
หางยาวสีน�า้เงิน (Blu) บลูเป็น
นกแก้วมาคอว์แสนเชื่องที่ไม่เคย
ฝึกบิน และสนุกสนานกับชีวิต
ที่แสนสบายกับ Lida เจ้าของ 
และเพื่อนๆที่แสนดีในเมือง  
มูสเลก รัฐมินนิโซตา บลูกับ     
ลิดาคิดว่าเขาเป็นนกตัวสุดท้าย
ของสายพันธุ์ แต่เมื่อพวกเขารู้ว่า
มีนกแก้วมาคอว์อีกตัวหนึ่งอาศัย
อยู่ในริโอ เดอ จานีโร พวกเขา
ได้มุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อยู่ต่าง

Rio
ผู้ก�ำกับ: Carlos Saldanha
นักแสดงน�ำ: Jesse Eisenberg, 
Anne Hathaway, George Lopez, 
Jake T. Austin, Jamie Foxx,   
Rodrigo Santoro, Tracy Morgan

Rio หรือริโอ จริงๆแล้ว
ก็คือชื่อเมืองในประเทศบราซิล 
(ชื่อเต็ม คือ Rio de Janeiro) 
นั่นเองค่ะ เป็นหนังการ์ตูน
ผจญภัยของเจ้านกแก้วมาคอว์

ถิ่นแสนไกลเพื่อค้นหา Jewel 
นกตัวเมียที่มีสายพันธุ์เดียวกัน 
เมื่อทั้งสามเดินทางไปถึงบลูได้
เห็นจูล นกแก้วมาคอว์สาวสวย
แห่งผืนป่าบราซิลผู้พกความ
มั่นใจมาเต็มกระเป๋า และรัก
อิสระเป็นที่สุด ในโลกของเธอ
ไม่มีค�าว่า คาดเดาได้ ซึ่งตรง
กันข้ามกับเขาทุกอย่าง...บลู
ตกหลุมรักเธอทันที...

หลังจากนั้นไม่นานบลูและ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

จูลถูกเด็กเร่ร่อนชาวบราซิลลักพา
ตัวไปขายให้กับพวกโจรที่ลักลอบ
ค้าสัตว์ป่า และด้วยหัวใจที่ไม่
ยอมแพ้ทั้งคู่ก็หลบหนีออกมา
ท่ามกลางการตามล่าของพวกโจร 
บลูต้องค้นหาความกล้าเพื่อเรียน
รู้วิธีบิน ขัดขวางพวกลักขโมยที่
ตามไล่ล่าพวกเขา และกลับไป
หาลินดาเพื่อนผู้แสนดีของเขา 
ท่ามกลางความช่วยเหลือของ  
เหล่าเพื่อนๆตัวฮา ไม่ว่าจะเป็น
นกเงือกแสนสวยที่ผันตัวจากเจ้า
พ่อปาร์ตีย์ตัวยงกลายเป็นคุณพ่อ
ลูกติด, สุนัขบลูด็อกฟันแหลม 
น�้าลายยืด ท่าทางดุดัน น่ากลัว 
แต่จริงๆแล้วขี้เล่นและเป็นมิตร
ต่อทุกคน, นกอ้วนรูปร่างตุ้ยนุ้ย 
ชอบเต้นฮปิฮอปโชว์จนคนดนูัง่ข�า
กันทั้งโรง มาพร้อมกับนกขมิ้น
สีเหลืองใส่หมวกฝาขวด ผู้เป็น  
นักเต้นจังหวะแซมบ้าตัวยง

หนังเป็นธีมความรักของ
นกที่มีพื้นฐานความแตกต่างใน
การเลี้ยงดู น�ามาปะติดปะต่อกัน
เรียกเสียงฮาได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ 
เป็นหนังอะนิเมชันสามมิติภาพ
สีสวยมาก เพลงประกอบกว่า   
10 เพลงล้วนไพเราะนั่งชมได้
อย่างเพลิดเพลินทีเดียวล่ะค่ะ

■

ThoR
ผู้ก�ำกับ: Kenneth Branagh
นักแสดงน�ำ: Chris Hemsworth, 
Anthony Hopkins, Natalie    
Portman

พอจะทราบมาว่าหนังเรื่องนี้
สร้างมาจากการ์ตูน Comic ของ 
Marvel ที่เขียนมาตั้งแต่ปี 1962 
โน่นแน่ะค่ะ การ์ตูนเรื่อง Thor 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุตรของ
เทพโอดินที่มีอาวุธคู่ใจเป็นค้อน
สายฟ้าวิเศษ สามารถเรียกพายุ 
เรียกฟ้าผ่าหรือเดินทางข้ามมิติได้ 
ธอร์เป็นนักรบที่หยิ่งและไร้ซึ่ง
ความปราณีจึงถูกลงโทษให้มาใช้
ชีวิตบนโลกมนุษย์

เมื่อธอร์เริ่มเข้าใจมนุษย์มาก
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ขึ้น ท�าให้เขาตัดสินใจเป็น   ซู
เปอร์ฮีโร่เพื่อช่วยเหล่ามวลมนุษย์
กับภัยร้ายที่ก�าลังจะมาถึง ธอร์
เป็นหนังสือการ์ตูนที่มีคนอ่านทั่ว
โลก ดังนั้นต้องขอออกตัวแรงๆ
ว่า สิ่งที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็น
เพียงความคิดเห็นส่วนตัวจากสิ่ง
ที่ได้ชมบนจอภาพยนตร์เท่านั้น
นะคะ ไม่ได้อิงกับการ์ตูนต้นฉบับ
แต่อย่างใด เพราะไม่เคยอ่าน
การ์ตูนเรื่องนี้ และก็ไม่ได้มีความ
รู้เกี่ยวกับต�านานเหล่าเทพเจ้า
ไวกิงเลยแม้แต่น้อยค่ะ

จริงๆแล้วในหนังกับใน
การ์ตูนเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ต่างกัน
เลยนะคะ ตัวละครเอกของเรื่อง
คือ ธอร์ (Chris Hemsworth) 
นักรบผู้แกร่งกล้าแต่หยิ่งทะนง 
ขี้โมโห เอาแต่ใจ ผู้ซึ่งการกระท�า
ไร้การยั้งคิดของเขาได้จุดเพลิง
สงครามโบราณให้ลุกโชนขึ้นมา
อีกครั้ง เขาถูก Odin (Anthony 
Hopkins) เทพเจ้าผู้เป็นพ่อขับไล่
ลงมาสู่โลกมนุษย์ และระหว่าง
ที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้เองที่ธอร์ได้
เรียนรู้ถึงความอ่อนโยน ความ
มีน�้าใจ และความรัก เมื่อเขาได้
พบกับ Jane Foster (Natalie 
Portman) นักวิทยาศาสตร์สาว
สวย ผู้มีแรงดึงดูดอย่างรุนแรง
ต่อธอร์และเธอก็กลายเป็นรัก
แรกของเขา

แม้เรื่องราวหลักจะเกี่ยวพัน
อยู่กับต�านานเทพเจ้าบนฟากฟ้า         
แต่หนังก็ไม่ได้น�าเสนอตัวละคร

เหล่านี้ตามแบบเทพเจ้าในหนัง
ทั่วไปหรอกนะคะ แต่กลับให้ภาพ
ของเทพเจ้าเป็นแค่เผ่าพันธุ์  
ต่างดาว มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เหมือนมนุษย์ธรรมดาอย่าง
เราๆ ในหนังนอกจากอาณาจักร
แอสการ์ดแล้ว ยังมีอาณาจักร
ของยักษ์น�า้แข็งที่เป็นคู่อริกัน
มีความขัดแย้งที่รอวันประทุขึ้น
เป็นสงคราม

สิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่
แพ้ตัวละครหลักๆเลยก็คือ งาน 
CG ค่ะ ภาพสวยมาก เอฟเฟ็คท์
เนียนสุดๆฉากบนดาวแอสการ์ด   
หวือหวา ดูอลังการสวยงาม
ตระการตา  ฉากแอ็คชันก็ใส่
ระเบิดกันไม่ยั้ง แต่สิ่งที่เห็นจะ
ติดตาตรึงใจผู้ชม(สาวๆ) คง
หนีไม่พ้นฉากที่พระเอกสุดหล่อ
ถอดเสื้อโชว์กล้ามโตๆต่อหน้า
นางเอกเพราะทุกคนพร้อมใจกัน
ส่งเสียง “อื้อ..หืมมมมม” พร้อม
กันทั้งโรงฯ โดยมิได้นัดหมายค่ะ

■

ลัดดาแลนด์
ผู้ก�ำกับ: โสภณ ศักดำพิสิษฏ์ 
นักแสดงน�ำ: สหรัถ สังคปรีชำ,  
ปิยะธิดำ วรมุสิก, สุทัตตำ อุดมศิลป์ 
และอธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย

GTH ค่ายหนังชื่อดัง      
น�าเสนอภาพยนตร์ผี สยองขวัญ                    
อารมณ์เข้มข้น โดยผู้ก�ากับ
จิม-โสภณ ศักดาพิสิษฏ์ ได้
แรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่า
ในต�านานของชาวเชียงใหม่ 

ประกอบกับมีไอเดียเกี่ยวกับ
อาถรรพณ์ผีในหมู่บ้านจัดสรร
อยู่แล้ว ท�าให้พัฒนามาเป็นหนัง
เรื่องนี้ (ซึ่งจริงๆแล้วลัดดาแลนด์         
ไม่ใช่หมู่บ้านหรอกนะคะแต่      
เป็นสวนดอกไม้และสวนสนุก
ต่างหาก)

หนังเปิดเรื่องมาด้วยภาพ
ของธีร์ (สหรัถ สังคปรีชา) 
หัวหน้าครอบครัวที่รู้สึกผิดต่อทุก
คน เพราะแม่ยายพร�่ากรอกหูอยู่
ตลอดเวลา ว่าเขากระจอกเกินไป
ส�าหรับป่าน (ปิยะธิดา วรมุสิก) 
ภรรยาที่แสนดีผู้คอยไกล่เกลี่ย
ปัญหาต่างๆภายในบ้าน เมื่อ
โอกาสมาถึงธีร์ ได้รับข้อเสนอ
เป็นต�าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการตลาด 
ที่บริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
เงินเดือนที่มากขึ้นท�าให้ธีร์ตัดสิน
ใจทิ้งชีวิตเก่าเพื่อไปตั้งรกรากใน
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ที่เขาหมาย
มั่นปั้นมือว่าครอบครัวของเขาจะ
มีความสุขมากกว่าที่นี่ ไม่ว่าจะ

พม่าของบ้านอีกหลังในหมู่บ้าน 
ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณก่อนน�า
ศพไปยัดไว้ในตู้เย็น นับจากวัน
นั้นคนในหมู่บ้านก็ทยอยกันย้าย
ออกไป เพราะทนความเฮี้ยนไม่
ไหว ยกเว้นธีร์ที่คิดว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา “หมู่บ้านไหนๆก็มีคน
ตาย” ท�าให้เขายังยืนยันที่จะ
อาศัยในหมู่บ้านนี้ต่อไป

จุดเด่นที่ส�าคัญ คือเนื้อเรื่อง
สอดแทรกปัญหาครอบครัวได้
ละเอียดมาก เป็นเรื่องภายใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ปัจจุบัน เป็นหนังผีที่ไม่เน้นปา
ผีใส่หน้าคนดูหรืออัดเสียงดังๆ
ให้คนดูตกใจเหมือนหนังผีทั่วไป 
แต่เป็นผีที่มีชั้นเชิงในการหลอก
อย่างฉลาด บางฉากเหมือนดึง
เราให้เข้าไปแก้ปัญหาว่าถ้าเป็น
เรา จะท�าอย่างไรต่อไป และไม่
ต้องพูดถึงความสยองหรอกนะ
คะ เพราะหนังจัดมาเต็มครบ
ทุกรสชาติ ออกจากโรงมายังคิด

เป็นแนน (สุทัตตา อุมดมศิลป์)                  
ลูกสาววัยรุ่นที่ไม่ลงรอยกับ
ธีร์ เพราะถูกส่งไปให้แม่ยาย
ช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กและนัท                  
(อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย)  
ลูกชายไร้เดียงสาที่ชอบ Ben 10 
เป็นชีวิตจิตใจ

ที่บ้านหลังใหม่หลังจากที่
สมาชิกในครอบครัวย้ายเข้ามา
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ในคืน
เดียวกันนั้นเองมีเด็กรับใช้ชาว

ในใจว่า หนังผีบ้าอะไร(วะ) ข�า
ก็ข�า กลัวก็กลัว เครียดก็เครียด 
หลอนก็หลอน แถมยังเศร้าได้อีก 
แต่ที่แน่ๆ คืนนี้ต้องหาคนมา
นอนเป็นเพื่อนซะแล้ววววว...
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

ภ า ย ใ น ช อ ง ป า ก
ช ว ย ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ น

 แ ล ะ ข จั ด เ ศ ษ อ า ห า ร ที่ ต ก ค า ง
ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ แ ป ร ง สี ฟ น

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ
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บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.343.432
e-mail: waterpik@conice.co.th
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ถ้าคุณรับประทานไอศครีม หรือจิบกาแฟ 
แล้วมีอาการเสียวแปลบที่ตัวฟัน นี่เป็น

สัญญาณเตือนแล้วว่า ฟันของคุณต้องมีอะไร
ผิดปกติแน่นอน เพราะปกติแล้วโครงสร้าง
ของฟันทีม่สีขุภาพดนีัน้ ตวัฟันจะมเีปลอืกหรอื
เคลือบฟัน (Enamel) ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งที่สุด
ของร่างกายหุ้มอยู่ และรากฟันเองก็มีส่วนท่ี
เป็นเปลือกรากฟัน (Cementum) หุ้มอยู่ ส่วน
ทีเ่ป็นเนือ้ฟัน (Dentine) จะประกอบไปด้วยท่อ
เลก็ๆหลายๆท่อ หากท่อเหล่านีไ้ม่มีอะไรมาหุ้ม
จะด้วยเหตผุลอะไรกต็าม กส็ามารถท�าให้ความ
ร้อน ความเยน็ กรดจากอาหาร สามารถส่งต่อ
ผ่านท่อนี้ไปที่ประสาทฟัน ท�าให้เราสะดุ้งทุกที
ไปเวลารับประทานอาหารต่างๆ

O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

ของเส้นประสาทในฟันต่อส่ิงกระตุ้นภายนอก 
อาทิ อาหาร เครื่องดื่มร้อนหรือเย็น รวมไป  
ถึงลม หรือแม้กระทั่งการแปรงฟันไวกว่าปกติ 
ซึง่ส่ิงเหล่านีไ้ม่ท�าอนัตราย ต่อเนือ้เยือ่และฟัน
ในช่องปาก โดยปกติฟันของเราจะถูกปกป้อง
ด้วยเคลือบฟันและเหงือก เมื่อเคลือบฟันของ
เราสกึ แตกออก หรอืเหงอืกร่นมากขึน้ เนือ้ฟัน
จะถูกเปิดออกให้สัมผัสกับส่ิงกระตุ้นภายนอก
เหล่านี้ท�าให้เกิดอาการเสียวฟันได้ง่าย ซึ่งเป็น
สัญญาณเตือนภัยด่านแรก ที่ท�าให้เรารู้ว่าฟัน
ของเราเริ่มมีอาการผิดปกติ

วิธีป้องกันฟันสึกก่อนวัยอันควร ที่เราไม่
ควรมองข้าม คือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การเลือกบรโิภคแต่ส่ิงทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย
ตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่น ลดการบริโภคน�้าอัดลม 
สปอร์ตดริงค์ต่างๆ หรืออาหารรสเปรี้ยว รู้จัก
แปรงฟันให้ถกูวธิ ีตลอดจนการเลอืกผลติภณัฑ์
ที่ใช้กับช่องปาก ช่องฟันที่เหมาะสม ทั้งนี้เมื่อ
มีอาการเสียวฟันควรปรึกษาทันตแพทย์ และ
อย่างไรก็ดีก็ควรค�านึงถึงการท�าความสะอาด
ฟันอย่างพิถีพิถันด้วยเพื่อสุขภาพปากและฟัน
ที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปค่ะ

เ สี ย ว ฟัน
หากถามว่าอาการเสียวฟัน อันตรายมาก

ไหม? จริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนคุณ ว่า
ถ้าไม่รบีแก้ไขกจ็ะมเีรือ่งต่อเนือ่งทีท่�าอนัตราย
กับฟันมากขึ้น อีกอย่างก็จะท�าให้คุณหมด 
ความสขุในการรบัประทานอาหาร ทกุครัง้ทีจ่ะ
เอาอะไรใส่ปากก็ขยาดทุกที

จากการศกึษาล่าสุดในประเทศองักฤษ พบ
ว่าวัยท�างานอายุ 30-50 ปี จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
มีอาการเสียวฟันมากที่สุด เนื่องจากมีการดื่ม
น�้าอัดลม น�า้ผลไม้ ที่มีความเป็นกรด เครื่อง
ดื่มชูก�าลังประเภท Sport Drink ต่างๆ ตลอด
จนการรับประทานของดอง หรืออาหารที่มีรส
เปรี้ยวบ่อยๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ 
ต้ังแต่วัยเด็ก มีผลท�าให้สารเคลือบฟันกร่อน 
ฟันบางลง หรือขอบฟันแตกได้ง่าย และยัง
พบอีกว่า น�้าอัดลมจัดเป็นเครื่องดื่มที่เด็กไทย
โปรดปรานมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ
ที่ท�าให้เกิดอาการเสียวฟันแบบไม่ถาวร ได้แก่ 
การขูดหินปูน การฟอกสีฟันขาว ซึ่งก�าลังเป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัว
เอง แต่ขณะเดียวกันมีผลข้างเคียงท�าให้เกิด
อาการเสียวฟัน

อาการเสียวฟันจะเกิดจากการตอบสนอง
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

กัน (ประมาณ 3 ออนซ์) มีคอเลสเตอรอลถึง 
389 มิลลิกรัม ถ้าจะห้ามกินน่าจะไปห้ามกิน
ตับบดมากกว่า

เนื่องจากประเทศไทยเป็นครัวโลก ผลิตไข่
ไก่ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ราคาถูกที่สุดใน
โลก และไข่ไก่สดอร่อย ท�าอาหารง่าย ให้โปรตนี
สูง 6 กรมัต่อใบ พลังงาน 75 แคลลอร ีจึงเป็น
อาหารที่สุดยอดของเศรษฐกิจยุคนี้ เดิมแพทย์
จะอนุญาตให้คนเรากินไข่ได้อาทิตย์ละ 3 ฟอง 
คอืกนิวนัเว้นวนั AHA วงการแพทย์อเมรกินัได้
พิสูจน์แล้ว ว่าปัจจุบันให้คนเรากินไข่ได้อาทิตย์
ละ 7 ฟอง คอืกนิได้วนัละ 1 ฟอง ทกุวนั ตลอด               
ปี 365 วัน โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ คือ
ไม่ท�าให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงเลย รับประกันได้ครับ

กนิไข่บ�ารงุสมอง อิม่แล้วมาต่อเรือ่งสมอง
เสื่อมของเรา ความจริงไข่แดงบ�ารุงสมอง 
เพราะมี Lecithin บ�ารุงสมอง คอเลสเตอรอล
เองก็เป็นโครงสร้างส�าคัญของเซลล์สมอง

โรคสมองเสื่อมมีค�า 2 ค�าที่เราต้องรู้จัก
เป็นเบื้องต้นคือ โรคสมองเสื่อม และความ
จ�าเสื่อม ต่างกันคือ ความจ�าเสื่อม Forgetful-
ness คอืจ�าไม่ได้ว่าเมือ่วานกนิขา้วกบัอะไร จ�า
ไม่ได้ว่ายืมเงิน 2 ล้านบาทมาจากเพื่อน จ�า

สวัสดีปีใหม่ไทยกับวันสงกรานต์ครับ ท่าน
ผู้อ่าน Life Entertainment ที่เคารพรัก

อย่างสูง มาพบกันด้วยโรคของคนสูงวัย พ่อ 
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในวันสงกรานต์ด้วยโรค
ของสมองเสื่อม ความจ�าเสื่อม ต้องกระตุ้น
ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง ด้วยเคร่ืองเสียงดีๆ
ของ NAD, PSB และ NHT ครับ

ก่อนถึงเรื่องหลัก ขออนุญาตคุย Health 
Tips สองเรื่องครับ

1. เรื่องของการอดน�้าอดอาหารไปเจาะ
เลอืด เมือ่เรว็ๆนีอ้งค์กรแพทย์ได้สรปุว่า มสีอง
โรคที่ต้องอดอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด 
คือ การเจาะน�้าตาลในเลือดหาโรคเบาหวาน                                       
และไขมนัในเลอืด ในโรคไขมนัในเลอืดสงู เช่น 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ มีเพียง
สองอย่างเท่านั้นที่ต้องงดอาหาร 6 ช่ัวโมง
ก่อนเจาะเลือด

ส่วนเรือ่งน�า้การดืม่น�า้นัน้ เดมิเคยเน้นค�า
ว่า งดน�้า งดอาหาร ก่อนเจาะเลือด เป็นสิ่งที่
ทรมานคนแก่มาก จนบางคนเป็นลมเพราะ
ความหวิน�า้ ปัจจบุนัแพทย์ค้นพบว่า ห้ามงดน�า้
เปล่าๆ เพราะว่าการงดน�้าเปล่า 6 ชั่วโมง จะ
ท�าให้น�้าในเลือดน้อยลง จะท�าให้เลือดเข้มข้น
ขึน้มาก ท�าให้ผลเลอืดสงูกว่าปกต ิตวัอย่างเช่น 

BUN และ Creatinine ซึง่ตรวจการท�างานของ
ไตจะสูงขึ้นผิดปกติ ท�าให้ห้อง Lab แจ้งแพทย์
ว่า ค่าของไตสูงผิดปกติ เพราะงดน�้า ทุกวันนี้
จึงให้ด่ืมน�้าได้พอดีๆ ให้หายหิว แต่แน่นอน
ห้ามดื่มน�้าหวาน ชา กาแฟ ที่มีน�้าตาล ท�า        
ให้ค่าของ FBS คือน�้าตาลในเลือดสูงได้ ดื่ม
น�า้เปล่าได้ครับ

2. ประเดน็สขุภาพการแพทย์เรือ่งที ่2 คอื 
การกินไข่ไก่กับ Cholesterol ผมยังเชื่อว่าท่าน 
ผู้อ่าน LE หลายท่านยังคงถูกลูกหลานห้าม
กินไข่ บอกว่ามีคอเลสเตอรอลสูง อันตรายต่อ    
ไขมันในเลือด โดยเฉพาะคนแก่ และคนที่เป็น
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง จะถูกลูกหลาน
ห้ามกินไข่แดง นั่งเอาช้อนส้อมเขี่ยไข่แดงทิ้ง 
อนุญาตให้กินแต่ไข่ขาว ซึ่งความอร่อยของ         
ไข่ดาว ไข่พะโล้ ไข่ลูกเขย ไข่เจียวร้อนๆ มัน
อร่อยอยู่ที่ไข่แดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่เค็ม

เ ม่ือเ ร็วๆน้ี AHA หรือ Amer ican 
Heart Association ได้ท�าการวิจัยได้ผลสถิติ
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดต่อวงการแพทย์
ว่า คอเลสเตอรอลจากไข่นั้นดูดซึมเข้ากระแส
เลือดน้อยมาก

ไข่ไก่ขนาดใหญ่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอล
เท่ากับ 193 มิลลิกรัม ขณะที่ตับบดขนาดเท่า

โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์
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ไม่ได้ว่าวางกุญแจบ้านไว้ที่ไหน จ�าภรรยาไม่             
ได้ เคยลืมไว้บนห้องที่ชะอ�า จนกินข้าวเสร็จ
ถึงนึกได้ เกือบตาย

แต่โรคสมองเสื่อมรุนแรงกว่าคือ ลืมมาก
จนไม่สามารถปฏบิตัติวัในชวีติประจ�าวนัทีแ่พทย์
เรยีกว่า ADL ย่อมาจาก Activity Daily Living 
คือลืมแปรงฟันหลังตื่นนอนเช้า ไม่สามารถใส่
กางเกงตดิกระดมุเสือ้ได้ ตกัอาหารเข้าปากเอง
ไม่ได้ หลงลมืขบัรถพาภรรยาไปส่งผดิบ้าน ลมื
รหสั ATM บ่อย ลมื Password ของ Facebook

โรคสมองเสื่อมพอจะแบ่งง่ายๆเป็น 3 
ชนิดคือ

1. Dementia คือโรคสมองเสื่อมท่ีแพทย์
พอจะรักษาให้หายได้ เช่น โรคคอหอยพอก
เป็นพิษ ความจ�าเสื่อม แต่รักษากินยาหาย
ได้ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วสมองเสื่อม 
เนื้องอกในสมอง อุบัติเหตุในสมอง ได้รับ              
สารพิษ ซึ่งสมองเสื่อมเหล่านี้แพทย์รักษา
ให้หายได้

2. Alzheimer’s Disease คือโรคสมอง
เสื่อมที่แพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จะ
มีชีวิตสั้นอยู่ได้ไม่เกิน 10 ปี อาการยิ่งเลวลง
ตลอดเวลา แล้วก็ตาย

3. โรคสมองเสื่อมอื่นๆ เช่น เส้นเลือดใน
สมองแตกตีบตัน

โรคอัลไซเมอร์

เป็นโรคที่พบได้มากในคนที่สูงอายุ 65      
ปีขึน้ไป พบถงึ 10 เปอร์เซน็ต์ ยิง่อายมุากกพ็บ
มากขึ้น ในอายุที่เกิน 85 ปี จะพบมากถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ แต่ในวันหนุ่มใหญ่ 45-50 ปีก็พบ
บ้าง แต่น้อยมาก โรคนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุ
แน่ชดั แต่พบว่าเป็นกรรมพนัธุ ์และพบในกลุม่
โรคดาวน์ (Down Syndrome) ในบางรายพบ
ว่ามกีารติดเชือ้ในสมอง จากการตรวจทางพยาธิ
วทิยา ของผูป่้วยนีท้ีเ่สยีชวีติพบโปรตนีบางชนดิ
มากกว่าคนปกติ

อาการของโรคอัลไซเมอร์ในระยะเร่ิมแรก  
กจ็ะหลงลมื มคีวามจ�าเสือ่มเป็นธรรมดา แต่ใน
ระยะต่อมาญาตจิะพาคนไข้มาพบแพทย์บ่อยขึน้ 
ด้วยอาการหลงลืมที่เป็นมากข้ึนทุกที อาการ
หลงลืม เช่น คนแก่ต้มน�้าร้อนเปิดไฟในเตา
ทิ้งไว้ จนไหม้แล้วจึงนึกได้ แต่คนไข้อัลไซเมอร์
จะแย่กว่า คือ ลืมเปิดไฟต้มน�า้ไม่พอ แต่ยังลืม
มากขนาดว่า ใคร...เป็นคนต้มน�า้ไว้

คนเป็นอัลไซเมอร์จะหลงลืมไม่สมเหตุผล 
เช่น ซือ้ของ 50 บาทให้แบง็ค์ 100 มา แต่ทอน 

950 บาท เป็นต้น หรือลืมเงินคนทั่วไปลืม
ในห้องน�้า แต่อัลไซเมอร์จะลืมกระเป๋าตังค์ใน                                               
ตู้เย็น หรือเตาไมโครเวฟ เป็นต้น คือนอกจาก
หลงลืม ความจ�าไม่ดีแล้ว ยังมีพฤติกรรม
พิสดารผิดปกติ ไม่สมเหตุผล ที่นึกไม่ถึงว่าจะ
ท�าในคนปกติโดยไม่ตั้งใจ

ต่อไปอาการที่ญาติค้นพบนอกจากการ
หลงลืมแล้ว คือ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
ก้าวร้าว โมโห ฉุนเฉียว ประหลาด พิสดาร 
หงุดหงิด โกรธง่าย พฤติกรรมผิดปกติไปจาก
เดิมเห็นชัด พฤติกรรมหลงทางที่พบบ่อยต้อง
ระวังมากคือ เดินออกจากบ้านขึ้นรถเมล์ รถ
แท็กซี่แล้วหายไป กลับบ้านไม่ถูก

ADL เปลี่ยนแปลง คือ ไม่สามารถจะ
ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ อุจจาระ ปัสสาวะ กิน
อาหารด้วยตนเองไม่ได้ตามปกติ กิน นอน ไม่
ได้ แต่งตัวใส่เสื้อผ้ากลัดกระดุมเองไม่ได้ ใน
ระยะที่รุนแรงจะป่วย มีอาการแทรกซ้อน คือ
การติดเชื้อ แผลกดทับ โรคขาดอาหาร เพราะ
กินข้าวไม่ได้ ในที่สุดก็จะเสียชีวิต ระยะเวลา
เริม่ป่วยจนถงึเสยีชวีติจะแตกต่างกนัมาก บาง
คน 3-4 ปี บางคน 20 ปี แต่โดยเฉลี่ยทั่วไป
ประมาณ 8-10 ปี

การวินิจฉัยโรค ท�าโดยการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และเพิ่มเติมโดยแล็บ เอ็กซ-เรย์                                       
ในบางรายอาจจะต้องก้าวหน้ามากถึงขั้น
เอ็กซ-เรย์คอมพิวเตอร์สมอง หรือ MRI 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง เพื่อหาโรคที่ป่วย 
รักษาได้โดยแพทย์

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ จะท�าได้ก็ต่อ
เมือ่หาโรคสมองและร่างกายแล้วอย่างละเอยีด 
แต่ไม่พบโรคทางกายเลย จึงเหมาโหลที่เหลือ
ว่าเม่ือไม่มีโรคทางกายแล้ว ก็เป็นโรคสมอง
เสื่อม บอกได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จาก
น้ันที่เหลือก็แยกโรคความจ�าเสื่อมออกเหลือ
แต่อัลไซเมอร์ การจะวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท�าได้อย่างเดียวเท่านั้น
คือ ต้องเอาเนื้อเยื่อสมองคนตายแล้วไปส่อง
กล้องจุลทัศน์ตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งท�าไม่
ได้ในคนเป็น

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มียาที่จะรักษา      
ให้หายขาดได้ แต่กม็เีพยีงยาช่วยควบคมุอาการ
ให้เป็นน้อยลง และยารกัษาตามอาการเท่านัน้ 
หากโรคมีอาการรุนแรงมากขึ้น ยารักษาก็ไม่
ได้ผล แต่ก็มีความพยายามในการทดลองหา
ยาใหม่ๆ ค้นคว้าทดลองอยู่เรื่อยเสมอมาแต่
ยังไม่ได้ผล เช่ือว่าในอนาคตอาจจะมีการตัด

ต่อยีนทางพันธุกรรม เพื่อป้องกันและรักษา
โรคอัลไซเมอร์ได้

มีสมุนไพรและน�้ามันปลาหลายชนิด อ้าง
ว่าทดลองแล้วได้ผลท�าให้อาการทุเลา หรือโรค
ช้าลง แต่ทางวงการแพทย์ก็ไม่มีการรับรอง
ทางสถติทิีแ่น่นอน อาจจะได้ก�าลงัใจตามความ
เชื่อมากกว่า

การดูแลรักษา มีความส�าคัญมากที่ผู้ดูแล
ญาตต้ิองเข้าใจโรคอลัไซเมอร์ว่า คนป่วยไม่ได้มี
จิตใจ ตั้งใจจะรุนแรง ก้าวร้าว ประพฤติตัวไม่ดี
แต่อย่างใด ไม่ควรไปท�าคนป่วยโกรธ หงดุหงดิ 
เสียใจ ไม่มั่นใจ เพราะจะมีผลดีมากกว่า ถ้าไม่
ท�าให้คนป่วยอับอาย เสียก�าลังใจ อย่าเถียง 
อย่าทะเลาะกันตรงๆ

ควรจัดบ้าน สิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ดี 
สีสันควรสดใส ระวังของอันตรายทุกชนิด มีด
ของแหลม ของมีคม ควรเก็บให้มิดชิด คน
ที่ชอบหนีออกนอกบ้านควรเอาผ้าคลุมลูกบิด
ประตู อย่าให้มองเห็นทางออกได้

ในรายที่ก้าวร้าว เอะอะโวยวายมาก ควร
พาไปพบแพทย์บ่อยๆ เพื่อให้กินยาระงับ
ประสาทที่เหมาะสม

ข้อสรุป 8 ประการของโรคอัลไซเมอร์
1. อัลไซเมอร์เป็นโรคที่ป ่วย ไม่ใช่แค่

อาการหลงลืม
2. ป ัจจุบันยังไม ่ทราบสาเหตุแน ่ชัด

ของโรคนี้ แต่เชื่อว่าบางส่วนอาจจะเกิดจาก
พันธุกรรม

3. ขณะนี้วงการแพทย์ยังไม่สามารถ
ป้องกันและยังไม่สามารถรักษาให้หายได้

4. การดูแล ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 
เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด

5. ถ้าหากมีญาติ หลงลืม ความจ�าเส่ือม 
ควรพาไปพบแพทย์ อาจจะพบสาเหตุโรคที่
รักษาได้

6. โรคนี้เกิดแต่ในผู ้สูงอายุ ดังนั้นถ้า       
ผู้ป่วยอายุ 20-50 ปี หลงลืมให้นึกถึงโรคอื่นๆ

7. ไม่ควรกลัวโรคนี้มากจนเกินไป นักวิจัย
จ�านวนมากก�าลังค้นคว้าโรคนี้อยู่

8. ในวงการแพทย์ยังไม่มียาและอาหาร 
เสริมใดๆป้องกันโรคนี้ได้ ยาแพงเกินความ
จริง

การกระตุ ้นสมองนอกจากเล่นไพ่แล้ว 
มาฟังเพลงจากเครื่องเสียงดีๆ NAD, PSB, 
NHT สมองของท่านจะไม่เส่ือม และมีความ
จ�าดีตลอดไป
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