้กินผักพ้ืนบ้านเหล่าน้ี 
  • ตำลึง  ลวกจ้ิมน้ำพริกหรือแกงจืด  จะช่วยย่อยแป้งได้ดี
  • สับปะรด  หากนำมาค้ันน้ำด่ืมจะช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน 
  • เวลากินอาหารประเภทเน้ือสัตว์ให้ใช้ผักและสมุนไพรท่ีสามารถช่วยย่อย  เช่น  ใบหูเสือ 
หรือพริกหอมปรุงลงไปด้วย
  • อาหารประเภทผัด  ท่ีมีความมันให้ใส่ใบกะเพราและขิงลงไป  เพราะใบกะเพราสามารถ 
ช่วยย่อยไขมันได้ดี  ส่วนขิงช่วยขับน้ำดี  จึงช่วยให้การดูดซึมไขมันดีขึ้น

4. โรคกระเพาะอาหาร
  โรคกระเพาะอาหาร  หมายถึง  อาการปวด 
แสบ  ปวดต้ือ  ปวดเสียด  หรือจุกแน่นตรง 
บริเวณใต้ล้ินป่ี (เหนือสะดือ)  เวลาก่อนหรือ 
หลังรับประทานอาหารใหม่ ๆ  สาเหตุสำคัญ 
ของโรคกระเพาะอาหารคือ  ความเครียด  
(วิตกกังวล  คิดมาก)  เคร่งเครียดกับงาน  
การเรียน  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ผิดเวลา  รวมถึงการรับประทานอาหารหรือยา 
ท่ีระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้  
เช่น  เหล้า  เบียร์  แอสไพริน (ยาแก้ปวด)  
ยาแก้ปวดข้อ  (ยาชุดหรือยาลูกกลอนท่ีใส่ 
สเตียรอยด์)  เคร่ืองด่ืมชูกำลังท่ีเข้าสารกาเฟอีน
ลองทำดู	 คุณทำได้	
สำหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
  1. พักการทำงานของกระเพาะอาหารสัก 
2 - 3 วัน  โดยการกินข้าวกล้องต้มเละ ๆ สลับ 
กับผลไม้หรือน้ำผลไม้เท่าน้ัน
  2. กินขม้ินชัน  โดยนำมาโขลกกับเกลือ  
และกระเทียม  แล้วผัดน้ำมันคลุกข้าวรับ- 
ประทาน  ท้ังอร่อยและช่วยบรรเทาโรค  หรือ 
เลือกรับประทานอาหารท่ีใส่ขม้ิน  เช่น  ปลา 
ทอดขม้ิน  แกงเหลือง  แกงส้มใส่ขม้ิน  โดย 
ลดความเผ็ดลง  ก็จะช่วยสมานแผลในกระเพาะ 
อาหารให้หายเร็วข้ึน ตัว
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มะม่วงไม่รู้หาว	 มะนาวไม่รู้โห่	
  มะม่วงไม่รู้หาว  มะนาวไม่รู้โห่  หรือต้นหนามแดง  
อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันบอกว่า  เป็นผลไม้พื้นบ้าน 
ที่คนสมัยก่อนมักจะปลูกไว้ตามบ้านเรือน  เพราะใช้เป็น 
อาหารและเป็นยาดีนัก  มีสรรพคุณดีต่อปอด  ต่อระบบ 
ทางเดินหายใจ  และรสชาติออกเปรี้ยวติดฝาดยังดีกับ 
ระบบภูมิต้านทานในร่างกาย
  นอกจากนี้หมอพื้นบ้านไทยสามารถใช้มะม่วงไม่รู้หาว 
มะนาวไม่รู้โห่ได้ทุกส่วน  ต้ังแต่ราก  แก่น  ใบ  ยอด  และ 
เมล็ด  โดยเฉพาะยางสีขาวจากต้นใช้สมานแผลได้อย่างดี 
สารพดัประโยชนข์นาดนี ้ อาจารยแ์พทยแ์ผนไทยคมสนัจงึให ้
ฉายาว่าเป็น “ต้นไม้ใช้ซ่อมแซมมนุษย์”
  สำหรับส่วนผลท่ีมีรสเปร้ียวติดฝาดช่วยทำให้ภูมิคุ้มกัน 
ดีขึ้นและมีสรรพคุณมากมาย  ทั้งชะลอความชรา  ช่วยให้ 
รู้สึกสดชื่น  ต้านมะเร็ง  ดีต่อไตและตับ  จึงขอแนะนำวิธี 
นำมารับประทานอย่างง่าย ๆ ให้ได้ประโยชน์  ดังนี้

เครื่องดื่มชะลอความชรา...มะม่วงไม่รู้หาว  มะนาวไม่รู้โห่
วิธีทำ
  • นำผลมะม่วงไม่รู้หาว  มะนาวไม่รู้โห่สดมาบุบพอแตก  ต้มในน้ำเดือด
  • ถ้ามีฝางเสนให้ใส่ลงไปด้วย  จะให้สีสวยน่ารับประทาน
  • ปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้ง  เป็นอันเสร็จสรรพ
  อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันบอกว่า  น้ำมะม่วงไม่รู้หาว  มะนาวไม่รู้โห่จะ 
กินเย็นโดยใส่น้ำแข็งเกล็ดก็อร่อยชื่นใจมาก  รสชาติดีได้ประโยชน์ครบถ้วน  แต ่
ถ้ากินมากจะถ่ายท้องได้  จึงให้กินแต่พอดีกับตัวเอง  ไม่พึงกินเป็นอาจิณ  ให้กิน 
พอเป็นกระสาย 

  ผกัพืน้บา้นของไทยนัน้ปลกูงา่ย  ดแูลรกัษาไมยุ่ง่ยาก  จงึควรทีจ่ะหามาปลกูไว้ 
ใกล้ตัว  เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  ผักพื้นบ้านคือยาสามัญประจำบ้าน...อาหารสามัญประจำครัว  ที่อยากฝาก 
ไว้นะคะ 

ขอขอบคุณข้อมูล
หนังสือ ภูมิปัญญาไทย : อาหารสมุนไพร  โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

สถาบันการแพทย์แผนไทย  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข
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SPECIAL
ISSUE
อัพเดตสาเหตุ
และวิธีป้องกัน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2022

  วันน้ีผมจะเขียนบทความท่ียาวมาก ๆ  เพ่ือจะส่ือ 
สิ่งที่ผมสรุปได้จากการทำอาชีพนี้มานาน  และ 
รักษาผู้ป่วยหลากหลายสาขา  สิ่งที่ผมจะพูด  แม้ 
จะยังไม่ใช่หลักวิชาแพทย์ที่เป็นมาตรฐานของวันนี้ 
แต่ผมจงใจจะพูดทิ้งไว้  เผื่อว่าผมตายไปเสียก่อน 
แพทย์รุ่นหลัง ๆ อย่างน้อยก็จะได้เรียนรู้ต่อยอด 
จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา  นั่นคือ
	 “โรคเรื้อรังทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ	 อัมพาต	 
ความดัน	 เบาหวาน	 โรคอ้วนและไขมันสูง	 โรคไตเรื้อรัง 
โรคมะเร็ง	 โรคสมองเสื่อม	 แท้จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นโรค 
เดยีวกนั	 มสีาเหตอุยา่งเดยีวกนั	 คอื	 การกนิ	 การอยู	่ การ 
ใช้ชีวิต	 และเมื่อแก้ไขสาเหตุตรงนี้ที่เดียว	 ก็แก้ไขได้ทุกโรค”
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5. กลไกการเกิดสารทีเอ็มเอโอขึ้นในร่างกาย
	 โมเลกุลในอาหาร	 เช่น	 โคลีน	 และคาร์นิทีน	 ซึ่งมีมากในเนื้อแดง	 เมื่อตกถึงลำไส้แล้วจะถูกแบคทีเรีย 
ในลำไส้เปล่ียนเป็น Trimethylamine (TMA)	 ซ่ึงจะถูกดูดซึมเข้าไปผ่านตับแล้วถูกตับเปล่ียนเป็น Trimethylamine- 
N-oxide (TMAO)	 ซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคหลอดเลือด	 ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับผลวิเคราะห์งานวิจัย 
ติดตามดูสุขภาพพยาบาล (80,978 คน) และบุคลากรทางการแพทย์ (39,434 คน) ของฮาร์วาร์ดที่พบว่า	 มีความ 
สัมพันธ์ระหว่างการกินโคลีนมากกับการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
 
	 แบคทีเรียในลำไส้ชนิด Firmicutes	 และ Proteobacteria ซึ่งชอบอาหารไขมันสูงจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหาร 
เป็น TMA	 อีกงานวิจัยหน่ึงพบว่า	 อาหารโปรตีนสูงทำให้มีสาร TMAO ออกมาในปัสสาวะมาก	 อีกงานวิจัยหน่ึง 
พบว่า	 อาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีกากย่อยไม่ได้สูงสัมพันธ์กับการมีระดับ  TMAO ในเลือดต่ำ	 ในขณะที่ 
งานวิจัยหนึ่งพบว่า	 การเพิ่มการกินถั่วพิสตาชิโอสัมพันธ์กับการลดลงของ TMAO	 และอีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า	 
คนกินอาหารมังสวิรัติจะมีการเปลี่ยนอาหารเป็น TMA ต่ำ
	 ความรู้วิชาแพทย์เรื่องกลไกที่ TMAO ก่อโรคหลอดเลือดอย่างไรยังสรุปได้ไม่แน่ชัด	 ในภาพใหญ่มองจาก 
มุมของ TMAO เท่าที่ความรู้แพทย์ปัจจุบันมี	 การพลิกผันโรคเรื้อรังควรลดอาหารเนื้อสัตว์ซึ่งมีสารตั้งต้นให้ 
แบคทีเรียเปลี่ยนเป็น TMA ให้เหลือน้อยลง	 เพิ่มอาหารในแนวมังสวิรัติมากขึ้น
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เรื่องและภาพ กนกกาญจน์  เอี่ยมสะอาด
จากธรรมชาติสู่ตำรับยา

	 มีใครบ้างที่ปล่อยให้อาการเจ็บ	 ปวด	 บวม	 ชา	 หรือตะคริวเกิดขึ้นและไม่รีบรักษา	 เพราะคิดว่าเป็นเรื่อง 
เล็กน้อยหรือเป็นได้เดี๋ยวก็หายเอง	 จนความเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นบั่นทอนคุณภาพชีวิตจึงคิดรักษา	 ซึ่งอาจจะ 
สายเกินไปเสียแล้ว

หัตถ์เทวะ  นวดกดจุดหยุดโรค
ปวด  บวม  เหน็บชา
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ความเจ็บปวดของเกษตรกรวัยเก๋า
	 คุณชัยวุุฒิ	 พิยะกูล	 อายุ 71 ปี	 อำเภอเมืองฯ	 จังหวัดพัทลุง 
อดีตนักวิชาการ	 เล่าว่า	 หลังเกษียณจากราชการก็มักจะใช้เวลาว่าง 
สว่นใหญท่ำสวน	 ทัง้ขดุดนิ	 ดายหญา้	 ปลกูตน้ไมด้ว้ยตนเอง	 จนเมือ่ 
ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาคุณชัยวุฒิเริ่มมีอาการชาที่มือด้านขวา	 นิ้วมือ 
ขยับได้ไม่คล่อง	 และกำมือลำบาก	 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต 
พอสมควร	 เพราะทำให้หยิบจับส่ิงของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ไม่สะดวก 
และไม่ถนัดมือ
	 “มีอาการชาที่ปลายนิ้ว	 ตอนแรกรู้สึกตึง  ๆ  หนืด  ๆ	 ตอนนี้ลาม 
ไปที่แขนด้านขวา	 เคยไปซื้อยาและวิตามินมากินก็ไม่หาย...คิดว่า 
น่าจะเกี่ยวกับที่ใช้งานมือข้างขวาหนักในการทำสวน”
	 เช่นเดียวกับคุณอุดม	 ซุ้นสุวรรณ	 อายุ 61 ปี	 อำเภอกาญจนดิษฐ์	 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี ทีม่กัจะใชเ้วลาวา่งทำสวนดว้ยตนเอง	 ทัง้ฟนัหญา้	 
ตัดแต่งกิ่งไม้	 จนเริ่มมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงมาถึง 
แขนข้างขวาที่ใช้ทำงาน
	 “กลางคืนนอนตื่นขึ้นมามักมีอาการชาปลายมือ	 ต้องขยำมือจึงจะ 
ดีขึ้น	 ซื้อยามานวดเอง	 แต่ก็ไม่หายขาด	 คิดว่าอาการเจ็บกล้ามเนื้อ 
ที่แขนข้างขวาน่าจะมาจากการฟันหญ้า	 เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับ 
แขนข้างซ้ายที่ไม่่ได้ใช้งานก็ไม่มีอาการปวด”

ฝันร้าย…ที่มาพร้อมกับความเจ็บปวด
	 คุณสุกัญญา	 ปานสมุทร	 อายุ 45 ปี	 อำเภอสวี	 จังหวัดชุมพร 
เล่าว่า	 เธอมักจะสะดุ้งตื่นตอนกลางดึกและร้องปลุกคนในบ้านให้ 
ช่วยกันบีบนวดน่องที่มีอาการแข็งเกร็งและเจ็บปวดจนแทบจะขาดใจ 
จากอาการตะคริวที่เกิดขึ้นแทบทุกคืน...มันคือฝันร้ายที่แสนเจ็บปวด

เจ็บจนท้อ...หมอช่วยที
	 คุณพิมพันธุ์	 นรากุลมงคล	 อายุ  65 ปี	 เจ้าของธุรกิจสปา	 
อำเภอเมอืงฯ	 จงัหวดักระบี	่ มอีาการปวดขอ้เทา้และลามไปทีข่า	 ทำให ้
มีอาการบวมและปวด	 คุณพิมพันธุ์เล่าว่า	 สาเหตุเกิดจากเธอเดิน 
โดยไม่ระมัดระวังจึงล้มและข้อเท้าพลิก	 ไปให้หมอรักษามาหลายรูปแบบ 
ทั้งนวด	 ตอกเส้น	 และการนวดขิดเส้น	 ซึ่งช่วยทำให้อาการปวด 
ทุเลาขึ้น	 แต่ก็ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์
	 “เวลาเดินยังรู้สึกเจ็บอยู่ข้างในลึก  ๆ	 เจ็บแปล๊บ  ๆ	 และบางวัน 
ตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าจะมีอาการตะคริวจับที่น่องจนต้องร้องให้คน 
มาช่วยบีบนวด	 เพราะรู้สึกปวดมาก”	
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เรื่อง พีริยา  อากาศแจ้ง
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	 “ให้อภัยตัวเอง”  เป็นคำที่ เราได้ยิน 
บ่อยครั้งตลอดการสัมภาษณ์เรื่องราวการ 
ใช้ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีของนางเอกสาว 
ที่มีภาพลักษณ์สวย	 เซ็กซี่	 วาววา  - ณิชชา 
โชคประจักษ์ชัด	 เพราะอะไรเธอจึงกล่าว 
คำนี้	 เพราะอะไรเราต้องเริ่มต้นด้วยการ 
ให้อภัยตัวเอง	 บทสัมภาษณ์นี้จะพาไปหา 
คำตอบร่วมกันค่ะ

ก้าวแรกท่ีผิดพลาด 
	 ไม่บ่อยครั้งที่เราพูดถึงการดูแลสุขภาพ 
แล้ว เราจะได้ เจอกับการเล่ าย้อนไปถึ ง 
เหตุการณ์ที่ต้องทำให้เสียน้ำตา	 แต่วาววา 
เล่าให้ฟังว่า	 ครั้งหนึ่งเธอเคยต้องร้องไห้	 
ให้กับคำของผู้คน	 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ 
ทำให้เธอถลำสู่การลดน้ำหนักแบบผิดวิธี
	 “ตอนที่เข้าวงการแรก  ๆ	 วาจะกังวล 
เรื่องรูปร่างตัวเองตลอดเวลาว่าเราไม่ได้อยู่ 
ใน Beauty Standard ของการเป็นนางเอก 
ไทย	 ที่ต้องผอม	 ต้องตัวเล็ก	 แต่เรามีเนื้อ 
ยิ่งเคยเป็นนักกีฬาก็จะมีกล้ามเนื้อ	 รู้สึก 
กังวลอยู่ตลอดเวลาว่าตัวใหญ่ไปหรือเปล่า	 
เคยรู้สึกกดดันจนอาบน้ำไปร้องไห้ไป	 เพราะ 
รู้สึกตัวเองดีไม่พอ”
	 ความรู้สึกเครียดและกดดันซึ่ง เป็น 
ผลกระทบจากมาตรฐานความงามที่สังคม 
ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ 	 ผลักดันให้วาววาเลือก 
หนทางท่ีผิด	 เพ่ือทำให้ตัวเองเข้ากับมาตรฐาน 
นั้น	 “มีการใช้อาหารเสริมต่าง ๆ ที่เขาบอกว่า 
กินแล้วจะลด	 มีการอดอาหาร	 ซึ่งทำให้เกิด 
โยโย่	 และทำให้สุขภาพเสีย	 ไม่ดีต่อสมอง”

เร่ิมต้นด้วยการให้อภัยตัวเอง
	 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย	 ทำให้เธอหันมาออกกำลังกาย 
ทุกวันและกินน้อยลง	 แต่นั่นก็ยังไม่ตอบโจทย์ในการมีรูปร่างที่ดี	 ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพกาย 
และใจที่ดีอย่างที่ต้องการ	 กระทั่งเธอเปลี่ยนความคิด	 “วาปรับความคิด	 เริ่มจากให้อภัย 
ตัวเองก่อน	 เลิกคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ	 เพราะนั่นไม่ใช่ความคิดที่ทำเราให้ดีขึ้น	 แล้วมองหาทาง 
พัฒนาตัวเองในแบบที่เราเป็นและไม่ทรมานจนเกินไป”
	 เมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องแล้ว	 ผลลัพธ์ที่ตามมาจึงออกมาได้อย่างน่าพอใจ	 “วาเริ่มปรับ 
มากนิอาหารทีด่ี	 ไมต่อ้งคลนีมาก	 แตเ่ลอืกกนิทีม่ปีระโยชน์	 เชน่	 คารโ์บไฮเดรตเชงิซอ้น	 อยา่ง 
แป้งไม่ขัดสี	 ลดน้ำตาล	 ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
	 “จากที่ต้องคาร์ดิโอทุกวัน	 ก็กลายเป็นวาใช้การเล่นกีฬาอย่างเซิร์ฟ	 ว่ายน้ำ	 หรือกิจกรรม 
อื่น  ๆ  แทน	 โดยไม่บังคับตัวเองว่าต้องเล่น	 แต่จะเล่นเมื่อมีเวลา	 อาจจะอาทิตย์ละ 2 - 3 ครั้ง	 
และข้อสำคัญเลยคือต้องไม่เครียด”	
	 แม้จะยังรักษารูปร่าง	 แต่เธอก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักมา 3 ปีแล้ว	 “ตอนนี้วาออกกำลังกายเหมือน 
การเก็บแต้มไปเรื่อย  ๆ	 เพราะเราออกกำลังกายวันนี้	 เท่ากับเราได้พัฒนาตัวเอง	 ตื่นเช้ามาเรา 
ปวดกล้ามเนื้อ	 แสดงว่ากล้ามเนื้อกำลังพัฒนา	 ซ่อมแซม	 ไม่ต้องมานั่งคิดว่า 3 เดือนจะลดได้ 
กี่กิโล	 ตอนนี้ก็สบายใจมาก”

“สุขภาพดี”  คือความสวยงามของชีวิต
	 เพราะครัง้หนึง่เคยยดึตดิกบัมาตรฐานความงาม	 จนทำใหไ้มแ่มแ้ตจ่ะกลา้เชือ่ในคำชืน่ชมของ 
คนรัก	 เม่ือหลุดออกมาได้น้ันเธอบอกว่าทุกอย่างดีข้ึนจริง ๆ	 “สบายใจข้ึนมาก ๆ	 เพราะมาตรฐาน 
พวกนั้นเป็นสิ่งที่สังคมกำหนด	 การที่ให้คนอื่นมากำหนดความสุขเรา	 ให้เขาวิจารณ์ว่าเราไม่ดี 
อย่างนี้อย่างนั้น	 แล้วเราเก็บมาทำให้ตัวเองไม่มีความสุข	 มันแย่ที่สุด
	 “พอเราออกมาได้มันเป็นอีกโลกเลย	 วามีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็น	 ไม่ต้องเอาตัวเอง 
ไปผูกกับความคิดคนอื่น	 แค่นั้นเอง	 ความคิดเราเปลี่ยน	 มุมมองเราเปลี่ยน	 เราก็มีความสุขกับ 
ร่างกายเรามากขึ้น	 แฟนวาเคยบอกว่า	 ความสวยอยู่ที่ข้างใน	 ที่ความคิด	 และที่เราสุขภาพดี	 
นั่นคือความสวยงามของชีวิต	 ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ
	 “การทำให้สังคมยอมรับในสิ่งที่เราเป็น	 ด้วยการเป็นตัวเองแล้วเรามีความสุข	 ให้คนชื่นชม 
ในแบบที่เราเป็น	 ดีกว่าการที่เราไปบอกสังคมว่าเราเป็นแบบที่เขาต้องการแล้วนะ	 เพราะนั่นทำให้ 
กลายเป็นความกังวล	 กดดันจนไม่มีความสุข	 และอาจนำไปสู่เส้นทางที่ผิด
	 “ทั้งที่เรามีสิทธิ์จะใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุข	 รูปร่างเรา	 ชีวิตเป็นของเรา	 ความสุข 
ของเราควรขึ้นอยู่กับตัวเรา	 ไม่ใช่ความคิดคนอื่น” 

	 หลายครั้งเรื่องเศร้าหรือภาวะหดหู่ที่เกิดขึ้นในชีวิตมักเกิดขึ้นจากตัวเราที่กดดัน	 หรือเอาชีวิตไปผูกไว้กับถ้อยคำ 
และความคิดของคนอื่น ๆ ในสังคม	 และก็อีกหลายครั้งเช่นกันที่ทำให้หลุดได้ก็แค่เพียง “ให้อภัยตัวเอง”

Self-forgiveness
Is Everything

by  วาววา  - ณิชชา  โชคประจักษ์ชัด
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เรื่อง พระวรท  ธมฺมธโร  วัดญาณเวศกวัน  เรียบเรียง ชนาฉัตร  ภาพ  iStock
ธรรมะสบายใจ
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วางจิตไว้ผิดที่
คำถาม
	 พ่อเป็นอัลไซเมอร์	 ตอนแรกจ้างคนมาดูแล	 แอบติดกล้องวงจรปิดไว้	 พอมาเปิดดูก็เห็นว่าเขาปฏิบัติกับพ่อไม่ดี 
รู้สึกเสียใจ	 รู้สึกผิด	 จึงออกจากงานมาดูแลพ่อ	 แต่ก็เครียดมากต้องคอยระวังกันตลอดเวลา	 เคยเดินหายออกจากบ้าน 
ต้องตามหากันอยู่นาน	 บางครั้งก็อาละวาดทำบ้านเลอะเทอะ	 ต้องเก็บกวาดตลอดเวลา	 รู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองติดกับ	 
ท้อแท้มาก	 พี่น้องคนอื่นก็ไม่มาช่วยดูแล	 ส่งเงินมาให้อย่างเดียว	 อยากดูแลคนป่วยโดยที่เรามีความสุขไปด้วยต้องทำ 
อย่างไรคะ

ตอบ
	 การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นับเป็นเรื่องเหนื่อยเป็นอันดับต้น  ๆ 
ของการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด	 ผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรก็ไปไหนไม่ได้ 
แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	 บางคนเล่าให้ฟังว่าซนเหมือนเด็ก	 เผลอหน่อย 
ก็ออกไปข้างนอกแล้วก็หายไป
	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 ความทุกข์ก็คล้าย  ๆ กัน	 เป็นความทุกข์ที่เกิดจาก 
ความเหนื่อยกายและเหนื่อยใจ	 เหนื่อยกายเพราะต้องคอยดูแล 
ผู้ป่วยตลอดเวลา	 บางคนต้องลาออกจากงานมาเพื่อดูแลคนป่วย 
เต็มเวลา	 ส่วนเหนื่อยใจมาจากความรู้สึกที่ว่าพี่น้องหลายคน	 แต่ 
ไม่มีใครมาช่วยเลย	 ถึงจะส่งเงินมาช่วยก็ตาม
	 อาตมามองว่า	 ควรเริ่มจากการมาสำรวจความทุกข์ที่เกิดขึ้น 
ของเราก่อนว่า	 มีความทุกข์ด้านใดบ้าง	 สำหรับความทุกข์จากการ 
เหนื่อยกาย	 หากพิจารณาให้ดี	 เวลาที่เราไปทำการงานอาชีพต่าง ๆ 
ถึงจะไม่ใช่งานแบกหามก็เหนื่อยเหมือนกัน	 ซึ่งพอได้พักความ 
เหนื่อยกายก็จะหายไป	 แต่ความเหนื่อยใจน่าจะเป็นปัญหามากกว่า 
เพราะพอเราเหนื่อยใจ	 พลังกายก็จะหมดไปด้วย

	 ดังนั้นปัญหาใหญ่คือ	 อาการเหนื่อยใจ	 การจะแก้ปัญหานี้	 
ตามหลักพุทธศาสนา	 เราต้องมาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
	 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า	 อัลไซเมอร์เป็นปัจจัยภายนอกที่ 
เราควบคุมไม่ได้	 เราจะบังคับให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่หลงไม่ลืมก็ไม่ได้ 
เพราะเขาป่วยแล้ว	 เขาหลงลืมแล้ว	 สมองเขาเสื่อมแล้ว
	 ส่วนสาเหตุท่ีทำให้เราเหน่ือยใจหรือทุกข์ใจก็คือตัณหาในใจเรา 
ตัณหามี  3 ประเภท	 ได้แก่	 กามตัณหา	 คือความปรารถนาหา 
ความสุข	 ทางตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ภวตัณหา	 ความอยาก	 
อยากได้	 อยากมี	 อยากเป็น	 และ วิภวตัณหา	 คือความไม่อยาก 
ไม่อยากได้	 ไม่อยากมี	 ไม่อยากเป็น
	 การที่เรามองว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์สร้างความเดือดร้อนทำให้เรา 
เป็นทุกข์นั้น	 จริง ๆ แล้วผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุปัจจัยภายนอก 
ท่ีมากระทบตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	 กายของเราเท่าน้ัน	 การวางจิตวางใจ 
ของคนดูแลต่างหากที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้เหนื่อยใจ

ตัว
อย
่าง



64

เพรา ะคร่ำหวอดอยู่ ใ น 
วงการ  เจ้าชายผักเลยมี 
เรือ่งราวเกีย่วกบัออรแ์กนกิ 
มาเล่าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง 
ล้ วนแต่ เ ป็ นการยื นยั น 
ประโยชน์ต่อโลกและชีวิต 
บนโลก  ปักษ์นี้ก็เช่นกัน

เรื่อง นคร  ลิมปคุปตถาวร  เรียบเรียง ศิริกร  โพธิจักร  ภาพ iStock
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อัพเดต! 5 สารอาหารหยุดปวดไมเกรน
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เคล็ดลับการป้องกันไมเกรน
 ลิซซี่  สตรีต (Lizzie Streit)	 นักเขียนตำราอาหารและนักโภชนาการขึ้นทะเบียนด้านโภชนาการ 
ของมนุษย์	 แนะนำการรับประทานอาหารและปรับไลฟ์สไตล์บางอย่างเพ่ือป้องกันการเกิดไมเกรน	 มาดูกันค่ะ
 - ตรวจสอบการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่	 จดบนัทกึอาหารและเครือ่งดืม่ทีก่อ่ใหเ้กดิอาการไมเกรน 
กำเริบ	 และจำกัดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านั้น
 - ลดแอลกอฮอลแ์ละกาเฟอนี	 สารเหลา่นีส้ามารถกระตุน้ใหเ้กดิไมเกรนไดใ้นผูป้ว่ยบางราย	 สำหรบั 
คนที่ติดการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 ให้ลองเปลี่ยนจากกาแฟไปดื่มชา	 หรือทำม็อกเทล 
ที่ปราศจากแอลกอฮอล์แทนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
 - กินอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ	 พบว่าการงดอาหารหรือไม่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาอาจทำให้เกิด 
อาการไมเกรนได้	 จึงควรกินอาหารให้ตรงเวลาทุกวัน
 - ดื่มน้ำเยอะ ๆ	 ภาวะขาดน้ำอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรน	 ฉะนั้นควรพกขวดน้ำติดตัว 
ตลอด	 และดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 - ลดระดบัความเครยีด	 หากจิกรรมทีช่อบทำใหรู้ส้กึผอ่นคลาย	 เชน่	 นัง่สมาธ	ิ จดบนัทกึ	 ทำอาหาร	 
โยคะ	 ฯลฯ	 แต่ถ้ารู้สึกว่าความเครียดเริ่มจัดการได้ยาก	 ควรปรึกษาจิตแพทย์
 - หลกีเลีย่งแสงจา้	 หากแสงไฟสวา่งจา้ทำใหป้วดหวัไมเกรนหรอืทำใหอ้าการไมเกรนแยล่ง	 ใหอ้ยูห่า่ง 
จากไฟที่มีแสงแรงจนเกินไป	 รวมไปถึงไฟกะพริบ	 เช่น	 ในไนต์คลับหรือสถานที่อื่น  ๆ	 และหาเวลา 
หยุดพักจากการใช้คอมพิวเตอร์	 โทรทัศน์	 แท็บเล็ต	 และสมาร์ทโฟน
 การป้องกันอาการไมเกรนได้ดีที่สุดคือ  การเฝ้าสังเกตสิ่งกระตุ้นที่จะส่งผลให้คุณมีอาการไมเกรน 
และเมื่อทราบแล้วให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น 
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