
ที่ประเทศญี่ปุ ่นที่ดิฉันเคยไปเที่ยวมีสิ่ง
หนึ่งที่ก้าวล�้าน�าหน้าพี่กัน (อเมริกัน) 

อย่างมากก็คือเครื่องขายของ สมัย 30 ปีก่อน
ดิฉันไปญ่ีปุ่นนั้นก็พบมากกว่าที่สหรัฐฯแล้ว ที่
สหรัฐฯมีก็แต่เครื่องขายน�้าขวด กับขนมเช่น                                                     
ชอ็คโกแลต และตามถนนกค็อื ตูข้ายหนงัสอืพมิพ์ 
แต่ที่ญ่ีปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อน พอเดินเข้าไปทั้งๆ
ที่พกยาสีฟัน แปรงสีฟัน มาแล้ว ก็ยังอดหยุด
มองตูข้ายสินค้าที่มีของชิ้นเล็กๆน่ารกัๆ สีสัน
น่าใช้ที่ขายอยู่ในตู้ ขาดอะไรมีหมด  ค็อททอน 
บัด, ที่โกนหนวด, ครีมโกนหนวด, โลชัน, สบู่, 
ถุงยาง มันน่ากดใช้เล่นมากเลยค่ะ

นอกจากนี้ก็มีของกินช็อคโกแลท ขนม
กรุบกรอบ ถั่วนานาชนิด น�้านั้นไม่ต้องพูดถึง 
นอกจากจะมีน�้าอัดลมแล้ว ยังมีชานานาชนิด  
บุหรี่ซองๆ ดิฉันสนุกมากกับการดูตู ้เหล่านี้
และเหมือนเด็กที่จะกดอะไรที่หน้าตาแปลกๆ
มาเก็บไว้ยามเดินทาง

แต่ 30 ปีให้หลังมานี่ ญี่ปุ่นพัฒนาตู้ขาย
ของไปมากมาย ใครคดิสินค้าอะไรใหม่ๆไม่ต้อง
จ้างคนขาย ซื้อตู้มาขายดีกว่า เดี๋ยวนี้ของสดก็
ขายในตู้ได้แล้วนะคะ สดใหม่ทุกวันด้วยนะคะ 
เช่นตู้นี้นะคะที่ Subway เขาจะมี Apple ที่หั่น
ไว้และปอกเรียบร้อยทานได้ทันที สดใหม่ทุก
วัน เพื่อให้คนซื้อไปเป็นอาหารเช้าหรือ snack 
เวลาเดินไปเข้าที่ท�างาน แล้วที่สถานีรถอย่าง
ที่ Subway บริษัท Dole ก็มีข้อเสนอว่าถ้าคุณ
ไม่มีเวลาทานอาหารเช้า นี่ไงเรามีกล้วยหอม
สวยงามมาก จะเลือก 1 ใบก็ได้ หรือหวีหนึ่งที่
มี 4 หรือ 5 ใบก็ได้ ใส่เงินปุ๊บ หล่นปั๊บลงมา 
ที่ช่องที่กล้วยจะตกจะมีวัสดุนิ่มๆรองรับไว้ด้วย 

ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ’แอลที’

ญี่ปุ่น
เ จ้ า ยุ ท ธ จั ก ร ข อ ง ตู้ขายสินค้า
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กล้วยจะได้ไม่ช�า้ ดซูคิะว่าพียุ่น่เธอช่างคดิขนาด
ไหน แล้วนอกจากน้ียงัมอีาหารแท้ๆของญีปุ่น่
ที่ท�าจากถั่วหมัก เพื่อเอาไว้ไปเป็นอาหารเพิ่ม
โปรตีนนะคะ โดยเขาได้เอาถั่วหมักนี่นะคะมา
ท�าเป็นขนมขบเคี้ยว ท�าเป็นโดนัทหลายๆรส 
ที่คนจะไปกดซื้อรับประทานหรือเอากลับบ้าน
ก็ได้นะคะ

แล้วขนมนะคะ เวลาที่เราเดินไป Isetan 
ชั้น 5 หน้า Super Market จะมีพี่เขาท�าขนม
ไส้ถัว่แดงหอมกรุน่แล้วเราไปซือ้ร้อนๆมาทาน
ได้เลยค่ะ ถ้าใครยังไม่เคยไปอิเซตัน ลองดูนะ
คะ กล่ินขนมหอมมากเลยค่ะ แต่ที่ญ่ีปุ่น ซื้อ
จากตู้ก็ได้อีกละค่ะ เขาจะมีขนมอย่างนี้ท�าเป็น
รูปปลาใส่ไส้ถั่วแดงแยกไว้เป็นชิ้นๆ พอซื้อกด
เงินเข้าไปมันก็จะออกมา แล้วพอเราเอาเข้า
ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งมันก็จะร้อนและหอมกรุ่น
เหมือนที่เราซื้อจากร้านที่ท�าโดยตรงเลยค่ะ

แต่เครื่องนี้ซิคะ ยอดสุด คิดโดยองค์กรที่
อยู่ที่เซ็นได ชื่อนี้คุ้นไหมคะ ที่เมือง Miyagi 
ใช่แล้วค่ะ สถานที่เกิดเหตุที่มีคนพลัดหลงและ 
สูญเสียมากมาย องค์กรที่เมืองนี้คิดท�าตู้ขาย
สินค้าที่รับบริจาคเงินเพื่อการกุศลด้วยนะ
คะ ตามมหาวิทยาลัยจากบริษัทต่างๆจะเห็น        
ตู้เหล่านี้ โดยผู้ที่ซื้อน�้าจากตู้เหล่านี้สามารถที่
จะส่ังตู้ให้เก็บเงินทอนเอาไว้เข้าการกุศล หรือ
จะสั่งว่าให้เก็บไว้ 100 เยน หรือ 10 เยน 
ส�าหรบัการกศุลได้ เครือ่งนีอ้อกมาเมือ่ปีทีแ่ล้ว 
ดูเถอะค่ะ ปีนี้ใครๆที่เอาเงินใส่ตู้ หรือไม่รับ
เงินทอน คงดีใจนะคะ ที่เงินเหล่านี้จะกลับไป     
ช่วยชาวเซ็นไดให้ลืมตาอ้าปากได้อีกนะคะ

ดิฉันรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนช่างคิดมาก
เลยนะคะ หัวคิดล�้าก้าวหน้า เพราะเขาไม่มีคน
เขาจึงหาวิธีอะไรก็ตามที่จะประหยัดแรงงาน   
ได ้สารพัด ขณะเดียวกันก็ยังนึกถึงการ        
ช่วยเหลือสังคมได้อีก ยอดจริงๆเลยค่ะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

อั้นปัสสาวะเป็นประจ�า เป็นสาเหตุของโรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งมักจะเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียเข้าไปทางท่อปัสสาวะ ท�าให้เกิดการ
อักเสบ ซึ่งโรคนี้พบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

โรคเครียด นอนไม่หลับ

โรคเครียด ถือเป็นโรคฮิทส�าหรับคน
ท�างานเลยทีเดียว ไม่ว่าคนที่เริ่มท�างานใหม่ๆ 
หรือท�างานมาเป็นสิบๆปี ซึ่งบางคนอาจจะ
ไม่รู ้ตัวก็ได้ว่าก�าลังเผชิญอยู่กับภาวะเครียด                                                   
รุมเร ้า วิ ธีการหลีกเ ล่ียงที่ ง ่ ายที่ สุดก็คือ 
พยายามไม่เครียด รู้จักผ่อนคลายเสียบ้าง แค่
ละจากงานออกไปเดินเล่นสัก 10 นาที ก็ถือ
เป็นการผ่อนคลายแล้ว

ความดันโลหิตสูง

โรคนี้เป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการ และมัก
พบเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป เกิดจากปัจจัยบาง
อย่าง ได้แก่ การมีประวัติคนในครอบครัวเป็น
โรคนีแ้บบโดยไม่ทราบสาเหต ุมโีอกาสเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงมากกว่าคนอื่นๆถึง 3 เท่า 
นอกจากนี้ยังเกิดจากโรคอ้วน ความเครียด 

การเดินทางของเรื่องดีๆยังคงมีเข้ามาไม่
ขาดสาย หลายๆเรื่องราวล้วนแล้วแต่   

ให้ความรู้ที่น่าสนใจยิ่ง และที่ส�าคัญกว่านั้นคือ
น่าน�าไปเผยแพร่ให้แพร่หลาย กระจายออกไป
ในวงกว้าง เพือ่การรบัรูร่้วมกนัอย่างกว้างขวาง

นั้นเองจึงเป็นที่มาของคอลัมน์น้ี และกับ
เที่ยวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามกันได้ครับ

รวม 10 โรคยอดฮิท
ที่มนุษย์เงินเดือนควรอ่าน!

ด้วยหน้าที่ของคนก�าลังอยู่ในวัยเป็นพ่อ
แม่ยุคใหม่ทีเ่ป็นมนษุย์เงนิเดอืน ซึง่ต้องเผชญิ
กับความเครียดจากการท�างาน เพื่อสร้างฐาน
ความมั่นคงให้กับครอบครัว ท�าให้ส่วนหนึ่ง
ละเลยทีจ่ะดแูลสขุภาพ โดยเฉพาะคนท�างานใน
ออฟฟิศทั้งหลาย ที่วันๆใช้เวลาน่ังอยู่กับหน้า
จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือวุ่นวายอยู่
กบัเอกสารทีต้่องพมิพ์จนแทบไม่ได้ลกุเดนิออก
ไปไหน มหิน�าซ�า้บางคนยงัเอางานกลบัมาท�าที่
บ้านจนต้องอดหลับอดนอน

ความเคยชินเหล่านี้ หากปล่อยให้เป็น
เรื่องปกติไปเรื่อยๆ สิ่งที่อาจตามมาคือความ
เสื่อมถอยของร่างกาย น�าไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การถูกคุกคามด้วยโรคร้ายต่างๆได้ไม่น้อย 
เนือ่งจากร่างกายต้องแบกรบัความตรงึเครยีด
โดยปราศจากการผ่อนคลาย วนันีม้ข้ีอมูลทีน่่า
สนใจเกี่ยวกับ 10 โรคยอดนิยมของคนท�างาน
ในออฟฟิศ ซึ่งแต่ละโรคมีรายละเอียดที่ควร
ระวังดังต่อไปนี้

มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค

เริ่มจากโรคแรกที่มักเกิดข้ึนกับคนท�างาน
ในออฟฟิศ คือ การอักเสบของปลอกหุ้มเอ็น
ข้อมือ เส้นเอ็นนิ้วมือ ปัจจุบันพบกันมากข้ึน 
เพราะเทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนในชวีติประจ�าวนั 
ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ จับเมาส์ในท่าเดิมๆ 
นานๆ ท�าให้กล้ามเนือ้กดทบัเส้นประสาท และ
เส้นเอน็จนอกัเสบ เกดิเป็นพงัผดืยดึจบับรเิวณ
นั้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดอาการปวดของ
ปลายประสาทนิ้วล็อค หรือข้อมือล็อค

ต้อหิน ตาพร่ามัว

โรคที่สองนี้ถือเป็น 1 ใน 10 ของคนท่ี
มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงในการเป็น
โรคต้อหนิ หรอืก�าลังเป็นโรคนีโ้ดยไม่รูต้วั และ
ที่อันตรายกว่านั้นคือ ถ้าไม่ได้รับการรักษา
อย่างถูกต้องอาจท�าให้ตาบอดได้ โดยสาเหตุ

หลักเกิดจากการใช้สายตานานๆ การอักเสบ 
หรือติดเชื้อของกระจกตาของการใส่คอนแท็ค 
เลนส์ การที่มีความดันในลูกตาสั้นหรือยาว
มากๆ ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ และกรรมพันธุ์ 
ดังนั้นควรตรวจสุขภาพตาเป็นประจ�าทุก 2 
ปี เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคต้อหิน

นิ่วในถุงน�้าดี

ตามมาด้วยโรคนิ่วในถุงน�้าดี เกิดจากการ
กินอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�า มักพบใน
หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คนอ้วนมักเป็นโรค
น้ีมากกกว่าคนผอม โดยยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่ง
ผลให้เกิดโรคนี้ เช่น กรรมพันธุ์ การอักเสบ 
และการคั่งของน�า้ดีในถุงน�้าดี การทานยาคุม
ก�าเนดิเป็นเวลานานๆ ดงันัน้เมือ่เป็นนิว่ในถงุ
น�า้ดแีล้ว ถ้าไม่รบีรกัษาอาจจะก่อให้เกดิอาการ
เรื้อรังตามมาได้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ใครที่นั่งท�างานนานๆจนบางครั้งลืมเข้า
ห้องน�้า หรือบางทีต้องเดินทางไกล ท�าให้ต้อง
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การรบัประทานอาหารรสเคม็ การสบูบหุรี ่ดืม่
เหล้า หรือผู้ที่ท�างานนั่งโต๊ะในส�านักงานจะมี
ความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ท�างานใช้ก�าลัง ความดัน
โลหติสงูไม่ใช่แค่เรือ่งความดนั แต่อาจน�ามาซ่ึง
เส้นเลอืดแตก อมัพฤกษ์ อมัพาต ไตวาย พกิาร 
และหัวใจวายได้อีกด้วย

โรคอ้วน

ล่าสุดมีงานวิจัยพบว่า โรคอ้วนเป็นกัน
มากขึ้นในคนวัยท�างาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบ
ท�างานไปด้วยรับประทานไปด้วย ไม่มีเวลา
ออกก�าลังกาย ซึ่งผู้หญิงสามารถอ้วนได้ง่าย
กว่าผู้ชาย โดยโรคอ้วนยังเป็นบ่อเกิดของโรค
ส�าคัญๆมากมาย เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ    
ไขมันในหลอดเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 
เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ควรดูแลใส่ใจเรื่อง
อาหารการกนิเป็นพเิศษ ควรปรกึษาโภชนากร 
และควรหาเวลาออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ

กรดไหลย้อน

ส�าหรับโรคนี้เป็นมากในคนที่รับประทาน
อาหารไม่เป็นเวลา รีบมากจนเคี้ยวอาหารไม่
ละเอียด เครียดจัดจนอาหารไม่ย่อย และคน
ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าจัด มักเสี่ยงกับการเป็น
โรคกรดไหลย้อน นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้
มาเป็น 10 ปี อาจน�าไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง
หลอดอาหารส่วนปลายได้อีกด้วย

ปวดหลังเรื้อรัง

การใช้ชวีติอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์วนัละ 8 
ชัว่โมง หรอืมากกว่านัน้ ตลอดจนใส่รองเท้าส้น
สงูบ่อยๆ อาจเป็นสาเหตสุ�าคญัของอาการปวด
คอ บ่า ไหล่ หลัง แขน ขา และสะโพก อันเกิด
เนื่องมาจากโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ควร
พบแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและรักษา        
ได้อย่างถูกต้อง

ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง

สดุท้าย ถอืเป็นโรคฮทิทีห่ลายๆคนเป็นกนั
มาก เคยรู้สึกไหมว่าเวลานั่งท�างานเครียดๆ 
จะรู ้สึกปวดหัวบริเวณขมับด้านหน้าศีรษะ 
หรือหลังต้นคอ นั่นคือสัญญาณเตือนให้คุณ
รู้ถึงสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไมเกรน การ     
พักผ่อนไม่เพียงพอ แสงแดด ความร้อน และ
ขาดฮอร์โมนบางชนิดก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิด       
โรคนี้ได้เช่นกัน

นี่เป็น 10 โรคฮิทที่จะคอยคุกคามชีวิต

คนท�างานยุคใหม่ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะลอง     
ให้เวลากับตัวเอง และหันกลับมาส�ารวจความ
ผิดปกติของร่างกาย เพื่อจะได้รู ้ว่าร่างกาย
ก�าลังส่งสัญญาณเตือนภัยอะไรมาบ้าง ก่อนที่
ทุกอย่างจะสายเกินแก้

*ที่มา: ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพ

อัจฉริยะสร้างได้ 
... ด้วยอาหารเช้า

แม้ว ่าท้องของคุณไม่ส่งสัญญาณใดๆ
ในตอนเช้า แต่ถ้าหากคุณ “งดอาหารเช้า”    
กล้ามเนื้อและสมองของคุณจะเกิด “ปฏิกริยา
ต่อต้าน” ทันที

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการละเลยการ
รับประทานอาหารกลางวันหรือเย็นกันเท่าไร
นัก ขณะท่ีมีอีกหลายคนไม่คิดเพิ่มพลังงาน  
ให้แก่ร่างกายด้วยการเติมเต็มท้องที่ว่างใน
เช้าวนัใหม่ด้วยอาหารเช้า ผูท้ีง่ดบรโิภคอาหาร
เช้ามักจะอ้างเหตุผลว่า ไม่หิว ไม่มีเวลา ไม่
ชอบรับประทานอาหารเช้า หรือพยายามจะ
ควบคุมน�้าหนัก หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่
รับประทานอาหารเช้า เนื่องจากคิดว่าป็นมื้อ

ที่ไม่ส�าคัญ คุณก�าลังเข้าใจผิดเสียแล้ว เป็น                
เพราะอะไรน่ะหรือ

จากนี้ไปคือค�าตอบครับ

ปลุกสมองให้ตื่นตัว ด้วยอาหารมื้อเช้า

เพราะว่า...บางคนไม่รูส้กึหวิจรงิๆ ในตอน
เช้า อกีทัง้ยงัรูส้กึว่าท้องของตนเองต้องใช้เวลา
สักพัก เพื่อให้รู้สึก “ตื่นตัว” แม้ว่าท้องของคุณ
ไม่ส่งสัญญาณใดๆในตอนเช้า แต่ถ้าหากคุณ 
“งดอาหารเช้า” กล้ามเนื้อและสมองของคุณ
จะเกิด “ปฏิกริยาต่อต้าน” ทันที เนื่องจาก
กล้ามเนื้อและสมองต้องการคาร์โบไฮเดรตใน
ปริมาณมากเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�างาน
ได้อย่างฉับไว

ร่างกายของเราต้องการคาร์โบไฮเดรต 
(คาร์บ) อย่างพอเพียง ทั้งจากผัก ผลไม้                                      
และธัญพื ช  ซึ่ ง จั ด เป ็นแหล ่ งพลั งงาน              
เบื้องต้นที่ส�าคัญ การบริโภคคาร์โบไฮเดรต
ที่มีประโยชน์ในตอนเช้า จะช่วยรักษาระดับ
น�้าตาลในเส้นเลือดไม่ให้ลดลง และยังช่วย
เสริมสร ้างพลังงานให ้แก ่ร ่างกาย เพื่อ                                           
ให ้กล ้ามเนื้อและสมองสามารถท�างานได้           
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อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่าน้ัน การ
บริโภคโปรตีนในปริมาณที่มากพอเพียงใน
ตอนเช้า จะท�าให้เรารู ้สึกกระฉับกระเฉง 
และท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่รู้สึก                 
หิวจนถึงมื้อเที่ยง

มื้อเช้าแบบไหน ที่ร่างกายต้องการ

อาหารเช้าที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต
ผ่านการขัดสี และมีโปรตีนในปริมาณน้อย 
เช่น กิมบับ (Gimbap) ข้าวห่อสาหร่ายสไตล์
เกาหลีที่ลือชื่อ ที่มีหน้าตาคล้ายซูชิ จัดเป็น 
“คาร์บ” ที่มีคุณภาพ เพราะให้สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตจากผกั ผลไม้ ธญัพชื และโปรตนี 
โดยไม่ได้สร้างพลังงานให้แก่ร่างกายยาวนาน

หากคุณไม่รู ้สึกหิวในตอนเช ้า ให ้ รับ
ประทานโยเกิร์ตและผลไม้ หรือเครื่องดื่ม
โปรตีนที่มีส ่วนผสมของนมหรือน�้านมถั่ว
เหลือง หรือจะรับประทานกิมบับ พร้อม
ดื่มนม 1 แก้ว และผลไม้ 1 ชิ้น ก็เพียงพอ 
คาร์โบไฮเดรตในน�า้นมและผลไม้ จะช่วยเสรมิ
สร้างการท�างานของกล้ามเนือ้และสมอง ขณะ
ที่โปรตีนช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มจนถึงมื้อเที่ยง

ด้วยเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆดังกล่าว 
จะช่วยให้คุณสามารถรับประทานอาหารเช้า  
ได้แม้ในเวลาที่จ�ากัด หรือในกรณีที่รีบเร่งไม่มี
เวลามากนัก เครื่องดื่มธัญพืชร้อน โปรตีนบาร์ 
ที่ให้พลังสูง หรือน�้าผลไม้ปั่น ก็เป็นตัวเลือก
ที่ดี เพราะกินง่ายและรวดเร็วในระหว่างการ
ท�างาน ทั้งยังให้พลังงานแก่ร่างกายได้ดีเยี่ยม 
หรือเลือกที่จะพกผลไม้ติดตัวเพ่ือรับประทาน
ในระหว่างท�างานแทนอาหารในแต่ละมื้อก็ได้

ดัดแปลงอาหาร เพิ่มคุณค่า

นอกจากนี ้คณุอาจดดัแปลงน�าเอาอาหาร
ทีเ่หลอืจากเมือ่คนืมาเป็นอาหารเช้า เช่น น�าไก่
อบท่ีเหลอืมาท�าแซนวิชไก่ โดยใช้ขนมปังธญัพชื
แนมด้วยผกั หรอืการน�าไก่ท่ีเหลอืมาผดักบัข้าว
ซ้อมมือที่เหลือและใส่ผัก เพียงเท่าน้ีคุณก็จะ
ได้บริโภคอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตอย่างครบถ้วน

ตบท้ายตามด้วยบริโภคผลไม้สักช้ิน หรือ
อาจรับประทานในช่วงสายๆ แถมด้วยดื่มนม
พร่องมนัเนยอกีสกั 1 แก้ว เท่านีก้จ็ะท�าให้คณุ
รู้สึกอิ่มได้นานจนถึงมื้อเที่ยงเลยทีเดียว

ผู ้ที่งดอาหารเช ้าจะรู ้สึกหิวมาก และ      
รับประทานมากเกินไปในมื้อต่อไป ส่งผล        
ให้ไม่มีการลดแคลอรีตลอดวัน วิธีที่ดี คือ การ 

กระจายแคลอรีออกไปในแต่ละมื้อหลัก และ
แบ่งไปในอาหารว่างเพื่อสุขภาพ อีก 1-2 มื้อ 
การบริโภคโปรตีนใน สัดส่วนพอประมาณใน
แต่ละมื้อ เช่น ไข่ขาว ปลา เนื้อหมูส่วนอก 
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนย และผลิตภัณฑ์ถั่ว
เหลือง จะท�าให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้น

เรายังควรบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของ
น�้าในปริมาณสูง เช่น ผลไม้ ผัก สลัด และ
ซุปผัก เนื่องจากอาหารกลุ่มดังกล่าวล้วนอุดม
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งยังช่วยให้เรา
รูส้กึอิม่ได้อย่างไม่น่าเชือ่ ส�าหรบัคนทีไ่ม่มเีวลา 
หรือมีน้อย เพราะต้องเร่งรีบกับการท�ากิจวัตร
ประจ�าวัน

เคร่ืองด่ืมโปรตีนนับเป็นอีกหนึ่งในทาง
เลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการบรโิภคแทนอาหารมือ้
เช้า เพราะอดุมไปด้วยคณุค่าทางโภชนาการสงู 
พร้อมรับกับการเริ่มต้นของเช้าวันใหม่ที่สดใส 
ได้อย่างมั่นใจ...ไม่กลัวหิว อย่างแน่นอน

รู้อย่างนี้แล้ว มื้อเช้าวันใหม่ของคุณจะ
เลือกรับประทานแบบไหนดี!

*ที่มา: โภชนากรซูซาน โบเวอร์แมน ที่ปรึกษา
ของเฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

สะอึก...แก้ด้วยวิธีง่ายๆ

สะอึก หลายๆ ท่านคงจะมีประสบการณ์
ในการ “สะอกึ” มาบ้างแล้ว และทราบดว่ีาการ
ที่จะท�าให้หยุดสะอึกอย่างจงใจนั้น ไม่สามารถ
จะกระท�าได้ 

การสะอึก (Hiccup) เป็นอาการที่เกิดจาก
การหดตัวของกล้ามเนื้อกะบังลม ที่อยู ่ตรง    
รอยต่อระหว่างช่องปอดและช่องท้อง ที่เกิด
ขึ้นเองโดยไม่สามารถควบคุมได้ ท�าให้เกิด
การหายใจเอาอากาศเข้าไปก่อน และจะหยุด
หายใจเข้านั้นทันทีทันใด เนื่องจากทางเข้า
หลอดลมจะปิด ท�าให้เสียงดังของการสะอึก
เกิดขึ้นทุกครั้งไป

อาการสะอึกเกิดขึ้นเองได้โดยไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากมีสิ่งมา 
กระตุ้นเส้นประสาท 2 เส้น คือ เส้นประสาท
เวกัส Vagus Nerve และเส้นประสาทฟรีนิก 
Phrenic Nerve ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมระบบ
ประสาทต่อกับระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

โดยเสียงสะอึกที่เกิดขึ้นมาจากการหายใจ
ออกขณะที่กะบังลมเกิดการกระตุกทันทีทันใด 
ท�าให้เกิดเสียงดังของการสะอึกขึ้น

อาการสะอึกอาจเกิดขึน้เป็นช่วงส้ันๆ และ
หายไปได้เอง อาจใช้เวลาเป็นวินาที หรือ 2-3 

นาที ซึ่งอาจพบได้บ่อยๆ แต่ถ้าหากสะอึกอยู่
นานๆเป็นครึ่งค่อนชั่วโมง หรือเป็นวันๆ อาจ
จะต้องหาสาเหตวุ่ามาจากโรคของอวยัวะต่างๆ
ควบคูก่นัไปด้วย เช่น โรคเกีย่วกบัอวยัวะในช่อง
ท้อง ในช่องปอด ในระบบสมองและประสาท
ส่วนกลาง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สะอึกที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ จะมีความ
หมายมากกว่าการสะอึกในเวลากลางวัน

กลไกการสะอึก
1. ขณะทีห่ายใจเข้า กะบงัลมทีอ่ยูต่อนล่าง

ของช่องอกจะเคล่ือนลงล่าง ท�าให้ปอดขยายตวั 
และดึงดูดให้อากาศเข้าปอด

2. กะบงัลมเกดิการกระตกุ ท�าให้ลมหายใจ
ตีกลับขึ้นข้างบน ขณะที่ลิ้นกล่องเสียงปิด ตัด
กระแสลม ท�าให้เกิดเสียงสะอึกขึ้น

3. ในที่สุดล้ินกล่องเสียงเปิด กะบังลม
คลายตัว และลมหายใจออกจากปอด

4. แม้ว่ากลไกการเกิดการสะอกึยงัไม่เป็นที่
ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาการนี้อาจจะเป็นการ
เคล่ือนไหวที่ผิดปกติชนิดหนึ่ง โดยศูนย์กลาง
ของการสะอึกจะอยู่บริเวณก้านสมองบริเวณ
เมดัลลา แล้วเชื่อมระบบประสาทต่อกับระบบ
ทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยเส้นประสาทเวกัส 
และเส้นประสาทฟรีนิก

ลักษณะ อาการ  อาจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่

1. อาการสะอึกช่วงส้ันๆ อาจเพียง 2-3 
นาที

2. สะอึกหลายๆวันติดกัน
3. สะอึกติดๆกันหลายสัปดาห์
4. สะอึกตลอดเวลา
การสะอึกติดต ่อกันหลายๆวัน เป ็น

อาการที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากมีสาเหตุมาจาก          
โรคอื่นๆ เช่น ความผิดปกติทางสมอง การ
เป็นอัมพาต การเป็นโรคทางเดินอาหาร การ
อักเสบในช่องท้องบริเวณกะบังลม โรคหลอด
เลือดสมองตีบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ พิษสุรา
เรื้อรัง รวมถึงอาการทางภาวะจิตใจ และผล 
กระทบจากการใช้ยาบางชนิด

ส่วนมากผู ้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยการ
สะอึกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน เนื่องมา
จากมอีาการผดิปกตทิางสมอง หรอืเป็นอมัพาต 
ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถให้ยาที่ช่วยบรรเทา
อาการสะอึกได้ แต่ก็อาจมีการสะอึกเกิดขึ้นมา
อกี เพราะอาการสะอกึเป็นเพราะต่อเนือ่งทีเ่กดิ
จากการเจ็บป่วย

สาเหตุของอาการสะอึก
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1. ส�าหรับสาเหตุเชื่อกันว่าเกิดจากการ  
รับประทานอาหารมากเกิน เร็วเกินไป บาง
คนอาจจะมคีวามตงึเครยีดมากไป บางคนอาจ
เกดิจากการดืม่เครือ่งดืม่ประเภทมแีอลกอฮอล์
ในกระเพาะอาหาร หรือสูบบุหรี่มากเกินไป 
นอกจากนี้การบริโภคอาหารที่ท�าให้มีก๊าซมาก
ก็อาจเป็นสาเหตุของการสะอึกได้

2. สาเหตขุองการสะอกึอาจเกดิจากมอีะไร
ไปรบกวนประสาทที่ควบคุมการท�างานของ
กะบังลม ลมในกระเพาะอาหารขยายตัวไป
กระตุ้นปลายประสาทที่มาเลี้ยงกะบังลม หรือ
อวยัวะใกล้กะบงัลมเป็นโรคบางอย่าง เช่น เยือ่
หุม้ปอดอกัเสบ มลูเหตเุหล่านีท้�าให้กะบงัลมหด
ตัวอย่างรุนแรงทันทีทันใด การบีบรัดตัวของ
กะบังลมท�าให้แผ่นเหนือกล่องเสียงที่คอหอย
ซึ่งปกติคอยกั้นไม่ให้อาหารเข้าไปในหลอดลม
ปิดลง เมื่อกะบังลมหดอย่างรุนแรง ก็จะดึง
อากาศเข้าสูป่อดผ่านคอหอย อากาศจงึกระทบ
กบัแผ่นปิด แล้วท�าให้สายเสียงสัน่สะเทือน จงึ
เกิดเสียงสะอึกอย่างที่ได้ยินเวลาสะอึก

3. อาการสะอึกเกดิได้กบัคนทกุคน สาเหตุ
เป็นเพราะกระเพาะอาหารเกิดการระคาย
เคอืง จงึได้ไปกระตุน้ให้เส้นประสาทในบรเิวณ
นี้ท�างานผิดปกติ ชักน�าให้กล้ามเน้ือกะบังลม 
กล้ามเนื้อที่กั้นกลางระหว่างช่องอกกับช่อง
ท้อง มีการหดเกร็งตัวเป็นจังหวะๆ และกล้าม
เนื้อซี่โครงก็ได้รับผลกระเทือนให้เกิดจากหด
เกร็งตัวในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
สาเหตกุไ็ม่จ�าเป็นต้องเกดิจากการระคายเคอืง
ที่กระเพาะอาหารเสมอไป บางครั้งก็อาจก่อตัว
ที่ศูนย์การสะอึกที่อยู่ในสมองที่บังคับควบคุม    

ให้เกดิ การเคลือ่นไหวผดิปกตขิองกะบงัลม จน
เกิดเป็นอาการสะอึก

4. นอกจากนีย้งัอาจมสีาเหตจุากความผดิ
ปกติในบริเวณคอ และหน้าอก เช่น ก้อนเนื้อ
งอก ต่อมน�า้เหลอืงโต เป็นต้น หรอืเกดิจากโรค
ในช่องท้อง เช่น เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ไตวาย 
หรือภายหลังการผ่าตัดช่องท้อง เป็นต้น หรือ
บางคร้ังก็อาจเกิดจากสาเหตุทางด้านอารมณ์ 
เช่น ความรูส้กึชอ็ค ความเครยีดเรือ้รงั เป็นต้น

5. สาเหตอุาจเกดิจากยาบางชนดิ เช่น ยา
ปฏิชีวนะกลุ่ม Beta-Lactams, Macrolides, 
Fluoroquinolone หรือแอลกอฮอล์

การรักษา
1. ในแง่ของการรักษาอาการสะอึกนั้น 

ถ้าสะอึกเป็นเวลาสั้นๆ ไม่นาน แต่เป็นหลาย
ครัง้ ท่านอาจต้องสงัเกตกจิวตัรประจ�าวนั การ         
รบัประทานอาหาร ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 
หรือการสูบบุหร่ี ว่ามีความสัมพันธ์กับการ
สะอึกหรือไม่ ถ้าสัมพันธ์กัน ท่านก็ควรที่จะ
ปรับปรุงสิ่งเหล่านั้น หากสะอึกอยู่เป็นเวลา
นานๆ ท่านควรไปพบแพทย์จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

2. ส�าหรับเทคนิคการหยุดอาการสะอึก 
มีหลายแบบ ล้วนแล้วแต่มีบันทึกไว้ในต�ารา
ทางการแพทย์ ซ่ึงไม่มีความแน่ชัดในการหวัง
ผลจากการรักษาด้วยวิธีต่างๆ

3. ถ้าไม่ดีข้ึน อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อ    
ใช้ยาบางตวัช่วย เช่น Lagactil, Baclofen หรอื
กลุม่ยาช่วยย่อย เช่น Cisapride, Omperazole 
เป็นต้น

4. ถ้าใช้ยาแล้วยังไม่ดีขึ้น อาจจะต้อง
พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุโรคอย่างอื่นร่วมด้วย 

แล้วแก้ไขตามสาเหตุ หรือท�าการผ่าตัดทาง
ศัลยกรรมประสาท

5. การฝังเข็ม การสวดมนต์ท�าสมาธิ การ
ใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหารเพื่อดูดเอาลม
และน�า้ย่อยออก

6. ในการแก้ไขจะต้องค้นให้พบสาเหตุ
ของการสะอึกเสียก่อน ถ้ามีโรคที่ซ่อนเร้นอยู่ 
แพทย์ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขอาการสะอึก
ควบคู่กับการแก้ไขโรคที่เป็นต้นเหตุ ในกรณี
ที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน ก็มักจะเกิดจากความผิด
ปกติในกระเพาะอาหาร เช่น การกินอิ่มเกิน
ไป การกินอาหารเผ็ดจัด การดื่มเหล้า การ
กินอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ก็อาจชักน�า                   
ให้เกิดอาการสะอึกได้

7. ถ้าทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งดังกล่าว แล้วหาทางหลีกเล่ียงเสีย ก็จะ
ช่วยป้องกันมิให้เกิดอาการก�าเริบขึ้นได้อีก แต่
ถ้าหากอาการสะอึกเป็นอยู่นาน จนท�าให้รู้สึก
เหนื่อยอ่อนและตึงเครียด ก็ควรจะไปปรึกษา
แพทย์

เทคนิค หยุดสะอึก
1. ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับลิ้นเอาไว้ แล้วดึง

ออกมาข้างหน้าแรงๆ เพือ่ช่วยเปิดหลอดลมที่
ปิดอยู่ วิธีกระตุ้นผิวด้านหลังของล�าคอ แถวๆ
บริเวณที่เปิดปิดหลอดลม อาจใช้ด้ามช้อนเขี่ย
ที่ปิดเปิดหลอดลม

2. กลั้นหายใจเอาไว้ โดยการนับ 1-10 
แล้วหายใจออก จากนั้นดื่มน�้าตามทันที หรือ
หายใจลึกๆ กลั้นหายใจ หายใจในถุงกระดาษ 
3-5 นาที

3. กลั้วน�้าในล�าคอ จิบน�้าเย็นจัด ดื่มน�้า
เย็นจัดช้าๆ โดยดื่มตลอดเวลา และกลืนติดๆ 
กนั ไปเรือ่ยๆ จนกว่าอาการสะอกึหาย หรอืจน
กลั้นหายใจไม่ได้ ดื่มน�้าจากขอบแก้วที่อยู่ด้าน
นอกหรือด้านไกลจากริมฝีปาก

4. เขี่ยภายในรูจมูกให้จาม
5. กลืนน�้าตาลทราย 1-2 ช้อนโต๊ะ โดย

ไม่ต้องใช้น�้า หรือกลืนก้อนข้าว ก้อนขนมปัง 
ก้อนน�้าแข็งเล็กๆ

6. ท�าให้เกิดอารมณ์รุนแรง เช่น โกรธ 
ตื่นเต้น หรือกลัว

7. จิบน�้าส้มสายชูที่เปรี้ยวจัด หรือดมสาร
ที่มีกลิ่นฉุน เช่น แอมโมเนีย

8. ถ้าเป็นเด็กอ่อนควรอุ้มพาดบ่า ใช้มือ
ลูบหลังเบาๆให้เรอ

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ
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ดูเหมอืนจะไม่เคยนะครบั ทีน่�ำร้ำนอำหำร
ฝรั่งมำพูดถึงในที่นี้ ด้วยควำมที่มิใคร่

    ได้ลิ้มลองและลิ้มรสมำกนัก นอกจำก                   
นำนทหีลำยๆปี สกัหน ทีม่โีอกำสได้แต่งโต๊ะซึง่
รำยรอบไปด้วยของกินอยำ่งซีซำร์สลัด อำหำร
เส้นจ�ำพวกพำสตำอย่ำงสปำเก็ตตี หรือหอย
แมลงภู่อบเนย ตลอดจนพวกเนื้อตำ่งๆ ที่เอำ
ไปปิ้งๆ ย่ำงๆ อย่ำงที่ฝรั่งเรียกว่ำกริลล์น่ัน
แหละครับ

เอ๊ะ, แต่ก็ดูเหมือนจะบ่อยครั้งเหมือนกัน
นีน่ำ ทีไ่ด้สัง่พวกสเตก็ลำว หรอืไม่กเ็ซอร์ลอยน์
จิม้แจ่ว ท่ีมเีครือ่งเคยีงเป็นผกัลวก ผกัสด แบบ
ไทยๆ ไม่ว่ำจะเป็นกะหล�่ำปลี ถั่วฝักยำว ผักบุ้ง 
ผกัไผ่, อะไรแถวๆ นี ้มำข้ึนโต๊ะ แล้วอย่ำงนีเ้ข้ำ
ทำงอำหำรฝรั่งหรือเปล่ำหนอ

เพรำะแต่ละเดือนอย่ำงน้อยก็มีหน หรือ
สองหน ที่ออกจำกอำคำรภูมิพลสังคีต หลัง
คอนเสอร์ทของ TPO ที่ศำลำยำแล้ว ก็มักแวะ
กลำงทำงก่อนกลับบ้ำนที่ ‘บำร์นเฮ้ำส์’ แถบ 
ปิ่นเกล้ำอยู่เนืองๆ แล้วไอ้ที่ยังไม่สำมำรถจัด
เข้ำพวกอย่ำงสองอย่ำงข้ำงต้นนั้น มักจะถูก
เรียกร้องให้มำขึ้นโต๊ะอยู่เนืองๆนี่นำ

พักข้อสงสัยนั้นเอำไว้ก่อนนะครับ เพรำะ
เที่ยวนี้จะพำคุณๆ ไปรู้จักกับร้ำนอำหำรฝร่ัง
ร้ำนหนึ่งที่หนักไปข้ำงเยอรมนี แต่ก็มีอีกมำก 
เมนู ที่แซ่บหลำยแบบรสไทยๆ ให้แนมเป็น
เครื่องเคียงด้วย ร้ำนนี้แม้ว่ำจะเพ่ิงมำเปิด
ที่กรุงเทพฯ ได้ไม่นำน แต่ชื่อ ชั้น ของเขำที่
ภูเก็ตนั้น จัดได้ว่ำอยู่ระดับแถวหน้ำของร้ำน
อำหำรยอดนิยมของผู้คนแถวนั้นเลยนะครับ 
ไม่ว่ำจะเป็นคนพื้นถิ่นที่ชอบอำหำรฝรั่งซึ่ง
รู้จักร้ำนนี้เป็นอย่ำงดี หรือนักท่องเที่ยวจำก
ต่ำงแดน ก็มักจะได้รับกำรชี้แนะให้มำลิ้มลอง
และน�ำไปบอกกล่ำวต่อๆ กันไปแบบปำกต่อ
ปำกมำกกว่ำมำก

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ร้ำนที่ว่ำชื่อ ‘German House’ ครับ ตั้ง
อยู ่บนช้ันสองของอำคำร Pure Place ซึ่ง
เป็นมอลล์ขนำดน่ำรักๆ ริมถนนรำมค�ำแหง 
บรเิวณปำกซอย 110 ก่อนถงึทำงเข้ำ ‘หมูบ้่ำน
สัมมำกร’ แบบซอยติดๆกันเลย บริเวณที่ตั้ง
ร้ำนน้ันอยู่ด้ำนริมถนน ซึ่งจะมองเห็นกำร
จรำจรอย่ำงชัดเจน เพรำะที่ร้ำนมีส่วน Out 
Door ลักษณะเป็นที่นั่งริมระเบียงตรงแถบนี้
ด้วย ซ่ึงนอกจำกบริเวณดังกล่ำวแล้ว ภำยใน
ยังโอ่โถงพอท่ีจะแบ่งสัดส่วนออกเป็นส่วนที่
น่ังคุยธุรกิจกันแบบสบำยๆ เงียบๆ เพรำะ
แต่ละโต๊ะจะห่ำงกันพอสมควร และอยู่ด้ำนใน
สดุของร้ำน กบัอกีส่วนทีอ่ยูด้่ำนหน้ำตัง้แต่เข้ำ
ร้ำนมำ ซึ่งโปร่ง โล่ง แบบเรียบงำ่ย สบำยๆ 
บรรยำกำศโดยรวมแลดูแล้วโปร่งตำให้ควำม
รู้สึกเป็นกันเองดีครับ

มำถึงอำหำรที่ถูกปำก (ผม) บ้ำง แม้จะ
ไม่ใช่ใครผู้ช�่ำชองอำหำรฝรั่งสักเท่ำไรนัก แต่
ขำหมูเยอรมันของเขำ ที่ทอดกรอบมำแบบ                                                   
ไร ้น�้ำมันแล้ว ไส ้กรอกเยอรมันที่มำแบบ 
ไส้กรอกรวม และมีเครื่องเคียงคือซำวเครำท์     
หรือกะหล�่ำปลีดองโดยหั่นเป็นเส้นบำงๆ 
แบบหยำบๆน้ัน ต้องขออนุญำตใช้ค�ำพันธุ ์
ทำงอย่ำง ‘เลิศเลอเพอร์เฟ็คท์’ มำก โดยเป็น                                            
ซำวเครำท์น้ันน�ำเข้ำมำจำกต้นทำงอย่ำง
เยอรมนีโน่นเลย เป็นซำวเครำท์ที่รสชำติ

German House @ Pure Place
อร่อยแบบฝรั่งแนมไทย
พร้อมไวน์และเบียร์รสเลิศ

ถกูปำกผมจรงิๆ เพรำะเปรีย้วนดิเปรีย้วหน่อย
แบบพอดีเหลือหลำย นอกจำกนั้นแล้วยังมี   
แซ่บๆ แบบเข้ำทีอย่ำงส้มต�ำขำหมู ต้มแซ่บ          
ขำหมู พำสตำแห้งขำหมู ย�ำไส้กรอกเยอรมัน 
และอีกมำกหลำยให้เลือกลิ้มลองกัน ชนิดที่
เรียกว่ำไปติดๆกันแบบเจ็ดวันในหนึ่งสัปดำห์ 
ก็ยังสั่งไม่หมดเมนูอร่อยของเขำล่ะน่ำ

ส�ำหรับเครื่องดื่มนั้น นอกจำกจะมีไวน์รส
เลิศให้เลือกแบบแทบจะยกเซลลำร์มำไว้ที่ผนัง
ด้ำนหนึ่งของร้ำนแล้ว ยังมี Paulaner เบียร์
เยอรมันที่คนไทยรู ้จักกันดี กับมีเบียร์ต้น
ต�ำรบัแท้ๆของเยอรมนัทีน่�ำเข้ำมำเองโดยตรง 
คือ Weihenstephan ให้ล้ิมรสด้วย นี้, ไม่ใช่
เบียร์ธรรมดำๆนะครับ หำกแต่เป็นเบียร์ที่                      
ได้ชื่อเก่ำแก่ที่สุดของโลกเลยก็ว่ำได้ เพรำะ
ผลิตมำตั้งแต่ปีค.ศ.1040 คือเกือบจะพันปีมำ
แล้ว โดยมถีิน่ฐำนต้นก�ำเนดิอยูท่ำงตอนเหนอื
ของเมืองมิวนิค 

หำกคณุคดิจะล้ิมลองอำหำรเยอรมนัแท้ๆ 
สักหน เชิญที่นี่ได้เลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง
แน่นอน เพรำะคนหนุ่มเจ้ำของร้ำนที่ลงมือ
บริหำรจัดกำรเองตั้งแต่ก้นครัวถึงหน้ำร้ำน
นั้น กว่ำครึ่งชีวิต วัน เวลำ ของเขำหมดไปที่
เยอรมนีครับ
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อีกครั้งที่ NAD จะสรางบรรทัดฐานใหมใหกับวงการเครื่องเสียง ดวยแอมปลิไฟเออร เทคโนโลยีใหมลาสุด 
Direct Digital Feedback พรอมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความเปนดนตรีสูงสุด จากผลงานการ 
ออกแบบและโครงการวิจัยรวมนานกวาทศวรรษระหวาง NAD และ ZETEX Semiconductor แหง 
ประเทศอังกฤษ เพื่อสรางที่สุดแหงแอมปลิไฟเออรระดับอางอิง

ถา Digital Amplifier ที่คุณเคยฟงผานมาทำใหคุณรังเกียจกับเสียงที่แหงแลง ขาดชีวิตจิตใจ และไร 
ความเปนดนตรีแลว เราอยากจะใหคุณทดลองฟง NAD Masters Series M2 สักครั้ง แลวคุณจะพบวา 
ทำไมหลายตอหลายสื่อชั้นนำทั่วโลกจึงยอมรับให NAD Masters Series M2 เปนบรรทัดฐานใหมของ 
แอมปลิไฟเออรในอนาคตอยางแทจริง

Direct Digital Amplifier M2
“ N e w  L e v e l  o f  A u d i o  P e r f o r m a n c e ”
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