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จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

   จากประธานชมรม
ท่านสมาชิกที่เคารพรักครับ
 
	 จดหมายข่าวฉบับนี้ออกล่าช้าไปนิด	 แต่ก็มีสาระที่เป็นประโยชน์และ							
หลากหลายคล้ายเดิมครับ	
	 ในรอบ	3-4	 เดือนที่ผ่านมา	ชมรมก็มีกิจกรรมเป็นระยะๆ	ตามที่ปรากฏ
ในข่าวชมรม	 สมาชิกหลายท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างสม�่าเสมอจนอาจท�าให้
มองว่ามีแต่หน้าเดิมๆ	 ที่จริงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะระบบการติดต่อสื่อสาร										
ที่ตอนนี้นิยมส่งข่าวกันทางสื่อสังคมออนไลน์	โดยเฉพาะทาง	LINE	และ	facebook	
ซ่ึงทราบข่าวกันได้อย่างรวดเร็ว	 ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้ใช่ช่องทางนี้ทางชมรมก็ได	้											
ขอความร่วมมือให้เพื่อนสมาชิกที่ทราบข่าวช่วยกระจายข่าวส�าคัญต่อด้วย	 เช่น							
ข่าวการไปทัศนศึกษา	 ข่าวการจัดอบรมต่างๆ	 ส�าหรับท่านที่ไม่ค่อยได้รับข่าวจาก
ชมรมอย่างสม�่าเสมอเท่าที่ควร	 ชมรมก็ขออภัยด้วย	 ที่ยังไม่สามารถท�าได้สมบูรณ์
ทัง้หมด	จะพยายามแก้ไขปรบัปรงุต่อไป	อย่างไรกต็าม	จดหมายข่าวแต่ละฉบบักไ็ด้
สรุปความก้าวหน้า	ความเคลื่อนไหวของชมรม	ของสมาชิก	และของมหาวิทยาลัย	
ให้ท่านได้ทราบอย่างน้อยปีละสามครัง้ครบั	(ส่งทางไปรษณย์ี	แต่หลายท่านกแ็จ้งว่า
ไม่ค่อยได้รับ	ซึ่งปัจจุบันระบบของไปรษณีย์มีปัญหาบ่อย	เช่น	ไม่ถึง	ถึงช้า)
	 ตามทีช่มรมได้จดัท�าร่างระเบยีบเกีย่วกับชมรมใหม่พร้อมเปลีย่นชือ่ชมรม	
เสนอให้มหาวทิยาลยัพจิารณาออกเป็นระเบยีบหรอืประกาศแล้วนัน้	ขณะนีม้หาวทิยาลยั
ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น				
ฉบับที่	1512/2560	เรื่อง	ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สาระส�าคัญ
ได้แก่	การเปลีย่นชือ่ชมรมจดัชมรมผูส้งูอายเุป็นชมรมบคุลากรอาวโุส	(เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัคณุสมบติัของสมาชกิและความเป็นประโยชน์กบัมหาวทิยาลยั)	และการปรบัปรงุ
เนื้อหาให้มีความชัดเจนในการด�าเนินงานด้านต่างๆ
	 ส�าหรบักิจกรรมทศันศกึษาต่างประเทศ	ชมรมพยายามทีจ่ะจดัปีละ	2	ครัง้	
(ปลายฝนต้นหนาว	 และปลายหนาว)	 ส่วนในประเทศก็อาจมีช่วงที่เหมาะสม														
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แตกต่างกันไป	หากท่านใดประสงค์จะเสนอแนะทั้งเรื่องสถานที่	เวลา	และรูปแบบ
การเดินทาง	ก็ช่วยกันเสนอแนะได้นะครับ	
	 ชมรมอยากเหน็การมส่ีวนร่วมของสมาชกิมากขึน้	(ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม
ข่าวคราว	เสนอแนะกิจกรรม	หรือการด�าเนินงาน)	เพื่อให้มีความรู้สึกผูกพันกันทั้ง
กับหมู่สมาชิกและกับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ																				
เกิดประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกเอง	และต่อมหาวิทยาลัยของเราด้วย	
	 ขอส่งความปรารถนาดีและความคิดถึงมายังทุกท่านครับ

	 	 	 	 	 	 ผศ.	อนันต์		หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
อบรม การใช้ Facebook 
	 ส�านกัหอสมดุร่วมกบัชมรมผูส้งูอาย	ุมข.	จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	การ
ใช้	Facebook	เพือ่การสือ่สารเบือ้งต้น	ส�าหรบัสมาชกิชมรม	ในวนัศกุร์ท่ี	19	พฤษภาคม	
2560	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	อาคาร	2	ชั้น	2	ส�านักหอสมุด	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
จ�านวน	40	คน	ผลท่ีได้คือ	ผู้สงูอายทุราบช่องทางการสือ่สารกบัทางชมรมและสมาชกิ
วัยเดียวกัน	ตลอดจนรับทราบข่าวสารต่างๆ	ได้รวดเร็วขึ้น

อบรมการท�าสมาธิ
	 ชมรมผูส้งูอาย	ุมข.	ร่วมกบั	สถาบนัพลงัจติตานภุาพสาขา	78	คณะแพทยศาสตร์	
ได้จัดอบรมการท�าสมาธิเพื่อการด�าเนินชีวิตที่เป็นความสุข	(หลักสูตรชินนสาสมาธิ	
ระยะเวลาอบรม	1	วัน)	ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป	ที่มีอายุ
ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	ฝึกการท�าสมาธิระดับต้น	(การนั่งสมาธิ	การเดินจงกรม)	ในวัน
เสาร์ที่	10	มิถุนายน	2560	(เวลา	18.30	–	16.30	น.)	ณ	สถาบันพลังจิตตานุภาพ
สาขา	78	คณะแพทยศาสตร์	(สมาคมศษิย์เก่าแพทย์ฯ	ชัน้	3	อาคารเรยีนรวม)	รบั	60	คน	
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สอนสนทนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน
	 ส�านกัหอสมดุร่วมกับชมรมผูส้งูอาย	ุมข.	จดักจิกรรมการสอนสนทนาภาษา
องักฤษส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัขอนแก่นทีม่หีน้าทีติ่ดต่อกับ
ชาวต่างประเทศ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20	คน	แบ่งเป็นสองกลุ่มๆ	ละ	10	คน/จ�านวน
ครั้งที่อบรมกลุ่มละ	16	ครั้ง	16	ชั่วโมง	สอนโดย	รศ.นพ.สมเดช	พินิจสุนทร	และ
ผศ.ดร.ศศิ	จงัสถติกลุ	ผลทีไ่ด้คือ	บคุลากรท่ีเข้าอบรมมคีวามกล้าในการสือ่สารภาษา
อังกฤษมากขึ้น

อบรม วาดภาพลายเส้นเบื้องต้น 
	 คณะศลิปกรรมศาสตร์รว่มกับเทศบาลนครขอนแก่นจัดกจิกรรมวาดภาพ
ลายเส้นเบื้องต้น	ตั้งแต่เส้นธรรมดา	จนได้รูปร่างเหมือนสิ่งของที่ต้องการวาดนั้นๆ	
19-30	มิถุนายน	วันจันทร์-ศุกร์	(รวม	10	ครั้ง)	เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องวาด
เส้นพื้นฐาน	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มข.	มีผู้เข้าร่วม	30	คน
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จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดลายเส้น ณ ส�านักหอสมุด
	 ในวันที่	 19	กรกฎาคม	2560	ส�านักหอสมุด	 ได้น�าภาพวาดเส้นจากการ
อบรมวาดภาพลายเส้นเบื้องต้น	 (ผลงานคนละ	1	ภาพ)	 จัดแสดงนิทรรศการภาพ
วาดลายเส้น	ณ	โถงอาคารศูนย์สารสนเทศ	ซึ่ง	ผศ.ธวัชชัย	ช่างเกวียน	รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	กล่าวถึงความเป็น
มาโครงการว่า	“คณะศลิปกรรมศาสตร์	มแีนวคดิเรือ่งการสร้างสรรค์ความสขุ	กจิกรรม
วาดลายเส้นนีผู้เ้ข้าร่วมกจิกรรมให้ความสนใจและตัง้ใจเป็นอย่างย่ิง	และขอขอบคณุ
เทศบาลนครขอนแก่นท่ีให้การสนบัสนนุงบประมาณในการกจิกรรมด้วยดมีาตลอด	
และอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ	 ของคณะที่พร้อมสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านศิลปะ”	จากนั้น	ผศ.อนันต์	หิรัญสาลี	ประธานชมรมผู้สูงอายุ	ได้กล่าว
ขอบคณุผูส้นบัสนนุให้เกิดกิจกรรมท่ีได้ฝึกสมาธแิละสร้างความผ่อนคลายให้กบัผูส้งู
อายุ	 ขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ชี้แนะและดูแลให้การวาดภาพของ			
ผูส้งูอายรุาบรืน่เป็นอย่างดี”	และ	อ.ดร.ธนชัพร	กติติก้อง	รองผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิาร
วชิาการ	ได้เป็นประธานในพธิเีปิด	และได้กล่าวชืน่ชมยนิดใีนการประสานความร่วม
มือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์	ส�านักหอสมุด	และชมรมผู้สูงอายุ	ที่ได้ร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ตามแนวคิดการให้บริการของห้อง
สมุด	คือการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนทุกวัย	(KKU	Library	for	ALL)	จากนั้น
ได้ร่วมชมผลงาน	ทัง้น้ีได้รับเกียรติจาก	นายชชัวาล	พรอมรธรรม	รองนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่นร่วมชื่นชมผลงานอีกด้วย
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อบรม ประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษ
	 ส�านักหอสมุดได้จัดอบรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบสีเหลืองส�าหรับผู้สูงอาย	ุ
เมื่อวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2560	เวลา	13.00	-	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมดอกคูน	
อาคาร	1	ชัน้	1	ส�านกัหอสมดุ	(มสีมาชกิชมรมและผูส้นใจเข้าร่วมอบรมจ�านวน	26	คน)

เปลี่ยนชื่อชมรม
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีประกาศ	 (ฉบับที่	 1512/2560)	 เมื่อวันที่	 2	
สิงหาคม	2560	เรื่อง	ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยให้เปลี่ยนไป
ใช้ชื่อ	ชมรมบุคลากรอาวุโส	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (บอ.มข.)	ชื่อภาษาอังกฤษว่า	
The	Senior	Citizen	Association	of	Khon	Kaen	University	(SCKKU)	



7

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

อบรม การดูแลรักษาไต
เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2560	เวลา	13.00-16.00	น.	ชมรมได้จัดอบรม	“การดูแล
สุขภาพเกี่ยวกับการถนอมรักษาไตในผู้สูงอายุ”	ทีมวิทยากรมี	รศ.	พญ.	ศิริรัตน์	อนุ
ตระกูลชัย,	ภก.	เพียงขวัญ	ศรีมงคล,	ผศ.กภ.ณิชานันท์	ปัญญาเอก,	และคุณเพียง
ทฆัิมพร	นลิเพชร	นกัโภชนาการ	โดยม	ีรศ.อ�าพน	ห่อนาค	เป็นพธิกีร		ณ	ห้องประชมุ
สารสนิ	อาคารสิรคิณุากร	มีสมาชกิชมรมเข้าร่วม	60	คน	โครงการนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ	เทศบาลนครขอนแก่น
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มข. ที่น่าภูมิใจ
Library of Things 
ฝีมือนักคิดนักพัฒนา นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (KKU Maker)

		 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมากกว่าแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา	ส�านักหอสมุดเปิดพื้นที่	Maker	space	ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับนักศึกษาที่มี
โปรเจคหรอืโครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์	Application	ได้ใช้พืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่น
เรียนรูใ้ห้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนของนักศกึษา	จนสามารถน�าเสนอผลงานในงาน
ประกวดโครงการนักศึกษา	ครั้งที่	19	MorDindaeng	Innovative	Engineering	
(MIEC	2017)	ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อวันที่	1	
พฤษภาคม	2560	ณ	โถงชั้น	1	อาคาร	50	ปี	วิศวะรวมใจ	ครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม
ประกวดกว่า	 170	 ผลงาน โดยมี	 4	 ผลงานของนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรม

4 ผลงานจากฝีมอืนกัศกึษาจากภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในการพัฒนานวัตกรรมใช้งานในห้องสมุด
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คอมพิวเตอร์	ที่ใช้พื้นที่	Maker	space	ของส�านักหอสมุดในการพัฒนานวัตกรรม
ใช้งานในห้องสมุด	ดังนี้ Reverse Vending Machine (ถังขยะรักษ์โลก) โดย
นางสาวนลินี	พรมมาปุย	และนางสาวพีรยา	จันทรเสรีรักษ์	เป็นโครงการที่ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี	 Internet	of	Things	 (IoT)	มาพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะขวด
พลาสติก	(โดยเฉพาะขวดน�า้ดืม่ในส�านกัหอสมดุ)	เพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่	เมือ่ผูท้ิง้ขวด
น�้าพลาสติก	อุปกรณ์	 sensor	จะท�าการตรวจสอบขยะ	หากเป็นขวดน�้าพลาสติก
ระบบจะให้แต้มสะสมแก่ผูใ้ช้	และแปลงเป็นจ�านวนเงินเข้าระบบบตัรเตมิเงินนกัศกึษา
ต่อไป	ส่งเสรมิกระบวนการคดัแยกขยะ	เพือ่การน�ากลับมาใช้ซ�า้	ลดค่าคาร์บอนและ
ผลกระทบต่อสภาวะเรอืนกระจก	สอดคล้องกบันโยบายทีม่หาวทิยาลัยให้ความส�าคญั
ในการจัดการแก๊สเรือนกระจกให้ได้มาตรฐาน
 Trash Tracking โดยนางสาวธญัพชิชา	ปธิเก	และนายอนพุงษ์	ตติะ	เป็น
โครงการพัฒนาระบบติดตามถังขยะ	 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 Internet	 of	
Things	(IoT)	มาพัฒนาการตรวจสอบปริมาณขยะในถัง	ให้สามารถรายงานสถานะ
ของถังขยะแต่ละใบผ่านทาง	Mobile	Application	 โดยสามารถแสดงรายการถัง
ขยะแต่ละใบแยกตามปริมาณ	กลิ่น	และสถานที่	ซึ่งนับว่าเป็นระบบบริหารจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างภายในส�านักหอสมุด	พัฒนาพื้นที่ให้
สะอาด	ถูกสุขลักษณะ	ปลอดเชื้อโรค	ตามนโยบายส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียว
 ระบบน�าทางภายในห้องสมุดด้วยบลูทูธพลังงานต�่า หรือ Bluetooth 
Low Energy (BLE) Indoor-Navigation	โดยนายจิตตชิยั	จอกกิง่	และนายปราชญ์	
จันทรมณี	 เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต�่ามาพัฒนาเป็นอุปกรณ์
น�าทางภายในอาคาร	 (Indoor-Navigation)	 ในแอพพลิเคชันบนมือถือ	 ให้บริการ
ลูกค้าในการเขัาใช้งานพื้นที่ที่มีความซับซ้อน	 และมีความหลากหลายรูปแบบของ
พื้นที่และห้องภายในส�านักหอสมุด	 ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างและมีความซับซ้อนหลาย
อาคาร	เพ่ือลดปัญหาในเรือ่งความสบัสนหรอืความไม่คุน้เคยกบัสถานทีภ่ายในส�านกั
หอสมดุ	และท�าให้เกดิความสะดวกสบาย	ง่ายต่อการเข้าถงึและใช้งานพืน้ท่ีได้อย่างคุม้ค่า
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 พพิธิภณัฑ์เสมอืนหลวงพ่อคณู ด้วยกรอบการท�างานส�าหรบันกัพฒันา
เกมด้วยภาพทรงกลม (Framework game development with spherical image) 
โดยนายธีรภัทร	โรจน์กนก	และนายนภพล	ลิ้มตระกูล	ได้พัฒนากรอบการท�างาน
ด้วยภาพทรงกลมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของห้องปิดที่สามารถเดินส�ารวจได้	 	ใน
ชิน้งานตน้แบบได้พัฒนาแอพพลเิคชนัพพิิธภณัฑ์เสมอืนจรงิหลวงพ่อคณู	วดับา้นไร่	
อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	ท�าให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพในมุมมอง	360	องศา	และ
สามารถเดินส�ารวจห้องและส�ารวจแต่ละชั้น	เสมือนได้เข้าในพื้นที่จริงในวัด	และได้
เรียนรู้ค�าสอนของหลวงพ่อ	เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม	ให้
คงอยู่อย่างมีคุณค่า	(Interactive	Digital	Preservation)

ภาพ / ข่าว:	อัคริมา	สุ่มมาตย์ 
ข้อมูล:	รศ.ดร.วนิดา	แก่นอากาศ	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
										มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

มข. พัฒนาโปรแกรม Biobank เก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ               
เสริมศักยภาพงานวิจัย

  

    

    	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยฝ่ายวิจัย	 คณะแพทยศาสตร์	 ได้พัฒนาโปรแกรม	
Biobank	 เพื่อใช้เก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพที่มีจ�านวนมากของนักวิจัย	 อาทิ	 ซีรั่ม	
อุจจาระ	ปัสสาวะ	ชิ้นเนื้อ	ของผู้ป่วย	อาสาสมัคร	สัตว์ทดลอง	และเชื้อโรค	ปรสิต	
แบคทีเรีย	ไวรัส	ที่ใช้ท�าการวิจัย		โดยที่การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมเป็นการจดบันทึก
บนกระดาษ	หรอืบนัทกึในคอมพวิเตอร์ส่วนตวั	ซึง่อาจท�าให้ข้อมลูเสยีหาย	โปรแกรม	
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Biobank		เป็นระบบการท�างานออนไลน์ทีส่ามารถท�างานร่วมกนัภายในทีมนกัวจิยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้มีความปลอดภัยสูง	สืบค้นได้อย่าง
รวดเรว็	และมีการรายงานข้อมลูเฉพาะแต่ละทมีนกัวจิยัทีใ่ช้งาน	เพือ่แจ้งชนดิ	ปรมิาตร	
และสถานที่เก็บตัวอย่างชีววัตถุ
										เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2560	เวลา	12.45	น.	ณ	ห้องบรรยาย	1	คณะ
แพทยศาสตร์	ได้มกีารอบรมการใช้งานโปรแกรมเกบ็ข้อมูลตวัอย่างชวีภาพเพือ่งาน
วจิยั	หรอืทีเ่รยีกว่า	“Biobank”	ซึง่ได้เกยีรตจิาก	รองศาสตราจารย์ชาญชัย	พานทอง
วิริยะกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	เป็นประธานเปิดงาน	โดยมี	คณาจารย์	คณะนัก
วิจัย	 โปรแกรมเมอร์	 เข้าร่วมอบรม	ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่อง	“การใช้งาน
โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย	Biobank”โดย	คุณพงศ์พัฒน์	กัง
ก๋ง	โปรแกรมเมอร์	ส�านักวิทยบริการ	และคุณอรนุช	แสนพูล	นักวิจัยหลังปริญญา
เอก	ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	เป็นวิทยากร	และการตอบข้อซักถาม
พร้อมค�าเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม
	 โปรแกรม	Biobank	ถูกพัฒนาโดย	คุณพงศ์พฒน์	กังก๋ง	โปรแกรมเมอร์	
ส�านักวิทยบริการ	และมี	รศ.วนิดา	แก่นอากาศ	ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ	เป็น
ผู้ให้ค�าปรึกษา	จากการรวบรวมข้อมูลด้านการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อนักวิจัยโดย
ฝ่ายวิจัย		

 Worawit Siripanuwat
24 พ.ค. 2560     

ไขความลับมหัศจรรย์ธรรมชาติ ‘ฟ้าทะลายโจร’ ฆ่าเซลล์มะเร็ง
ปากมดลูก

										 คณะนักวิจัยและอาจารย์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประกอบด้วย																									
รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา	 อารมณ์ดี,	 รศ.ดร.ภญ.วัชรี	 คุณกิตติ	 จากคณะเภสัชศาสตร์,					
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รศ.ดร.พญ.แจ่มใส	เพยีรทอง,	รศ.ดร.พญ.ทพิยา	เอกลกัษณานนัท์	จากคณะแพทยศาสตร์	
ได้ค้นพบสรรพคุณอันโดดเด่นของฟ้าทะลายโจร	ซึ่งมีสารส�าคัญที่สามารถฆ่าเซลล์
มะเร็งปากมดลกู	และต้านไวรสัเชือ้เรมิ	โดยท�าการวจิยัปรบัสตูรโครงสร้างสารส�าคัญ
ทีไ่ด้เพือ่เพิม่สารส�าคญัในฟ้าทะลายโจรทีม่สีรรพคณุมากมาย	ทัง้ฤทธิต้์านไวรสั	ต้าน
แบคทเีรยี	และต้านการอกัเสบ	เมือ่น�าสารส�าคัญ	“แอนโดรกราโฟลายด์	(andrographolide)”	
มาสังเคราะห์ต่อมีสารหนึ่งที่เรียกว่า	“IPAD”	พบว่าสารทั้งสองมีฤทธิ์ระดับโมเลกุล
ท�าให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลง	ท�าให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย	และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส
เชื้อเริม	 เนื่องจากสารดังกล่าวมีลักษณะสูตรโครงสร้างเป็นตัวจับกลุ่มเชื้อโรคเป้า
หมายไดด้ี	ล่าสดุถูกพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์ยาในรปูแบบครีมซึ่งยังคงสรรพคุณทางยา
ของสารสกัดทั้งสองและสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด
									เมื่อวันศุกร์ที่	2	มิถุนายน	2560	เวลา	10.30	น.	ณ	ห้องประชุมสิริคุณากร	
4	ชัน้	2	อาคารสริคิณุากร	ส�านกังานอธกิารบด	ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น	ได้มกีารจดังาน	
นักวิจัย	มข.	พบสื่อมวลชน	ประจ�าเดือน	ซึ่งมี	รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา	อารมณ์ดี	รศ.ดร.
ภญ.วัชรี	คุณกิตติ	จากคณะเภสัชศาสตร์	และ	รศ.ดร.พญ.แจ่มใส	เพียรทอง	จาก
คณะแพทยศาสตร์	ร่วมกันแถลงข่าวงานวิจัย	และได้รับเกียรติจาก	รศ.	สพ.ญ.	ดร.	
ธิดารัตน์	บุญมาศ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	โดยมี	คณะ
ผู้บริหาร	คณาจารย์	นักวิจัย	และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
	 รศ.ดร.พญ.แจ่มใส	เพียรทอง	กล่าวถึงสรรพคุณของสารสกัดที่สามารถฆ่า
เซลล์มะเร็งปากมดลูกและต้านไวรัสเชื้อเริมว่า	“สารแอนโดรกราโฟลายด์”	ที่แยก
ได้จากฟ้าทะลายโจรและสารอนพุนัธ์	IPAD	ซึง่เป็นสารกึง่สังเคราะห์	สารทัง้สองผ่าน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ	โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเชลล์มะเร็งปากมดลูก	ผลการ
ทดลองระดบัโมเลกุลพบว่า	สารทัง้สองท�าให้โปรตีนก่อมะเรง็ลดลง	ท�าให้เซลล์มะเรง็
ปากมดลูกตายภายใน	48	ชั่วโมง	โดยใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสม	นับเป็นกลไกหนึ่ง
ที่ถูกค้นพบ	และก�าลังทดลองกลไกอื่นๆ	ส�าหรับผลการทดลองการยับยั้งไวรัสที่ก่อ
โรคเริม	สารอนุพันธ์	IPAD	จะมีประสิทธิภาพดีกว่าสารแอนโดรกราโฟลายด์	เทียบ
เท่ายาประเภท	Acyclovir	ทีน่ยิมใช้ในปจัจบุนั	โดยผลการทดลองระดบัโมเลกลุพบ
ว่า	สารอนุพันธ์	 IPAD	ส่งผลยับยั้งการแสดงออกของยีนซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจ�านวน
ไวรสั	ต่างจากยา	Acyclovir	ทียั่บยัง้การสร้างสาย	DNA	ของไวรสั	นบัเป็นประโยชน์
ในการใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรคเริมในกรณีท่ีการใช้ยา	
Acyclovir	อย่างเดียวจะไม่ได้ผล	หรือใช้กับไวรัสเชื้อเริมที่ดื้อยา	ดังนั้น	การใช้สาร
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อนพัุนธ์	IPAD	รักษาแทนหรอืใช้ร่วมกนั	จะท�าให้ยบัยัง้เช้ือก่อโรคเรมิท่ีดือ้ยาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ”
									รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา	อารมย์ดี	กล่าวถึงฟ้าทะลายโจรว่า	“บัญชียาหลักแห่ง
ชาติได้บรรจุฟ้าทะลายโจรเป็นยาบรรเทาปวด	ลดการอักเสบ	 เนื่องจากฟ้าทะลาย
โจรถกูใช้มาอย่างยาวนาน	และด้วยสรรพคณุมากมาย	เราจงึได้ศกึษาสารแต่ละชนดิ
ที่มีในฟ้าทะลายโจร	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์	เมื่อท�าการวิจัยเราได้สารส�าคัญจากฟ้า
ทะลายโจรหลายชนิด	 และเมื่อน�ามาปรับสูตรโครงสร้างหลายแบบเพื่อเพิ่มผลการ
ออกฤทธิต่์างๆ	โดยท�าการทดลองในสตัว์ทดลองพบว่า	ฟ้าทะลายโจรมีสารทีช่่วยแก้
ไข้	แก้ปวด	แก้อกัเสบ	เพิม่อสุจใินสตัว์ทดลอง	ต้านไวรสัและแบคทเีรยี	ทัง้นีเ้ราสนใจ
สารที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสอยู่สองสารคือ	“แอนโดรกราโฟลายด์”	และสารอนุพันธ์ที่
ถูกสังเคราะห์ต่อเรียกว่า	“IPAD”	โดยผลการทดลองขั้นต้นเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้าน
ไวรัสเชื้อเริม	 (HSV)	และมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากไวรัส	 (HSV)	ซึ่งจ�าเป็นจะต้อง
ใช้ปริมาณมากเพื่อท�าการทดลองต่อ	เราจึงได้คิดค้นวิธีการสกัดและสังเคราะห์สาร
อนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ	สามารถลัดขั้นตอนและได้ปริมาณมาก	โดยสามารถขาย
เทคโนโลยีการผลติเหล่านีใ้ห้แก่ภาคอตุสาหกรรมทีส่นใจ	นอกจากนีเ้รายงัได้คดิค้น
ชุดทดสอบและวัดปริมาณสารในฟ้าทะลายโจร	 เพื่อให้เกษตรกรใช้วัดคุณภาพฟ้า
ทะลายโจร	 เพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกฟ้าทลายโจรให้มีรายได้ดีโดยขายได้ราคาสูง
อีกด้วย”
										รศ.ดร.ภญ.วชัร	ีคณุกติต	ิกล่าวถงึการพฒันาผลติภัณฑ์ว่า	“เม่ือผลการทดลอง	
โดย	รศ.ดร.พญ.แจ่มใส	เพียรทอง	และ	รศ.ดร.พญ.ทิพยา	เอกลักษณานันท์	พบว่า
สารทัง้สองสามารถฆา่เซลล์มะเรง็ปากมดลกูและยบัยั้งไวรัสที่ก่อโรคเรมิ	จากนัน้ได้
น�าผลการทดลองสูก่ระบวนการพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์ยา	ซึง่ต้องมกีารทดสอบคณุสมบตัิ
ต่างๆ	ตามขั้นตอน	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต�ารับยา	โดยได้ท�าการ
วิจัยและพัฒนาในรูปแบบครีมเพื่อยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสองและ
สามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด	 ทั้งนี้	 ก�าลังอยู่ในช่วงด�าเนินการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์	หากผลงานวิจัยส�าเร็จจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์พร้อมจ�าหน่ายแล้ว	
จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
จากงานวิจัย	มข.”

Worawit Siripanuwat
2 มิ.ย. 2560     
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หลงเสน่ห์ซาปา เมืองฟ้าในสายหมอก
ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง

 
	 ซาปา	(Sapa)	เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งของเวียตนาม	อยู่บน
ยอดเขาสงูสลบัซบัซ้อนทางภาคเหนอื	เป็นเมอืงตากอากาศมาตัง้แต่สมยัฝรัง่เศสมา
ปกครองเวียตนามที่ขึ้นชื่อมาก	อีกอย่างคือความงดงามของนาขั้นบันไดโดยเฉพาะ
ช่วงทุ่งนาสีทองที่ลดหลั่นลงมาตามความลาดชันของภูเขา	เขาว่างดงามนัก
	 ผมได้ยนิชือ่ซาปามานานพอสมควร	จากเพือ่นๆ	ทีไ่ปสมัผสัมาแล้ว	ทกุคน
ต่างกป็ระทบัใจในความเป็นอยู่และความสวยงามของธรรมชาต	ิล้วนแต่แนะน�าว่าต้อง
ไปให้ได้นะ	มาประจวบเหมาะโอกาสดีได้ไปกับทัวร์	สว.	มข.	24-27	ก.พ.	2560	ซึ่ง
มีสมาชิกไปด้วยกันมากถึง	45	ท่าน
	 เครือ่งบนิออกจากดอนเมอืงเช้าตรู	่6	โมงนิดๆ	ท�าให้ต้องตืน่ตัง้แต่ตสีองครึง่
เพือ่ให้ทนันดัตสีามครึง่	 ส่วนพีช่ศูรแีละน้องๆ	มาจากขอนแก่นถึงดอนเมืองก่อนเท่ียงคนื									
จงึต้องเสิน่	รอทีส่นามบนิถงึเช้าเลย	(วนันีข้อเสนอภาษาอีสาน	ค�าว่าเสิน่	แปลว่า	โต๋เต๋
ไปมา	 เพราะไม่มีอะไรจะท�า)	 ชีวิตผมเคยเสิ่นมาแล้ว	 2	ครั้ง	 ครั้งแรกเสิ่นผู้เดียวที่
ดอนเมืองจากตีสองฮอด	7	โมง	ส่วนครั้งที่สองมีหมู่น�า	ตกเครื่องที่	LA	ต้องเสิ่นรอ
นาน	1	วันเต็ม	จึงเข้าใจสภาพพี่ชูศรีได้เป็นอย่างดี
	 ถงึเวยีตนาม	เครือ่งบนิลงทีส่นามบนินอยใบ	(Noi	Bai)	กรงุฮานอย	นัง่รถบสั
ไปซาปาอกี	6	ชัว่โมง	ทีเ่ดนิทางนานเพราะเขาคมุความเรว็ไม่ให้เกนิ	60	กม./ชม.	ได้
แวะทานอาหารเทีย่งระหว่างทางทีเ่มอืงลาวไก	(Lao	Cai)	กว่าจะถึงซาปากป็ระมาณ
บ่ายสาม	ทีเ่ป็นปัญหาของผูส้งูอาย	ุ(สว.)	คอืการเข้าห้องน�า้	ในรถไม่มห้ีองน�า้	ข้างทาง
กโ็ล่งโจ้งไม่สะดวกส�าหรบัสาวเหลอืน้อยทัง้หลายทีจ่ะลงไปเกบ็ดอกไม้ข้างทาง	ตาม
ป๊ัมน�า้มนัจะคิดเงิน	ถ้าจะฟรต้ีองทีร้่านขายของใหญ่ๆ	แต่จะเสยีเวลามากเป็นชัว่โมง	
เพราะต้องแลกกับการฟังสินค้าของเขา	สุดท้ายก็ต้องเสียเงินอยู่ดีแพงด้วย
	 อาทิตย์ก่อนคนที่ไปซาปาโชคดีมาก	 อากาศดีแดดออก	 ถ่ายภาพออกมา
สวยงามมาก	แต่วันที่พวกเราไป	อากาศที่ซาปาก�าลังเปลี่ยนแปลง	หนาวขึ้น	หมอก
หนามากผสมกับฝนรินๆ	ท�าให้เปียกแฉะ	ตามโปรแกรมก็ต้องไปขึ้นกระเช้าเลย					
เป็นกระเช้าทีเ่ขาว่าสงูมากในละแวกนี	้คอืข้ึนไปยอดเขาฟานซปัิน	(Fansipan)	หมอก
หนามากบนกระเช้าจงึมองไม่เหน็อะไรเลย	ทีท่�าได้คอืสนกุสนานไปกบัการถ่ายภาพ
คนนั่งกระเช้า	เป็นการฆ่าเวลา	โดยช่างภาพจ�าเป็นคือคุณนิ่มนวล	และแผนกเชียร์
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คือคุณค�าหยาดและทีมพยาบาล	ท�าให้	สว.ถูกขอร้องแกมบังคับทุกวิถีทางให้
ท�าท่าทางตามใจช่างภาพ	เป็นที่ชอบใจของแผนกเชียร์	ก็ต้องขอบคุณทีมช่างภาพ
เป็นอย่างมาก	ท�าให้พวกเรา	สว.	ได้ภาพสวยๆ	กลับบ้าน
	 เมื่อขึ้นไปเกือบถึงจุดสูงสุดได้มองเห็นยอด
เขาแป๊บนึง	 จากนั้นก็เห็นแต่หมอกคลุมเต็มไปหมด	
หมอกหนาจริงๆ	นึกถึงเมืองที่ถูกแม่มดในนิทานร่าย
มนต์ปิดบังเมืองทั้งเมืองเอาไว้ไม่ให้ใครมองเห็น	 จึง
ไม่มีภาพความงามของซาปาในมุมสูงให้ดู	ลมก็แรง
มาก	 เสื้อกันหนาวผมก็ยังอยู่ในกระเป๋าใต้ท้องรถ	 สู้
ความหนาวไม่ไหว	ผมต้องลุย	ค�าว่า	ลุย	ในภาษาเวีย
ตนาม	ไกด์บอกว่า	ถอย	อนันีก้ไ็ม่รูว่้าจรงิหรอืเทจ็ยงัไง
นะครบั	แล้วทกุคนกลุ็ยกนัหมดเพราะไม่รูว่้าจะทนปีน
ยอดเขาไปอีกท�าไมในเมื่อมองไม่เห็นอะไร	จึงได้กลับ
โรงแรมกันเร็วขึ้นนิดนึง
	 ตอนเย็นทานข้าวที่โรงแรม	ห้องพักที่โรงแรมต้องเปิด	heater	 ให้อบอุ่น	
ตอนแรกผมเปิดไว้ที	่30	องศา	กย็งัรูส้กึเยน็ๆ	แต่พอดกึๆ	ผมรูส้กึหายใจล�าบาก	ปาก
คอจมูกแห้งไปหมด	คงจะเปิดอุณหภูมิไว้สูงไป	ต้องลุกไปลดลงเป็น	26	องศา	ค่อย
นอนต่อไปได้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เช้าวันรุ่งขึ้น	ต้องไปเดินชมหมู่บ้านกั๊ดกั๊ด	 (cat	 cat)	ของชาวเขาเผ่าม้ง									
อยู่ในหุบเขา	 มีน�้าตกและแม่น�้าธรรมชาติสวยงามมาก	 ชีวิตความเป็นอยู่ก็เหมือน
ชาวเขาบ้านเราแต่พดูคนละภาษา	คนแก่นัง่ผงิไฟ	เดก็ๆ	ช่วยแม่ขายของและเล่นกนั			
พี่แบกน้องข้างหลัง	ฯลฯ	แต่ผู้คนก็เยอะมาก	อาจเป็นเพราะวันหยุดด้วยมีร้านขาย
ของทีร่ะลกึทกุชนดิ	และขายดมีาก	อากาศยงัมหีมอกมากแฉะๆ	ถ่ายภาพไม่สวยเลย	
ได้แต่ภาพมัวๆ		ยิ่งบ่ายๆ	หมอกยิ่งลงจัด	อากาศก็เย็น	ท�าให้ก่อนกลับจากซาปาไป
ฮานอยรถบสัเสยี	start	ไม่ติด	สาเหตุคือน�า้มนัจบัตัวเป็นน�า้แขง็	ไม่น่าเชือ่ต้องล้วงออก
น�าไปต้มฮาๆๆ	เขาบอกว่าเป็นกันหลายคนัเลย	ท�าให้ต้องยนืรอหน้าโบสถ์ฝรัง่ท่ามกลาง
สายหมอก	 ที่สุดต้องเปลี่ยนรถไปใช้รถบัสนอน	 2	 ชั้น	 3	 แถว	 รวมได้	44	ที่นอน												
ทีบ้่านเราไม่ม	ีเคยจะน�ามาวิง่อดุร-ฮานอย	วิง่ได้วนัเดยีวถกูระงบัเพราะประเทศไทย
ยงัไม่มกีฎหมายรองรับ	พอผูโ้ดยสารก้าวขึน้รถจะต้องถอดรองเท้าใส่ถงุหิว้พลาสตกิ	
ผมได้นอนชัน้บนตดิหน้าต่าง	ซึง่คนตวัสงูจะอดึอดัเพราะเพดานจะเตีย้กว่าแถวกลาง	
ความยาวจากปลายเท้าถงึศรีษะพอไหว	แต่ความกว้างจะล�าบากหน่อย	ถ้าเป็นคนอ้วน
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คงจะขยบัตวัไม่ได้เลย	ท่ีล�าบากคอืไม่มทีีว่างกระเป๋า	ผม
ได้วางระหว่างขาเลยต้องนอนถ่างขาตลอดทาง	คล้ายคน
จะคลอดลกู	และท่ีส�าคญัคอืไม่มห้ีองน�า้	ว่ิงไปได้ชัว่โมง
เศษเริม่ปวดฉีก่พ็อดถึีงเมอืงลาวไก	ได้แวะเข้าห้องน�า้	ไม่
เช่นนัน้ได้ใช้ขวดน�า้แทน	urinal	บนรถแน่นอน	แต่รบัรอง
ไม่โป๊เพราะมผ้ีาคลมุ	ว่าแต่จะล้นขวดจนหกใส่คนข้าง
ล่างหรอืไม่นัน้กไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั	โดยเฉพาะคนทีอ่ยู่
ใต้เตียง	 อ.วัฒนา	 (หาญ)	 เพราะ	 urine	 ก�าลังจะล้น	
bladder	อยู่แล้วจากฤทธิ์ของ	Hanoi	Beer	การได้

นอนในรถแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจอีกแบบหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้
	 ซาปามทีัง้ธรรมชาตทิีง่ดงามและความทนัสมยัทีน่กัท่องเทีย่วต้องการเช่น	
wifi	อาหาร	ที่พัก	shopping	และ	นั่งจิบชาชิลๆ	แต่ถ้าคนชอบกาแฟจะล�าบากนิด
หน่อยเพราะเขาไม่นยิมด่ืมกาแฟ	เขาผลติแล้วส่งออกเป็นหลกั	แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า
กาแฟขีช้ะมดทีข่ายอยูเ่กลือ่นเมอืงนัน้	จะมชีะมดกีห่มืน่ตวัทีจ่ะถ่ายออกมาให้น�าไป
ขายได้เยอะแยะขนาดนั้น		ก่อนซื้อท่านก็พิจารณาเองละกัน	เพราะผมก็ซื้อกางเกง	
เสื้อ	และกระเป๋า	ยี่ห้อ	copy	มาเหมือนกัน	พูดถึงกาแฟอีกหน่อย	ส่วนตัวผมชอบ
กาแฟจากเอธโิอเปีย	ดืม่แล้วรู้สึกได้ช่วยคนยากคนจนและอร่อย	หอม	นุม่ละมนุจรงิๆ	
ก่อนดืม่กาแฟทีร้่านเขาจะมโีซดาน�า้แร่ให้ล้างปากก่อนเพือ่ให้ต่อมรบัรสพร้อมจะรบั
รสใหม่ทีไ่ม่มีรสอืน่เจอืปน	ค่อยเร่ิมจบิกาแฟด�าทีย่งัไม่เตมิอะไร	จากนัน้ถ้าชอบหวาน
หน่อยให้เติมน�า้ผึง้แทนน�า้ตาล	แต่อย่าให้หวานมากจะกลบรสกาแฟ	ท่านจะได้กาแฟ
กลิ่นดอกไม้ป่าและหอมน�้าผึ้งครับ	
									ซาปาช่วงนี้ก�าลังเติบโตไม่หยุด	มีการก่อสร้างโดยการเจาะแซะภูเขาขึ้นเป็น
ดอกเห็ดจึงยังคงเป็นเมืองในฝันที่หลายท่านยังหลงเสน่ห์ของเมืองนี้	 	 หลงในที่นี้มี
สองความหมาย
	 อย่างแรกคือพลัดหลง	 ไม่ยอมออกมาจากหุบเขา	 cat	 cat	 ของ	 6	 สาว
สวย	เทีย่งกว่ากไ็ม่ออกมา	จงึต้องแบ่งอาหารเทีย่งเก็บไว้ให้	ไกด์เองต้องประสานงาน
กันอย่างหนักกว่าจะหาตัวเจอหลง	 อย่างที่สองคือหลงใหลเสน่ห์	 อยากจะไปเยี่ยม
ซาปาอีกซักครั้งเมื่อมีโอกาส	 ท่านอาจารย์จรูญบอกว่าครั้งนี้ไม่จุใจ	ไม่สะใจต้องไป
อีกและจะค้างท่ีซาปาซกั	2-3	คืน	ผมเองก็เหมอืนกัน	 ตดิแค่ต้องเดนิทางจากฮานอย
ไปซาปา	6	ชม.นี่แหละ	แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ...(?)	สาวน้อย	ซาปา
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ท่องเที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์
อุบล จ๋วงพานิช 

	 ทีมเราชาวโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์	มีโอกาสไปท่องเที่ยว
ในทริปเวียตนาม	 (ซาปา	 ฮานอย	
และฮาลองเบย์)	 4	 วัน	 ในวันที่	
24-27กมุภาพันธ์	2560	ร่วมกับชมรม
ผูส้งูอายมุหาวิทยาลยัขอนแก่น	รูส้กึ
มคีวามสขุและสนกุกบัการมาท่อง
เทีย่วในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก	ในทีน่ี้

จะขอเล่าเฉพาะส่วนการท่องเที่ยวฮานอยและฮาลองเบย์	ซึ่งเป็นสถานที่สวยงาม							
(วันที่สาม	และวันที่สี่)	เชิญติดตามท่องเที่ยวกับเราเลยนะคะ

วันที่สาม
	 ฮานอย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	มีสถานที่ท่องเทียวที่น่า
สนใจหลายแห่ง	 สถานที่แรกที่เข้าชมคือ	 วิหารวรรณกรรม เป็นวัดโบราณ	 อายุ
ยาวนานนับร้อยปี	 และเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก	 ในสมยัก่อนใช้เป็นท่ีสอบจอหงวน	
ในปัจจุบันยังเป็นสถานที่มีครูพานักเรียนมากล่าวค�าปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิท่ี
เขานับถือ	 และเห็นนักศึกษาที่รับปริญญามาถ่ายภาพที่วัดนี้	 เป็นการเสริมพลังใน
มิติจิตวิญญาณว่า..	“เขาจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ”	นอกจากนี้ยังมี
สิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆ	 มากมายให้เรากราบไว้และอธิษฐานขอพร	ท�าให้เห็นวัฒนธรรม
ของชาวเวียดนาม	
 สถานทีต่่อมา พวกเราไปชม	จัตุรสับาดิงห์	ซึง่เป็นสถานทีท่ีโ่ฮจมินิส์ประกาศ
อิสรภาพของชาวเวียดนาม	ให้พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส	และชม	สุสานโฮจิ
มินห์ ซึ่งเป็นอาคารที่โดดเด่น	สง่างาม	ท�าด้วยหินอ่อนและแกรนิต		 	
	 รวมทั้งไม้เนื้อดี		คณะทัวร์ของเราได้ร่วมเดินวางพวงมาลาอย่างสมเกียรติ	
มทีหารใส่ชดุสขีาวเดนิถอืพวงมาลาให้	แล้วเข้าชมทีเ่กบ็ศพของโฮจมินิห์	ซึง่นอนอยู่
ในโลงแก้ว	ท�าให้เราได้สัมผัสถึงการเป็นผู้น�าท่ียิง่ใหญ่ของชาวเวียดนาม		พอเดินออก
มาเราก็มองเห็นสวนสาธารณะ	มีสระน�้า	ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่	พวกเราเดินผ่าน
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ตึกท�าเนียบประธานาธิบดี	ตึกสไตล์โคโลเนียล	ทาสีเหลืองเด่นเป็นสง่า	ปัจจุบันใช้
เป็นที่รับแขกบ้านรับแขกเมือง		เดินต่อไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นบ้านโฮจิมินห์ที่ท�า
ด้วยไม้	เสาสูง	เป็นบ้านเลก็ๆ	เชือ่กนัว่าเป็นทีอ่ยูท่ีแ่สดงถงึความเรยีบง่าย	เป็นตวัอย่าง
ของความสมถะและความพอเพยีง

	 เดินออกมาเรื่อยๆ	พวกเรามาหยุดรอกันที่	วัดเจดีย์เสาเดียว	 เป็นวัดรูป
ทรงดอกบัว	มีอายุมากกว่า	400	ปี	ตั้งอยู่กลางสระบัว		ตามต�านานเล่าว่า	มีกษัตริย์
องค์หนึง่อยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานาน	ในคืนวนัหนึง่ได้สบิุนเหน็พระ
โพธิสัตว์กวนอิมมาปรากฏให้เห็นที่สระดอกบัว	และได้ประทานโอรสให้	จึงได้สร้าง
วัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัว	เพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม		ไกด์บอกเราว่า	
อยากได้อะไร	 ขออธิษฐาน	 จะได้ทุกสิ่ง	 รอติดตามนะคะ	 ว่าเราจะได้ตามค�า
อธิษฐานไหม?

ตึกท�าเนียบประธานาธิบดี

เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้ อยู่กลางสระน�้า

	 ช่วงบ่ายน�าชมสนิค้า มรีองเท้า	
ไข่มกุ	กระเป๋า,	กาแฟเวียดนาม	G7,	กาแฟ
ด�า	3	กล่อง	100	บาท	(หอมมาก	ควรซือ้
ติดมอื),	 กระเป๋าเป้กด็ดู	ี ราคา	 200-500	
บาท	สวยเลือกได้มีหลายแบบค่ะ	 ยี่ห้อ	
The	North	 Face	 จากนั้นเรารีบไปชม
การแสดงหุ่นกระบอกน�้า	(ค�่าแล้ว)
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วันที่สี่
	 พวกเราเดนิทางไปล่องเรอืทีอ่่าวฮาลอง	(Halong	bay)	ซ่ึงห่างจากฮานอย	
170	กม.	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	ในอ่าวมีเกาะหินปูนเกือบ	2,000	เกาะ	
ได้รบัการประกาศจากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก	พวกเรานัง่เรอืสกัพกัมองทศันยีภาพ
ออกไป	ภาพทีเ่หน็เหมือนภาพวาดทีเ่ตมิแต่งโลกเราให้สดใสสวยงาม	จนิตนาการเหน็
เป็นเกาะหมา	เกาะแมว	เกาะไก่จบูกัน	(เกาะไก่ชน)	ตัง้เรยีงรายอยูใ่นท้องทะเลสฟ้ีา
คราม	มหีมอกบางๆ	อากาศเยน็สบาย	มลีมพัดผ่านเบาๆ	เป็นบรรยากาศท่ีดมีากเลยค่ะ

เกาะไก่ชนกัน

	 เม่ือเรือเข้าถงึอีกฝ่ัง	เรา	(ต้องใช้บตัร)	เข้าชม	ถ�า้นางฟ้าหรอืถ�า้นางสวรรค์ 
เป็นถ�้าที่ใหญ่	อากาศถ่ายเทได้ดี	สวยมาก	มีหินงอกหินย้อย	มากมาย		ถ�้านี้เพิ่งค้น
พบไม่นาน	มีการประดบัแสงส	ีมองเหน็ภาพชดั	เราสามารถจนิตนาการเป็นรปูมงักร	
รูปพระพุทธรูป	เป็นต้น

หน้าปากทางเข้าถ�้า

	 ชมถ�า้เสร็จ	เรากเ็ดนิออกมา
เพือ่กลบัมาขึน้เรอืต่อ		กนิอาหารกลาง
วันเป็นซีฟู้ด	(อาหารทะเล)	น้องไกด์
บอกว่า	กุ้ง	หอย	ปูอาจตัวเล็กไปนิด
แต่ก็สด	อร่อยค่ะ		
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	 ถึงฝั่งแล้วเดินออกมาเพื่อกลับมาขึ้นรถ	 ยังมีร้านค้าขายหลายอย่าง	 เช่น	
ไข่มุกเลี้ยงของอ่าวฮาลองเบย์	ขายโดยทั่วไป	สวยดีค่ะ	ซื้อติดมือมาก็ดีนะคะ	
 บ่ายๆ พวกเราก็มุ่งหน้าเดินทางกลบัสนามบินกรุงฮานอย เพื่อเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ Good bye เวียดนามจากสนามบินฮานอย	 เวลา	20.30	น.	ถึง
กรุงเทพฯ	ประมาณ	22.30	น.	สวัสดีเมืองไทย

สิ่งประทับใจ
	 ได้เพื่อนร่วมทางที่ดี	ไปกับ	ทีม	สว.	มข.	กับท่านอาจารย์ที่เราเคารพ	และ
คนหลายวัย	พบว่า	สนุก	มีระเบียบ	ผ่อนคลาย	สบายใจ	ยืดหยุ่น	การใช้ชีวิตในวัย
เกษียณอย่างมีความสุขกับคู่ชีวิต
	 สถานที่ส่วนใหญ่	สวยงาม	ถึงแม้จะมีหมอกลงหนามาก	ฝนปรอยๆ	แต่ก็
ไม่ใช่อุปสรรค	สวยไปอีกแบบค่ะ
	 ของขาย	ราคาถูกดี	ถ้าเราเลือกที่จะซื้อ	ก็จะได้ของถูกใจ
	 ได้เรียนรู้วิถีของชาวเวียดนาม	 โดยเฉพาะค�าสอนของโฮจิมินส์	 ที่สอนว่า				
ให้เราเป็นใบไม้ที่ดีห่อใบไม้ที่ขาด	 ใบไม้ที่ขาดให้ห่อใบไม้ที่ขาดน้อย	 เป็นการสอน
ให้คนเวียตนามรู้จักให้และมีความสามัคคีกัน
	 อาหารชาวเวยีดนาม	รสจืด	มีผกัเยอะ	อาจเป็นเหตผุลหนึง่ทีเ่ราไม่เหน็คน
เวียตนามอ้วน	เรายังไม่เห็นร้านสะดวกซื้อตามสถานที่ต่างๆ
	 เงินไทย	1	บาท=	600	ดอง	แต่ส่วนใหญ่ตามร้านค้า	สามารถใช้เงนิไทยได้	
ยกเว้นตามหมูบ้่าน	เราแลกไป	1,000	บาท	ก็พอใช้	นอกนัน้ใช้เงนิไทยได้เกอืบทุกท่ี
	 ภาษาเวียดนามที่ควรจดจ�า	ได้แก่	ซินจ่าว	=	สวัสดี,	กามเอิน	=	ขอบคุณ,	
เกาหอย	=	ขอถามหน่อย,	บาวเยียว	=	ราคาเท่าไหร่,	Bird	Bird	=	ลดราคาได้ไหม
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ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพ
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 
 “ข้าวกล้อง”	คอื	ข้าวสีน�า้ตาลขุ่นท่ีได้จากการสข้ีาวเพียงครัง้เดยีว	เพยีงแค่
ให้เปลือก	(แกลบ)	หลุดออก	ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อหรือเมล็ดข้าวสาร	ที่ยังมีจมูกข้าว
และเยือ่หุ้มเมลด็ข้าว	(ร�า)	ข้าวขาวทีเ่รากนิกนัอยูเ่ป็นข้าวทีไ่ด้จากการสหีลายๆ	ครัง้	ถงึ						
7	ครั้ง	จนจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหลุดออกไปด้วย	จึงเหลือแต่เมล็ดข้าวสีขาว
สวย	ซึ่งเป็นเพียงแป้งที่ให้แต่พลังงานเท่านั้น	ปราศจากคุณค่าทางอาหารอื่นๆ
	 ข้าวกล้องมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ยิ่ง	 เพราะครบถ้วนด้วยส่วน
ประกอบของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ด	 อันเป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว	
อุดมด้วยวิตามินบี	วิตามินอี	ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวส�าคัญ	เยื่อหุ้มเมล็ดจะมี
เส้นใยอาหารที่ดีสูง	ทางวงการแพทย์พบว่าเส้นใยเหล่านี้	มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง
ส�าไส้ใหญแ่ละกระเพาะอาหาร	ยังมีส่วนช่วยป้องกันไขมนัชนิดอิ่มตัวถูกดดูซึมเข้าสู่
กระเพาะอาหารอีกด้วย
	 บางคนเรียกข้าวกล้องว่า	“ข้าวซ้อมมือ”	ด้วยชาวบ้านในสมัยก่อนใช้มือ
ต�าให้เปลือกข้าวหลุดออก	เพื่อใช้กินกันเองในครัวเรือน	เยื่อหุ้มเมล็ด	(ร�า)	และจมูก
ข้าวจะหลดุออกไปบางส่วน		แต่ในสมยัปัจจบุนัเราใช้เครือ่งจกัรสข้ีาวแทน	และเรยีก
ผลผลติทีไ่ด้จากการสข้ีาวเพียงครัง้เดยีวนีว่้า	“ข้าวกล้อง”	ส�าหรบั	“ข้าวแดง”	เป็น
พนัธุข้์าวกล้องชนดิหนึง่ทีม่เียือ่หุม้เมลด็สแีดง	ผ่านการสเีพยีงครัง้เดยีวเช่นกนั	ได้แก่	
ข้าวแดงมันปู	ข้าวสังข์หยด
	 คนไทยกนิข้าวกล้องมาหลายพนัปี	เพิง่หนัมากนิข้าวขาวเมือ่ประมาณ	100	
ปีมานี้เอง	 การที่บรรพบุรุษของเรารู้จักกินธัญพืชที่มีประโยชน์มหาศาลเป็นอาหาร
หลักเช่นนี้	ท�าให้คนไทยมีสุขภาพดี	และสามารถสืบทอดลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน
	 พวกเราหลงผดิคดิว่าข้าวขาวดกีว่าข้าวกล้องเพราะความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	
แต่เมือ่วทิยาศาสตร์การแพทย์เจรญิขึน้	เรามคีวามรูค้วามเข้าใจมากขึน้ว่า	ข้าวกล้อง
เป็นอาการทีด่ทีีส่ดุ	คนทัว่โลกจงึหันมาสนใจข้าวกล้อง	รวมทัง้คนไทยผูร้กัสขุภาพด้วย
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	 เมือ่คดิจะชกัชวนคนไทยให้หนัมากนิข้าวกล้องให้มากข้ึน	จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
กล่าวถึงประโยชน์ของข้าวกล้องว่า	ดอีย่างไรต่อสขุภาพ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ
พิจารณาเปลี่ยนมากินข้าวกล้องแทนข้าวขาวต่อไป

ข้าวกล้องเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
	 อาหารประเภทแป้งและน�้าตาล	 เป็นอาหารที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า	
คาร์โบไฮเดรต	 เป็นอาหารกลุ่มส�าคัญ	 1	 ใน	 5	 หมู่	 ซึ่งร่างกายต้องการมากกว่า
อาหารหมู่อื่น	 เพราะเป็นกลุ่มที่ให้พลังงาน	 คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น	 2	 ชนิด	
คือ	คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว	(simple	carbohydrate)	และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	
(complex	carbohydrate)
 คาร์โบไฮเดรตเชงิเดีย่ว	เป็นน�า้ตาลโมเลกุลเด่ียว	หรอืสองโมเลกลุ	ทีร่่างกาย
ดดูซึมไปใช้ได้แทบจะทนัททีีต่กถงึท้องโดยไม่ต้องเสยีเวลาย่อย	เช่น	น�า้ตาลกลโูคลนิ	
น�า้อัดลม	น�า้ตาลทราย	น�า้หวาน	เป็นต้น	ส�าหรบั	คาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน	จะมคีวาม
สลับซับซ้อนมากกว่า	เป็นอาหารหยาบ	โมเลกุลใหญ่	จึงต้องใช้เวลาในการย่อยนาน
กว่าจะได้เป็นน�า้ตาลเดีย่ว	แล้วถกูดดูซมึเข้าไปในกระแสเลอืด	เช่น	ข้าวกล้อง	ข้าวโพด	
ข้าวสาลีโฮลวีท	ขนมปังโฮลวีท	ลูกเดือย	เผือก	มัน	เป็นต้น
	 จะพบได้ว่า	เมื่อรู้สึกโหยเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว	เช่น	ดื่มน�้าอัดลม	
ระดบัน�า้ตาลในเลอืดจะสงูขึน้มาทนัท	ีนัน่หมายถงึ	ในขณะทีน่�า้ตาลในเลอืดต�า่	ท�าให้
เรารู้สึกเพลีย	 อ่อนระโหยโรยแรง	 หากดื่มน�้าอัดลมเข้าไปจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที	
อาการเพลียๆ	อยู่ก็หายเป็นปลิดทิ้ง	
	 ตรงกันข้าม	 เมื่อรู้สึกโหยแล้วกินข้าวกล้องซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	
จะต้องรอราวครึ่งชั่วโมง	รอให้ร่างกายค่อยๆ	ย่อย	ซึ่งกว่าระดับน�้าตาลในเลือดจะ
ขึ้นสูงพอที่เราจะรู้สึกมีแรง	ต้องการเวลาที่นานกว่ามากนัก	จึงเป็นเหตุให้พวกเรา
เข้าใจผิดมานานว่าน�้าตาลน่าจะดีกว่าอาหารจ�าพวกข้าวกล้อง
การใช้น�้าตาล ร่างกายต้องพึ่งอินซูลิน
	 การทีน่�า้ตาลจะเข้าไปในเซลล์ของคนเราจ�าเป็นต้องพึง่อนิซลูนิ	ซึง่ผลติจาก
ตับอ่อน	ถ้าอินซูลินไม่พอ	ร่างกายก็จะใช้น�้าตาลไม่ได้	น�้าตาลจะเหลือและลอยอยู่
ในกระแสเลือด	ท�าให้เป็นโรคเบาหวาน
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	 มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ทราบกันในเรื่องอินซูลิน	ก็คือ	ร่างกายไม่เคยผลิต
อินซูลินขึ้นเพื่อมาเก็บไว้ใช้	 แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากินแป้ง	 ระบบย่อยจะเปลี่ยนแป้ง
โมเลกลุใหญ่ให้เป็นน�า้ตาลกลโูคสเข้าสู่กระแสเลอืด	แล้วน�า้ตาลโมเลกลุนีจ้ะไปกระตุน้
ให้เซลล์ในตับอ่อนท�าหน้าที่เริ่มผลิตอินซูลิน	ต่อมาระดับของอินซูลินจะค่อยๆ	เพิ่ม
ขึ้นอย่างช้าๆ
	 ดังนั้นเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว	เช่น	น�้าอัดลม	น�้าตาลในเลือดก็
จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่อินซูลินซึ่งย่อมมีน้อยกว่าในภาวะเช่นนั้นดังที่ได้กล่าว
มา	ปริมาณน�้าตาลและปริมาณอินซูลินจึงเกิดความไม่สมดุล	น�้าตาลที่เหลือมากใน
กระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมัน	และท�าให้อ้วนในที่สุด
	 แต่ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	 ระบบย่อยจะต้องใช้เวลานานในการ
เปลีย่นแป้งให้เป็นน�า้ตาลกลูโคส	ดงันัน้	น�า้ตาลทีจ่ะเข้าไปในร่างกายจงึค่อยๆ	ทยอย
ไปกันอย่างช้าๆ	อันเป็นอัตราที่เร็วพอดีกับการผลิตอินซูลินของร่างกายนั่นเอง

กินข้าวกล้องป้องกันเบาหวาน
	 เห็นได้ชดัว่าการกนิคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อนเหมาะสมกับธรรมชาตขิองร่างกาย
คนเรามากกว่า	เพราะกลูโคสจะใช้เวลาค่อยๆ	เข้าสู่ร่างกาย	พอๆ	กบัทีต่บัอ่อนค่อยๆ	
ผลิตอินซูลินออกมา	ไม่ทรมานตับอ่อนของเรามากเกินไป
	 การดืม่น�า้อดัลม	น�า้หวาน	หรอืของหวาน	ท�าให้ระดบัน�า้ตาลในเลอืดท่ีเพิม่
ข้ึนอย่างรวดเรว็น้ันไปเร่งให้ตบัอ่อนเร่งสร้างอนิซลูนิออกมาให้ทนัใช้	เม่ือตบัอ่อนถกู
บบีคัน้อยู่เป็นประจ�าเช่นนัน้	ต่อมาร่างกายจะทนไม่ได้	และไม่ยอมสร้างอนิซลูนิออก
มา	ผลก็คือปัญหาอนิซลูนิไม่พอใช้ในร่างกาย	ระดบัน�า้ตาลในเลอืดกจ็ะสงูท�าให้เป็น	
โรคเบาหวานทุติยภูมิ	ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่เกิดกับคนมีอายุในที่สุด
	 จากการศกึษาในชนเผ่าอินเดยีนแดงก่อนปี	ค.ศ.1940	เทยีบกบัอนิเดยีนแดง
ปัจจบุนั	พบว่า	แต่ก่อนอนิเดยีนแดงกินข้าวโพด	ข้าวฟ่าง	เมล็ดพืช	ซึง่เป็นคาร์โบไฮเดรต
เชงิซ้อนเป็นอาหารหลกั	พบว่า	ไม่มอีนิเดียนแดงเป็นเบาหวานเลย	แต่เมือ่อนิเดยีนแดง
หันมากินอาหารแบบคนอเมริกัน	ได้แก่	แป้งขัดขาว	น�้าอัดลม	ก็พบว่าอัตราการเกิด
โรคเบาหวานในอินเดียนแดงเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่ากับคนอเมริกัน
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	 ยงัมกีารศกึษาในชนพืน้เมอืงเผ่าหนึง่ในอสิราเอลทีก่นิแต่ธญัพชืเป็นอาหาร
หลกั	กไ็ม่พบว่ามคีนเป็นเบาหวาน	แต่เมือ่อาหารการกนิเปลีย่นไปเป็นคาร์โบไฮเดรต
เชิงเดี่ยวมากขึ้น	ปรากฏว่าเกิดเบาหวานในชั่วอายุคนแรก	อีกทั้งคนรุ่นลูกก็ได้โรค
เบาหวานสืบทอดเป็นกรรมพันธุ์ด้วย
	 แสดงว่าการกินอาหารนั้นมีส่วนอย่างยิ่งตอ่การเกิดโรคเบาหวาน		การกิน
คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว	กินน�้าตาล	ของหวาน	น�้าอัดลม	มากเกินไป	ท�าให้ตับอ่อน
ผลิตอินซูลินไม่ทัน	และเกิดโรคเบาหวานในที่สุด
	 การกนิข้าวกล้องซึง่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	จงึเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะป้องกนั
การเกิดโรคเบาหวาน		ข้าวกล้องเป็นข้าวทีต้่องอาศยัเวลาในการย่อย	อตัราความเร็ว
ในการย่อยข้าวกล้องจะพอดกีบัอตัราความเร็วในการผลติอนิซูลนิ	จงึเกดิความสมดุล
ระหว่างการกินกับการใช้น�า้ตาลของร่างกาย	ตบัอ่อนท�างานไม่หนกัเกนิไป	จงึป้องกนั
การเกิดโรคเบาหวานทุติยภูมิได้

ข้าวกล้องป้องกันภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า
	 ภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่	คอืภาวะทีร่่างกายมนี�า้ตาลไม่พอใช้	เปรียบเสมือน
รถยนต์ทีม่นี�า้มนัไม่พอใช้	ร่างกายกจ็ะมพีลงังานใช้ไม่เพียงพอ	ท�าให้ไม่มีแรง	อ่อนเพลยี	
เวียนศีรษะ	ไม่กระปรี้กระเปร่า	เฉื่อยเนือย
	 โดยปกตริะดับน�า้ตาลในเลอืดจะมค่ีาระหว่าง	60-110	มก./ดล.	คนทีม่รีะดบั
น�า้ตาลเกิน	110	มก./ดล.	ถอืว่ามนี�า้ตาลในเลอืดสงูและจดัว่าเป็นโรคเบาหวาน	หาก
ระดับน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า	 80	 มก./ดล.	 จะมีอาการไม่มีแรง	 และเป็นลมได้	 แต่
หากระดับน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า	60	มก./ดล.	ถือว่ามีภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า	ซึ่ง
ไม่ต�่ากว่าปกติ	แต่ต�่าพอที่จะท�าให้เกิดอาการดังกล่าวได้	หากอดนอน	หรือท�างาน
หนัก	ใช้พลังงานมากกว่าปกติ	ร่างกายจะทนไม่ได้	เพราะน�้าตาลตจะถูกใช้ไปอย่าง
รวดเร็วจนไม่มีพลังงานสะสมไว้อยู่เลย
	 ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่เกดิขึน้ได้จากการกนิคาร์โบไฮเดรตเชิงเด่ียวมากเกนิ
ไป	คนกลุ่มนี้	ส่วนใหญ่มีประวัติกินของหวาน	ดื่มน�้าอัดลมมาก	เมื่อได้รับน�้าตาลใน
ปรมิาณสงูกจ็ะกระตุน้ให้ร่างกายผลติอนิซลูนิออกมามากๆ	เพ่ือให้พอดีกนักบัระดับ
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น�้าตาลในเลือดที่สูงขึ้น	ซึ่งเมื่ออินซูลินถูกหลั่งออกมามากก็จะพาน�้าตาลเข้าสู่เซลล์
อย่างรวดเร็ว	แต่ระดับน�้าตาลในเลือดจะลดลงทันที	จึงเกิดปรากฏการณ์ของภาวะ
น�้าตาลในเลือดต�่า	ขณะเดียวกันนั้นเซลล์จะใช้น�้าตาลหมดไปในทันทีราวกับไฟไหม้
กองฟาง	มีผลให้คนๆ	นั้นหมดเรี่ยวแรงอย่างรวดเร็ว
	 วิธีแก้ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าด้วยวิธีที่ง่ายมาก	 เพียงแต่งดน�้าอัดลม												
ของหวานทีเ่ป็นคาร์โบไฮเดรตเชงิเดีย่วทัง้หมด	หนัมากนิคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน	เพือ่
ปรับสมดุลระหว่างระดับน�้าตาลในเลือดกับอินซูลิน
	 ส�าหรบัคนไทย	เพยีงแต่เปลีย่นจากข้าวขาวมาเป็นกินข้าวกล้อง	กส็ามารถ
แก้อาการดังกล่าวได้	 ข้าวกล้องจึงเป็นค�าตอบที่ดีส�าหรับเยียวยาอาการอ่อนเพลีย					
ไม่กระฉับกระเฉง	เวียนศีรษะ	เป็นลมง่าย

ข้าวกล้องมีสารเส้นใยสูง
	 ปัจจบุนัความรูเ้กีย่วกบัสารเส้นใยมมีากขึน้	แต่เดมิเราเข้าใจว่า	สารเส้นใย
ช่วยให้เราขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้น	ซึ่งบทบาทของสารเส้นใยมีมากกว่านั้นอีกมาก
	 สามารถป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง	เบาหวาน	ป้องกันมะเร็ง	โดยเฉพาะ
มะเรง็ล�าไส้ใหญ่ได้ด้วย	ทัง้น้ีในแต่ละวนัร่างกายต้องการสารเส้นใย	20-25	กรมัข้ึนไป	
โดยเราควรได้สารเส้นใยจากข้าว	 หรืออาหารแป้งอื่นๆ	 ประมาณครึ่งหนึ่ง	 อีกครึ่ง
หนึ่งควรได้จากผักและผลไม้
	 ผกัและผลไม้โดยเฉลีย่จะมสีารเส้นใยประมาณ	2	กรัม	ต่อ	100	กรัม	ดังนัน้
หากกินอาหารที่ประกอบด้วยผักและผลไม้วันละ	5	ส่วนบริโภค	(1	ส่วน	ประมาณ	
100	 กรัม)	 ตามหลักสุขภาพ	 12	 ประการ	 เราก็จะได้สารเส้นใยจากผักและผลไม้
ประมาณ	10	กรัม
	 ข้าวกล้อง	ในประมาณ	100	กรัม	หรือ	1	ทัพพี	จะมีสารเส้นใย	3	กรัม	ดัง
นั้นหากกินข้าวกล้องวันละ	5	ทัพพี	ก็จะได้สารเส้นใยอีก	15	กรัม	รวมกับ	10	กรัม	
จากผักและผลไม้	แล้วเป็น	25	กรัม	ตามความต้องการของร่างกาย	
	 คนที่ตัวใหญ่	มีล�าไส้ยาวขึ้น	จะกินข้าวมากขึ้นเอง	เมื่อกินข้าวกล้องจึงได้
สารเส้นใยมากกว่า	25	กรัม	ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายเขานั่นเอง
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กินข้าวกล้องป้องกันโรคท้องผูก
	 ข้าวกล้องมีสารเส้นใยสูง	ท�าให้มีกากอาหารเพิ่มขึ้นในอุจจาระ	ซึ่งจะช่วย
อุ้มน�้าไว้	ท�าให้อุจจาระนิ่ม	ถูกขับถ่ายออกมาง่ายขึ้น	และสารเส้นใยยังช่วยกระตุ้น
การบีบตัวของล�าไส้	ท�าให้ขับถ่ายได้ตรงตามเวลาอีกด้วย
	 แต่เดิม	 เราส่วนใหญ่จะคิดว่าท้องผูก	 ก็เพียงแต่ไม่ถ่ายเท่านั้นไม่มีความ
ส�าคัญมากนัก	แต่ในปัจจุบันนี้เราทราบกันดีว่า	อุจจาระที่คั่งค้างอยู่ซึ่งเป็นของเน่า
เสียนั้น	มีสารพิษที่จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายได้อีก	โดยผ่านทางเยื่อบุล�าไส้ใหญ่		
อย่างทีพ่วกเราทราบกนัดว่ีา	เม่ือท้องผกูผวิพรรณจะไม่สดใส	เมือ่ยเนือ้เมือ่ยตวั	เกดิ
แผลร้อนในในปาก	และเกดิสวิ	อาการผดิปกตทิัง้หลายนีเ้กิดขึน้ได้เพราะสารพิษจาก
อุจจาระเข้าไปคั่งในกระแสเลือดนั้นเอง
	 จะเห็นได้ว่าการแพทย์แผนไทยให้ความส�าคัญมากในเรื่องอาการท้องผูก	
จะเริ่มสั่งยารักษาที่มักจะเข้ายาระบาย	 เพื่อแก้ปัญหาสารพิษจากอุจจาระคั่งค้าง
เสียก่อน	จึงจะรักษาโรคกันได้
 อาการท้องผูก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ วิธีแก้ง่ายที่สุดคือ ให้
หันมากินข้าวกล้องเพิ่มกากใย	 ท�าให้อุจจาระนิ่มลง	 ช่วยให้ล�าไส้มีแรงบีบตัวมาก
ขึ้น	และขับถ่ายออกมาในที่สุด
	 จากประสบการณ์พบว่า	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่มีอาการท้องผูกบางราย	ถึงแม้
จะดืม่น�า้มากๆ	กนิผกัและผลไม้ปริมาณมากแล้วกต็าม	อาการท้องผกูกย็งัคงเป็นอยู่	
แต่ถ้าเพิม่การแก้อาการโดยการกนิข้าวกล้องร่วมด้วย	อาการท้องผูกลักษณะดังกล่าว
จะแก้ได้ง่ายขึ้น
กินข้าวกล้องป้องกันและควบคุมไขมันในเลือดสูง
	 สารเส้นใยในข้าวกล้องก็เหมือนกับฟางข้าว	 ซึ่งหากเอามามัดรวมกันจะ
สามารถซบัสิง่ต่างๆ	ตดิตวัมนัไว้	ครัน้เมือ่ถกูขับถ่ายออกมานอกร่างกาย	สารทีเ่ส้นใย
ซับไว้ก็จะผ่านออกมาด้วย
	 สมัยก่อน	 เมื่อน�้ามันหกเป็นฝ้าในทะเล	 วิธีการซับเอาน�้ามันออก	 คือ	 ใช้
ฟางข้าวมามดัตดิกนัยาวๆ	ล้อมคราบน�า้มนัไว้	ฟางข้าวจะดดูซบัน�า้มนั	วงของคราบ
น�า้มนัจะเลก็ลง	เมือ่ฟางข้าวชุม่น�า้มนัดีแล้ว	เขากเ็อาไปก�าจดัทิง้	แล้วใช้ฟางข้าวใหม่
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มาล้อมไว้อีก	ท�าเช่นนี้จนกว่าคราบน�้ามันจะหมด
	 เช่นเดียวกันกับล�าไส้ของเรา	หากมีสารเส้นใยอยู่ช่วยซับไขมันที่เรากินซึ่ง
อาจจะล้นเกินไปบ้าง	ก็จะถูกสารเส้นใยซับไว้	แล้วถูกขับถ่ายมาเป็นอุจจาระ	ท�าให้
ไขมันมีโอกาสซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยกว่า	เป็นการควบคุมระดับไขมันในเลือดไป
ในตัวนั่นเอง
 ผูท้ีม่ไีขมนัในเลอืดสงู	หากหันมากนิข้าวกล้องเป็นประจ�าจะควบคมุระดบั
น�้าตาลในเลือดได้ง่ายขึ้น	อีกทั้งระดับไขมันในเลือดจะเป็นปกติในระยะยาวอีกด้วย
สารเส้นใยในข้าวกล้องป้องกันและรักษาเบาหวาน
	 สารเส้นใยในข้าวกล้องอีกนั่นเอง	ที่จะท�าหน้าที่คอยระวังระดับน�้าตาลใน
เลอืดของเราได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้ข้าวกล้องยงัมีส่วนช่วยให้ตบัอ่อนผลติอนิซูลนิ
อย่างช้าๆ	แต่สม�่าเสมอ	ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
	 เช่นเดยีวกนักบัการท�าหน้าทีซ่บัน�า้มนัในอาหารท้ิง	สารเส้นใยในข้าวกล้อง
กจ็ะคอยซบัน�า้ตาลทีเ่รากนิเข้าไปล้นเกนิทิง้	เป็นการป้องกันระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงู
 ผูท้ีเ่ป็นเบาหวานและหนัมากนิข้าวกล้องเป็นประจ�า	จะพบว่าระดบัน�า้ตาล
ที่ขึ้นๆ	ลงๆ	และควบคุมได้ยากนั้น	จะไม่ค่อยแกว่งมากนัก	บางรายสามารถลดยา
ได้		โดยหากลดน�้าหนักตัวได้และเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเสียใหม่	ก็อาจไม่ต้องใช้
ยาควบคุมเบาหวานในที่สุด
กินข้าวกล้องป้องกันมะเร็ง
	 สารเส้นใยในข้าวกล้องมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคมะเร็ง	โดย
เฉพาะมะเรง็ล�าไส้ใหญ่		ส่วนใหญ่ของการเกดิมะเรง็ล�าไส้ใหญ่	มาจากการกนิอาหาร
ไม่เหมาะสม		ส่วนน้อยประมาณ	15	%	เท่านั้น	เกิดจาก	พันธุกรรม	ในประเด็นที่
เกิดจากอาหารการกินไม่เหมาะสมมีข้อสังเกตดังนี้
	 อาหารเนื้อสัตว์มีโปรตีนและไขมันสูง	เนื้อสัตว์ที่เรากินนั้นส่วนใหญ่จะยัง
ย่อยได้ไม่หมด	คงค้างอยูใ่นล�าไส้	เนือ้ววั	ค้างอยูก่ว่า	40	%	เนือ้หมู-ไก่	ค้างอยู	่	30%	
ซึง่โปรตนีและไขมนัจากสตัว์เหล่านี	้เมือ่ถกูเข้ากบัน�า้ย่อยก็จะเปลีย่นสภาพเป็นยาง
เหนียวๆ	 ติดหนึบกับส�าไส้ใหญ่	 	 นอกจากนี้ไขมันในเนื้อสัตว์จะดึงเอาน�้าดีออกมา
ย่อย	คลุกเคล้าปนกันไปในผนังล�าไส้ใหญ่	จึงเท่ากับมันอุ้มเอากรดน�้าดีไว้ด้วย
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	 กรดน�า้ดนีีเ้องทีท่�าให้เกดิปัญหาตามมา	นัน่คอืในล�าไส้ใหญ่จะมแีบคทเีรยี
ท่ีกนิกรดน�า้ดเีป็นอาหาร	จงึเกดิสารเสีย	เป็นสารก่อมะเรง็กลุม่สกาทอลและอนิดอล	
ซึง่พบว่าก่อให้เกดิมะเรง็ล�าไส้ใหญ่	และยงัพบว่าก่อให้เกดิมะเรง็ต่อมลกูหมากได้ด้วย
	 ผูท้ีน่ยิมกนิข้าวขาวกับเน้ือสัตว์	นม	ไข่		ซึง่ในข้าวขาวมสีารเส้นใยน้อยมาก
คือ	เพียง	0.4	กรัม	ต่อ	100	กรัมเท่านั้น	ส่วนเนื้อสัตว์	นม	ไข่	ไม่มีสารเส้นใยเลย	
อาหารกค็งค้างอยูใ่นล�าไส้ไม่ถกูขบัออกมาในเวลาอนัควร	และมสีารก่อมะเร็งเกิดขึน้
อยู่ในร่างกายตลอดเวลา	จึงมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งดังกล่าวมากกว่าคนที่กิน
ข้าวกล้องและกินผักผลไม้มากพอ
	 สมยักว่า	50	ปีก่อน	ทีค่นไทยยงักินข้าวซ้อมมอื	อตัราการเกดิมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
ในคนไทยน้อยมาก	แต่ปัจจุบนัทีเ่ราเปลีย่นมากินข้าวขาวและกนิเนือ้สัตว์	นม	ไข่	มาก
ขึน้	ปรากฏว่าอัตราการตายจากโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ของคนไทยขึน้มาเป็นอันดบัสาม	
รองจากมะเร็งปอดและตับ
	 การกินข้าวกล้องจึงจะปลอดภัยจากโรคร้าย	 สามารถป้องกันโรคมะเร็ง	
โดยเฉพาะมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้

กินข้าวกล้องแล้วไม่อ้วน
	 ข้าวกล้องมสีารเส้นใยมาก	จงึท�าให้อยูท้่องไม่ค่อยหวิ	ไม่ต้องกินจกุจกิ	เป็นการ
ควบคุมน�้าหนักไปในตัว	การกินข้าวกล้องจึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ต้องการจะลด
น�้าหนัก
	 อีกประการหนึ่ง	ข้าวกล้องมีวิตามินบีพร้อมใช้	สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็น
พลงังานได้มากกว่าการกนิน�า้ตาล	น�า้หวาน	หรอืข้าวขาว		กินข้าวกล้องนิดเดยีวก็ได้
พลังงานมาก	แต่ไม่อ้วนอย่างการกินข้าวขาวนั่นเอง

ข้าวกล้องมีวิตามินบีหลายตัว
	 ข้าวกล้องท่ีมีเย่ือหุม้ข้าวอยู่ครบ	เย่ือจะหุม้วติามนิบไีว้หลายตัว	ได้แก่	บ	ี1,	
บ	ี2,	ไนอาซนี,	กรดแพนโทเทอนกิ	เป็นต้น	ท�าให้ข้าวกล้องมสีนี�า้ตาลนวล เป็นสขีอง
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วิตามินบี	ต่างกับข้าวขาวที่ถูกขัดสี	ท�าให้ข้าวเป็นสีขาว	แล้ววิตามินบีที่มีประโยชน์
ก็ถูกขัดออกไปเป็นร�าข้าว

 ประโยชน์ของวิตามินบี คือ
	 ช่วยการท�างานของระบบประสาท	 สมอง	 ท�าให้ความจ�าดี	 อารมณ์ดี											
ไม่เครียดง่าย
	 ช่วยการท�างานของระบบกล้ามเนื้อ	 รวมทั้งเสริมความเข็งแรงของกล้าม
เนื้อหัวใจ
	 ช่วยรักษาโรคเหน็บชา
	 ช่วยให้เยื่ออ่อนในร่างกายแข็งแรง	เช่น	เยื่อตา	เยื่อบุในปาก	โดยเฉพาะผู้
สูงอายุที่มักแสบตาเวลาถูกแสงจ้า	หรือกินอาหารรสจัดไม่ได้	กินเผ็ดแล้วแสบปาก	
ก็เพราะขาดวิตามินบี	2	นั่นเอง
	 ช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต	 เมื่อร่างกายต้องการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต
ให้เป็นพลังงาน	ต้องการวิตามินบีหลายตัว	ซึ่งมีอย่างบริบูรณ์ในข้าวกล้อง	มาช่วย
ในปฏิกิริยาชีวเคมี	ดังนั้นเมื่อกินข้าวกล้องเราจะได้วิตามินบีครบที่จะเอาไปใช้สร้าง
เป็นพลงังาน	และท�าให้เราได้รบัพลงังานจากข้าวทีก่นิเข้าไปหมดจดกว่า	ไม่เหลอืเป็น
น�้าตาลซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันใต้ผิวหนังอีกด้วย		การกินข้าวกล้องจึงท�าให้ไม่
อ้วนอีกโสดหนึ่ง

ข้าวกล้องมีวิตามินอี
	 ข้าวกล้อง	เป็นข้าวที่ถูกกะเทาะเอาเปลือกข้าวออกเท่านั้น	เยื่อหุ้มข้าวจึง
อยู่ครบ	จมูกข้าวก็ยังอยู่	จมูกข้าวนี้เป็นที่อยู่ของวิตามินอี	ต่างกับข้าวขาวเมื่อถูก
ขัดไปเรื่อยๆ	 เมล็ดข้าวขาวจะแหว่งทุกเมล็ด	 จมูกข้าวที่เป็นแหล่งของวิตามินอีจะ
หายไป	ข้าวกล้องจึงมีวิตามินอี	แต่ข้าวขาวไม่มี
 วิตามินอี	เป็น	1	ใน	3	ของสารต้านอนุมูลอิสระส�าคัญ	คือ	เบต้าแคโรทีน	
ซี	 และ	 อี	 ดังนั้น	 การกินข้าวกล้องจึงเท่ากับได้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
เข้าไปใช้
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	 ผู้ร้ายทางสขุภาพในสมยันีเ้ราโทษอนมุลูอสิระ	ซึง่มีอยูท่ัง้ในอาการ	น�า้	และ
อากาศทีเ่ราหายใจเข้าไป	อนมูุลอิสระจะเข้าไปท�าร้ายร่างกายให้เสือ่มลงอย่างรวดเรว็	
เช่น	ผวิหนังเหีย่วย่น	เป็นรอยตีนกา	ฝ้า	กระ	ข้ออกัเสบ	ต้อกระจก	หลอดเลอืดอดุตัน	
ท�าให้เป็นโรคหัวใจ	อัมพาต	รวมทั้งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง
	 แต่เราจะได้สารต้านอนมุลูอสิระจากอาหารด้วยการกนิผกัสด	ผลไม้สด	ให้
เพียงพอ	คือวันละ	5	ส่วนบริโภค	และกินข้าวกล้องเป็นประจ�า
	 ข้าวกล้องจึงเป็นอาหารกันชรา	 ป้องกันความเสื่อมของร่างกายทุกส่วน	
ป้องกันผิวหนังเหี่ยวย่น	 ป้องกันหวัด	 รักษาโรคภูมิแพ้	 ป้องกันโรคหัวใจ	 ป้องกัน
มะเร็ง	แล้วเหตุใดยังเลือกกินข้าวขาวกันอีกเล่า

ข้าวกล้องมีซีลีเนียม
	 นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระตัวส�าคัญอันได้แก่	เบต้าแคโรทีน	ซี	และ	อี	
แล้ว	ร่างกายยงัต้องการโคเอนไซม์ในการท�าหน้าทีต้่านอนุมลูอสิระ	คอื	ซลีเีนียม	อกีด้วย	
ปกติซีลีเนียมพบมากในข้าว	การกินข้าวกล้องจะได้ซีลีเนียมมากกว่ากินข้าวขาว
	 ถ้าร่างกายได้รบัซีลเีนยีมเป็นประจ�า	จะช่วยเสรมิปฏกิริยิาต้านอนมุลูอิสระ
ให้ร่างกายมากขึ้น	นี่คือบทบาทของข้าวกล้องในแง่ที่เป็นแหล่งของซีลีเนียม
กินข้าวกล้องป้องกันอาการของวัยหมดประจ�าเดือน
	 ดงักล่าวแล้ววา่ข้าวกล้องมซีลีเีนียมมาก	บทบาทของซีลีเนยีม	นอกจากใช้
เป็นสารต้านอนมูุลอิสระแล้ว	ยงัมปีระโยชน์ส�าหรับรกัษาอาการวยัหมดประจ�าเดอืน
อีกด้วย
	 การกินข้าวกล้องจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบ	อ่อนเพลีย	หงุดหงิด	และ
อาการไม่สบายเนื้อสบายตัวในวัยหมดประจ�าเดือน
	 คนที่กินข้าวกล้องเป็นประจ�า	กินผักสดและผลไม้สดครบส่วน	ออกก�าลัง
กายเป็นประจ�า	และปฏบิตัสิมาธ	ิฝึกชีก่ง	ไท้เก๊ก	หรอืโยคะ	ไม่จ�าเป็นต้องกนิฮอร์โมน
เพศทดแทน	ซึ่งเสี่ยงต่อโรคอันเป็นผลข้างเคียงของฮอร์โมน
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ข้าวกล้องมีประโยชน์ ต้องช่วยกันเผยแพร่
	 ข้าวกล้องเป็นอาหารหลักของคนไทย	 และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่าง
มากมาย	 อีกทั้งป้องกันโรค	 และป้องกันแก่	 ท�าให้กระฉับกระเฉง	 อายุยืนยาวอยู่
อย่างมีความสุขโดยไม่เจ็บป่วย	 เราจึงควรช่วยกันสนับสนุนให้คนไทยกินข้าวกล้อง
เป็นอาหารหลักแทนการกินข้าวขาว	คนไทยจะได้มีสุขภาพดี	ไม่ต้องใช้จ่ายสูง	
เป็นค่าซ่อมแซมสุขภาพ

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เริ่มต้นกินข้าวกล้อง
	 ควรเลือกซื้อข้าวกล้องที่เป็นข้าวใหม่	หรือข้าวกล้องหอมมะลิ	จะได้ข้าวที่
นิ่ม	กินง่าย	กินอร่อย	ควรเพิ่มปริมาณน�้าในการหุงข้าวกล้อง	และตั้งเวลาหุงให้นาน
ขึน้กว่าหุงข้าวขาว	แต่ถ้าเป็นหม้อหงุข้าวไฟฟ้า	หม้อจะใช้เวลาหงุนานข้ึนโดยอัตโนมัติ	
เนือ่งจากข้าวกล้องมเียือ่ป้องกันจงึท�าให้สกุช้ากว่าข้าวขาว	หากพบว่าข้าวกล้องทีซ้ื่อ
มานั้น	เมื่อหุงแล้วข้าวยังแข็งเกินไป	แนะน�าให้ผสมข้าวเหนียวปนลงไปเล็กน้อย	จะ
ช่วยให้ผสมข้าวเหนยีวปนลงไปเลก็น้อย	จะช่วยให้ข้าวทัง้หมดเหนยีวนุม่	น่ากนิขึน้ได้
	 วิธีการดูข้าวก่อนหุง	 ก่อนหุงข้าวกล้องทุกครั้ง	 ควรดูให้ดีเสียก่อนว่า	 มี
เมล็ดข้าวสีแปลกๆ	อยู่บ้างหรือไม่	ถ้ามี	ควรน�าเมล็ดข้าวนั้นๆ	ซึ่งเสีย	หรือมีเชื้อรา					
(เรียกว่า แอสเปอร์จิลลัส เป็นเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน ชนิดเดียวกับที่พบในถั่ว
ลิสง และเป็นสารก่อมะเร็งในตับ)	ทิ้งไป	สังเกตจากเมล็ดข้าวมีสีคล�้าๆ	เขียวๆ	เป็น
จุดด�าตรงเมล็ดข้าว	 เชื้อรานี้เกิดจากการเก็บข้าวกล้องไว้นานเกินไป	 จึงควรหาซื้อ
ข้าวกล้องที่สีใหม่ๆ	จะปลอดภัยกว่า

จากหนังสือ:	การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	(ฉบับปรับปรุง)	(2553).	จัด
ท�าโดย	คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	สภาผู้แทน
ราษฎร	ร่วมกับ	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวง
สาธารณสุข	และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข.
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การอดล้างพิษแบบ 1 วัน
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

ล้างพิษคืออะไร
	 ล้างพิษ	คือ	กระบวนการใดๆ	ที่เอื้อให้ร่างกายสามารถก�าจัดพิษ	สารเสีย	
สารก่อโรคที่บั่นทอนสุขภาพทั้งกายและใจ	ให้ลดลงหรือหมดไปจากร่างกาย
ความเป็นมา
	 การล้างพษิเป็นหลกัการประการหนึง่ของการแพทย์แผนธรรมชาต	ิมีความ
เป็นมาจากประเพณีและการแพทย์พื้นถิ่นของหลายชนชาติ	ฮิปโปเครติส	กล่าวว่า	
“เราทุกคนมีแพทย์ประจ�ากาย	 เราเพียงแต่ส่งเสริมเขาเพียงเล็กน้อย	 ก็รักษาโรค
ของเราได้	 การกินอาหารยามเจ็บป่วยเท่ากับการเติมพลังแก่โรคร้ายให้ก�าเริบขึ้น”						
อันแสดงถึงว่าเขาใช้หลักการอดเพื่อสุขภาพในการรักษาโรคภัย
	 ในปัจจบุนัพบว่าการล้างพษิเป็นหลกัปฏิบตัอิย่างหนึง่ในศนูย์สขุภาพแนว
ธรรมชาตทิีน่�าสมยัทัว่โลก	ขณะเดยีวกนักเ็ริม่มคี�าอธบิายใหม่ๆ	ส�าหรบับทบาทของ
กระบวนการล้างพิษ	ด้วยกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบทางชีวเคมี

พิษคืออะไร
	 นักชีวเคมีได้ค้นพบสารชีวเคมีกลุ่มหนึ่ง	ชื่อว่า	“อนุมูลอิสระ”	มนุษย์เรา
ได้รับสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายจากสิ่งต่างๆ	ที่ล้วนรายรอบตัว	ดังนี้

• อาหารปิ้ง	ย่าง	หรือทอดจนเกรียมจัด
• สารเคมีในอาหาร	สารแต่งสี	สารแต่งกลิ่น	สารกันบูด
• ยารักษาโรค
• ยาฆ่าหญ้า	ยาฆ่าแมลง
• โลหะหนักและควันพิษ
• กรดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อท�าปฏิกิริยากับออกซิเจน	 ในกระบวนการหืน

ของน�้ามัน
• กรดไขมนัไม่อิม่ตวัเมือ่ถกูความร้อนจดัๆ	จากการทอดอาหารในน�า้มนัซ�า้ๆ
• เขม่า	ควันไฟ	และควันบุหรี่
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• รงัสเีอก็ซ์	รงัสแีกมมา	คลืน่รงัสจีากคอมพวิเตอร์	หรอืคลืน่พลงัแม่เหลก็ต่างๆ
• สารเคมีบ�าบัดทีได้ท�าปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็ง	 และเซลล์ของร่างกาย	

อนุมูลอิสระก็ยังเกิดขึ้นภายในร่างกายของคนเรา
• ความเร่งรีบ	ความเคร่งเครียด	จะไปเร่งให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญของ

ร่างกาย	เท่ากับเป็นการเพิ่มการสร้างอนุมูลอิสระ

โรคจากอนุมูลอิสระ
	 สารพิษอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในกลุ่มส�าคัญๆ	หลายชนิด	
ทัง้โรคของภมูต้ิานทาน	โรคมะเรง็	และกลุม่โรคความเสือ่มของร่างกาย	ได้แก่	โรคไข
มันเลือดสูง	โรคความดันเลือดสูง	โรคหัวใจ	โรคอัมพาต	โรคข้อเสื่อม	โรคข้ออักเสบ	
ภาวะเหีย่วย่นของผวิหนงั	โรคต้อกระจก	โรคภมูต้ิานทานไวเกนิ	โรคภูมแิพ้	โรคหอบ
หืด	และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

สารต้านอนุมูลอิสระ – แอนติออกซิแดนด์
	 “อนมุลูอสิระ”	จะถูกท�าลายลงได้	ด้วยกลุม่สารต้านอนมุลูอสิระ	หรอืแอน
ติออกซิแดนต์	ดังนี้
• เอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ต่างๆ	 โดยเฉพาะที่ตับ	 ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส	 (SOD)	

หรือโคเอนไซม์คิวเทน	(Coenzyme	Q10)
• วิตามินเกลือแร่หลายชนิด	ได้แก่	วิตามินเอ–เบต้าแคโรทีน	วิตามินซี	วิตามินอี	

ซีลีเนียม	โปรแอนโธซัยแอนิดีน	ไอโซฟลาโวน

วิธีการล้างพิษรูปแบบต่างๆ
	 1.	การกนิเพือ่ล้างพษิ	กค็อืการกนิผกั	ผลไม้	ข้าวกล้อง	อาหารไม่ดดัแปลง	
อาหารท่ีปลอดสารพษิ	การกนิแบบนีท้�าให้ร่างกายได้รบัปรมิาณของวติามิน	และเส้นใย
เข้าไปอย่างมหาศาล	ฉะน้ันจึงช่วยให้ร่างกายสามารถขจัดสารพิษออกมาได้ดีขึ้น				
นีเ้ป็นวธิกีารทีเ่ราใช้กนัอยูแ่ล้ว	 แต่ว่าในปัจจบัุนการใช้วธินีีเ้พียงอย่างเดียวคงไม่เพยีงพอ	
ด้วยเราอยู่กับมลพิษในสิ่งแวดล้อม	เราจึงต้องการกระบวนการที่มากขึ้นกว่านั้นใน
การขจัดสารพิษออกจากตัว	วิธีที่เรามักจะใช้ร่วมกันคือ	วิธีที่	2
 2. การอดล้างพษิ	คอืการอดอาหารทีเ่ราก�าลงัจะกล่าวถงึต่อไป	มส่ีวนช่วย
ให้ร่างกายขจัดสารพิษได้มากขึ้น
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 3. การสวนล้างล�าไส้เพื่อล้างพิษ	 ที่เราเรียกกันว่า	 ดีท๊อกซ์	 คือวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยให้ร่างกายขจัดสารพิษได้ดียิ่งขึ้น	แต่ทั้งกระบวนการที่หนึ่ง	สอง	สาม	นี้เป็น	
กระบวนการทีก่ระตุน้การขบัพษิทีเ่ป็นสสารเท่านัน้	ส่วนพษิทีเ่ป็นคลืน่พลงั	จ�าพวก
คล่ืนพิษทางอารมณ์	เป็นพษิทีย่งัขจดัไม่ได้	ต้องใช้กระบวนการทีส่ีแ่ละห้าเข้ามาช่วย
 4. การฝึกลมปราณ	เพื่อล้างพิษ	เช่น	การฝึกชี่กง	ไท้เก๊ก	โยคะ
 5. การท�าสมาธิเพื่อล้างพิษ	เป็นการล้างพิษทางอารมณ์
 6.  กระบวนการคเีลชัน่ เป็นวิธีการใหม่ซึง่ใช้มานานแล้วในทางยโุรป	พบว่า
สารพษิบางอย่าง	พวกโลหะหรือโลหะหนกั	เช่น	ปรอท	ตะกัว่	จะสะสมอยูใ่นร่างกาย	
ดงันัน้ถ้าเราจะขบัพษิพวกนีอ้อกมาต้องใช้สารอกีจ�าพวกหน่ึงทีไ่ปจับกบัโลหะได้ด	ีที่
ค้นพบตัวแรกๆ	 คือ	 อีดีทีเอ	 (EDTA)	 เป็นสารที่ใส่ไว้ในหลอดแก้วเวลาเราไปเจาะ
เลือดตรวจร่างกาย	เช่น	ตรวจซีบีซี	(CBC)	เนื่องจากอีดีทีเอจะจับกับประจุบวกของ
แคลเซียม	จะท�าให้หยุดการแข็งตัวของเลือดได้	การท�าคีเลชั่น	ใช้วิธีฉีด	วิธีกิน	หรือ
บางครัง้ใช้วธิเีหนบ็	อดีทีีเอจะเข้าไปจับกับโลหะหนักทีอ่ยูใ่นเลอืดของเรา	และถกูขับ
ออกมาพร้อมปัสสาวะ	เป็นวิธีการท่ีสามารถขจัดโลหะหนกัออกมาได้มากขึน้	จะเหน็
ได้ว่าควรใช้หลายๆ	วิธีร่วมกัน	หากต้องการที่จะล้างพิษให้ครอบคลุมทุกชนิด

การคลายเครียดและฝึกสมาธิช่วยลดอนุมูลอิสระ
	 กระบวนการล้างพิษวิธีนี้	ใช้หลักการอดเพื่อสุขภาพ	และท�าจิตใจให้สงบ	
สามารถช่วยให้ร่างกายได้พัก	ลดการสร้างอนมุลูอิสระตวัใหม่	เปิดโอกาสให้เซลล์ตบั
และเซลล์ร่างกายได้ท�าหน้าทีข่จดัอนมุลูอสิระทีม่อียูเ่ดมิให้หมดไปด้วยสารต้านอนมุลู
อิสระต่างๆ
	 การล้างพิษ	แบบอดเพื่อสุขภาพ	1วัน	มีขั้นตอนง่ายๆ	ดังนี้
 1. ก�าหนดวนัอด
  ก�าหนดเป็นวนัเสาร์		หรือวนัอาทิตย์กไ็ด้เพือ่ความสะดวก
 2. หลักการอด
	 หลักการล้างพษิจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มกีารอด	กล่าวคอื	ไม่กนิอาหารประเภท
เนื้อสัตว์	ไขมัน	หรือแป้งข้าว	เพื่อลดละการย่อยอาหาร	ร่างกายจะได้พัก	และขจัด
สารเสียให้หมดหรือลดลงไปจากร่างกาย
 3. วิธีอดล้างพิษ
	 	 เริ่มต้นด้วยอาหารมื้อเช้า	ประมาณ	07.00	น.	กินผลไม้	1	จาน	เป็น	
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อาหารเบาๆ	พร้อมดืม่น�า้ผลไม้	1	แก้ว	จากนัน้กใ็ห้อดอาหารประเภทอ่ืนๆ	ไปตลอดวนั	
ในระหว่างนั้นถ้ารู้สึกหิวก็ให้แก้หิวด้วยผลไม้เพียงอย่างเดียว
	 กจิกรรมท่ีควรท�าในวนัอดนัน้	ควรเป็นกิจกรรมเบาๆ	เช่น	ท�างานบ้านเลก็ๆ	
น้อยๆ	ท�างานอดเิรก	เขยีนหนงัสอื	อ่านหนงัสอื	ฟังเพลง	หรอืท�าสมาธ	ิ	เราประจกัษ์
ได้ว่าในวันอดเราจะมเีวลามากมาย	สมองใส	ความคดิปลอดโปร่ง	เหมาะส�าหรบัการ
ท�างานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	ไม่ต้องออกแรงกาย
 4.  เลิกอด
	 	 เมื่ออดครบถึงเช้าวันรุ่งขึ้น	ก็ให้กินอาหารอื่นตามปกติ
 5. ข้อบ่งชี้
	 การอดล้างพิษเพื่อสุขภาพ	1	วัน	นี้	ใช้ได้ผลดีส�าหรับรักษาโรคด้วยตนเอง
ตามแบบธรรมชาติบ�าบัด	ได้แก่
													-	โรคอ้วน 
													-	โรคไขมันเลือดสูง 
													-	โรคข้ออักเสบ 
													-	ข้อเสื่อม
 6. ข้อห้าม
	 	 ข้อห้ามส�าหรบัการอดเพ่ือสขุภาพคอื	เดก็ในวยัเจรญิเติบโต	สตรมีคีรรภ์	ผูป่้วย
มะเรง็	ผูป่้วยด้วยโรครนุแรง	เช่น	โรคหวัใจขัน้รนุแรง	โรคความดนัเลอืดสงูวกิฤต	เป็นต้น 
	 กรณีผู้ป่วยเบาหวาน	การล้างพิษสามารถปฏิบัติได้	แต่ต้องอยู่ภายใต้การ
ดูแลของแพทย์ด้านธรรมชาติบ�าบัด
 7.  ผลที่ได้รับ
	 วนัทีอ่ดนัน้ร่างกายจะได้พกั	การอดจะช่วยลดระดับสารพษิ	หรือสารอนุมูล
อิสระให้น้อยลง	จึงช่วยบ�าบัดโรคกลุ่มต่างๆ	ดังระบุข้างต้นได้ผลดีทางจิตใจ	เมื่อเรา
อด	นอกจากร่างกายจะได้พักแล้ว	จติใจของเราก็ได้พักไปด้วย		การอดช่วยถ่ายถอน
จติของเราจากความกระหายใคร่อยากในรสอาหาร	มผีลเป็นกศุลกรรม	เป็นหนทาง
หนึ่งในการขัดเกลากิเลสให้คลายลงนั่นเอง

 จากหนังสือ:	 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	 (ฉบับปรับปรุง)	
(2553).	จัดท�าโดย	คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	
สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกับ	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข	และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข.
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มงคล ๓๘ ประการ ของคุณพ่อสง่า ห่อนาค
 
	 มงคลธรรมค�าสอนสุนทรสาร	 เป็นมาตรฐานสญัลกัษณ์แห่งศักด์ิศรี
ส�าหรับมนุษย์บุรุษและสตรี	 	 	 เป็นส่วนดีส�าหรับประดับตน
	 อย่าประจบคบพาลสันดานต�่า		 แต่จงจ�าคบบัณฑิตประสิทธิ์ผล
บูชาผู้ควรบูชาสาธุชน	 	 	 เป็นมงคลล�้าค่าสถาพร
	 อยู่อาศัยในส่วนสมควรอยู่	 	 จงเป็นผู้สร้างบุญหนุนเรียงหมอน
ตั้งตนชอบประกอบกรรมน�าทางจร	 	 อดิศรแห่งมงคลดลบันดาล
	 การได้ยินได้ฟังมากจากสาระ	 มีศิลปะมีวินัยใจสมาน
เจรจาสุภาษิตติดสันดาน	 	 	 เป็นรากฐานเกิดมงคลพ้นจากภัย
	 หมั่นเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า	 พ่อแม่เล่าเฝ้าเลี้ยงลูกปลูกนิสัย
ภริยาสามีเคียงเพียงพึงใจ	 	 	 มงคลใหญ่ดุจจะหลักปักเป็นแกน
	 ท�าการงานต่างๆไม่ค้างคั่ง	 	 ดวงจิตตั้งทานอภัยสดใสแสน
ประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติที่ขาดแคลน	 เป็นมั่นแม่นเกิดมงคลกุศลกรรม
	 ท�าการงานสะอาดปราศจากโทษ	 เฝ้าละลดเว้นบาปใจหยาบต�่า
เว้นดื่มเหล้าเมายาพาระย�า	 	 	 ย่อมเลิศล�้าเกิดมงคลเป็นมนตรี
	 สติตั้งยั้งใจได้ไม่ประมาท	 	 มีมารยาทคารวะประเสริฐศรี
รู้ถ่อมตนสันโดษโทษไม่มี	 	 	 เป็นทางที่มงคลเกิดมาเทิดทูน
	 กตัญญูรู้คุณท่านนั้นเป็นเลิศ		 ฟังธรรมเถิดตามสมัยไม่เสื่อมสูญ
ความอดทนส่งเสริมเข้าเพิ่มพูน	 	 จะอบอุ่นไร้กังวลมงคลครอง
	 เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่พูดยาก	 มคีวามอยากเหน็สมณะละเศร้าหมอง
สนทนาภาษาธรรมตามครรลอง	 	 ย่อมถูกต้องเป็นมงคลผลเจริญ.

ที่บ้านลพบุรี
วันท�าบุญวันเกิดครบรอบ ๗ รอบ ของคุณแม่เปรื่อง ห่อนาค

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ (แทนวันจริง ๒๑ ตุลาคม)
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มุมข�ขัน

ข�ขันจาก LINE
โจร	1	=		“มึงไปทุบกระจกรถ	แล้วขโมยของมา” 
โจร	2	=		“สงสัยจะไม่ได้ว่ะ” 
โจร	1	=		“ท�าไมล่ะวะ?” 
โจร	2	=		“เจ้าของรถมันเปิดกระจกอยู่	กูทุบไม่ได้” 
โจร	1	=		“แม่ง!	กูว่าแล้ว	!	คนเดี๋ยวนี้มันรอบคอบจริงๆ” 

......................
 
	 แล้วไอ้โจรคู่นั้นก็เปลี่ยนมาเอาดีทางค้าธนบัตรปลอม	 ปรากฏว่า
ออเดอร์เยอะมาก	 พิมพ์ไม่ทัน	 โจร	 1	 ก็ร�าพึงว่า	 “แย่แล้ว	 พิมพ์ไม่ทันส่ง” 
“โง่ท�าไมล่ะ	มึงก็เอาแบงค์จริงปนลงไปก่อนสักงวดดิ”

 
---------------

 
 
	 ไอ้ทีห่นกักว่าคอืโจร	3	พอได้แบงค์ตามทีส่ัง่ซือ้ไว้	พอตรวจรบัสนิค้า	กฉ็นุขาด	“เฮ้ย!
น่ีแบงค์จรงินีห่ว่า	ยงังีม้นัหกัหลงักัน”	ว่าแล้วกช็กัปืนกระหน�า่ยงิ	โจร	1	กะโจร	2	ด่าวดิน้ 
“ไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริง	ๆ”	โจร	3	ร�าพึง
 

..........																	.........



38

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

รายชื่อ - ที่ติดต่อ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (2559-2561)

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/e-mail

1 ผศ.อนันต์		หิรัญสาลี
ประธานชมรม

12	หมู่	20	ถ.สีหราชเดโชชัย		
ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-4224491 
anahir@kku.ac.th,
a.hiransalee@gmail.com

2 รศ.อัมพน		ห่อนาค
รองประธานคนที่ 1

734	หมู่	14	ซ.หนองไผ่-รพช.	ถ.หนองไผ่-โกธา		
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-9649693 
ampon@kku.ac.th,
amponh1@gmail.com

3 นางสาวชูศรี		คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 2

366	หมู่	21	ซ.โชคชัย	2	ถ.ศรีจันทร์	ต.บ้านเป็ด		
อ.เมือง	จ.ขอนก่น	40000

 084-4285742
chusri@kku.ac.th

4 ผศ.จงรัก		อิฐรัตน์
กรรมการ

388/5	หมู	่14	ซอยอทุยั	ถ.มติรภาพ				ต.ศลิา	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

086-8577422
choett@kku.ac.th

5 รศ.จ�าลอง		ลิ้มตระกูล
กรรมการ

123/668	หมู่	16	ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

 089-8415906
jumlim@kku.ac.th

6 นางนาฏชุดา		อรัญนารถ
กรรมการ

345/13	 หมู่	 2	 บ้านสายฝน	 ถ.มิตรภาพ	
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

 084-6854063
nararu@kku.ac.th

7 ผศ.นิยะดา		ห่อนาค
กรรมการ

734	หมู่	14	ซ.หนองไผ่-รพช.		ถ.หนองไผ่-โกธา		
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

085-0089400 
niyada@kku.ac.th

8 รศ.บ�าเพ็ญ	วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ

	324/115	หมู	่3	หมูบ้่านศริพิร	3	ถ.มิตรภาพ				
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-7326292
bumwon@kku.ac.th	

9 ผศ.วิไลวรรณ		สมโสภณ
กรรมการ

18/105	 หมู่	 14	 หมู่บ้านพิมานหรรษา													
ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

 081-9642921
vilaso@kku.ac.th

10 รศ.นพ.สมเดช		พินิจสุนทร
กรรมการ

345/11	หมู	่2	หมูบ่า้นสายฝน	1	ถ.มติรภาพ	
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-5441004
sompin2@kku.ac.th

11 รศ.สุวัฒน์			จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร	
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-9543720 
suwatjit@hotmail.com

12 ผศ.ทพ.อนันต์		จิระวิบูลย์
กรรมการ

123/1070		หมู่	16	หมู่บ้านศูนย์แพทย์	4	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-6611091 
anan@kku.ac.th

13 รศ.	ดร.พนษิฐา	พานชิชาชวีะกลุ
กรรมการ

324/118		หมู่	3	ถ.มิตรภาพ	หมู่บ้านศิริพร	3		
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-9758347
panittha@kku.ac.th

14 ผศ.พวงทอง	อ่อนจ�ารัส
กรรมการ

175/66	หมู่บ้านพัดชา	ซอยกสิกรทุ่งสร้าง	ถ.กสกิร
ทุง่สร้าง	ต.ในเมอืง	อ.เมือง	จ.ขอนแกน่		40000

086-2244345
puangthong@hotmail.com

15 นายกิตติพงษ์		วงศ์วิชิต
กรรมการ

263	หมู่	 14	ซ.มิตรสัมพันธ์	ถ.กลางเมือง	
ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-6177799


