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ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นางแฉล้ม                             

สายเพ็ชร์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู ้วายชนม์ และ                        

วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ นางแฉล้ม สายเพ็ชร์ ได้ด้วยประการใดใน

สมัปรายภพ คงจะมคีวามปลาบปล้ืมซาบซึง้เป็นล้นพ้นในพระมหากรณุาธคิณุที่ได้รบัพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่ง

ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นบตุร ธดิา และหลานๆ ขอพระราชทาน กราบถวายบงัคมแทบเบือ้งพระยคุลบาท

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็น     

สรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลตลอดไป               

           

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสายเพ็ชร์
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  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนเข็มที่ระลึก
ในพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" เขตตลิ่งชัน วันที่ 9 ธันวำคม 2554

  พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เสด็จเป็นประธำนถวำยกฐินผ้ำไตรพระรำชทำน
ณ วัดจ�ำปำ แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันเสำร์ที่ 14 พฤศจิกำยน 2558 
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ประวัติคุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์

คุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2456 เดือน 6 ปีฉลู ณ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 3                        

ต�าบลวัดโบสถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรคุณพ่อมาตร - คุณแม่สารภี เพ็ชรกล้า มีพี่น้องร่วมบิดา

มารดา 4 คน

1. นางพิกุล ชมพันธ ์(ถึงแก่กรรม)

2. นางกุหลาบ สุขใจ (ถึงแก่กรรม)

3. นางแฉล้ม สายเพ็ชร ์(ผู้วายชนม์)

4. นางฉลวย นิลเดช

คณุแม่แฉล้ม เพ็ชรกล้า สมรสกบั นายพิน สายเพ็ชร์ ซึง่เป็นบตุรคณุพ่อมาก - คณุแม่เชือ่ม สายเพช็ร์           

มีบุตร - ธิดา 9 คน

1. นายแพทย์อรุณ สายเพ็ชร์ (ถึงแก่กรรม) (อดีตสาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ 9) ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข)

2. นางจ�ารัส จตุรภัทร (อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อ�าเภอนาคี จังหวัดปราจีนบุรี 

ข้าราชการบ�านาญ)

3. นางสาวจ�าลอง สายเพ็ชร์ (อดีตอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา อ�าเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี ข้าราชการบ�านาญ)

4. นางกัญญาณี สายเพ็ชร ์(อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางโพ)

5. นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร ์(ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางโพ)

6. นายอนันต์ สายเพ็ชร ์(วิศวกร อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานประปา เขต 5 จังหวัดขอนแก่น)

7. เภสชักรหญิงปราณ ีกาญจนศร (เภสชักรทีป่รกึษาอาวโุส แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางโพ)

8. ดร. วิศาล สายเพ็ชร ์(ผู้อ�านวยการใหญ่ โรงพยาบาลนครธน)

9. นายขจร สายเพ็ชร์ (ถึงแก่กรรม)
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คณุแม่แฉล้มและคณุพ่อพนิ สายเพ็ชร์ มอีาชีพท�านา สอนลกูๆ และยกตัวอย่างว่า ท่านเป็นลกูชาวนา                   

มีที่นาเป็นของตนเอง 100 กว่าไร่ โดยท่ีหนึ่งปีนั้นสามารถท�านาได้เพียงครั้งเดียว ท่านมีลูกหลายคน หากลูกๆ

โตข้ึนจะประกอบอาชีพตามบิดา - มารดา ส่วนแบ่งท่ีจะได้รับก็คงได้ประมาณไม่เกินคนละ 10 ไร่ ทรัพย์สมบัติ

เพียงเท่านี้ คงไม่พอเลี้ยงครอบครัวในภายหน้า คงต้องประสบกับความทุกข์ยากล�าบากตลอดชีวิต มีทางเดียว

คือ ให้ลูกๆ ทุกคนต้องได้รับการศึกษาให้สูงที่สุด  

คุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์ ได้อบรมสั่งสอนบุตร - ธิดา ให้ประกอบแต่คุณงามความดี มีความซื่อสัตย์

สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความอุตสาหะวิริยะอดทน ให้ลูกๆ ทุกคนรักใคร่สามัคคีกัน รู้จักพี่รู้จักน้อง มีความ

เคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกโอกาส

คุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์ ถือเป็นแม่พิมพ์ท่ีแท้จริงของลูกหลาน ท่านใช้ชีวิตเรียบง่าย มีระเบียบ เป็น

คนเรียบร้อย นิ่งสงบ ขยันท�างาน เนื่องจากท่านมีอายุยืนยาว ท�าให้ลูกหลานมีโอกาสดีๆ ได้เห็นภาพการใช้

ชีวิตอย่างมีคุณภาพของท่านที่กระท�าเป็นประจ�าทุกวัน เช่น การสวดมนต์วันละ 2 ครั้ง ทั้งเวลาเช้าและเย็น

ตามด้วยการออกก�าลังกายด้วยการเดินช้าๆ ภายในบริเวณบ้าน จนระยะสุดท้ายคุณแม่แฉล้มเดินไม่ค่อย

สะดวก จึงต้องใช้วอล์คเกอร์ช่วยในการเดิน หลังจากน้ันท่านจะมานอนพักผ่อนโดยการขยับมือและเท้าสลับไป

มา เชื่อว่าท่านคงมีความคิดท่ีว่า ไม่อยากให้ตนเองเป็นภาระให้กับลูกและหลาน ตอนกลางวันคุณแม่แฉล้ม

ชอบอ่านหนังสือธรรมะสม�่าเสมอ ท่านเคยบอกว่า “อายุยืนยาวขนาดนี้ ถ้าแม่ไม่ได้หนังสือเป็นเพื่อนคงแย่แน่” 

 พ่อพิน แม่แฉล้ม 30 กว่ำปีมำแล้ว ที่บ้ำนปรำจีนบุรี
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คุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์เป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านชอบท�าบุญในทุกโอกาส ไม่ว่า

จะเป็น วัด โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ยากไร้ และร่วมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนเกือบทุกป ี

กิจวัตรที่ท่านท�าเป็นประจ�าคือ การตักบาตรทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ซ่ึงท่านจะแต่งตัวสวยงาม เพื่อรอ

ตักบาตรที่หน้าบ้าน อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่สวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอ กระทั่งปีสุดท้ายก่อนที่จะป่วยนอนติดเตียง 

ท่านยังได้เป็นประธานกรรมการทอดกฐินสามัคคีในนามหมู่บ้านนันทวัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ณ วัดจ�าปา 

เขตตลิ่งชัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 อีกด้วย

ในตอนค�่าของวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ท่านมีอาการเหน่ือย ลูกๆ จึงน�าส่งโรงพยาบาล

บางโพ ท่านได้รับการดูแลรักษาจากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางโพอย่างใกล้ชิด                

ลูกๆ หลานๆ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนและปรนนิบัติได้อีกปีกว่า ในขณะที่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะดี พูดคุยได้ 

รู้เรื่องทุกอย่าง และในช่วงเวลาค�่าของวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ท่านบอกหิวน�้า ขอน�้าดื่ม หลังด่ืมน�้าท่าน

หลับไป และเมื่อเวลา 19.15 น. หัวใจของท่านก็หยุดท�างาน ท่านจากไปอย่างสงบ รวมสิริอายุได้ 105 ปี               

10 เดือน 1 วัน

  3 พี่น้อง แม่กุหลำบ แม่แฉล้ม แม่ฉลวย (รูปนี้ไม่มีพี่ใหญ่ - แม่พิกุล)
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 แม่ของแม่...

 พ่อมำตร - แม่สำรภี เพ็ชรกล้ำ 
พ่อและแม่ของคุณแม่แฉล้ม

 ลูกๆ คุณแม่แฉล้ม
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 แม่กับไร้สำย

 "The Hi-Tech MOM"

 แม่แฮปปี้

 แม่ เฟสไทม์ไปอเมริกำ…คุยกับเหลน

 คุณแม่ 99 ปี จดโน๊ตกันลืม

 ย่ำทวดบอกว่ำ “มือสั่นเลยเขียนไม่สวย” (อำยุ 99 แล้ว)
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 แม่ชอบอ่ำนหนังสือ
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 คุณแม่ กับมะม่วงยักษ์

 103 ปี เจริญอำหำรอยู่

 แม่ชนแก้ว...น�้ำผลไม้โซดำ
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 คุณแม่กับลูกๆ หลำนๆ
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 คุณหมออรุณ...ลูกชำยคนโตคุณแม่แฉล้ม

 ของฝำกจำกอเมริกำ...จำกเหลนแมทครับ

 เรำจะจูงมือกันไป

 เหลนเมษำมำหำยำยทวด
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 คุณแม่ให้พร...
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 อำยุครบ 8 รอบ ถือไมค์ให้พร

 วันเกิด 96 ปี สมเด็จพระญำณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ร่วมอวยพร คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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 ครบรอบ 100 ปี

 ครอบครัวสำยเพ็ชร์
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 วงอังกะลุงกะป้ำ บรรเลงเพลงอวยพรวันเกิด
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 สงกรำนต์ 15 เม.ย. 2552

 สงกรำนต์ 2553
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 ย่ำแฉล้มแวะดูบ้ำนหลำนเก๋หลังตักบำตรเสร็จ

 เลื่อมใสในธรรม

 แม่แฉล้ม ใส่บำตรพระและสำมเณรฤดูร้อนเป็นแถว
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 ตรวจหัวใจ 26 เมษำยน 2559..ก�ำลังใจล้นเหลือ
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 ครั้งอยู่โรงพยำบำล 
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ครอบครัว นายแพทย์อรุณ สายเพ็ชร์
นายแพทย์อรุณ สายเพ็ชร์ (เสียชีวิต) 

การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • CERTIFICATE IN NUTRITION INTERNATIONAL INSTITUTE OF

  NUTRITION, HYDERBAD, INDIA

การประกอบอาชีพ 

 • เคยรับราชการกระทรวงสาธารณสุขในต�าแหน่ง

 • นายแพทย์อนามัยจังหวัดตาก

 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

 • สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ 9) ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คู่สมรส นางวิมล สายเพ็ชร์ (เสียชีวิต) 

บุตร - ธิดา 3 คน คือ

นายอดุล สายเพ็ชร์

การศึกษา • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คู่สมรส นางณิชากมล สาริกา 

มีบุตร - ธิดา 3 คน คือ   

นายพงศธร สายเพ็ชร ์

การศึกษา • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นางสาวณัฐกานต์ สายเพ็ชร์ 

การศึกษา  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ส�านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

นายเจษฎากร สายเพ็ชร์ 

การศึกษา  • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น   

นางฐิติมา รักเสนาะ (เสียชีวิต)

การศึกษา  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

คู่สมรส พลต�ารวจตรีสมชาย รักเสนาะ

ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพของบรรดำ
ลูก - หลำน - เหลน คุณแม่แฉล้ม สำยเพชร์
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มีบุตร - ธิดา 2 คน คือ

นางสาวณัฏฐิกา รักเสนาะ

การศึกษา  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกอบอาชีพ 

  • อดตีพนกังานการตลาด งานแผนปฏบิติัการตลาดภาคเหนอื กองตลาดภาคเหนอื 

    ฝ่ายภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร้อยต�ารวจตรีวิรณัฐ รักเสนาะ

การศึกษา  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็น

    ข้าราชการต�ารวจชั้นสัญบัตร   

การประกอบอาชีพ 

 • ข้าราชการต�ารวจ ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค 7

นายสุเมธา สายเพ็ชร์ 

การประกอบอาชีพ 

  • ประกอบอาชีพส่วนตัว

มีบุตร - ธิดา 3 คน คือ

นางสาวกชกร สายเพ็ชร์ (เสียชีวิต)

นายธนะวินทร์ ไพศาลวัฒนวุฒิ 

การประกอบอาชีพ 

  • ประกอบอาชีพส่วนตัว

คู่สมรส นางสาววรานิษฐ์ ไพศาลวัฒนวุฒิ

มีบุตร 2 คน คือ

เด็กชายปุณณพัฒน์ ไพศาลวัฒนวุฒิ

เด็กชายอิงควิชญ์ ไพศาลวัฒนวุฒิ

นางชยานิษฐ์ อัครรุจมณีรัฐ 

การประกอบอาชีพ 

 • ประกอบอาชีพส่วนตัว

คู่สมรส นายนิธิศิลป์ มงคลเลิศอารยะ

มีบุตร - ธิดา 2 คน คือ

เด็กหญิงรินทร์ลิตา อัครรุจมณีรัฐ

เด็กชายธีรเชษฐ์ อัครรุจมณีรัฐ
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ครอบครัว นางจ�ารัส จตุรภัทร
นางจ�ารัส จตุรภัทร

การศึกษา • อาชีวศึกษาตอนกลาง   

  • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.ก.ส.)

การประกอบอาชีพ 

 • อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อ�าเภอนาคี จังหวัดปราจีนบุรี 

 • ข้าราชการบ�านาญ

คู่สมรส นายประมวญ จตุรภัทร

มีบุตร 2 คน คือ

นายณัฏพนภัทร จตุรภัทร

การประกอบอาชีพ 

  • ประกอบอาชีพส่วนตัว

คู่สมรส นางสรัลญารัศ จตุรภัทร

มีบุตร 2 คน คือ

นายชินชวัลวัช จตุรภัทร

เด็กชายจารุเกียรติ จตุรภัทร

ยพิสิฏฐ์ จตุรภัทร (เสียชีวิต)

การศึกษา • เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครัว นางสาวจ�าลอง สายเพ็ชร์
นางสาวจ�าลอง สายเพ็ชร์ 

การศึกษา  • อาชีวศึกษาตอนกลาง   

 • ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พม.)

การประกอบอาชีพ 

 • อดีตอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี

    จังหวัดปราจีนบุรี 

 • ข้าราชการบ�านาญ
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ครอบครัว นางกัญญาณี สายเพ็ชร
นางกัญญาณี สายเพ็ชร 

การศึกษา  • ประโยคมัธยม 

การประกอบอาชีพ 

 • อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางโพ   

มีธิดา 3 คน คือ

นางกรรณิการ์ สายเพ็ชร 

การศึกษา  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ที่ท�างาน  • อดีตพนักงานธนาคารออมสิน

 • ปัจจุบันท�าสวนเกษตรผลไม้ที่เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คู่สมรส นายวิรัตน์ วานิชคาม 

 

แพทย์หญิงมาริสา สายเพ็ชร

การศึกษา  • เเพทยศาสตรบัณฑิต (Divine Word University, Tacloban City, Philippines)

 • วุฒิบัตรพยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา

 • อนุมัติบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา   

ที่ท�างาน • ห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลศิริราช

 

นางสาวกิตติมา สายเพ็ชร

การศึกษา  • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท Communication Arts, Michigan State University, Michigan,  

    U.S.A.

ที่ท�างาน • บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
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ครอบครัว นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์
นายแพทย์เกตุ สายเพ็ชร์ 
การศึกษา  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา
การประกอบอาชีพ 
 • อดตีผูเ้ชีย่วชาญพเิศษด้านอายรุกรรมประสาท (นายแพทย์ 8) โรงพยาบาลประสาท
 • เจ้าของกิจการ สายเพ็ชร์โพลีคลินิก
 • ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางโพ
 • ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลนครธน
คู่สมรส อาจารย์สมจิตต์ สายเพ็ชร์ 
มีบุตร - ธิดา 3 คน คือ

ดร. พงศกร สายเพ็ชร์
การศึกษา  • B.S. Physics (California Institute of Technology) 
 • Ph.D. Biomedical Physics (University of California, Los Angeles)
ที่ท�างาน • ศูนย์การเรียนปฐมธรรม, บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด
คู่สมรส นางสุทธิพร สายเพ็ชร์
มีบุตร - ธิดา 3 คน คือ

เด็กชายธีธัช สายเพ็ชร์
เด็กหญิงธัชธีญา สายเพ็ชร์
เด็กหญิงธัญญา สายเพ็ชร์

 
แพทย์หญิงชุติมา สายเพ็ชร์
การศึกษา  • B.S. Applied Physics with Honors (California Institute of Technology)

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • American Board of Psychiatry and Neurology
 • American Board of Internal Medicine
 • Certification in the Subspecialties of Clinical Neurophysiology and
    Epilepsy

การประกอบอาชีพ 
 • กรรมการบริหาร และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาท
    ประจ�าโรงพยาบาลบางโพ

คู่สมรส ดร.พอพล แข่งเพ็ญแข
มีบุตร 1 คน คือ

เด็กชายเมธา (แมท) สายเพ็ชร์

นางสาวเมธนี สายเพ็ชร์
การศึกษา  • B.S. Biology and Economics (University of California, Los Angeles)
 • M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประกอบอาชีพ 
 • กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาคณุภาพและกลยุทธ์โรงพยาบาลบางโพ
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ครอบครัว นายอนันต์ สายเพ็ชร์
นายอนันต์ สายเพ็ชร์

การศึกษา  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล (Vanderbilt University,  

    Nashville, Tennessee, U.S.A.)

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

    (Michigan State University, East Lansing, Michigan, U.S.A.)   

การประกอบอาชีพ 

 • อดตีผูอ้�านวยการส�านกังานประปาภูมภิาคเขต 6 ขอนแก่น การประปาส่วนภมูภิาค

 • อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ประปาชนบทเขต 1 สระบุรี กรมอนามัย

คู่สมรส นางมะลิวัลย์ สายเพ็ชร์

มีบุตร 2 คน คือ

นายฉัตรเพชร สายเพ็ชร์

การศึกษา  • Bachelor in Chemical Engineering, Michigan State University

 • MBA, Eastern Michigan University

การประกอบอาชีพ 

 • ธุรกิจส่วนตัว

คู่สมรส ดร.กรดา สุนทานนท์ สายเพ็ชร์

 

นายฉัตรชัย  สายเพ็ชร์

การศึกษา   • BBA, Michigan State University

 • Commercial Pilot Program, Flight Safety international Academy

การประกอบอาชีพ 

 • กัปตันสายการบินเอทิฮัด  (Etihad Airways)

คู่สมรส นางอิสรียา สมวิวัฒน์ชัย สายเพ็ชร์

มีบุตร - ธิดา 2 คน คือ

เด็กชายแป้มม์ สายเพ็ชร์

เด็กหญิงปริม สายเพ็ชร์
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ครอบครัว เภสัชกรหญิงปราณี กาญจนศร
เภสัชกรหญิงปราณี กาญจนศร
การศึกษา  • B.Sc. Pharmacy (Jadavpur University, Kolkata, India)
การประกอบอาชีพ  
 • เภสัชกรที่ปรึกษาอาวุโส แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางโพ
คู่สมรส นายพิจิตต์ กาญจนศร
มีธิดา 3 คน คือ

แพทย์หญิงโสภณา กาญจนศร
การศึกษา  • แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล
 • American Board of Internal Medicine
 • American Board of Geriatric Medicine
การประกอบอาชพี 
 • ผู้ก่อตั้ง Eureka Hospitalist Inc. บริการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลต่างๆ
    ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แพทย์หญิงจุฑานุช กาญจนศร วิสูตรานุกูล  
การศึกษา  • แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
 • Master of Science in Dermatology, Boston University School of
    Medicine, U.S.A.
 • Fellowship in Dermatology, Harvard University, U.S.A.     

 • Fellowship in Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin and Laser  
    Center, Mount Sinai Medical Center, U.S.A.

 • Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology, New York University, U.S.A.
 • Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology P.C. Skin and Laser  

    Center, Michigan, U.S.A.
การประกอบอาชีพ 
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลบางโพ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลธนบุรี 2
คู่สมรส พันต�ารวจโทนายแพทย์จิรายุ วิสูตรานุกูล
มีธิดา 1 คน คือ

เด็กหญิงจิดาภา วิสูตรานุกูล

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รุจฤดี  กาญจนศร 
การศึกษา  • แพทยศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบั1) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  

    มหาวทิยาลัยมหดิล
 • American Board of Internal Medicine
 • American Board of Endocrinology and Metabolism
การประกอบอาชีพ 
 • รองศาสตราจารย์ภาควิชาต่อมไร้ท่อ มหาวทิยาลัยแคนซัส เมืองแคนซัสซิตี
    ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ครอบครัว ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ 
ดร. วิศาล สายเพ็ชร์ 

การศึกษา  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    (Western Michigan University, Michigan, U.S.A.)

 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวิตและความตาย

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การประกอบอาชีพ 

 • ผู้อ�านวยการใหญ่ โรงพยาบาลนครธน   

คู่สมรส นางอุดมพร สายเพ็ชร์

มีบุตร 2 คน คือ

นายเอ็ดเวิร์ด สายเพ็ชร์

การศึกษา  • B.S. Management, Wesleyan University, Marion, Indiana, U.S.A.

การประกอบอาชีพ 

 • Senior Director, Office of the CTO, IBM Company, U.S.A.

คู่สมรส นางเมลลิซ่า สายเพ็ชร์

มีธิดา 1 คน คือ

เด็กหญิงแมลลอรี่ (แมว) สายเพ็ชร์

นายกล้า  สายเพ็ชร์

การศึกษา  • Bachelor in Retailing, Michigan State University, Michigan, U.S.A.
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ขอแสดงควำมเสียใจด้วย

แต่ท่านก็อยู่กับลูก หลาน เหลน มาพอสมควรแก่เวลา

ท่านไป อย่างมีสติ ท่านมีบุญน�าพาไป สู่สุคติโลกสวรรค์

เพราะเพียบพร้อมด้วยทานการให้การบริจาค

ท่านพร้อมด้วยศีล ท่านพร้อมด้วยการเจริญภาวนา

คือการสวดมนต์ตลอดเวลา

มันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครบทั้ง ๓ สถานทุกประการ

     สาธุ คุณยายที่น่ารักของท่านเจ้าคุณอมรโสภณ
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อำลัยรักคุณยำยแฉล้ม สำยเพ็ชร์
           

พวกเราสามคน แม้มิได้ใกล้ชิดคุณยายต้ังแต่เด็กๆ สมัยที่คุณยายอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่

พวกเราก็มีความทรงจ�าดีๆ กับคุณยาย เมื่อคุณยายย้ายมาพักที่บ้านของน้าเกตุที่กรุงเทพฯ พวกเราจึงมี

โอกาสได้ไปเยี่ยมคุณยายบ่อยขึ้น แม่มักจะพาพวกเราไปเยี่ยมคุณยายในวันเสาร์หรือวันส�าคัญๆ ที่มีการ

นัดกินเลี้ยงในหมู่ญาติๆ แม่มักจะหาซื้อผลไม้ ขนม หรือท�าอาหารที่คุณยายชอบไปฝากคุณยายทุกครั้ง         

แม่เล่าให้พวกเราฟังเสมอว่า คุณยายเป็นผู้หญิงที่ขยัน อดทน  อบรมสั่งสอนให้ลูกๆ ทุกคนเป็นคนดี และ

ส่งเสริมให้ลูกๆ มีการศึกษาที่ดี คุณยายนับเป็นปูชนียบุคคลที่ลูกๆ หลานๆ เคารพนับถือตลอดมา คุณยาย

เป็นคนจิตใจดี มีเมตตา เอ็นดูลูกหลานทุกคน และคอยสั่งสอนอบรมดูแลลูกหลานทุกคนให้เป็นคนดีมี            

ศีลธรรม คุณยายชอบท�าบุญในทุกๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงพยาบาล โรงเรียน และผู้ยากไร้ และยังมอบ 

ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกๆ ปีในวันเด็กอีกด้วย คุณยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าให้สะสม             

ความดีไว้ คุณยายเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากๆ โดยเฉพาะหนังสือธรรมะ แม้สายตาจะฝ้าฟาง และตาจะ

มองไม่ชัดไปข้างหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านหนังสือธรรมะแต่อย่างใด แม้ว่าคุณยายจะอายุ

มากกว่า 100 ปี คุณยายก็ยังมีความจ�าดีเลิศ จ�าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาและผู้คนที่มาเยี่ยมได้ ในวาระ

สุดท้ายของชีวิตคุณยายก็ยังมีสติตลอดเวลา และจากพวกเราไปอย่างสงบ

แม้คุณยายจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ค�าสั่งสอน คุณงามความดี ตลอดจนสิ่งที่คุณยายประพฤติ

ปฏิบัติ จะเป็นแบบอย่างให้พวกเราน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและยังคงอยู่ในความทรงจ�าของพวกเรา

ตลอดไป      

กัญญาณี - กรรณิการ์ - มาริสา - กิตติมา สายเพ็ชร
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ขอกราบแม่คร้ังสุดท้าย นึกไม่ถึงว่าพวกเราลูกของแม่ทั้ง 9 คน จะได้อยู่กับแม่ได้ยาวนาน             

ขนาดนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีได้เห็นแม่มีชีวิตอยู่ 100 กว่าปี โดยสามารถช่วยตัวเองได้ มีสมองที่

เป็นเลิศ มุ่งมั่นกับการท�าบุญสร้างกุศล จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่าน คืออยู่อย่างมีสติ รับรู้ตัวเองจนถึง

เวลาหนึ่งทุ่มสิบห้านาที ของวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 แม่ก็ได้พักผ่อนอย่างสงบเรียบง่าย หลับไป

เฉยๆ ดฉินัเป็นลูกคนท่ี 7 ของท่าน สมัยเด็กๆ ได้อยู่กับพ่อแม่ทีบ้่านนานพอสมควร เพราะพี่ๆ  ต้องแยกย้าย

กันไปเรียนไกลบ้าน พี่ท้ัง 6 คน ออกจากบ้านมาเรียนที่กรุงเทพมหานครกันหมด ส่วนน้องชายที่ต่อจาก

ดิฉันก็โชคดีได้ติดตามมาเรียนกรุงเทพฯ กับพี่ชายด้วยกัน ดิฉันได้อยู่บ้าน เรียนโรงเรียนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

แต่ยังมีน้องคนสุดท้องอีกหนึ่งคน ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ อยู่บ้านด้วยกันแค่ 2 คนเท่านั้น อยากเขียนเรื่อง

ราวของแม่ให้ทุกๆ คนได้ทราบ ความเป็นมาของชีวิตแม่ ซึ่งไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใครเลย เท่ากับชีวิต

ของดิฉันอยู่มาตั้ง 70 ปีแล้ว ไม่เคยได้พบเห็นใครเหมือนแม่เลย จากที่ได้สังเกตการปฏิบัติตัวของแม่ ดังนี้

1. แม่เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง คือ เรียบร้อย นิ่งสงบ ไม่ออกนอกบ้าน      

จ�าได้แม่นย�าว่า ไม่เคยเห็นแม่ออกไปซื้อของที่ตลาดทุกแห่ง แม่จะบอกให้พ่อช่วยออกไปซื้อข้าวของที่ตลาด

ให้

2. แม่ไม่ไปพูดคยุกบัเพ่ือนนอกบ้านเลย ท�างานบ้าน ท�าอาหารให้ลูกๆ เท่านัน้ แม่ไม่มเีพือ่นมาหา 

หรือไปหาเพื่อนนอกบ้าน

3. ขยันท�างาน ออกไปท�านาแต่เช้าตรู่ กลับบ้านบ่ายเย็น

4. ไม่เคยเห็นแม่ ออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เลย แม้กระทั่งพี่สาวและน้องสาวของแม่มาชวนไป

เที่ยวต่างถิ่น แต่แม่ก็ไม่ยอมไปไหนเลย อยู่กับการท�างานตลอด

5. แม่เป็นคนนิ่ง ใจเย็น ไม่โมโหหรือโกรธใคร อารมณ์ดีตลอด พูดน้อย พูดเท่าที่จ�าเป็น ชีวิต

ส่วนใหญ่อยู่กับงานเท่านั้น แม่เป็นครูคนแรกของดิฉัน ที่สอนให้หาบน�้าเป็น ตอนเด็กเห็นแม่ล�าบาก                 

หาบน�้าจากแม่น�้าบางปะกงขึ้นมาบนบ้าน ตัวเองมีความคิดตลอดว่า อยากจะช่วยแม่ให้ได้ ต้องหาถังใส่น�้า

ขนาดเล็ก ที่ตัวเองหาบไหว แล้วเดินตามแม่ทุกครั้งที่แม่หาบน�้า จนโตขึ้นก็สามารถเพิ่มขนาดของภาชนะ

ใส่น�้า ได้เท่ากับที่แม่หาบได้ ดิฉันจะท�าหน้าที่นี้เอง โดยไม่ยอมให้แม่ต้องหาบน�้าอีกต่อไป

สมัยเด็กดิฉันถือว่าเกิดมามีบุญติดตัวมาก็ว่าได้ เพราะพี่ทั้ง 6 คน รักและห่วงใย ตามใจจนจะ

เป็นเด็กดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง เนื่องจากภาวะครอบครัวพ้นจากวิกฤตไปได้บ้างแล้ว ดิฉันจึงไม่เคยต้องออก

ไปท�านาเหมือนพี่ๆ ที่ต้องท�ากันทุกคน ซึ่งเป็นงานท่ีหนักและเหน่ือยพอสมควร ดิฉันอยู่บ้าน แต่ก็คอยมอง

ช่วยท�างานบ้านให้ตลอด ไม่มีใครต้องบอกกล่าว ท�าเองเพราะสงสารแม่ ที่ต้องมาท�างานบ้านอีก หลังจาก

กลับจากท�านา ท�าให้เรียนรู้ว่า ชีวิตวัยเด็กไม่ว่าจะสมัยเก่าหรือสมัยปัจจุบัน ถ้าเจอคนตามใจ ก็จะดื้อแบบ
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เดียวกันทุกคน พ่อดิฉันกล่าวไว้ว่า “เลี้ยงคนนั้นง่าย ให้กินก็โตได้ แต่ให้เป็นคนที่ดีน้ันยากมากเลยนะ” 

ชีวิตของแม่ เป็นชีวิตท่ีไม่วุ่นวายกับผู้อื่น อยู่อย่างเรียบง่าย สวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจ�า ดูแลครอบครัว

ของพวกเราเท่านั้น จึงท�าให้แม่มีชีวิตยืนยาวได้ขนาดนี้ 

เมื่อลูกๆ ทั้ง 6 คน เรียนจบและประกอบอาชีพที่ม่ันคง จึงได้กลับมาดูแลครอบครัวแทนพ่อแม่ 

ท�าให้พ่อและแม่เลิกการท�านา แต่ส�าหรับแม่ยังคงต้องรับภาระหนักต่อไปอีก คือการดูแลน้องชายคนสุด

ท้อง คือคนที่ 9 ของบ้านเรา ซึ่งนอนมากกว่าเดิน ด้วยโรคกล้ามเน้ือสลาย ท�าให้ล้มบ่อยๆ เขาอยู่กับพวก

เราจนอายุครบ 21 ปี ก็จากไป ที่บ้านปราจีนบุรี หลังจากน้ันแม่ต้องรับภาระดูแลคุณยาย ซ่ึงเป็นแม่ของ

ท่านเอง มีอายุยืนยาวถึง 100 ปี แม่ดูแลเอง เนื่องจากคุณยายเริ่มป่วยอ่อนแอ ช่วยตัวเองไม่ได้ จึงย้ายมา

อยู่ที่บ้านของแม่ มิฉะนั้นแม่ก็ต้องเดินทางไปมาทุกวัน โดยการพายเรือไปกลับ ซึ่งใช้เวลาเดินทางพอ

สมควร คนสุดท้ายที่แม่ต้องช่วยให้ก�าลังใจคือพ่อ ซึ่งนอนป่วยที่โรงพยาบาลอยู่หลายปี มีพยาบาลดูแล

ตลอด 24 ชม. เริ่มจากโรงพยาบาลพญาไท 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2531 และต่อมาที่โรงพยาบาลประสาท

วิทยา และแห่งสุดท้ายท่ีโรงพยาบาลบางโพ จนส้ินชีวิตเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2536 ดิฉันคิดว่าการ

เหน็ดเหนื่อยทางกายแต่ไม่เจ็บป่วยทางใจ น่าจะท�าให้แม่มีอายุยืนยาว เพราะแม่มีความสุขและเต็มใจกับ

ภาระทุกอย่างที่ท�า และท่านสงบ อดทน สวดมนต์ภาวนากับชีวิตบั้นปลายของท่านอย่างถูกวิธี ซึ่งน่าจะ

เป็นแบบอย่างที่ดี เผื่อจะได้น�าไปปฏิบัติตามท่านได้

สรุปว่าชีวิตแม่สร้างสมคุณงามความดีมากมาย ตลอดเวลาที่ดิฉันจ�าภาพแม่สมัยเป็นเด็ก แม ่

รูปร่างผอมบาง ร่างเล็ก แต่ขยันท�างานมาก พอลูกๆ โตขึ้น แม่ค่อยสบายทั้งร่างกายและจิตใจ แม่เป็น

แบบอย่างของแม่ที่ดีที่สุด ดิฉันคิดว่าความเป็นแม่ส�าคัญมากที่สุด ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูให้เติบโตเท่านั้น ความ

เป็นแม่ที่ดี ควรให้เวลาให้ความอบอุ่น  ใกล้ชิดกับลูกๆ ทุกคน จะสร้างความสง่างาม  ไม่อับเฉา ทั้งแม่และ

ลูก เรื่องราวของแม่นั้นมีมากมาย เล่าไม่จบแน่นอน เพราะว่าระยะหลัง ลูกๆ มีอายุมากตามๆ มา จนไม่มี

ใครจะจ�าเรื่องราวระยะที่ผ่านมาได้แล้ว จึงขอแบ่งปันให้ลูก หลาน และเหลน ได้ระลึกถึงแทนความทรงจ�า

ที่ทุกคนจ�าภาพของแม่ที่ได้สร้างมา เมื่อสมัยอดีตที่ผ่านๆ มา เหมาะสมกับค�าที่ว่า แม่ท�างานมาหนักทั้งชีวิต

ก็ต้องได้รับผลคุ้มค่ามากมหาศาลตามมา คือ THE MORE YOU WORK ,THE MORE YOU GET. 

แม่สร้างพวกเรามาขนาดนี้ เชื่อว่าแม่จากพวกเราไปอยู่ที่ใหม่บนสวรรค์ ซึ่งพวกเราทุกคนจะ

พยายามสร้างสมกรรมดี ไม่คบคนพาล เพื่อจะตามพ่อ และ แม่ ไปในเวลาไม่นานนี้

รัก และ คิดถึงแม่ตลอดไป

ลูกปราณี (คนที่ 7)
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เราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นหลานของคุณย่า เมษาก็โชคดีที่ยังได้เจอกับย่าทวด ถึงแม้จะเป็นช่วง

เวลาอันแสนสั้นของเด็ก 2 ขวบกว่าก็ตาม ย่าทวดมักเอาขนมมาให้เมษากินตอนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล คือ 

ไปเย่ียมตอนย่ากินข้าวก็จะได้กินขนมและผลไม้แบบที่ย่ากินด้วย ความทรงจ�าของเด็ก 3 ขวบตอนนี้คือไป

เยี่ยมย่าจะได้กินเฉาก๊วย เธอก็มีความสุขที่จะได้ปีนป่ายเตียงดูคุณย่ากินข้าว 

ตอนนี้คุณย่าเสียแล้ว เราก็บอกว่า “คุณย่าทวดไม่อยู่แล้วนะคะ ไปสวรรค์แล้ว” เมษาก็ยังเข้าใจ

ว่า คุณย่าไปขึ้นชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวก็กลับมาค่ะ...

ตั้งแต่เด็กเวลามากรุงเทพคุณพ่อก็จะพาผึ้งมาเยี่ยมย่าที่บ้านคุณลุงหมอเกตุ ทุกครั้งย่าก็จะบอก

ว่าให้ตั้งใจเรียน เรียนหนังสือเก่งๆ ให้เหมือนกับพี่โก้ พี่เก๋ พี่กิ๊ก ก่อนกลับก็จะหอมแก้มซ้ายขวาแล้วให้เงิน

กลับบ้านทุกครั้งไป

คุณย่าแฉล้มเป็นคนน่ารัก มีความจ�าดีมากๆ ถึงแม้อายุจะร้อยกว่าๆ แล้วก็ตามก็ยังจ�าได้หมด 

คุณย่าชอบท�าบุญ ชอบแจกของขวัญให้เด็กๆ ในงานวันเกิดคุณย่าทุกปี ก่อนกลับบ้านคุณย่าจะกอด หอม

แก้ม แล้วก็ให้พรลูกหลานทุกครั้ง...รู้สึกอิ่มเอมทุกครั้งที่ได้กอดย่า

คุณย่าจากไปตอนอายุ 106 ปี คุณย่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของลูกหลานในการใช้ชีวิตต่อไป...

หลานน�้าผึ้ง - เหลนเมษา
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ถือเป็นการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณยาย เราเสียใจมาก แต่ก็ดีใจที่ ได้เกิดมาเป็น              

ลูก - หลานของคุณยาย เมื่อตอนที่ผมและน้องเป็นเด็ก คุณยายและคุณตาเป็นผู้ดูแลเล้ียงดูมาตลอด             

คณุยายเป็นคนด ีใจบญุ มเีมตตาท้ังต่อลูก - หลานและคนรอบข้าง คอยสัง่สอนอบรมให้ผมเป็นคนดเีสมอมา 

คุณยายเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละมาโดยตลอด คุณยายจะอยู่ในใจของเราตลอดไป หลับให้สบายนะคุณยาย            

รักและอาลัยคุณยาย

 ขอกราบแทบเท้าคุณยาย

นายณัฏพนภัทร  จตุรภัทร
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ย่าแฉล้มจากพวกเราไปอย่างสงบ ท่านเกิดเดือนมิถุนายน 2456 และถึงแก่กรรมวันที่ 2 

เมษายน 2561 ท่านไปสบายแล้วหลังจากนอนในโรงพยาบาลปีกว่าๆ จากอาการทางหัวใจ มีสติและ             

ความทรงจ�าดีจน ถึงวันสุดท้าย ท่านหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นอีก

ท่านเป็นชาวนาท�านาจนอายุห้าสิบกว่าๆ เป็นคนทันสมัยมาก ตอนพ่อผมถูกหมาบ้ากัดตอน

เด็กๆ ท่านไม่เช่ือยาแผนโบราณหรือน�้ามนต์ พายเรือพาพ่อผมไปฉีดวัคซีนจนรอดชีวิต ท่านใช้อุปกรณ์

สมัยใหม่ได้สบายๆ ใช้เตาไมโครเวฟ ใช้เครื่องเล่นซีดีและดีวีดีฟังและดูพระเทศน์ ใช้ iPad คุยกับ                     

ลูกหลานผ่าน FaceTime ชอบอ่านหนังสือและอ่านได้จนกระทั่งครึ่งปีสุดท้าย ท่านเป็นคนใจดี ใจเย็น และ 

มีความสุขในการรับประทานอาหารไทยและขนมต่างชาติได้หลากหลาย ทั้งขนมปัง เค้ก ไอศกรีม บราวน่ี

ก็ทานได้หมด

ตั้งแต่ผมเด็กๆ ย่ามีความรักความกรุณาต่อผมเสมอ ท่านคอยดูแลตอนเจ็บป่วย คอยหาอาหาร

ให้ตลอด มีอยู่ระยะหนึ่งท่านปอกฝรั่งให้ผมทานทุกเช้า อาจเป็นเพราะเห็นว่าผมควรได้สารอาหารจากผัก

ผลไม้เพิ่มเติม หรือไม่ก็เห็นว่าปอกมากเท่าไรก็หมด จนในที่สุดผมก็ชอบทานจนถึงทุกวันนี้

ลูกๆ ผมทั้งสามคนช่างโชคดี ที่เกิดมาอยู่ในบ้านเดียวกันกับทวดของพวกเขา ได้ซึมซับทัศนคต ิ

และการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สงบ ได้เล่นกับทวด ท�าให้ทวดหัวเราะเกือบทุกวัน ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างม ี     

คุณภาพในวัยชรา

แม้ท่านจะจากไปแล้ว แต่เราก็อย่าเศร้าโศกกันเลย ท่านมีชีวิตและประสบการณ์มหัศจรรย์เต็ม

ที่แล้ว ตอนนี้ท่านไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไป พวกเรามาระลึกถึงความน่ารักต่างๆ ของท่านดีกว่า

ดร. พงศกร สายเพ็ชร์
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ธธีชั ธญีา และธญัญาเตบิโตมาในบ้านทีอ่ยูก่นั 4 generations มย่ีาทวดแฉล้มเป็นร่มโพธิร่์มไทร 

ตอนที ่ธีธชัเกดิ ปี 2546 ทวดกอ็ายุ 90 ปีแล้วค่ะ ตอนน้ันทวดสายตาดขีนาดว่าเป็นคนแรกทีส่งัเกตว่า ธีธชัมี        

2 ขวญัด้วย นอกจากนีย้งัแขง็แรงระดบัทีช่่วยตบก้นเฝ้าเหลนทัง้ 3 ตอนหลบัได้ค่ะ

แทบทุกวนัท่ีเด็กๆ คอยแวะเวียนเข้าห้องทวดอยู่เป็นประจ�า ทัง้เข้าไปสวสัด ีคยุ เล่น นวดให้ทวด 

หรอืดทูวี ีทกุครัง้ทวดจะต้องเรียกให้เด็กๆ กนิขนม ซึง่มกัเป็นขนมทีล่กูๆ หลานๆ น�ามาฝากทวดกันบ่อยๆ ที่

ห้องของทวดจงึจะม ีคลงัขนม เป็นรถมล้ีอเลือ่นทีเ่ตม็ไปด้วยขนม แม้กระทัง่ตอนทวดย้ายไปอยู่ทีโ่รงพยาบาล

ในปีสุดท้าย แต่คลงัขนมไม่ได้ไปด้วย ทวดกยั็งเรยีกเดก็ๆ กนิขนมทกุครัง้ที่ไปเยีย่ม

เวลาทวดกินข้าว จะเป็นระเบียบมาก จะต้องใส่ผ้ากันเปื้อน เตรียมแก้วน�้าใบเล็กใส่น�้าเย็นชื่นใจ 

กระดาษทชิชเูชด็ปากต้องพบัเป็นแผ่นเลก็อยู่ใกล้มอื เวลาทานก็ทานกับข้าวทัว่ไปก่อน ทานทลีะอย่าง ไม่ปน

กนั แล้วจึงตามด้วยน�า้ซปุ พอรวบช้อนแล้ว กจ็ะตบท้ายด้วยผลไม้เสมอ วนัไหนทีอ่ากาศร้อน ทวดจะเอาน�า้

เยน็ราดข้าว แล้วทานกบัเนือ้เคม็ ทวดชอบทานขนมปังแบบไม่มีไส้ ข้าวต้มมัดก็ต้องเป็นแบบไม่เอาไส้กล้วย 

ปกตทิวดจะไม่ทานขนมหวานจดั แต่ถ้าเป็นบราวนีท่ีพ่ีโ่ก้ท�าเองทกุวนัเกดิของลกู..ทวดจะทาน

ภาพท่ีเห็นจนชินตาเสมอ คือ ทวดนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่ก้มหน้าอ่านหนังสือ ทวดเป็นนักอ่านตัวยง          

ทีห้่องทวดจะมช้ัีนหนังสอืใหญ่ๆ ทีเ่กบ็หนงัสอืธรรมะ โดยทวดจะจดัเป็นระเบยีบ จดัแยกว่าเป็นหนังสอืธรรมะ

ทัว่ไปทีญ่าตมิิตรน�ามาฝาก หรอืหนงัสอืทีธ่รรมะที่ได้จากงานศพ นอกจากนีย้งัมหีนงัสอืผูจ้ดัการรายสัปดาห์            

ทีพ่ีโ่ก้ซือ้ให้อ่านทกุอาทติย์ ท�าให้ทวดทันเหตกุารณ์เสมอ ไม่ว่ามอ็บเส้ือสีใดๆ ทวดทราบเรือ่งหมด

ทวดเกดิปี พ.ศ. 2456 ซึง่คอืปลายรชักาลที ่6 ซ่ึงนับได้ว่าทวดอยู่มาทัง้หมด 5 แผ่นดิน เคยถาม       

ทวดว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไร ทวดบอกว่า ทวดอยู่ที่ปราจีนบุรี ไม่รู้เรื่องราวในเมืองนัก แต่อย่างไรก็ตาม         

ทวดเป็นคนทีม่คีวามจ�าเป็นเลิศ ไม่ว่าชือ่ญาตมิติร เร่ืองราววยัสาวของทวด หรอืวีรกรรมของปูเ่กตุ ทวดเล่า

ให้ฟังและหวัเราะไปด้วย สมยัท่ีธีธัชอยูอ่นบุาลต้องท�าการบ้าน Family Tree เป็นงานหนักส�าหรบัธธีชัเพราะ

ญาตเิราเยอะมาก ทวดจะช่วยไล่เรยีงชือ่จนครบ ซึง่สุดท้ายแล้ว แค่ Family Tree ฝ่ังทวด ต้องใช้กระดานถงึ      

2 แผ่น

ตอนน�า้ท่วมปี 2554 เราอพยพไปอยูท่ี ่รพ.บางโพ เป็นช่วงเวลาสนุกส�าหรบัเด็กๆ หวัค�า่ของทกุวัน

เราจะไปรวมตวักนัทีห้่องของทวด หน้าทีเ่ดก็ๆ คอื นวดทวด แต่เอาจรงิๆ แล้ว มือเดก็ๆ น้ันนวดให้ทวดแต่

สายตากลบัจบัจ้องอยูท่ีท่วี ีดลูะครเร่ือง ทะเลสีด�า
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ทวดชอบท�าบุญ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เด็กๆ จึงได้มีโอกาสใส่บาตรอย่างสม�่าเสมอกับ

ทวด โดยพระจากวดัจ�าปาจะเดนิมารบับาตรถงึหน้าบ้าน ทวดจะเป็นคนตักข้าวสุกใส่บาตร จากน้ันใส่กับข้าว

แล้วตามด้วยขนมหวาน ในช่วงเดือนเมษาที่มีการบวชเณรฤดูร้อน ทวดก็จะใส่บาตรเณรที่มีอยู่ประมาณ                 

40 กว่ารปูจนครบ โดยจะมีเดก็ๆ ช่วยใส่อาหารคาวและของหวาน วนัไหนทีเ่ราไม่ได้ต่ืนไปใส่บาตร เช้าวนัน้ัน

ตอนเจอหน้าทวด ทวดกจ็ะบอกว่า "เอาบญุมาแผ่" ให้พวกเราได้อนโุมทนาด้วยเสมอ

ทวดเป็นศนูย์กลางของครอบครัวสายเพ็ชร์ เราจึงมงีานสงัสรรค์กนับ่อยมากทีบ้่าน ทัง้วนัเกดิทวด 

วนัพ่อ วนัแม่ วนัปีใหม่ วันสงกรานต์ เล้ียงรับ/ส่งลูกหลานจากอเมรกิา หรอืวนัอาทติย์ทีล่กูๆ ของทวดจะมา

เยี่ยมตามปกติ ท�าให้ภาพการนั่งทานข้าวกันทีละ 15+ คนจึงเป็นภาพปกติของครอบครัวเรา เมื่อไหร่ที่ใคร 

น�าขนมหรือของฝากมาให้ทวด ไม่ว่าจะมากมายหรือเล็กน้อยเพียงใด ทวดจะอวยพรให้พวกเรายาวเหยียด

เสมอ พวกเรากจ็ะรบีพนมมือรบัพรกนัพร้อมเพยีงทนัที

ทวดเป็นแบบอย่างทีด่งีามในการด�าเนนิชวีติ สร้างครอบครัวทีอ่บอุน่ เต็มไปด้วยลูกหลานสุดยอด

กตัญญู เป็นผู้ใหญ่ท่ีสงบ รักและเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างเสมอ ตอนนี้ทวดไปสบายแล้ว ทวดจะอยู่ในใจเรา                 

เสมอค่ะ

สทุธพิร สายเพช็ร์
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พวกเราโชคดีที่มีโอกาสใกล้ชิดกับย่าตั้งแต่เด็กๆ ช่วงปิดเทอมจะได้สะพายเป้ข้ึนรถไฟจาก

หัวล�าโพงไปอยู่กับปู่ ย่า ป้า และอาที่ปราจีนเสมอ ได้มีโอกาสไปเป็นลูกมือช่วย (เล่น) ท�าขนมและกับข้าว

นานาชนิด กับข้าวฝีมือย่าท่ีอร่อยท่ีสุด ไม่มีใครเทียบ ได้แก่ ต้มกุ้ง (ต้มย�ากุ้ง) และต้มเค็ม (ไข่พะโล้)              

สตูรพเิศษ และท่ีเป็นความทรงจ�าท่ีอบอุน่และสนุกมาก คอืเวลาทีช่่วยกนัท�ามะม่วงกวน ข้าวเม่าแสนอร่อย 

และวนัทีว่ิง่กรกัูนไปมาเพ่ือรองน�า้ฝนไว้ใช้

สามสิบกว่าปีที่ผ่านมา ย่าย้ายมาอยู่กรุงเทพกับพวกเรา ท�าให้เราได้สังเกตและซึมซับการใช้                      

ชีวิตที่ขยันขันแข็ง เรียบง่าย ประณีต มีระเบียบวินัย และสงบของย่า ย่าเป็นตัวอย่างในการคิดดี ท�าด ี           

ใจเย็น ใจกว้าง รักการอ่าน ทันสมัยเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เสมอ (ทั้งอาหาร ขนม วัฒนธรรม            

สิ่งอ�านวยความสะดวก และเทคโนโลยี) นอกจากน้ี ท่านยังมีแต่ความเมตตา เป็นห่วงเป็นใยและชอบดูแล                 

ผูอ่ื้น ไม่เคยกล่าวว่านนิทาใคร และยงัชอบสวดมนต์ ท�าบญุ ท�าทาน ท�ากุศล เป็นอาจณิ อกีอย่างทีพ่วกเรา              

ทึง่ คอืความจ�าอนัเป็นเลศิของย่าแม้ในช่วงสดุท้ายของชวีติ

ในประมาณปีคร่ึงท่ีย่าป่วย ต้องมาอยู่โรงพยาบาล ท่านก็คงสติ มีแต่ความเมตตา กรุณา และ

ความอบอุ่นแก่ทกุคน ลกูหลานมาเยีย่มเยยีน กม็กัเรยีกให้ทานขนมและผลไม้ต่างๆ ทีม่อียู่ในห้อง และยงัมี

การป้อนผลไม้ให้เหลนแมทอยูบ่่อยๆ ย่าเป็นคนไข้ทีมี่เหตุผล มีการสงัเกตอาการและรายงานความผดิปกติให้

แพทย์ได้ด้วยตนเอง สูแ้ละเข้มแขง็มาตลอด บางคร้ังมีสบัสน (delirium) ก็เป็นเรือ่งน่ารกัมากๆ เช่น ถามว่า

จดัเตรยีมอาหารให้แขกพอหรือยงั แขกมขีองตดิไม้ติดมอืกลบับ้านหรอืเปล่า สองสามเดอืนสดุท้าย ท่านมกั

พนมมอืสวดมนต์ และบอกว่าเดินตามพระอยู่

นกึถงึย่า พวกเรานกึถงึแต่ความอบอุน่ รอยย้ิม อ้อมกอด การหอมฟอด การให้พรทีย่าวเกินคุม้

กบัของฝากทีเ่ราน�ามาเสมอ

กราบขอบพระคณุย่า ทีเ่ป็นตวัอย่างในการด�าเนินชีวติทีด่ ีข้อคดิทีด่ ีค�าพูดดีๆ  ก�าลงัใจที่ให้พลงั 

กบัหลานมาโดยตลอด

ย่าจากพวกเราไปอย่างสงบ รอยยิม้บางๆ บนใบหน้าย่า ท�าให้พวกเราแน่ใจว่าท่านไปสู่สคุตภิพที่

ไม่มทุีกข์ใดๆ ด้วยคณุงามความดทีีท่่านสะสมมาตลอดชวีติ

รกัและระลกึถงึย่าเสมอ

หลานกิก๊ หลานเก๋ เหลนแมท
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A life journeyed on purest of paths
   

Always a smile and kind words to inspire
   

Like morning dew on blades of grass
   

We miss you dearly

       

หลาน ป้อ และ เก๋
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“แล้วมาเท่ียวใหม่นะหน.ู.” ย่าทวดกล่าวชกัชวนเหลนๆ ของท่านทกุครัง้เม่ือเราเข้าไปเยีย่มเยอืน

และกราบลา...

วันนี้ไม่มีย่าทวดแล้ว.. ลูกหลานเหลนโหลนขอน้อมร�าลึกในความเมตตาของย่าทวดที่พวกเราได้

รับเสมอมา ย่าทวดเป็นแม่หญิงที่มีน�้าใจงามยิ่ง ย่าทวดมีลูกถึง 9 คน อีกทั้งหลานเหลนโหลนอีกมากมาย 

ทุกปีเราจะฉลองวันเกิดย่าทวดกันช่วงสงกรานต์และย่าทวดจะมีซองแจกเหลนโหลนทุกปี พร้อมท้ังเครื่อง

เขียนและสมุดมิได้ขาด ย่าทวดอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและเป็นคนเก่ง ย่าทวดชอบท�าบุญและ

ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาตลอดช่วงอายุ 106 ปีของท่าน ย่าทวดเป็นแม่หญิง 5 แผ่นดินที่ยากจะมีผู้ใดท�าลาย

สถิติได้...

Rest  in peace our beloved grandma. We miss you wholeheartedly. You will be                     

forever in our hearts. 

รักและคิดถึงย่าทวดตลอดไป

ปูน - โอม - แป้มม์ - ปริม สายเพ็ชร์
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จดหมำย...ถึงยำย

ฉบับที่ 1 (ยายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางโพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)

คนพิเศษ

19 พฤศจิกายน 2559

คุณยายแฉล้ม สายเพ็ชร์ ตัวอย่างในความเมตตา อดทน ละเอียดลออ และยอดแห่งความจ�าดี 

ยอดนักอ่าน การท่ีลูกหลานมีโอกาสอยู่กับยายมานาน ท�าให้มีเรื่องราวความประทับใจมากมาย ยายเป็น

ตัวอย่างที่ดี เป็นผู้ปฎิบัติตัวให้เห็นแต่บุญ กุศล กิริยาที่สง่างามสมวัย จริยวัตรในการใฝ่ธรรม เช่ือมั่นใน

การกุศล ในธรรมะ มีเรื่องราวมากมายในความทรงจ�ากว่าครึ่งชีวิต ฉันมียายผู้แสนดี ฉันมีวันดีๆ ทุกวันนี ้

จากยายมาแม่ จากแม่มาสู่ฉัน ยายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าแม่เสียอีก ไม่มียายที่แสนประเสริฐ ไม่มีฉันในวันนี้  

ขอบุญกุศลใดๆ ที่ฉันคิดได้ ท�าได้ในอดีต ปัจจุบัน และมุ่งมั่นไว้ในอนาคต ปกป้องคุ้มครองยาย

ให้โรคภัยไม่เบียดเบียน ขอให้ยายมีความสุข ขอให้ยายปลอดภัย ขอให้รักษายายให้หายดี

รักยาย

ยุ้ย
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วันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ Portland Oregon, “ยายจากเราไปแล้วนะลูก” แม่ส่งไลน์มา เราได้

รับเมื่อตื่นขึ้น และเตรียมจะไปท�างาน 

“สาธุ” คือ สิ่งแรกที่เข้ามาในความคิด ความรู้สึกตัว และบอกกับตัวเองว่า นี่คือธรรมชาติ              

ทุกคนมีเวลาจ�ากัด ต้องจากกันไป ยายมีพระคุณต่อพวกเรามากมายเหลือเกิน ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีพวกเรา   

ทุกคนในวันนี้ โอกาสที่ได้เติบโตมามีความดี ความสุขและความเจริญนี้ ยายได้ให้เรามาเสมอ 

ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างในการด�ารงชีวิต ยายให้เวลาเราได้เรียนรู้จักท่าน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุด    

ก็ว่าได้ ฉันไปท�างานด้วยความรู้สึกตื้นตันใจและรู้คุณท่าน โดยการท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด เป็นคนดี ซ่ือสัตย์             

มีความสุขง่าย มีเมตตา มีระเบียบ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ขยัน ใฝ่รู้ รักและห่วงใยครอบครัว ซึ่งยายเป็น      

เช่นนี้ และข้าพเจ้าระลึกอย่างภูมิใจที่มีส่วนทางร่างกายที่ยายมอบให้ 25% ตา 25% อากง 25% และอาม่า 

25% เช่นเดียวกับแม่ที่ให้ร่างกายเรา 50% และพ่อ 50% พวกเราผูกพันกันทั้งชีวิตและจิตใจ ได้ระลึกใน

ความผูกพันภายในครอบครัวใหญ่ของฉัน เข้าใจในสัญชาตญาณและความรู้สึกห่วงใยที่พวกเรามีให้กัน

เสมอ มีความพิเศษในความเหมือนท่ีแตกต่าง เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของชีวิตทีเดียว เพราะเมื่อเราร่วมกัน           

เราไม่ได้คิดเลยว่าเรานั้นคล้ายคลึงกันขนาดนี้ Same common ingredients ; the process makes us                    

different ระลึกถึงญาติพ่ีน้องท่ีดีท้ังหมดว่ากว่าร้อยชีวิตท่ียายมอบให้กับโลกนี้เป็นคุณต่อประเทศชาติและ 

โลกขนาดไหน 

ยายได้ท�าคุณมหาศาลต่อผู้คนรอบข้าง เป็นตัวอย่าง เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกหลานได้ตอบแทน ได้

เรียนรู้ว่าไม่ควรประมาทในความตาย เพราะจะต้องเกิดขึ้นในวันหน่ึงทั้งกับตัวเราเอง คนที่เรารักและ

ส�าคัญนักคือคนดีที่มีคุณทั้งหลาย “คุณท�าหน้าที่ต่อคนดีผู้มีบุญคุณทั้งหลายแล้วหรือยัง...” 

“แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า”

“เขามีอะไรที่แปลก ที่เก่ง”

“แต่ที่ดีคือ ผู้ที่มีความกตัญญู มีความคิดที่ต่างกับผู้อื่น”

“เรียกว่าดี ไม่เอาเก่ง”

“มีความคิดที่ต่างกับผู้อื่นหมายความว่า คิดไม่ผิดและท�าไม่ผิด”

“ดีมาก่อนเก่ง...จ�าไว้”

“เวลาไม่เคยย้อนกลับ”

รักยาย...จากยุ้ย
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ความทรงจ�าท่ีดีเกี่ยวกับคุณยายของพวกเราที่ดิฉันมี ท่านเป็นคนที่เรียบง่าย ไม่ยึดติด ใจเย็น 

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุภาพมาก มารยาทเรียบร้อย พูดเสียงเบาๆ ตั้งแต่จ�าความได้ ดิฉันไม่เคยเห็น             

คุณยายตะโกนโหวกเหวกเสียงดังหรือโมโหใครท้ังนั้นเลยค่ะ ทั้งๆ ที่ดิฉันเคยรู้มาจากแม่ของดิฉันว่าท่าน

ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นที่สูงเหมือนรุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นเหลน สิ่งนี้ท�าให้เราต้องประเมินตัวเองกัน

แล้วว่าท�าไมบางทีเราก็ท�าเสียงดัง ขี้โมโห ใจร้อน ท�ามารยาทไม่เรียบร้อย ทะเยอทะยาน ถือตัว ทั้งๆ ที่

เรามีโอกาสในการศึกษาท่ีดีกว่าท่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าท่าน เราควรจะละอายถ้าเราปฏิบัติตนแย่กว่าที่

เราควรจะเป็น ซึ่งจุดยืนท่ีพวกเราได้เดินมาไกลถึงเพียงน้ี ท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ดิ้นรน ล�าบาก

ยากเข็ญเป็นอย่างมาก เพียงเพื่อท่านจะได้หยิบยื่นโอกาสในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ให้

พวกเรา จึงท�าให้พวกเราถึงได้ประสบความส�าเร็จในวันนี้ เพียงเพราะท่านไม่อยากให้พวกเราล�าบาก

เหมือนท่านในสมัยนั้น นอกจากนั้นท่านยังมีวิธีคิดแบบเรียบง่าย กินอยู่แบบพอเพียง ท่านยึดหลักธรรมะ

ในการด�าเนินชีวิต ถ้าเรายึดมั่นในค�าสอนของท่านและน�ามาให้ในชีวิตประจ�าวัน เราก็คงจะมีความสุขใน

ทุกทุกวันแบบที่ท่านมี ภาพที่ดิฉันเห็นเป็นประจ�าคือ ท่านชอบอ่านหนังสือ ชอบการศึกษาหาความรู้เพิ่ม

เติม ถึงแม้ท่านจะอายุมากข้ึน สายตาอาจเป็นอุปสรรคในการอ่าน มองเห็นบ้าง ดิฉันไม่รู้สึกว่าท่านจะ

ย่อท้อและท้อถอยกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคต่อท่าน ท่านก็คงยังด�าเนินตนเป็นตัวอย่างที่ดีของ

พวกเราให้น่าปฏิบัติตาม สิ่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างให้พวกเรามีความอดทน พยายาม ไม่หมดก�าลังใจไปกับ

อุปสรรคต่างๆ ที่พบเจอ ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายท่ีเป็นความประทับใจเก่ียวกับท่านในความคิดของ

ดิฉัน ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้หมดได้ แต่ส่ิงเหล่านั้นจะอยู่ในความทรงจ�าของพวกเราตลอดไป ท�าให้พวก

เราพยายามที่จะเป็นคนดีในสังคมต่อไปในอนาคต และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

                                                         

ด้วยรักและระลึกถึงยายเสมอ 

หลานเย
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ยายเป็นคนชอบท�าบุญ สงบเรียบร้อย มารยาทงดงาม มีความจ�าเป็นเลิศ ชอบอ่านหนังสือ

ตลอดเวลาและเป็นห่วงลูกหลานอยู่เสมอ เวลาที่ยุ้ยหรือโยไม่ได้กลับมาเมืองไทยพร้อมกัน ค�าพูดติดปาก

ของยายทุกครั้งคือ ฝากบอกอีกคนที่ไม่ได้มาด้วยว่ายายคิดถึง สิ่งที่คุ้นตาโยมาตลอดคือ ทุกๆ เช้ายายจะ

ต้องนั่งสวดมนต์บนเตียง ตามด้วยนอนหลับตาโดยที่กระดิกน้ิวเท้าและนับในใจไปด้วย มีหลายๆ ครั้งตอน

ที่ยายต้องไปนอนท่ีโรงพยาบาลบางโพและมีอาการเพ้อ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุใน              

โรงพยาบาล โยไม่เคยเห็นผู้ป่วยคนไหนเพ้อแต่เรื่องการท�าบุญตักบาตรนอกจากยาย บางครั้งยังเห็นยาย

ท�าท่าสวดมนต์และนอนกระดิกนิ้วเท้าบนเตียงผู้ป่วยเหมือนที่เคยท�ามาตลอดชีวิต คงเหมือนค�าธรรมะที่

เรียกว่า “อาจิณณกรรม” ยายท�าแต่กรรมดีจนเป็นนิสัย การใช้ชีวิตของยายเป็นตัวอย่างของความดีงามใน

โลกนี้และท�าให้ทุกคนรอบข้างเชื่อมั่นได้จริงๆ ว่า “ท�าดีต้องได้ดี ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น” ไม่มีความจ�าเป็นที่

จะกังวลถึงอนาคตข้างหน้าหรือแม้กระท่ังความตาย ถ้าเราหม่ันปฏิบัติแต่ความดีในปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยมีคุณยายแฉล้มเป็นแบบอย่าง 

รักและภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นหลานของยายค่ะ

โย
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Grandma

My grandma passed this past Saturday after 105 years of age. I’m grateful to have 
gotten to spend time with her even though she was half way around the world. She raised one 
amazing family with my grandpa in Prachin Buri, Thailand. Later she moved to Bangkok to live 
with my uncle who is a doctor as my grandfather who had Parkinson’s needed more medical 
attention. I was able to see her every summer when I visited Thailand. I remember spending 
the night with her and my cousin on a number of occasions. She was always so kind and loving. 
I guess over the years I felt like she made sure we always knew she loved us, to work and study 
hard, and wished us well on our journeys in life. She always asked how my mom and Mal’s mom 
were even though they were no longer a part of the immediate family anymore. They were still 
family to her. She always gave us hugs and lots of kisses before we had to leave and come back 
to the States. Over the last year, Mal was lucky enough to be able to video chat with her                     
regularly with the help of my cousins Suthiporn, Pongskorn, and their daughter Tatia. I can say 
that Tatia was the key facilitator since her and Mal are close. Over the last years as her health 
declined a bit, she was still as lucid as ever and loved to read. I’m grateful that we got to see 
her one last time when I had a work trip to BKK in February. She said last summer that she 
wasn’t going to make it to this coming summer but I wish life would’ve proved her wrong. I’m 
sad that Melissa didn’t get to go with us in February but I do appreciate how much my                     
grandma loved her. Over the last week she said she wasn’t in any pain which makes things a 
little bit better. Her passing was a bit sudden as we all thought she was doing better. Mal loved 
her great grandma a lot. I am so grateful she got to spend time with her over the years. It’s so 
hard losing someone who loves everyone else so much and shows it. Lots of credit to my cous-
in Dr. Chutima who helped with her regular medical treatment and keeping all of the family 
informed and all the other doctors and nurses at Bangpo General Hospital. Also to my aunts and 
uncles who haven’t left her side over the last few years. So long grandma, we’re going to miss 
you so much. 

Eddie Saipetch
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ค�ำไว้อำลัย

คุณย่าได้จากผมไปแล้ว...แต่ผมยังจ�าได้

คุณย่าของผมเป็นนักสะสมความดี ท่านชอบท�าบุญ อ่านหนังสือธรรมะ ท่านมีจิตใจเมตตา 

และมีความจ�าที่ยอดเยี่ยม แม้จะอายุมากแต่ท่านก็ยังคงสอนลูกหลานให้ใช้ชีวิตอยู่ในความดีไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น ตั้งแต่เล็กจนโต คุณพ่อของผมมักจะพาไปเยี่ยมคุณย่าเสมอๆ สมัยเด็กทุกครั้งที่ไปเยี่ยมคุณย่า

คุณย่าจะถามว่าทานอะไรมาหรือยัง ถ้าผมทานแล้วท่านก็ยังน�าขนมต่างๆ นาๆ มาให้ผมรับประทานอีก        

ผมยังนึกในใจว่าอิ่มจะตายอยู่แล้ว ท�าไมคุณย่าอยากให้กินอะไรเยอะแยะ พอโตมาผมจึงได้เข้าใจถึงความ

ห่วงใยของคุณย่า

ครั้งสุดท้ายท่ีผมได้ไปเยี่ยมคุณย่าท่ีโรงพยาบาลบางโพ ประมาณหน่ึงอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะจาก

ไป ท่านได้ทิ้งค�าส่ังสอนไว้ว่า “ดูอย่างพ่อ ท�าอะไรต้องท�าจริงจัง” ผมขอสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้น

เรื่อยๆ ทุกวันครับ แม้วันนี้อาจจะยังไม่ดีพอ

สุดท้ายนี้ ขอให้ผลแห่งความดีท่ีคุณย่าได้ปฏิบัติชั่วชีวิต น�าดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพ 

คุณย่าจะอยู่ในความทรงจ�าของผมตลอดไปครับ

รักและคิดถึงคุณย่า

หลานกล้า สายเพ็ชร์
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ระลึกถึง...ทวด

เมื่อนึกถึงย่าทวด ท่านเปรียบเสมือนศูนย์รวมของครอบครัวสายเพ็ชร์ เม่ือใดที่ได้ไปพบท่าน           

มิ้มจะรู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ภายในพื้นที่แห่งความเป็นลูก หลาน เหลน บรรยากาศของญาติๆ 

หลายวัยมารวมตัวอยู่ด้วยกัน การพบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ เล่าเรื่องที่ได้ไปประสบพบเจอมา 

การเล่นสนุกของเด็กๆ สิ่งเหล่านี้อยู่ในห้องทวดเสมอมา

มิ้มโชคดีที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับทวดมากพอสมควร ในช่วงมัธยมปลายที่ได้มาอาศัยอยู่ที่บ้าน 

ตาเกตุ ตอนเย็นหลังกลับจากโรงเรียน และช่วงเวลาทานข้าว ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยและดูแลทวดอยู่บ้าง 

ทวดมักจะเอาขนม และผลไม้มาให้ทานเป็นประจ�า โดยเฉพาะกล้วยน�้าว้าของโปรดของเรา ซึ่งมีอยู่ใน

ตะกร้าของทวดเสมอ และท่ีส�าคัญในช่วงเวลาท่ีได้อยู่กับทวด เราได้เห็นกิจวัตรที่ดีงามของทวด คือความมี

ระเบียบวินัย ความดีงาม ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และความเป็นผู้ใฝ่ในธรรม แม้ในระยะหลังที่กลับมา

อยู่บ้านที่เพชรบุรี มิ้มไม่ค่อยมีโอกาสเจอทวดบ่อยนัก แต่ทุกครั้งที่พบกันท่านก็จะถามถึงน้องชาย และ           

ท่านจะบอกกล่าวตลอดว่า...ให้เดินทางกลับบ้านดีๆ ท�าให้ได้รู้สึกว่า...ท่านเป็นห่วงเราสองคนพี่น้องเสมอ

สุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลท่ีได้ท�ามา ขอให้ทวดไปสู่ภพภูมิที่สงบ และมิ้มตั้งใจจะเป็นคนดี และขยัน

ตามที่ได้เห็นทวดเป็นแบบอย่างนะคะ

เหลนมิ้ม (ณัฏฐิกา รักเสนาะ)
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ย่ำทวด

ตั้งแต่ผมสามารถจ�าความได้ ย่าทวดแฉล้มเป็นคนที่ใจดีมาก และมักอ่านหนังสือธรรมะหรือ

ข่าวอยู่ตลอดเวลา ตอนผมเด็กๆ และยังไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองจ�านวนเท่าไหร่ พ่อกับแม่มักบอกผมว่าทวดอายุ

มากกว่าผมเป็น 20 เท่าเลย (ตอนนั้นอายุไม่เกิน 5 ขวบ) ซึ่งในตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบ

มากนั้น จึงไม่รู้ว่าทวดนั้นอายุยืนมากๆ อีกครั้งที่ท�าให้ผมรู้สึกว่าทวดอายุยืนมากๆ คือตอนที่ผมไปโรงเรียน

อนุบาลและมีการบ้านให้เล่าเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อนส่วนใหญ่ไม่รู้จักค�าว่าทวดและงงว่าทวดของผมอายุ

เกือบ 100 (ตอนที่ผมอยู่อนุบาลทวดอายุเกือบ 100 แล้ว) 

ในช่วงเช้าๆ ของทุกวัน เมื่อผมลงมาเตรียมตัวไปโรงเรียน ผมจะเห็นทวดออกก�าลังกายด้วย

การเดินไปรอบๆ ทุกวัน นอกจากนี้ ตอนค�่าๆ ผมกับน้องๆ ซึ่งตอนนั้นอยู่ช่วงชั้นประถมต้น จะเข้าไปเล่นที่

ห้องทวด หรือผลัดกันนวดทวด ระหว่างท่ีนวดทวดนั้น ทวดชอบจะเรียกให้เหลนๆ กินขนมที่อยู่ในห้องกัน 

ถึงแม้ตอนที่ทวดเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ทวดก็ยังพยายามท�าให้เหลนๆ ทุกคนมีความสุขเสมอ 

ทวดดูแลสุขภาพดีมาก ถึงแม้ทวดชอบทานขนม แต่ก็จะไม่ทานในปริมาณมาก จะทานผัก        

และผลไม้ทุกมื้อ เวลาทวดไม่สบาย ทวดจะบอกปู่เกตุเสมอ ถ้าปู่บอกว่าต้องไปโรงพยาบาล ทวดก็จะฟัง

ค�าแนะน�าและไปพบหมอโดยไม่ลังเล ไม่ดื้อเหมือนผู้สูงอายุทั่วไป ทวดท�าตามที่หมอสั่งเสมอ ไม่ว่าการ

เดินออกก�าลังกาย นอนแล้วยกเท้า ยกแขน หรือลดของหวาน ทวดจะมียาที่ต้องทานจ�านวนหลายเม็ด 

คละกันทั้งเม็ดใหญ่และเล็ก ถึงแม้ไม่ชอบ แต่ทวดก็จะทานยาเป็นประจ�าอย่างมีวินัยตามที่หมอสั่ง

ทวดเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุด ทวดสามารถรักษาสุขภาพให้ดีได้จนอายุมากกว่า 100 ป ี

นอกจากนี้ ทวดยังดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างดี ผมและน้องๆ เกิดมาโชคดีมากที่มีทวดที่ห่วงใย และ

ดูแลพวกเราอย่างดี

รักและคิดถึงทวด

ธีธัช สายเพ็ชร์
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ย่ำทวดแฉล้ม

ธีญาโตมาในครอบครัวใหญ่ มีทั้งป่าป๊า หม่าม้า พี่ธีธัช น้องธัญญ่า ปู่ ย่า อาก๊ิก อาเก๋ และ

ศูนย์กลางของครอบครัวคือย่าทวด ธีญาอยู่บ้านหลังเดียวกับทวด ท�าให้ได้ใกล้ชิดกับทวดทุกวัน ทวด

พยายามดูแลร่างกายอย่างดี เราจึงเห็นย่าทวดเดินหน้าห้องทุกวัน แม้กระทั่งเวลาก่อนนอนก็ยังขยับขาให้

เลือดไหลเวียน ทวดมักสวดมนต์ทั้งเช้าเย็น เพ่ือท�าจิตใจให้สงบอยู่บ่อยๆ ทวดเป็นคนมีความสุขในการกิน 

จึงมีขนมในห้องย่าทวดพร้อมให้เรากินอยู่เสมอ แต่ย่าทวดก็เป็นคนที่กินอย่างระวัง ไม่กินของหวานจัด

หรือมันจัด ทวดเป็นคนเรียบง่ายเวลาอยู่บ้านมักสวมเสื้อคอกระเช้า พร้อมด้วยผ้าถุงลายเรียบเข้ม เวลาจะ

ออกจากห้องก็ต้องหวีผม และเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อแขนยาว

ย่าทวดมีความจ�าดีท้ังท่ีอายุมาก สามารถจ�าวันเกิดของทุกคนในบ้านได้ ในวันเกิดของธีญา           

ทุกปี ทวดจะมาร่วมเป่าเค้กและให้พรอยู่เสมอ แม้กระทั่งช่วงปีหลังที่ทวดย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาล ทวดก็

ยังจ�าวันเกิดของธีญาได้ เรียกมาให้พรพร้อมของขวัญ นอกจากนี้ย่าทวดไม่เคยลืมกินยาในแต่ละวัน              

เวลาที่กินยาก็จะไม่กินทีละเม็ด แต่จะกินเป็นก�าครั้งเดียวให้หมด 

ในทุกเช้าท่ีไปโรงเรียนและกลางคืนก่อนขึ้นนอน ธีญาจะแวะไปสวัสดีทวดที่ห้องเสมอ ซึ่งทุก

ครั้งที่ธีญาสวัสดี ทวดก็จะกอดและหอม และในบางวันที่มีผลงานประดิษฐ์กลับมาจากโรงเรียน ธีญาก็จะ

น�าไปอวดย่าทวด เช่น งานแกะสลัก ภาพวาด และโครงงานต่างๆ จ�าได้ว่าย่าทวดก็จะชมทุกครั้ง ถึงแม ้

มันจะไม่สวยก็ตาม โดยทุกครั้งที่ไปหา ทวดก็จะชวนกินขนมต่างๆ เช่นขนมปังกรอบ คุ้กกี้ หรือมะม่วง                     

แม้กระทั่งอยู่ที่โรงพยาบาลย่าทวดก็ยังกอด หอม และชวนกินขนม

กิจวัตรท่ีทวดท�าเป็นประจ�า มีท้ังใส่บาตรเสาร์ - อาทิตย์ และบวชเณรฤดูร้อนซึ่งในทุกปีจะมี

เณรประมาณ 40 กว่ารูปมาบิณฑบาตทุกเช้าหน้าบ้านเป็นเวลาประมาณ 15 วัน ย่าทวดก็จะตื่นเช้ามา           

ใส่บาตร โดยย่าทวดจะเป็นคนตักข้าวจากหม้อหุงข้าวที่มีไอร้อนออกมาให้กับเณร 40 กว่ารูปอยู่เสมอ            

ส่วนธญีามหีน้าทีห่ยบิขนมใส่บาตรเณร เวลาทีเ่ณรท�าบาตรตก ทวดก็จะหวัเราะ ในช่วงเดือนเมษายน 2561 

ที่ทวดอยู่ที่โรงพยาบาลธีญาก็เล่าให้ทวดฟังว่ามีเณรท�าบาตรคว�่าอีกแล้ว ย่าทวดก็จะหัวเราะอารมณ์ดี
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ภาพที่เห็นเป็นประจ�าคือลูกๆ ของทวดจะเวียนมาเยี่ยมทวดเป็นประจ�า ในวันส�าคัญต่างๆ หรือ

วันเกิด พวกเราก็จะมีการจัดงานกัน เช่น งานวันเกิดย่าทวด งานวันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ หรือพากันไป

ทานข้าวนอกบ้านเลี้ยงส่งอาๆ กลับอเมริกา ในทุกวันเสาร์ย่าทวดจะเดินมากินข้าวด้วยกันพร้อมลูกๆ ท�าให้

พวกเรามีเวลาพูดคุย ผู้ใหญ่เล่าเรื่องราวเก่าๆ เด็กๆ เล่นสนุก อาๆ ก็คุยกันอย่างสนุกสนาน ธีญาโชคดีท่ี         

ได้เติบโตในครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นอย่างนี้ 

ย่าทวดชอบเล่าประสบการณ์ตอนยังเป็นสาวๆ ที่ปราจีนบุรีให้ฟังอยู่เสมอในเวลากินข้าว และ

เรื่องที่ธีญาชอบคือ ตอนย่าทวดยังสาวๆ อยู่ท่ีปราจีนบุรีและได้ยินเสียงเหมือนมีโจรขึ้นบ้าน จึงตัดสินใจ     

ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อไล่โจร แต่พอออกไปดูก็พบว่าเสียงนั้นเป็นแค่เสียงของตกเท่านั้น

ในทุกครั้งที่ไปท�าการบ้านในห้องย่าทวด หรือมากินข้าวด้วยกัน ทวดก็จะสอนธีญาให้เป็นคน

ขยัน อดทน และมีความพยายามแล้วจะประสบความส�าเร็จ และยังบอกให้ต้ังใจเรียน เป็นคนดี จะได้มี

เพื่อนเยอะๆ ทวดไม่เคยดุธีญา และทุกคนแม้แต่ครั้งเดียว โดยทวดมีแต่อธิบายให้ฟังท�าไมธีญาถึงโดนคน

อื่นดุ และพยายามท�าให้ธีญาหยุดร้องไห้ เวลาโดนป่าป๊าดุ แต่ย่าทวดก็ไม่เคยให้ท้ายหรือสปอยล์ธีญา

แม้แต่น้อย ย่าทวดเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ความใจเย็น การมีเหตุผล ธีญาจะเชื่อฟังที่

ย่าทวดสอนค่ะ

รักย่าทวดตลอดไป 

ธัชธีญา สายเพ็ชร์
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ย่ำทวด

ธัญญ่าเป็นน้องคนเล็กสุดของบ้าน เข้าโรงเรียนช้ากว่าพี่ ดังนั้นธัญญ่าจึงมีเวลาอยู่กับย่าทวด

มากกว่าพี่ ในช่วงตอนกลางวันธัญญ่าจะเข้าไปเล่นตุ๊กตาในห้องทวด ซึ่งย่าทวดจะเป็นคนช่วยเลี้ยงตุ๊กตาท่ี

มีอยู่หลายตัว ในบางครั้งก็เล่นขายของกัน ย่าทวดจะเป็นลูกค้า ส่วนธัญญ่าจะเป็นแม่ครัว เมื่อเล่นเสร็จ

แล้วธัญญ่าก็จะขึ้นไปนอนเล่นบนเตียงกับทวด บางทีก็หลับ บางทีก็ไม่หลับ ตอนเย็นเมื่อพี่กลับมาจาก

โรงเรียนทุกครั้ง พวกเราก็จะเข้าไปนวดทวด และพวกเราก็จะแอบดูทีวีไปด้วย ในทุกครั้งที่เข้าห้องหา

ย่าทวด ทวดจะบอกให้เราไปหยิบขนมในรถเข็นขนมของทวดมากิน แม้ตอนย่าทวดเข้าโรงพยาบาล ย่าทวด

ก็ยังเรียกหาขนมมาให้พวกเรากินกันทุกครั้ง แล้วย่าทวดจะยิ้มเมื่อเห็นพวกเหลนๆ กินขนม

หลายครั้งที่เดินเข้าไปในห้องทวดจะเห็นย่าทวดอ่านหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ อยู่ ย่าทวดเป็นคน

ที่ความจ�าดี ท�าให้สามารถจ�าได้ว่าหนังสือเล่มไหน ใครให้มา หรือว่าได้มาจากวัดไหน 

ในวันแม่หรือวันปีใหม่ ครอบครัวเราจะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสกาล่าด้วยกันกับ

ย่าทวด  สิ่งที่พวกเราชอบกันมากที่สุดก็คือดูพนักงานเอากล้วยที่ชุบน�้าตาลร้อนๆ มาจุ่มในน�้าเย็นมากๆ แล้ว

น�้าตาลที่เคลือบกล้วยไว้ก็จะแข็งเหมือนลูกอม

เมื่อธัญญ่าโตขึ้นและเริ่มไปโรงเรียน ก่อนออกจากบ้านทุกคร้ังเราจะต้องสวัสดีทวด ย่าทวดอยู่

บ้านเดียวกันกับเรา ทวดอยู่ชั้นหน่ึงและอยู่ตรงท่ีทุกคนจะเดินผ่านไปมา จึงได้พบย่าทวดบ่อยๆ และทุกครั้ง

ที่เดินผ่านเราชอบดูว่าทวดท�าอะไรอยู่ หรือบางทีก็เข้าไปเล่นกับทวด 

ในทุกปี เราจัดงานเลี้ยงวันเกิดของย่าทวด ทุกคนจะมารวมตัวกันที่บ้านของเรา มีอาหารอร่อย

มากมาย ในตอนเด็กธัญญ่าและพี่ธีญาจะมีการแสดงให้ย่าทวดดู มีทั้งร�าเชิญพระขวัญ เซิ้งกระติบ เล่น

ดนตรีไทย และเล่นเปียโน ย่าทวดจะให้เงินรางวัลพวกเราทุกปี

ย่าทวดมักสอนพวกเราเสมอว่า ต้องขยัน อดทน ต้ังใจเรียน และเป็นเด็กดี ธัญญ่าจะท�าตามที่

ย่าทวดสอนค่ะ

เด็กหญิงธัญญา สายเพ็ชร์
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Great Grandma

Great Grandma means so much to me. Over the last 5 years I have come to Thailand 

and to see her was so inspiring. Even though I couldn’t talk to her very well, it was like we always 

understood each other, and we felt the same. She would kiss me and hold my hand while she 

was lying in the hospital bed and I felt strong and empowered because as I’ve grown older I 

have been able to connect with her and we would be there for each other. I never exactly knew 

what she thought about be, but I just knew that her smile showed a lot about her! I was told 

every time to work hard in school and get good grades which has pushed me to work harder in 

school and achieve my goals. She showed how hard work can really pay off and I want to follow 

in those footsteps. She is so inspiring!

    

Mallory Jane Saipetch
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ขอร่วมไว้อำลัย

Comphealth Hospitalist Team
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บทควำม
ควำมรู้เรื่อง

สุขภำพ
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สมอง ควำมชรำ และภำวะสมองเสื่อม

เรียบเรียงโดย พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบสมองและประสาท

โรงพยาบาลบางโพ

เมื่ออายุเกิน  65 ปี ปริมาตรสมองจะเริ่มลดลงประมาณ  7 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี นอกจากนี้ ยังมี   

การเปลีย่นแปลงสารส่ือประสาท ปรมิาณเลือดท่ีไปเลีย้งสมองลดลงประมาณ 20% อย่างไรกต็าม เซลประสาท

ยังคงมีการสร้าง synapse ต่อเชื่อมกันอย่างต่อเนื่อง

การลืมชื่อคน นึกค�าไม่ออก วางของไว้แล้วจ�าไม่ได้ว่าไว้ที่ไหน ติดขัดในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา สับสน

บ้าง ถ้าเป็นช่ัวคราว อาจเป็นไปตามอายุท่ีมากขึ้น แต่ถ้าเป็นบ่อยมาก จนมีผลต่อการท�างาน หรือด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน ควรรีบปรึกษาแพทย์ 

ถึงแม้ภาวะสมองเสื่อมส่วนมากยังไม่มียารักษาหรือยับย้ังการด�าเนินโรคได้ แต่ก็ยังมีภาวะสมองเสื่อม

บางโรค เช่น ภาวะสมองเสือ่มจากน�า้ในโพรงสมองมากเกิน และอกีหลายภาวะทีมี่อาการแสดงคล้ายสมองเส่ือม    

ที่สามารถรักษาได้ จึงควรปรึกษาแพทย์

ภาวะสมองเสื่อม มีหลายประเภท เช่น

1. อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) 

เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากโปรตีน

ที่ผิดปกติ มาอยู่ระหว่างเซลสมอง และในตัวเซล

สมองเอง (Beta-amyloid และ Tau Protein) 

อาการเริ่มจากมีปัญหาเกี่ยวกับความจ�าระยะสั้น

อาจจ�าเรื่องราวในอดีตได้ดี แต่ไม่สามารถจ�าเร่ือง

ราวที่เพ่ิงเกิดขึ้นใน 5 นาทีท่ีผ่านมาได้ ต่อมามี

ความผิดปกติของการวางแผน ภาษา การมองเห็น

และการควบคุมอารมณ์ร่วมด้วย ปัจจุบันยังไม่มียา

ยับยั้งการด�าเนินโรค หรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้

หายขาด ยาที่ใช้เป็นเพียงช่วยชะลออาการ และยืด

เวลาที่ผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นานท่ีสุด

เท่านั้น 
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2. สมองเสื่อมจากความผิดปกติของหลอด

เลือดสมอง (Vascular Dementia) พบได้บ่อยเป็น

อันดับสอง เกิดจากหลอดเลือดสมองมีการตีบหรือ

ตัน ท�าให้เลือดไปเล้ียงสมองไม่เพียงพอ ท�าให้อาจ

มีแขนขาไม่มีแรง พูดล�าบาก และความจ�าเสื่อม

ร่วมด้วย พบได้บ่อยในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงในการ

เป็นโรคหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมัน

ในเลือดสูง สูบบุหรี่ เป็นเบาหวาน เป็นต้น

 

3. สมองเสื่อมจากลิววีบอดี้ (Lewy Body 

Dementia) พบได้บ่อยเป็นอันดับสาม เกิดจาก 

โปรตีนที่ผิดปกติ ชื่อ Lewy Body ไปตกตะกอนอยู่ในเซลสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายโรคพาร์กินสัน (เดินช้า

ลง กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง สั่น) มีความจ�าเสื่อม และเห็นภาพหลอน

4. ภาวะสมองเสื่อมจากน�้าในโพรงสมองมากเกิน (Normal Pressure Hydrocephalus) น�้าที่มากเกินจะ

ไปกดเนื้อสมองที่มีอยู่ ท�าให้เดินล�าบาก กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ และความจ�าเส่ือม โรคนี้สามารถรักษาได้            

โดยการเจาะเอาน�้าที่มากเกินออก และผ่าตัดฝังท่อระบายน�้าจากโพรงสมอง

5. สมองส่วนหน้าเสื่อม (Fronto-temporal dementia) พบได้ไม่บ่อยนัก มักมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิก

และพฤติกรรม และความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษา ร่วมกับความจ�าเสื่อม  



64

ภาวะที่ท�าให้มีอาการแสดงคล้ายภาวะสมองเสื่อม

ภาวะเหล่านี้ ถ้าวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการดีขึ้นได้

1. ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) มักพบในคนนอนกรนเป็น

ต้นเหตุให้นอนหลับได้ไม่มีประสิทธิภาพท�าให้รู้สึกตื่นข้ึนมารู้สึกไม่สดชื่น ปวดมึนศีรษะสมาธิสั้นลง ความจ�า  

แย่ลง หงุดหงิดง่าย ง่วงนอนในช่วงกลางวัน ปัสสาวะบ่อยกลางคืน วินิจฉัยได้โดยตรวจสภาพการนอนหลับ

(Polysomnography)รักษาได้โดยใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อเปิดทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (Continuous 

Positive Airway Pressure - CPAP) หากทิ้งไว้ไม่รักษา จะเป็นปัจจัยเส่ียงที่ท�าให้ความจ�าเส่ือม เป็นโรค     

หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง

2. โรคซึมเศร้า (Depression) ภาวะนี้ท�า  ให้ไม่มีสมาธิที่จะจดจ่อ และรู้สึกความจ�าแย่ลงได้คล้ายภาวะ

สมองเส่ือม โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาและจิตบ�าบัด เม่ืออาการดีขึ้น ความจ�าก็จะดีข้ึนด้วย หากมีอาการ

ดังนี ้ควรรีบปรึกษาแพทย ์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

• เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง

• ไม่รู้สึกสนุกที่จะท�าอะไร

• นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท หรือนอนมากไป
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• เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรง

• ไม่ค่อยอยากกิน หรือกินมากเกินไป

• รู้สึกแย่กับตนเอง รู้สึกว่าตนเองล้มเหลว หรือ ท�าให้คนที่รักผิดหวัง

• เคลื่อนไหวช้า หรือพูดช้าจนผู้อื่นสังเกตได้ หรือกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้

• คิดท�าร้ายตัวเอง

3. การท�างานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต�่า ท�าให้เชื่องช้า เศร้าซึม น�้าหนักขึ้น 

และความจ�าผิดปกติได้ รักษาได้ด้วยยา

4. ภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะ วิตามินบี 12 รักษาได้ด้วยยา

5. การได้รับยา หรือสารที่มีผลต่อสมอง เช่น เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาแก้ปวดบาง

ประเภท ยาแก้หวัดยาแก้แพ้บางประเภท

ยุทธวิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม

1. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ท�ากิจกรรมที่สร้างความกระฉับกระเฉง

2. ออกก�าลังสมองสม�่าเสมอ หมั่นสร้างความท้าทายให้สมอง หากิจกรรมใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ เช่น เรียน

ภาษาต่างประเทศ หรือ งานอดิเรกใหม่ๆ

3. รับประทานอาหารที่เหมาะสม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผัก เน้นปลา ลดแป้ง น�้าตาล             

ไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดบุหรี่

4. สนุกสนานไปกับกิจกรรมทางสังคม เช่น พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง และครอบครัว

5. ตรวจสุขภาพสม�่าเสมอ ถ้ามีโรคประจ�าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ภาวะ

ทางเดินหายใจอุดก้ันขณะนอนหลับ ให้รักษาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากโรคเหล่าน้ีเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่สมองได้
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นอนกรน...ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ

โดยแพทย์หญิงชุติมา  สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ ระบบประสาทและสมอง

คุณมีอาการแบบนี้หรือไม่ ?

หากมีอาการเหล่านี้ คุณอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea) โดยไม่รู้ตัว

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea) คืออะไร 

ลักษณะส�าคัญของภาวะนี้คือ การหยุดหายใจช่วงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในระหว่างนอนหลับ แบ่งได้เป็น             

2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. Obstructive sleep apnea เกิดจากการที่อากาศไม่สามารถผ่านทางเดินหายใจของผู้ป่วยได้ แม้ว่า

จะมีการพยายามจะหายใจอยู่ตลอดเวลา 

2. Central sleep apnea พบได้น้อย เป็นผลจากการที่สมองไม่ส่งสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อ 

เพื่อให้เกิดการหายใจ

รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่ม

ไม่สดชื่น ทั้งที่ได้จ�านวน

ชั่วโมงเพียงพอ

นอนกรน บางทีมีสะดุ้งเฮือก

ขึ้นมาหายใจ

ตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆ

เผลอหลับในรถ

เผลอหลับเวลาเข้าประชุมนานๆ

ไม่กระปรี้กระเปร่า

อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย

ความจ�าแย่ลง ปวดหัวบ่อยๆ

ง่วงเหงาหาวนอนช่วงบ่ายๆ
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ภาวะนี้อันตรายไหม 

ภาวะนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่าง ผู้ป่วยจะมีอาการง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน ท�าให้มี

โอกาสเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน หรือในขณะท�างานได้ง่าย นอกจากน้ียังมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติที่จะเป็น            

โรคอื่นๆ ตามมา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะ       

หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ตลอดจนการมีสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง

วินิจฉัยได้อย่างไร 

การตรวจสุขภาพการนอน (sleep test) สามารถวิเคราะห์การท�างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย 

ขณะนอนหลับ ได้แก่ ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด คลื่นไฟฟ้าสมอง คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ พฤติกรรม     

ที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นมาตรฐานในการช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ เก่ียวกับการนอนหลับ รวมถึง

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วย โดยใช้เวลา 1 คืนในการตรวจ

มีแนวทางการรักษาอย่างไร 

1. เครื่องซีแพพ CPAP (continuous positive airway pressure) เป็นเครื่องผลิตแรงดันอากาศให้เพียง

พอในการเปิดทางเดินหายใจเพื่อช่วยหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรักษาภาวะนี้

2. ลดความอ้วน ถ้ามีน�้าหนักเกิน

3. นอนตะแคง

4. การผ่าตัดตกแต่งทางเดินหายใจส่วนบน และการใช้เครื่องมือเลื่อนขากรรไกรล่างออกมาด้านหน้า 

(Oral appliance therapy)

ภาพการหายใจผิดปกติ (นอนกรน)  ขณะนอนหลับ 

ภาพการหายใจปกติ  ขณะนอนหลับ
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ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้สูงอำยุ
เรื่อง...สุขภำพ

เรียบเรียง พญ. โสภณา กาญจนศร
อายุรแพทย์ดูแลเฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. สังเกตตัวเองสม�่าเสมอและแนะน�าให้จดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้

-  ความรู้ตัว (จิตใจ) 

-  น�้าหนักตัว ส่วนสูง (อย่างน้อยทุกสองอาทิตย์ ดัชนีมวลกายหรือ BMI ควรอยู่ระหว่าง 18  - 22)

-  ความดันเลือดทุกวันก็ได้ถ้ากินยารักษาหรือปกติทุกสองอาทิตย์

-  การขับถ่ายท้ังปัสสาวะและอุจจาระดูลักษณะสีเช่นสีปัสสาวะปกติจะเหลืองใส อุจจาระไม่ควรมี

สีแดงหรือสีด�าถ่านซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ 

-  ร่างกายทั้งหมด เราควรรู้ปกติของร่างกายของเรา และที่ส�าคัญเราควรเลือกรับประทานอาหาร

ที่ดี มีน�้าตาลน้อย ไขมันน้อย และรับประทานอาหารจากธรรมชาติให้มากที่สุด ก็คือ อาหารที่

ไม่มีสารพิษและสิ่งแปลกปลอมเจือปน และไม่ผ่านกระบวนการปรุงอันซับซ้อนนั่นเอง

2. มีแพทย์ประจ�าตัว (Primary Care Physician) 

ควรพบแพทย์ทุก 6 เดือน และตามแพทย์นัด โดยเลือกแพทย์ที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่ายและปฏิบัติตาม

วิธีการรักษา ปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น อย่าคิดว่าอะไรจะช่วยเราได้มากกว่าตัวเราเอง และหากมี     

ข้อสงสัยหรือค�าถามให้ถามจนเข้าใจ และควรน�าเพื่อนหรือคนสนิทในครอบครัวไปพบแพทย์เป็นเพื่อนด้วย

3. ยอมรับในความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือโรคเรื้อรัง และเลือกที่

จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ท้อแท้เก็บตัว ให้หมั่นออกก�าลังกายสม�่าเสมอ เช่น เดินสบายๆ 30 นาทีต่อวัน แต่หาก

ยังสามารถออกก�าลังกายได้และชื่นชอบกีฬาอื่นๆ ให้ท�าเป็นประจ�าเช่นกัน และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอวัน

ละ 8 ชั่วโมง และท�ากิจกรรมอื่นๆ ด้วย

4. หาสิ่งที่สนใจและเรียนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรเป็นเรื่องที่สบาย เรื่องดีๆ ให้ความคิด

สร้างสรรค์ ไม่ควรคิดร้าย ว่าร้าย เพราะจิตใจท่ีไม่เป็นสุขจะบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจ เรียนรู้ที่จะละความ

คิด ทุกข์ที่เกิดจากความคิด เราควรยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ท�าในสิ่งที่ชอบท�าหรือเคยอยากท�า เพราะหมด

ภาระการงานประจ�าแล้วเป็นส่วนใหญ่ เช่น อ่านหนังสือที่สนใจ ดนตรี เรียนรู้เรื่องของจิตใจและการพัฒนา

จิตใจ เรียนรู้เรื่องสุขภาพที่ดี ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นอยู่ และปฏิบัติตนให้ส่งเสริมสุขภาพดี

5. ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ญาติมิตรท่ีเป็นคนดี เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมี

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถามตอบตามเร่ืองที่ถนัด ช่วยเหลือโดยที่ตัวเองไม่

เดือดร้อน ส่วนกลุ่มท่ีสร้างความไม่สบายใจให้ก็ไม่จ�าเป็นต้องพบ เนื่องจากเวลามีน้อยแล้วและยังได้รับ

ประสบการณ์ที่ไม่ดีอีกด้วย เพราะเพียงความทุกข์ทางกายและใจของตัวเราเองน่ันก็มีมากพอแล้ว ดังน้ัน เรา

ควรเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคนเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ หากมีความตั้งใจ
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6. ไม่ต้องเป็นห่วงผู้อื่นมากเกินไป ควรห่วงตนเองก่อนและรู้หน้าที่ของตนเอง 

ผู้สูงอายุหลายคนเป็นห่วงลูกหลานและสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งที่จริงแล้วธรรมชาติที่ด�าเนินอยู่ก็มี

เหตุผลอยู่พอสมควรทีเดียว มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นก็เพราะพยายามแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง จึงน�ามา

ซึ่งความสุขที่ดีกว่า บางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือ การท�าตามหน้าที่และเป็นตัวอย่างที่ดี ข้าพเจ้าเช่ือว่า “ถ้าคนๆ หน่ึงได้

รับการศึกษาตามมาตรฐานและมีความถนัดในวิชาชีพแล้วนั้น การสร้างความส�าเร็จด้วยตัวเองคือความสุขที่อยู่

ได้นาน” 

อีกอย่างคือให้รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุด จะได้ไม่เป็นทุกข์ของครอบครัว ระวังอุบัติเหตุและ

ใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เลือกกินเลือกใช้ให้สมฐานะ

7. พักผ่อนให้เป็นเวลาและเพียงพอ และมีตารางกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันอย่างหลวม เช่น

 7:00  -  8:00   ออกก�าลังกาย หรือ เดิน

 8:00  - 10:00   รับประทานอาหารเช้า

 10:00 - 12:00   อ่านหนังสือ ท�ากิจกรรมต่างๆ หรือท�างาน

 12:00 - 14:00   รับประทานอาหารกลางวัน

 14:00 - 17:00   นอนกลางวัน ท�ากิจกรรม ในบางวันอาจไปพบเพื่อน หรือเป็นอาสาสมัคร

 17:00 - 18:00   รับประทานอาหารเย็น (มื้อเล็กๆ)

 18:00 - 21:00   ท�ากิจกรรม ออกก�าลังกาย แช่น�้า กระดิกเท้าเหมือนยาย

 21:00           เข้านอน

โดยในแต่ละวันควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ให้มีตารางคร่าวๆ และยืดหยุ่นได้มาก

8. ควรคัดกรองข่าวสาร ละคร เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย ซึ่งอาจท�าให้คิดเรื่องไม่เป็นเรื่อง 

9. ที่อยู่สะอาด และคัดเลือกของใช้ให้สะดวกสบาย ไม่ควรเก็บของที่ไม่ได้ใช้มากกว่า 5 ปี ควรน�าไป

บริจาคเสีย เพราะมีคนขาดแคลนอยู่มากที่เราสามารถน�าของไปให้ได้ ถ้าเก็บไว้ลูกหลานจะเกิดความล�าบากใน

การคัดทิ้ง เพราะมีความผูกพันทางใจ ให้ยอมรับในสินน�้าใจจากผู้อื่นโดยเฉพาะลูกหลานที่ให้ด้วยความเต็มใจ

และเหมาะสม

10. เขียนพินัยกรรมชีวิต (Living will) คือ ให้มีการแสดงความจ�านงไว้ล่วงหน้าได้ อาจจะระบุแนวทาง

ปฏิบัติทางการแพทย์ท่ีเราต้องการ หรือไม่ต้องการในกรณีต่างๆ ไว้ โดยระบุช่ือให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาความ

ขัดแย้งในครอบครัวต่อไป โดยเมื่อป่วยแล้วจะมอบหมายให้ใครช่วยตัดสินการรักษา มีความต้องการอย่างไร

เก่ียวกับเครื่องช่วยยืดชีวิตทางการแพทย์ เช่น เคร่ืองช่วยยืดการหายใจ การปั๊มหัวใจ หรือการช็อตไฟฟ้า และ

การให้อาหารทางสายยาง การผ่าตัดต่างๆ 

11. เตรียมตัวจากโลกนี้ไปในวันหนึ่ง ควรยึดในคุณภาพชีวิตที่ต้องการ ท�าในสิ่งที่อยากท�าและท�าให้ดี

ที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องจากโลกนี้ไป แต่มีแน่ๆ
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ข้อแนะน�ำในกำรตรวจระวังโรคของสหรัฐอเมริกำ
USPSTF A and B Recommendations

เรียบเรียง พญ. โสภณา กาญจนศร
อายุรแพทย์ดูแลเฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการรวบรวมข้อแนะน�าในการตรวจระวังโรคของสหรัฐอเมริกา USPSTF A and B Recom-

mendations ส�าหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  มีดังนี้  (สามารถเข้าถึงโดย www.uspreventiveservicestaskforce.

org ; จากหน้าแรกเลือกกรอบบนซ้าย Recommendations หรือ A and B) และสังเกตว่าการใช้ยาและการตรวจ

เพิ่มเติมจะมีจ�ากัดที่อายุ 80 ปี หรือขึ้นอยู่กับสุขภาพของบุคคลนั้นๆ

1. Fall preventive and exercise interventions การทรงตัวและป้องกันภาวะล้ม แนะน�าให้มีการ

ออกก�าลังกายเป็นประจ�า เช่น เดินต่อเนื่อง 20 - 30 นาที เป็นต้น

2. Statin prevention medications ส�าหรับอายุ 40 - 75 ปี ยาลดไขมันกลุ่มสตาติน (statin) กรณี

ไม่มีภาวะโรคหัวใจ อาจเป็นประโยชน์ถ้ามีภาวะเส่ียงอื่น เช่น ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และสูบบุหรี่ 

3. การตรวจระวังโรคมะเร็งล�าไส้เริ่มท่ีอายุ 50 - 75 ปี ด้วยการสวนดูล�าไส้ใหญ่ด้วยกล้อง                    

(Colonoscopy)

4. สอบถามประเมินภาวะซึมเศร้า และความคิดในการฆ่าตัวตาย

5. ตรวจดูปริมาณน�้าตาลเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานในอายุ 40 – 70 ปี

6. วัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

7. แนะน�าให้งดสูบบุหรี่ในทุกคน (ดูข้อ 9 และ ข้อ 10 ประกอบ) 

8. แนะน�าให้รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ ลดน�้าตาลและไขมัน และ รับประทานอาหารที่ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนการแปรสภาพใดๆ และมาจากพืช (Whole-food, Plant-based diet ;) พร้อมทั้งออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

9. ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ชายเมื่ออายุ 65 - 75 ปี ให้ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง 

(Abdominal Aortic Aneurysm)

10. ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 30 ซองต่อปี ในอายุ  55 - 80 ปี และยังเลิกสูบบุหรี่ไม่เกิน 15 ปี ให้ตรวจ 

คัดกรองมะเร็งปอดด้วย ซีทีสแกนปอด (CT scan)

11. ควรลดหรืองดการดื่มสุรา

12. ตรวจระวังภาวะกระดูกพรุนในผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป (Bone Density)

13. ตรวจเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammogram) ในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
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งูสวัด ภัยเงียบ ส�ำหรับผู้สูงอำยุ
(Herpes Zoster)

เรียบเรียง  พญ.จุฑานุช  กาญจนศร วิสูตรานุกูล  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง  

โรงพยาบาลบางโพ

 สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า "วาริเซลลาซอสเตอร์ (วี-แซด) ไวรัส" ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

ครั้งแรกจะแสดงอาการของไข้สุกใส (ซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก) ส่วนน้อยอาจไม่มีอาการแสดงให้ปรากฏ ดังนั้น

ผู้ป่วยจึงมักมีประวัติเคยเป็นไข้สุกใสมาก่อน หลังจากหายจากไข้สุกใสแล้ว เชื้อจะหลบซ่อน และแฝงตัวอยู่

บริเวณปมประสาทใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจนานหลายปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ             

เมื่อร่างกายมีภาวะภูมิคุ้มกันต�่ากว่าปกติ เช่น อายุมาก ถูกกระทบกระเทือน มีความเครียด ท�างาน

หนัก พักผ่อนไม่พอ โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน เป็นต้น เช้ือที่แฝงตัวอยู่น้ันก็จะแบ่งตัว

เพิ่มจ�านวน และกระจายในปมประสาท ท�าให้เส้นประสาทอักเสบ (เกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาท) เช้ือ

จะกระจายไปตามเส้นประสาทท่ีอักเสบ และปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มใสเรียงเป็นแนวยาว

ตามแนวเส้นประสาท คล้ายกับรูปร่างของงู จึงเรียกว่า โรคงูสวัด

 

 อาการ

ก่อนมีผื่นขึ้น 1 - 3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแปล๊บ คล้ายถูกไฟช็อตในบริเวณที่ผื่นจะขึ้น ซ่ึงเป็น

บริเวณปมประสาทที่มีเชื้อไวรัสแฝงตัวอยู่ อาจมีอาการคันและแสบร้อนร่วมด้วย เป็นพักๆ หรือตลอดเวลา 

บางรายอาจมีไข้ หนาวส่ัน ร่วมได้ ผ่ืนมักเร่ิมข้ึนตรงบริเวณที่มีอาการ ลักษณะเป็นผ่ืนแดงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

ต่อมากลายเป็นตุ่มน�้าใสเรียงตามแนวผิวหนังซีกใดซีกหน่ึงของร่างกาย ตามแนวที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทที่

อักเสบ ตุม่น�า้มกัทยอยขึน้ใน 4 วนัแรก แล้วค่อยๆ แห้งตกสะเก็ดใน 7 - 10 วนั เม่ือตกสะเก็ดและหลดุออกไป 

อาการปวดจะทุเลาไป รวมแล้วจะมีผื่นอยู่นาน 10 - 15 วัน ผู้ที่มีอายุมากอาจมีอาการนานเป็นเดือนกว่าจะหาย

 

 งูสวัดพันตัวแล้วท�าให้ตายหรือไม่

โรคงูสวัดไม่ท�าให้ตาย และสามารถหายได้เองในผู้ป่วยท่ีมีภูมิต้านทานปกติ โดยผื่นในโรคงูสวัดน้ัน 

จะไม่สามารถพันตัวเราจนครบรอบเอวได้เพราะแนวเส้นประสาทของตัวเรา จะมาสิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางล�าตัว

เท่านั้น ดังนั้นในคนธรรมดาที่มีภูมิต้านทานปกติ งูสวัดจะไม่ลุกลามเกินแนวก่ึงกลางล�าตัวไปอีกซีกหนึ่งของ

ร่างกาย

ยกเว้นในกรณีท่ีมีภูมิต้านทานต�่า เช่น โรคเอดส์ มะเร็งต่อมน�้าเหลือง หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้

ยากดภูมิต้านทาน ผื่นอาจปรากฏขึ้นสองข้างพร้อมกัน ท�าให้ดูเหมือนงูสวัดพันรอบตัวได้ บางครั้งในรายที่เป็น

รุนแรงอาจเกิดผื่นงูสวัดแบบ แพร่กระจาย ผื่นอาจลุกลามเข้าสู่สมองและอวัยวะภายในอ่ืนๆ เช่นปอดหรือตับ

เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้    



72

 

 งูสวัดเป็นโรคติดต่อหรือไม่

ในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติ การสัมผัสหรือใกล้ชิดไม่ได้ท�าให้ติดงูสวัด เน่ืองจากการติดเช้ือไวรัสจาก          

ผู้ป่วยงูสวัดนั้นเกิดยาก เพราะงูสวัดจะแพร่เชื้อในระยะที่ตุ่มน�้าแตกและสัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มน�้าโดยตรง 

จึงสามารถที่จะสัมผัส ใกล้ชิด กินข้าวร่วมกับผู้ป่วยได้ตามปกติ ยกเว้นในคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคสุกใสมาก่อน 

หากสัมผัสคนที่เป็นงูสวัดก็จะได้รับเชื้อและเป็นไข้สุกใสได้

แต่ในผู้ป่วยที่เป็นงูสวัดแบบแพร่กระจายอาจสามารถแพร่เชื้อทางลมหายใจได้ด้วย

 การรักษา

การรกัษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ลดไข้ เป็นต้นเน่ืองจากโรคงูสวัดสามารถหายได้เองเม่ือผูป่้วย       

มีภูมิต้านทานดี เช่น พักผ่อนเพียงพอ ในบางคร้ังหากผื่นติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน เป็นหนอง การใช้ยา

ปฏิชีวนะแบบทา หรือรับประทานจะมีประโยชน์ ส�าหรับผู้สูงอายุ หรืออายุมากกว่า 50 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่ามาก 

หรอืมอีาการปวดรนุแรงตัง้แต่แรกทีม่ผีืน่ข้ึน การใช้ยาต้านไวรสัแบบรบัประทาน ที่ใช้บ่อยคอืยา อะไซโคลเวยีร์  

ครั้งละ 800 มก. วันละ 5 ครั้ง ทุก 4 ชั่วโมง (เว้นมื้อดึก 1 มื้อ) การให้ภายใน 48 - 72 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

จะมีประโยชน์ในการลดความรุนแรง และช่วยให้หายเร็วขึ้น รวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนในภายหลังได้ ในรายที่

รุนแรง แบบแพร่กระจายหรือเข้าตา แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสในรูปแบบฉีดเข้าเส้นเลือดด�า

 ภาวะแทรกซ้อน

ที่พบบ่อยคือ  อาการปวดตามแนวประสาทหลังเป็นงูสวัด โดยเฉลี่ยพบได้ประมาณร้อยละ 10 - 15     

ของผู้ป่วยงูสวัด พบได้ประมาณร้อยละ 50 ในผู้ป่วยท่ีมีอายุเกิน 50 ปีข้ึนไป และมากกว่าร้อยละ 70 ในผู้ป่วย

อายุ 70 ปีขึ้นไป โดยยิ่งอายุมากยิ่งเป็นรุนแรงและนาน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเกิดขึ้นต่อเน่ืองต้ังแต่แรก หรือ

เกิดขึ้นภายหลังผื่นหายหมดแล้วก็ได้ มีลักษณะปวดลึกๆ แบบปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลา หรือปวดแบบ          

แปลบๆ เสียวๆ (คล้ายถูกมีดแทง) เป็นพักๆ ก็ได้ มักปวดเวลาถูกสัมผัสเพียงเบาๆ ปวดมากตอนกลางคืนหรือ

เวลาอากาศเปลี่ยนแปลง บางครั้งอาจรุนแรงมากจนทนไม่ได้ อาการปวดมักหายได้เอง (ร้อยละ 50 หายเอง

ภายใน 3 เดือน และร้อยละ 75 จะหายเองภายใน 1ปี) บางรายอาจปวดนานหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า           

ขึ้นที่บริเวณใบหน้า

 การปฏิบัติตนเมื่อพบว่าเป็นงูสวัด

1)  รกัษาแผลให้สะอาด ในระยะเป็นตุม่น�า้ใสทีมี่อาการปวดแสบปวดร้อนให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน�า้เกลอื

อุ่นๆ หรือ กรดบอริก 3% ปิดประคบไว้ประมาณ 5 - 10 นาที แล้วชุบเปล่ียนใหม่ ท�าวันละ              

3-4 คร้ัง ในระยะตุ่มน�้าแตกมีน�้าเหลืองไหลต้องระมัดระวังการติดเช้ือแบคทีเรียที่จะเข้าสู่แผล

ได ้ควรใช้น�้าเกลือสะอาดชะแผล แล้วปิดด้วยผ้าก๊อซสะอาด                                                           

2) ถ้าปวดแผลมากสามารถรับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ได้

3)  ไม่ควรใช้เล็บแกะเกาตุ่มงูสวัดเพราะอาจท�าให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน กลายเป็นตุ่ม

หนอง แผลหายช้า และกลายเป็นแผลเป็น

4) การรับประทานอาหาร สามารถรับประทานได้ทุกอย่าง โดยไม่มีข้อห้าม

5)  ไม่ควรเป่า หรือพ่นยาลงบนแผล เพราะจะท�าให้ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แผลหายช้า และ

กลายเป็นแผลเป็น
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 ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นงูสวัดแล้วต้องมาพบแพทย์ทันที

1) ผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

2) ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต�่า จากการได้ยากดภูมิต้านทาน ได้แก่ ยาฆ่าเซลล์มะเร็ง หรือจากการได้

รับการฉายรังสี ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งของต่อมน�้าเหลือง หรือผู้ป่วยโรคเอดส ์

เป็นต้น

3) มีผื่นงูสวัดท่ีจมูก หรือใกล้ตา เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะลามเข้าตาได้ ท�าให้เกิดกระจกตาอักเสบ 

แผลกระจกตา ม่านตาอักเสบ ต้อหิน ประสาทตาอักเสบ หรือตาบอดในที่สุด

4) มีผื่นงูสวัดที่ใบหน้า, บริเวณหูด้านนอกหรือแก้วหู เพราะอาจท�าให้เกิดอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก 

บ้านหมุน คลื่นไส้ เวียนศีรษะ หรืออาเจียนได้

5) มีผื่นงูสวัดที่เข้าได้กับผื่นแบบแพร่กระจาย

6) มีอาการปวดรุนแรงซึ่งกระทบต่อชีวิตประจ�าวัน

 

ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ท�างานหนัก จะกระตุ้นให้เกิดงูสวัดได้
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โรคเบำหวำน
(diabetes mellitus หรือ DM)

เรียบเรียง รศ.พญ. รุจฤดี  กาญจนศร
ภาควิชาต่อมไร้ท่อ มหาวิทยาลัยแคนซัส 
เมืองแคนซัสซิตี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

โรคเบาหวาน (diabetes mellitus หรือ DM) มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน 

(Insulin) ซึ่งผลิตจากตับอ่อน โดยอาจเกิดจากการท่ีร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอหรืออินซูลินไม่สามารถท�า

งานได้ตามปกติ ที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้น�้าตาลในเลือดสูงข้ึนผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อ

อวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะระบบเส้นประสาทและหลอดเลือด เช่น ไตวาย หัวใจขาดเลือด หรือ 

อัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยเบาหวานในช่วงแรกอาจจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย ต่อมาเมื่อระดับน�้าตาลใน

เลือดสูงมากขึ้นเป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดอาการหิวน�้าบ่อย ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น�้าหนักลด ตามัว หรือมี

แผลที่หายยาก

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักดังต่อไปนี้

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 DM) มีสาเหตุจากภาวะที่ตับอ่อนถูกท�าลาย จนไม่สามารถผลิต 

อินซูลินได้ พบไม่บ่อยในชาวไทย ผู้ป่วยส่วนมากจะมีอายุน้อยกว่า 30 ปีและมีดัชนีมวลกาย (BMI) ต�่ากว่า         

เบาหวานชนิดที่สอง

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) มีสาเหตุจากภาวะดื้ออินซูลิน พบได้บ่อยถึง 95% ของโรค 

เบาหวานทั้งหมด และมีปัจจัยเส่ียงท่ีหลากหลาย เช่น โรคอ้วน พฤติกรรมการรับประทานอาหารแป้งและ

น�้าตาล ขาดการออกก�าลังกาย สูบบุหรี่ และมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน

3. โรคเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคของตับอ่อน และผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น 

สเตียรอยด์

โดยเราสามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานจากการวัดระดับน�า้ตาลในเลือด หรือตรวจหาค่าน�้าตาลเฉลี่ย

สะสม Hemoglobin A1 อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้ 

1. ระดับน�้าตาลในเลือดหลังงดอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มากกว่า 126 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร

2. ระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร่วมกับมีอาการของโรคเบาหวาน

3. ระดับค่าน�้าตาลเฉลี่ยสะสม Hemoglobin A1C ตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไป

เรายังสามารถตรวจโรคเบาหวาน โดยการทดสอบการตอบสนองของอินซูลินต่อระดับน�้าตาลใน

เลือด (Oral glucose tolerance test - OGTT) โดยการวัดระดับน�้าตาลขณะงดอาหารและหลังจากด่ืมสาร                  

ละลายกลูโคส 75 กรัมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง มากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
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ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการของเบาหวานชัดเจนควรตรวจซ�้าด้วยวิธีใดก็ตามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ส่วนผู้ป่วย 

ที่เริ่มมีความผิดปกติของน�้าตาลในเลือดแต่ไม่ถึงขั้นเบาหวานเราสามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานแฝงหรือสภาวะ

ก่อนเป็นเบาหวาน (Prediabetes) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคต สามารถวินิจฉัยได้ดังต่อไปนี้

1. ระดับน�้าตาลในเลือดหลังงดอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 100 - 125 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร

2. ระดับน�้าตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ช่ัวโมงหรือดื่มสารละลายกลูโคส          

2 ชั่วโมง 140 - 199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

3. ค่าน�้าตาลเฉลี่ยสะสม Hemoglobin A1C 5.7 - 6.4

ผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียงนี้ควรจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และสามารถป้องกันการ

เกิดโรคเบาหวานได้โดยวิธีต่อไปนี้ 

• การลดน�้าหนักอย่างน้อย 5ถึง 10% ของน�้าหนักตัวเดิม

• การออกก�าลังกายสม�่าเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

• งดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ลดปริมาณเน้ือสัตว์และแป้งเช่นข้าวขาวและขนมปังขาวและ

เพิ่มปริมาณผักและผลไม้รวมถึงธัญพืชและข้าวซ้อมมือ

• งดการสูบบุหรี่เด็ดขาดและหลีกเล่ียงการด่ืมสุรามากกว่าหน่ึงแก้วต่อวันส�าหรับสุภาพสตรีและ

สองแก้วต่อวันส�าหรับสุภาพบุรุษ

• พักผ่อนให้เพียงพอ

• ยาบางชนิดเช่นเม็ทฟอร์มิน (metformin) สามารถป้องกันโรคเบาหวานได้แต่จากการศึกษาใน 

กลุ่มคนผู้ป่วยมีสภาวะก่อนเบาหวาน พบว่ายาเม็ทฟอร์มินสามารถป้องกันการเกิดเบาหวานได้

เพียง 31% ในขณะท่ีการลดน�้าหนัก โดยรับประทานอาหารที่แป้งและน�้าตาลน้อยลงและออก

ก�าลังกายสม�่าเสมอสามารถป้องกันเบาหวานได้ถึง 58%
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วันอำทิตย์ที่ 22 เมษำยน 2561
17.00 น.  พิธีรดน�้าศพ

19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561
19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561
19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 25 เมษำยน 2561
19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสที่ 26 เมษำยน 2561
10.30 น.  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

20.00 น.  บรรจุศพ

วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน 2561
10.30 น.  บ�าเพ็ญกุศล 50 วัน

  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

วันเสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561
19.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันอำทิตย์ที่ 5 สิงหำคม 2561
10.30 น.  บ�าเพ็ญกุศล 100 วัน

  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

14.00 น.  พระราชทานเพลิงศพ

งำนบ�ำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม
คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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วันอำทิตย์ที่ 22 เมษำยน 2561

19.00 น.  ลูก - หลาน - เหลน
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วันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561

19.00 น.  แพทย์ศิริราช 73 

  พงหลีภัตตาคาร
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วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561

19.00 น.  โรงพยาบาลนครธน

  บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด
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วันพุธที่ 25 เมษำยน 2561

19.00 น.  บริษัท เบส.ที.เจ.กรุ๊ป จ�ากัด (คุณกานดา จินดาโชติสิริ)

  ครอบครัวสวัสดิ์พาณิชย์ 

  ชมรมมิตรภาพ
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วันพฤหัสที่ 26 เมษำยน 2561

19.00 น.  บริษัท เพิ่มพูนไตเทียม จ�ากัด

  โรงพยาบาลบางโพ

  โรงพยาบาลวิภาวดี

  KU 20
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ท�ำบุญ ๕๐ วัน
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 กลุ่มผู้ปกครองปฐมธรรม

 เกษตรฯ มข. รุ่น6

 ครอบครัวชยานนท์

 ครอบครัวทองอ่อน และ ครอบครัวสุภาพุฒ

 ครอบครัวปริญญานุภาพ

 ครอบครัวพ่อทองย้อย - แม่พิกุล ชมพันธุ์

 ครอบครัวพ่อลิ - แม่กุหลาบ สุขใจ

 ครอบครัวแม่เทียบ ฤทธิ์เจริญ

 คุณวันชัย - คุณลักขณา เรืองทรัพย์เอนก และครอบครัว

 คุณศิริเทพ ทองสิมา

 คณุศิรวัิฒน์ วงศ์จารกุร บรษิัท เอม็ เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน)

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 จิระชัย - ผศ.ดร. มาลี - พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ

 จิราภา โรจนมังคลาภรณ์ และครอบครัว

 ด้วยรักและอาลัยยิ่ง ลูกๆ - หลานๆ

 ดิลก มหาด�ารงค์กุล

 นพ. เจริญ - พงสุภา ชูโชติถาวร

 นพ. ประดับ - ร�าไพ สุขุม

 นพ. เอื้อชาติ - พญ. บลวดี กาญจนพิทักษ์

 นัทธมน ธรรมจ�ารัส

 นางลัดดาวัลย์ ชมพันธุ์ และครอบครัว

 นายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง บริษัท ไฮโดรควิพ จ�ากัด

 นายแพทย์ เศวต - นางประสพสุข กรรณล้วน

 บ.ทองสิมาเคหะกิจ จ�ากัด

 บ.เบส.ที.เจ.กรุ๊ป จ�ากัด คุณกานดา จินดาโชติสิริ และ

ครอบครัว

 บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิลเท็มส์

 บริษัท คิวบ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท พรศักดิ์ 87 จ�ากัด

 บริษัท พิลลาร์อาร์คิเทคส์ แอนส์ แอสโซซิเอทส์จ�ากัด

 บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด

 บริษัท ราชวัตรไตเทียม จ�ากัด

 บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด

 ปกณ.

 ประพฤทธิ์ - วรรณี ตงพิพัฒน์

 ประพฤธิ์ - วรรณี ตงพิพัฒน์

 ป่าน - น�้าหวาน - ดาร่า

 ผู้ตรวจการโรงพยาบาลบางโพ

 ผู้บริการและคณะครู โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี

 ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางโพ

 แผนกกายภาพบ�าบัดโรงพยาบาลบางโพ

 แผนกคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลนครธน

 แผนกพัฒนาคุณภาพ/สือ่สารการตลาดฯ โรงพยาบาลบางโพ

 แผนกแม่บ้านโรงพยาบาลบางโพ

 แผนกห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลบางโพ

 แผนกห้องเอกซเรย์โรงพยาบาลบางโพ

รำยนำมผู้ส่งพวงหรีดแสดงควำมอำลัย
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 ฝ่ายการเงินและบัญชีโรงพยาบาลนครธน

 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนครธน

 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลบางโพ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครธน

 ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

นครธน

 ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์โรงพยาบาลนครธน

 พงษ์ศักดิ์ โภชกปริภัณฑ์ และครอบครัว

 พงหลีภัตตาคาร

 พลเอก นพ. อิสสระชัย - พญ. ยุพาพิน จุลโมกข์

 พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี

 เพื่อนวิทยา 03 จุฬาฯ

 ภัทรานิษฐ์ พิมลกิตติรัตน์ AIA น�าทอง 638 

 รศ.ดร ธีรพงษ์ บัวบูชา - รศ.ดร ศุภจิตรา บัวบูชา

 ร้านนิยมเฟอร์นิเจอร์ จ.ปราจีนบุรี

 โรงพยาบาลนครธน

 โรงพยาบาลบางไผ่

 โรงพยาบาลบางโพ

 โรงพยาบาลวิภาวดี

 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง จ.ปราจีนบุรี

 โรงเรียนวรรณสว่างจิต

 เลขานุการส�านักผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน

 วงอังกะลุงกะป้า

 วอร์ด 4 โรงพยาบาลบางโพ

 วอร์ด 5 โรงพยาบาลบางโพ

 วอร์ด 6 โรงพยาบาลบางโพ

 วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี

 วิไล ทองสิมา และครอบครัว

 ศ.นพ. ณรงค์ - พญ. ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

 ศ.นพ. บูรณะ - รศ. วลัย ชวลิตธ�ารง

 ศ.นพ สุพัฒน์ วานิชย์การ และครอบครัว

 ศิริราช 73 

 ศูนย์การเรียนปฐมธรรม

 ห้องไตเทียมบางโพ

 ห้างสรรพสินค้า พาต้า

 ไอริน สวัสดิ์พาณิชย์ และครอบครัว

 Dek Jew Chill Out

 MO FANG

 PCL Holding Group

 Praxis Solution Co.,Ltd.

 PwC Thailand

 ZONE DESIGN CO.,LTD.

รำยนำมผู้ส่งพวงหรีดแสดงควำมอำลัย
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กองฌาปนกิจ คุณจ�ารัส จตุรภัทร

ก�านันนิพนธ์ - นางอ�านวย หมื่นศรี

ครอบครัว บุ้งกี๋

ครอบครัวคุณเจิม สุขใจ

ครอบครัวคุณตาจ�าลอง - แม่ชีสุวรรณ นวลมณี

ครอบครัวคุณแม่ฉลวย นิลเดช

ครอบครัวคุณเล็ก

ครอบครัวจียะมาภา

ครอบครัวน้องกินเจ

ครอบครัวผณินทร

ครอบครัวแม่สมร เปรมสุข

ครอบครัวสมวิวัฒน์ชัย

ครูไจ๋

คุณกัญญาณี - คุณกรรณิการ์ - คุณมาริสา - คุณกิตติมา          
สายเพ็ชร                         

คุณกัญญานี  สายเพ็ชร และครอบครัว

คุณกานดา จินดาโชตศิริ และครอบครัว

คุณก�าธร อุทารวุฒิพงศ์

คุณก�าพล - คุณสุชาดา สุนทานนท์

คุณกิติรัตน์ ผดุงชาติ และครอบครัว

คุณกุลปวีณ์ ฉลาดล�้าสกุล และครอบครัว

คุณเกรียงไกร จงเจริญ

คุณโก่ย 

คุณโกวิท คุณวัชรี คุณอารีย์ ทองอ่อน และคุณขนิษฐา

คุณขวัญใจ รัตนพงษ์

คุณเคง อัจฉริยพฤกษ์

คุณจรัส - คุณเบญจวรรณ สุขจรมากุล

คุณจรัส - คุณสมหมาย ชีพราม

คุณจอม กล้า

คุณจันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์

คุณจารุพงศ์ - เตือนใจ บุญหลง

คุณจ�าลอง สายเพ็ชร์

คุณจิตประภา ธนอารักษ์

คุณจิระชัย - ผศ.ดร.มาลี - พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ

คุณแจ้ฮ้ง

คุณชาญชัย - คุณจ�าเพ็ญ ธรรมานุกรศรี

คุณเชาวน์ ธนานิธิศักดิ์

คุณณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง

คุณณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์

คุณดนัย สาทรานนท์

คุณดวงทิพย์ - คุณพัลลภ เปรมจิตต์

คุณเดโช เอี่ยมชีรางกูร

คุณต้น คุณจิ๋ม

คุณตรีเพชร (ครู) พรหมนิติพันธุ์

คุณตั๋น ศิไลลักษณ์ วิรโชติกุล

คุณตั๋น - คุณต้อย

คุณตู่

คุณไตรเดช คุณคงพร คุณจัตุเดช คุปตาภา

คุณทนง พงษ์พานิช และภรรยา 

คุณทรงศิริ (ต๋อย) อมาตยกุล

คุณทัศนีย์ ทิพย์โกมุท

คุณทัศนีย์ สงวนสัจ

คุณเทพทัย - คุณเปรมกมล

คุณธนา จินดามณีโรจน์

คุณธนาทร - คุณธัชกร ตรีชนะกิจ

คุณธเนศ (อร)

คุณธันยาพร ผลอยมนตรี

คุณธาราพร ถิรภัทรพงศ์

คุณธีรพร บุศยอังกูร

คุณธีรวรรณ สัปปพันธ์ (ติ๋ม)

รำยนำมผู้ร่วมท�ำบุญ แด่ คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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คุณนงนุช จุ่งรุงเรือง และครอบครัว

คุณนงเยาว์ แข่งเพ็ญแข

คุณนรา สะวิคามิน

คุณน้อย นพวรรณ

คุณนันทพล - คุณกนกรัตน์

คุณนิรมล สุขศรีวงศ์

คุณนิศากร พลันรู้การ

คุณบรรเจิด - คุณรัชริน กฤษณวงษ์หงษ์

คุณบุญรัตน์ - คุณพิมลพร นันทะ

คุณบุญเรือน โฆษิตโชติธนา 

คุณบุรี กันตรง และครอบครัว

คุณประดิษฐ์ - คุณแสงระวี วุฒิเวทย์

คุณประเวศน์ - คุณประภาศรี อมรสิน

คุณประสงค์ ธาราไชย

คุณประสงค์ - คุณฉวีรัตน์ (เอิบ) ศุภกระมงคล

คุณประสพ ดอกค�า

คุณปราณี กาญจนศร

คุณปราโมทย์ - คุณกังสดาล สรรเพชรศิริ

คุณปริญญ์ พุทธิสมบัติ

คุณปริศนา คัยนันทน์

คุณปรีชา บูรณะรุ่งเรืองกิจ

คุณป๊อป คุณติ๋ม บริษัท เอนี่ไอเดีย จ�ากัด

คุณปาน + คุณอ้อ

คุณพนิดา ดรุณชู

คุณพิบูลย์ - คุณเพชรลดา ง่านวิสุทธิพันธ์

คุณพิมลพรรณ ปานเจริญ

คุณพี่ดารา พวงสุวรรณ

คุณเพ็ญศรี - คุณราชสุดา - คุณชาย รังสิยากูล

คุณเพลินพิศ โพธิกานนท์

คุณไพลิน - คุณวิรุฬห์

คุณภมร - คุณนิภา มีโภคี

คุณภาวดี เนียมประดิษฐ์

คุณมะลิวัลย์ นิลเกษ

คุณมัลลิกา - คุณสนอง วิสุทธิวสุธาร

คุณมาลี คูภูมิใจสกุล

คุณมุ้ย คุณอิน คุณจิ๋ว

คุณแม่คุณนันท์ และคุณชยานันท์

คุณแม่ยินดี สุขสด และครอบครัว

คุณยศ เด่นไพศาล และครอบครัว

คุณยายคีรี วัชรากร

คุณยืนยง - คุณพลอย ประภานิรินธน์

คุณรตนา วิชชุยานนท์

คุณรสสุคนธ์ ชมพันธุ์

คุณรังสรรค์ - คุณรุจิรา สัมมะสุต

คุณรัตนวรรณ (ตุ๊ก)

คุณรัตนา อนุสราภักดิ์

คุณรุ่งระวี - คุณเฉลิม อัมไพรวรรณ และครอบครัว

คุณลัดดา วิศวผลบุญ

คุณลัดดาวัลย์ ชมพันธุ์

คุณเล็ก - คุณโต รักชาติ

คุณวนิดา เข็มทอง

คุณวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

คุณวรรณวิมล (จิ๋ว) ชีพอุดมวิทย์

คุณวัลภา ตงพิพัฒน์

คุณวิจิตร - คุณอาทรทิพย์ พวงมณี

คุณวิชัย - คุณสมใจ จุฬาพงษ์วนิช

คุณวิฑูร สุนทรเสณี

คุณวิทยา จินดาพล

คุณวิรูญ เพิ่มทรัพย์

คุณวิไลพร เจริญยิ่ง

คุณวิศาล สายเพ็ชร์ และครอบครัว

คุณศิริเทพ - คุณสมเพ็ญ ทองสิมา และครอบครัว

รำยนำมผู้ร่วมท�ำบุญ แด่ คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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คุณศิริมาลย์ ประสงค์นิมิตรกิจ

คุณศุภมาศ นุชฉิม

คุณสถาพร คชภักดี

คุณสมใจ - คุณไกรจักร ธีรตยาคีนันท์

คุณสมพร - คุณนริศรา พัฒนพิบูล

คุณสมพันธุ์ - คุณขวัญใจ แพรกทอง

คุณสมหมาย - คุณสี่พร - คุณสิริกมล กมลยะบุตร

คุณสมัย ศักดิ์สนทอง

คุณสยามชัย (อาร์ม) สุกใส

คุณสรัชชา เวชพฤติ และครอบครัว

คุณสวรรค์ - สุจนี ไตรเดช

คุณส�าเนา - คุณสุไท นาฑี

คุณส�าราญ สายเพ็ชร์ และครอบครัว

คุณสิมา - คุณพวงเล็ก โมรากุล

คุณสิริกุล จินดาพล

คุณสุกัญญา หงส์ประภาศ

คุณสุข ปริญญานุภาพ

คุณสุณี ภาณุเรืองรัศมี

คุณสุทธีราภรณ์ สิริสิงห์

คุณสุธนันท์ ศุภวรรณกิจ

คุณสุนทรี - ดร.อารันต์ พัฒโนทัย

คุณสุนันทา ศรีสุข

คุณสุพจน์ - ธันยา เทียนไชย

คุณสุภา หงษ์ทอง

คุณสุรชัย - คุณจริยา จ.จิตต์เจริญชัย

คุณเส็ง - คุณเปิ้ล และครอบครัว

คุณเสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ สุขวิรัช

คุณโสภา อมรรัตน์

คุณหน่อย นวลปรางค์

คุณหมอจอย คุณเกียรติ

คุณอดิศร - คุณวรนุช ตันติอนันท์กุล

คุณอมราวดี อิ่มแด

คุณอรนุช กองกาญจนะ

คุณอรุณ-คุณจรุงศรี บุญมาก

คุณอ้วน KA'Zoo

คุณอ๊อด คุณหนิง

คุณอังคณา มานัสสถิตย์

คุณอัมพร - คุณธัญภา เบ็ญจพงษ์

คุณอารีย์ พวงทอง

คุณอุดม วงศ์วิสุทธิกุล

คุณอุไรวรรณ ภัทรากานต์

คุณอู๋ คุณลูกขีด เด็กจิ๋ว

จรูญ แดง ไก่ย่าง

ชมรมมิตรภาพ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ดร.สมศรี อรุณินท์

เตรียมอุดม ตอ.21

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

นพ.เกตุ - คุณสมจิตต์ สายเพ็ชร์

นพ.เกษม - พญ.มณาวัลย์ ลิ้มยุ่งยืนยง

นพ.จิรพล สุโภคเวช และครอบครัว

นพ.เจริญ - คุณพงสุภา ชูโชติถาวร

นพ.ชนินทร์ - พญ.มยุรี โพธิพิจิตร

นพ.ชาญวิทย์ วุฒิชัยประดิษฐ์

นพ.เทียม - พญ.จินตนา หล่อเทียนทอง

นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

นพ.ธีระ - คุณจรรยารักษ์ เจิมประยงค์

นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

นพ.ประหยัด - พญ.จิตรา - คุณสายไหม ตงพิพัฒน์

นพ.พงษ์ชัย - คุณทัศนาภรณ์ อภิชัยสิริ

นพ.พร้อมพงษ์ พีระบูล

รำยนำมผู้ร่วมท�ำบุญ แด่ คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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นพ.ภรชัย อังสุโวทัย

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

นพ.วิชิต วิเศษธนากร

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

นพ.วิวัธน์ พู่พรอเนก

นพ.ศักดิ์ กรรณล้วน

นพ.เศวต - คุณประสพสุข กรรณล้วน

นพ.สถาพร - พญ.ประอร ชวลิตธ�ารง

นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์ และภรรยา

นพ.อนันต์ - พญ.พรทิพย์ ตัณมุขยกุล

นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

นพ.อ�านวย สิงหโกวินท์

นพ.อ�านาจ จิรานุภาพ

นพ.เอื้อชาติ - พญ.บลวดี กาญจนพิทักษ์

นางบุญล้อม ทองอ่อน

นางอารีย์ เนียรมงคล

นายธวัช วงศ์รัตนานุกูล และครอบครัว

นายประทวน - นางวิมล แสงสุข บุตร ธิดา

นายมานิตย์ - นางเพ็ญศรี บัวหลวง

บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จ�ากัด

บริษัท เพิ่มพูนไตเทียม จ�ากัด

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จ�ากัด

บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด

บ้านเลขที่ 20/123 (หมู่บ้านนันทวัน)

บ้านเลขที่ 20/124 (หมู่บ้านนันทวัน) ร้านสหไพบูลย์

ผศ.ปกรณ์ สุเมธานุรักสกุล

ผู้ปกครองบ้านปฐมธรรม

แผนกเภสัชกรรม คุณอ๋อ คุณเย

พ.อ.เทอดศักดิ์ - คุณเยาวลักษณ์ วงศ์จันทร์

พ.อ.วิสัน - วัชรี พันธุ์จุย

พงหลีภัตตาคาร

พญ.กรองอร ภิญโญลักษณา

พญ.จินตนา ศิรินาวิน

พญ.ชุลีรัตน์ นิธีกุลวัฒน์

พญ.ณภัทร เมฆอรียะ

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีวุฒิคุณ

พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ

พญ.สมปอง - คุณสมพร ตงพิพัฒน์

พญ.เสาวคนธ์ อัจจิมากร

พล.ต.ต. นพ.วิทยา พึ่งพาพงศ์

พลโทชินศักดิ์ - อาจารย์อุบล ร่วมทอง

พลเอก นพ.อิสสระชัย-คุณยุพาพิน จุลโมกข์

พ่อทอม แม่อ้อ

พี่ตุ๋มและพี่นก

เพื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แพทย์ศิริราช รุ่น 73

ภญ.วราพร เจริญกุลศักดิ์ และครอบครัว

รตอ. สุรพล - คุณอ้อยทิพย์ มณีงาม

รวมเพื่อนคุณกัญญาณี

รศ.ญาณเดช ทองสิมา และครอบครัว

ร้านก๋วยเตี๋ยว อาม่า

ร้านขายไก่โกตัน ซาลาเปา

โรงพยาบาลบางโพ

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

ว่าที่ร.ต.ศุภวัตร ทิพยรักษ์

ศ.คลินิก นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร

ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ - รศ.พญ.อรทัย ตันติศิรินทร์

ศูนย์การเรียนปฐมธรรม

รำยนำมผู้ร่วมท�ำบุญ แด่ คุณแม่แฉล้ม สำยเพ็ชร์
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เจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาเยี่ยมและให้ก�าลังใจคุณแม่แฉล้ม 

สายเพ็ชร์ ในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางโพ ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะแพทย์ทางระบบหัวใจทุกท่าน ที่ให้การรักษา

และดูแลอย่างใกล้ชิด 

รวมทัง้ทกุท่านทีก่รณุาให้เกยีรตสิละเวลามาร่วมในพิธรีดน�า้ศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม 

ร่วมอ�าลาอาลยั น�าพวงหรีดมาเคารพศพ ร่วมอทิุศบญุกุศลจติด้วยปัจจยัตลอดการบ�าเพญ็กุศลสวดพระอภธิรรม     

5 วัน และร่วมพิธีบรรจุศพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมบ�าเพ็ญกุศลครบ 50 วัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 

2561 และร่วมการบ�าเพ็ญกุศลครบ 100 วัน และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่  5 สิงหาคม  2561 อันเป็น  

ขั้นสุดท้ายแห่งการบ�าเพ็ญกุศล 

เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาจิต เป็นความอบอุ่นใจในความกรุณาของทุกๆ ท่าน เป็นการร่วมกัน

บ�าเพ็ญกุศลเพ่ือคุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์ ผู้จากไป หากดวงวิญญาณของคุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร์ ได้รับรู้ด้วย

ญาณวิถีใดคงจะมีแต่ความปลาบปลื้ม ยินดีในน�้าใจไมตรีของท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน

ในการบ�าเพ็ญกุศลศพของคุณแม่แฉล้ม สายเพ็ชร ์ครั้งนี้ หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาด

ประการใด เจ้าภาพขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงต่อทุกท่าน ณ โอกาสนี้

ขอกุศลผลบุญอันเกิดจากเมตตาจิตและกุศลจิตของท่านทั้งหลาย จงส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัว

ประสบความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จ ที่พึงประสงค์อันดีงามตลอดไปเทอญ

ครอบครัวสายเพ็ชร์






