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“ถ้าเป็นแม่ของหมอ หมอจะยอมให้ชอ็ ตไฟฟ้าไหมครับ” ลูกชายผูป้ ว่ ย
รายหนึ่งถามคุณหมอผู้เขียนซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขา ผู้ป่วยรายนี้เป็น
เพียงหนึง่ ในหลายชีวติ ทีเ่ ราได้แอบมองผ่านสายตาคุณหมอใต้แสงไฟฉาย
ผ่าตัด และเป็นเพียงส่วนเสี้ยวที่ท�ำให้ สมองฟิต-ฟิตสมอง กินใจเกินกว่า
จะเป็นเพียงคู่มือพัฒนาศักยภาพสมองธรรมดาทั่วไป
หนังสือเล่มนีม้ ชี อื่ ภาษาอังกฤษสองชือ่ ในสหรัฐอเมริกาใช้ชอื่ หนึง่
ในอังกฤษใช้อกี ชือ่ แต่ละชือ่ ดูจะสะท้อนธรรมชาติทมี่ สี องด้านของหนังสือ
เล่มนี้ได้ดี ในด้านหนึ่ง นี่คือเรื่องราววิทยาการด้านการแพทย์อันล�ำ้ หน้า
และความก้าวหน้าล่าสุดด้านสมองที่ไม่เพียงท�ำให้เราต้องทึ่งกับการ
“ชุบชีวิต” ผู้ป่วยในรูปแบบแตกต่างกันไปของคุณหมอ แต่ยังหักล้าง
ความเชือ่ ผิดๆ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องว่าเราจะเพิม่ ศักยภาพสมอง
และใช้ชวี ติ อย่างสุขภาพดีและมีผลิตภาพสูงสุดได้อย่างไร สมชือ่ Neurofitness
ซึ่งเป็นหนึ่งในสองชื่อของหนังสือเล่มนี้
ในอีกด้านหนึ่ง นี่คือเรื่องราววินาทีแห่งความเป็นความตายของ
คนที่มีเลือดมีเนื้อ มีชีวิตอยู่จริง คือวินาทีแห่งการตัดสินใจอันยากล�ำบาก
ของผู้ป่วย ครอบครัว และตัวคุณหมอเอง เพื่อรักษาชีวิต บางครั้งอาจ
ต้องแลกกับบางอย่าง และเมื่อไรที่ตัดสินใจผิดพลาด นั่นไม่ใช่เพียงนรก
บนดินส�ำหรับผู้ป่วย แต่เป็นนรกที่กัดกินใจคุณหมอเองด้วย ในการรักษา
ผู้ป่วยแต่ละราย คุณหมอจะได้บทเรียนบางอย่าง ผู้อ่านอย่างเราก็เช่นกัน
และบทเรียนที่คุณหมอได้จากคนไข้รายสุดท้ายก็ช่างเหมาะเจาะสมชื่อ
Life Lessons from a Brain Surgeon อันเป็นอีกชือ่ หนึง่ ของหนังสือเล่มนี้
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เพราะผู้เขียนคือศัลยแพทย์สมองผู้มีเส้นทางชีวิตโลดโผนไม่
แพ้ละครชีวิตดีๆ เรื่องหนึ่ง และเป็นเจ้าของสมองซึ่งบันดาลให้สิ่งที่
เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ส�ำหรับผู้ป่วยมานักต่อนัก จึงท�ำให้หนังสือ
เล่มนี้มีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจสอดแทรกอยู่มากมาย คงไม่บ่อยที่เราจะได้
ประสบการณ์ราวกับเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดกับศัลยแพทย์สมอง เสมือน
เป็นมนุษย์ย่อส่วนไปยืนอยู่ตรงปลายมีดผ่าตัดท่ามกลางเซลล์สมอง
ทีฉ่ ำ�่ บ้างช�ำ้ บ้าง โหนตัวไปตามสายไฟทีค่ ณ
ุ หมอสอดเข้าไปในสมองผูป้ ว่ ย
และส�ำรวจดูความผิดปกติในซอกมุมลึกเร้นของอวัยวะที่ขึ้นชื่อว่าลี้ลับ
ทีส่ ดุ นีค่ อื ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ ของชีวติ และของวิทยาการ
ด้านการแพทย์ คือเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ที่ท�ำให้เราลุ้นเอาใจช่วย
เพื่อนมนุษย์ไปตลอดทาง
การแปลหนังสือเล่มนี้คงไม่มีทางส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหาก
ปราศจากความช่วยเหลือจากคณะที่ปรึกษาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้แปลขอ
ขอบพระคุณนายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ พันโท นายแพทย์อรรคพัฐ
โกสิยตระกูล แพทย์หญิงรวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี พันโท นายแพทย์
บุญโชติ เคียงกิติวรรณ แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์ และคุณปณต
ไกรโรจนานันท์ เป็นอย่างสูงที่กรุณาช่วยอ่านตรวจทานต้นฉบับและให้
ค�ำแนะน�ำด้านค�ำศัพท์เฉพาะทาง ขอบคุณบรรณาธิการที่ช่วยตรวจแก้
และขัดเกลาต้นฉบับให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณส�ำนักพิมพ์ bookscape ส�ำหรับ
โอกาสและความท้าทายให้ได้ทลายขีดจ�ำกัดของตัวเองไปอีกขั้น และที่
ขาดไม่ได้คือผู้เขียนบทความวิชาการหลายสิบหรืออาจนับร้อยฉบับที่
ผูแ้ ปลได้อา่ นเป็นข้อมูลประกอบการท�ำงานชิน้ นี้ ท�ำให้รซู้ งึ้ ว่าการเผยแพร่
ความรูเ้ ฉพาะสาขาให้คนนอกสาขาเข้าใจได้นนั้ ทรงคุณค่าเพียงใด อย่างไรก็ดี
หากหนังสือเล่มนีย้ งั มีขอ้ ผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ย่อมเป็นความผิด
ของผู้แปลเอง และต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ลลิตา ผลผลา
13 มีนาคม 2564
Rahul Jandial
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แด่ แดเนียลล์ ยอดดวงใจของผม

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเท่านั้น ไม่ได้จัดท�ำขึ้นทดแทนการปรึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ โปรดปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพก่อน
เริ่มโปรแกรมด้านอาหารหรือสุขภาพใดๆ ส�ำนักพิมพ์และผู้เขียนจะไม่รับผิดต่อผลเสียใดๆ ก็ตามที่
เกิดจากข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
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บทน�ำ

ความรูส้ กึ ช่างเหมือนกับอยูใ่ นยุคกลางโดยแท้ งานนีจ้ ะออกแรงกด
ที ล ะน้ อ ยเหมื อ นตอนขั น ปากกาจั บ ชิ้ น งานไม่ ไ ด้ ต้ อ งอาศั ย แรงอั ด
พรวดเดี ย ว ผมจึ ง ใช้ เ ครื่ อ งยึ ด ศี ร ษะกั บ หมุ ด เหล็ ก ขนาดหนึ่ ง นิ้ ว ตรึ ง
กะโหลกไว้กับเตียงผ่าตัด วิธีนี้ท�ำให้ศีรษะของผู้ป่วยยังคงอยู่กับที่แม้เธอ
เริ่มขยับตัว และผมจะได้ไม่พลั้งมือท�ำให้เธอเสียชีวิต
หมุดโลหะสามตัวต้องเจาะผ่านหนังศีรษะ ฝังเข้าไปในกะโหลก
ของเธอ ตัวหนึ่งฝังเข้าทางหน้าผาก อีกสองตัวฝังเข้าทางด้านหลัง
หมุดทัง้ สามตัวติดอยูก่ บั เครือ่ งยึดศีรษะรูปทรงโค้ง ขณะทีผ่ ชู้ ว่ ยคอยประคอง
ศีรษะผู้ป่วยตรงบริเวณล�ำคอ ผมก็ตรึงกะโหลกของเธอไว้ในอุปกรณ์
เหล็กกล้าที่ส่งเสียงดังลั่น เสียงบาดหูจากเครื่องมือโลหะท�ำให้เหล่า
นักศึกษา พยาบาล และแพทย์ในห้องผ่าตัดที่ยืนอยู่ด้านหลังของผมพลัน
ตกอยู่ในความเงียบงัน ขั้นแรกสุดของขั้นตอนนับร้อยๆ ที่ต้องด�ำเนินการ
อย่างราบรื่น รวดเร็ว และไร้ที่ติเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลง
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นัน่ คือจุดเริม่ ต้นการเปิดกะโหลกมนุษย์ทยี่ งั มีชวี ติ ครัง้ แรกของผม
ตอนนัน้ ผมเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านชัน้ ปีทสี่ ามของแผนกประสาทศัลยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซานดิเอโก ผู้ป่วยของผมอยู่ในวัย 30
กลางๆ และเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมื่อสองวันก่อน เธอเล่า
อาการว่าแขนและมือซ้ายของเธออ่อนแรง ใช้งานได้ไม่ถนัดเหมือนปกติ
ผลตรวจเอ็มอาร์ไอเผยให้เห็นความผิดปกติเป็นสีขาวสว่างอยู่ในสมอง
ของเธอ มันคือเนื้องอกขนาดเท่าลูกพีช
หลายครั้งก่อนหน้านั้นผมเคยยืนอยู่ข้างประสาทศัลยแพทย์
อาวุโส คอยช่วยเหลือ สังเกตการณ์ และเรียนรู้ไปด้วย ทว่านี่เป็นครั้งแรก
ที่ผมฉายเดี่ยว
การผ่าตัดสมองนี่ก็แปลก แน่นอนว่าน่าสะพรึงกลัว แต่ก็น่า
เกรงขามด้วย ตรงที่คุณได้เข้าไปในหัวของคนคนหนึ่งจริงๆ มันกระตุ้น
ความรูส้ กึ กดดันระคนตืน่ เต้น ผมไม่อยากพูดให้ฟงั ดูเหมือนตัวเองป่าเถือ่ น
นะครับ แต่ส�ำหรับผม การผ่าตัดสมองคือความเร้าใจ บางคนอาจชอบ
เล่นสกี บางคนอาจชอบปีนเขาหรือเล่นไพ่ ส่วนผมก็ชอบผ่าตัดสมองคน
ความเสีย่ งคือผมอาจเฉือนหลอดเลือดด�ำแล้วท�ำให้สมองส่วนหนึง่
ตาย หรืออาจผ่าผิดจุดเลยเข้าไปไม่ถึงเนื้องอกส่วนใหญ่ หรือกระทั่ง
ทุกอย่างคล้ายด�ำเนินไปด้วยดีระหว่างการผ่าตัด แต่คนไข้กลับตื่นขึ้นมา
แล้วพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิต
ส่วนความหวังและสาเหตุว่าท�ำไมผมจึงลงมือผ่าตัดสมองคือ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ห ญิ ง คนนี้ ที่ เ พิ่ ง แต่ ง งานเมื่ อ สามเดื อ นก่ อ นและยั ง มี ชี วิ ต อี ก
ยาวไกลรออยู่ข้างหน้าได้กลับมามีเรี่ยวแรงและควบคุมมือซ้ายของเธอ
ได้ดีเหมือนใหม่
ถึงแม้ผู้ป่วยรายนี้มีเนื้อเยื่อผิดปกติในสมอง แต่เธอโชคดีมาก
เนื่องจากมันไม่ใช่เนื้องอกร้าย ชีวิตของเธอจึงไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเพราะ
เนื้องอก แค่เสี่ยงอันตรายเพราะผมเท่านั้น แต่ตราบใดที่เนื้องอกนี้ยังอยู่
และเติบโต อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของเธออาจทรุดลงและลุกลามได้
เนือ้ งอกซุกตัวอยูใ่ นส่วนควบคุมการเคลือ่ นไหวของสมองกลีบข้างซีกขวา
14
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ซึ่งเป็นแถบเนื้อเยื่อสมองกว้างครึ่งนิ้ว ยาวเจ็ดนิ้ว ท�ำหน้าที่ส่งสัญญาณ
การเคลื่อนไหวไปยังร่างกายซีกซ้าย เนื้องอกชนิดนี้เรียกว่าเนื้องอกของ
เยื่อหุ้มสมอง หรือเมนินจีโอมา (meningioma) เพราะว่ามันเจริญขึ้นจาก
เยื่อหุ้มสมอง (meninx) สืบเนื่องจากกะโหลกขยายตัวไม่ได้ เนื้องอก
จึงเบียดสมอง ท�ำให้รปู ร่างบิดเบีย้ วทัง้ ทีไ่ ม่ได้แทรกเข้าไปในเนือ้ เยือ่ จริงๆ
แต่กระนั้นแรงดันก็ไปรบกวนสัญญาณไฟฟ้าที่น�ำมาสู่อาการอ่อนแรง
หลังจากเจาะกระดูกใกล้กับกระหม่อมของเธอออกมาเป็นแผ่น
กลมๆ อย่างที่ศัลยแพทย์สมองเรียกกันว่า “เปิดกะโหลก” ผมค่อยๆ ใช้
มีดผ่าตัดเบอร์ 11 เฉือนเยื่อดูราหรือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ซึ่งเป็นเยื่อหุ้ม
บางๆ ลักษณะคล้ายผ้าที่ปกป้องสมองเอาไว้ ผมกรีดแล้วยกเยื่อดูราขึ้น
แต่ไม่ผ่าลึกลงไปกว่านั้น
นั่นไงครับ ผมมองเห็นเนื้องอกก้อนนั้นอยู่บนผิวสมอง สีเหลือง
ขุ่นมัวและเป็นทรงกลมบุบๆ เบี้ยวๆ ตัดกับเลื่อมพรายระยิบระยับของ
เนื้อเยื่อสมองที่สุขภาพดี
ผมเริ่มต้นผ่าเข้าไปตรงใจกลางเนื้องอก คว้านแกนที่เหมือน
ไข่แดงต้มสุกของมันจนกลวงโบ๋ เหลือไว้เพียงขอบที่แข็งกว่า จากนั้น
ก็คอ่ ยๆ เลาะเปลือกของมันออกจากสมองโดยรอบ ท�ำให้เนือ้ งอกยุบตัวลง
นี่ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ ย ากเพราะตรงขอบมี เ ส้ น ใยบางๆ คล้ า ยใยแมงมุ ม
เชื่อมกับเนื้อเยื่อโดยรอบซึ่งอ่อนนุ่มเหมือนพุดดิ้ง ผมบรรจงตัดเส้นใย
เหล่านั้นออกช้าๆ ด้วยกรรไกรปลายโค้งขนาดแปดนิ้ว
หลังจากท�ำแบบนี้อยู่สองชั่วโมงโดยอาศัยก�ำลังขยายของกล้อง
และไฟส่ อ งสว่ า ง เนื้ อ งอกก็ ห ลุ ด ออกมา ผมล้ า งผิ ว ของสมองด้ ว ย
น�้ำปลอดเชื้อ ตรวจดูว่ามีหลอดเลือดรั่วซึมหรือไม่ จากนั้นจึงได้เวลาปิด
กะโหลกโดยย้อนกระบวนการเดิม ผมยึดฝากระดูกเข้ากับกะโหลกส่วน
ที่เหลืออีกครั้งด้วยลวดไทเทเนียมเส้นบางๆ กับแผ่นโลหะเล็กๆ และสกรู
เย็บหนังศีรษะกลับเข้าที่ก่อนถอดเครื่องยึดที่ตรึงศีรษะของเธอให้อยู่นิ่ง
เป็นขั้นสุดท้าย
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สามวันต่อมาเมื่อสมองของเธอหายมึนงงจากการบุกรุกของผม
มือและแขนข้างซ้ายของเธอก็กลับมามีเรี่ยวแรงดังเดิม และผมก็ได้รู้ว่า
ตัวเองอยากเก่งด้านไหน
หลังจากผ่านเวลา 15 ปีกบั การผ่าตัดอีกนับพันๆ ครัง้ การผ่าตัดสมอง
ก็ยังเป็นความเร้าใจหาใดเปรียบ ลูกชายสามคนล้อผมเรื่องที่ต้องไปเรียน
จนถึงเกรด 32 ซึง่ นับว่าเกินจากชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมา 20 ปี แต่นนั่
คือสิ่งที่ต้องท�ำเพื่อจะเป็นศัลยแพทย์สมอง และยังต้องพ่วงปริญญาเอก
สาขาประสาทชีววิทยาด้วยอีกใบ อย่างไรก็ตาม ผมยังรูส้ กึ ราวกับเพิง่ เห็น
ความลี้ลับและศักยภาพของสมองมนุษย์ได้แค่เสี้ยวเดียว มันคือสิ่งที่ผม
หลงใหลไปแล้ว
ทุกวันนีผ้ มไม่เพียงท�ำการผ่าตัดสมอง แต่ยงั สอนนักศึกษาแพทย์
และนักศึกษาปริญญาโทท�ำงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์และวิทยา
มะเร็งที่ห้องปฏิบัติการของผมในซิตีออฟโฮปซึ่งเป็นศูนย์การรักษาและ
วิจัยโรคมะเร็งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ควบคู่ไปด้วย ผมเดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจด้านศัลยศาสตร์ในประเทศต่างๆ เช่น เปรูและยูเครน ผมเขียน
หนังสือวิชาการ 10 เล่มและรายงานกว่า 100 ฉบับเกีย่ วกับการผ่าตัดสมอง
และประสาทวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
และประสาทศัลยแพทย์ใช้กัน
ทว่ามีบางอย่างกัดกินใจผมชนิดทีว่ ชิ าศัลยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
จ�ำนวนมากแค่ไหนก็แก้ไขไม่ได้ มันคือการติดเชื้อทางความคิดที่แพร่
ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับโทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือที่กระตุ้นความรู้สึก
และบางบริษัทที่ขยันชักจูงให้สาธารณชนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทียม
(pseudoscience) อันเรียบง่ายเกินจริงและเรื่องไร้สาระทั้งหลาย
บางทีคุณอาจเคยได้ยินค�ำกล่าวอ้างท�ำนองนี้
• คนบางกลุม่ ถนัดใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวามากกว่า ผมจะ
อธิบายว่าความเชื่อผิดๆ นี้ปั้นแต่งขึ้นมาอย่างไร
16

Neurofitness

• ล�ำไส้คอื สมองทีส่ อง ก็ไม่เชิงครับ จริงอยูท่ สี่ มองส่งเส้นประสาท
ออกไปนอกกะโหลกสูแ่ ทบทุกมิลลิเมตรของร่างกายคุณ รวมถึง
เครื อ ข่ า ยเส้ น ประสาทขนาดใหญ่ ใ นล� ำ ไส้ ที่ ค อยตรวจสอบ
ทางเดินอาหารของคุณด้วย แต่ก็มีผู้ป่วยจ�ำนวนมากผ่านการ
ผ่าตัดล�ำไส้ออกเกือบทั้งหมดด้วยวิธีการหลากหลายแบบแล้ว
ไม่แสดงอาการผิดปกติทางจิตทีอ่ าจเป็นผลกระทบจากการผ่าตัด
ดังกล่าว
• การฝึกสมองเป็นเรือ่ งหลอกลวง ในความเป็นจริงผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระดับแนวหน้าทีม่ หาวิทยาลัยชัน้ น�ำทัว่ โลกยังคงมุง่ ศึกษาผลของ
“เกมฝึกสมอง” ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีฝึกอีกสารพัด
รูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรู้คิด
• การฝึ ก สมาธิ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ารั บ รอง
ไม่จริงครับ การศึกษาทีส่ ะเทือนวงการเมือ่ ไม่นานมานีต้ รวจวัดผล
การสงบจิตใจด้วยวิธกี ำ� หนดลมหายใจเป็นสมาธิโดยตรง และแสดง
ให้เห็นถึงความรูด้ า้ นสรีระทีใ่ ช้ประโยชน์ได้จริงเบือ้ งหลังพิธกี รรม
เก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นวิถีปฏิบัติสมัยใหม่
ที่เคย

ทุกวันนีเ้ ราแยกแยะความจริงจากค�ำกล่าวอ้างลวงโลกได้ยากกว่า

และแนวคิดที่โฆษณาโดยผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวนมากก็อาจขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง
ผมเคยรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ชือ่ หมดใจว่าสมุนไพรหรือการฝึกสมาธิจะรักษาโรค
มะเร็งสมองของพวกเขาให้หายขาด จึงประวิงเวลาเข้ารับการผ่าตัดที่
ช่วยชีวิตพวกเขาได้ ผมเคยพบคนที่อาจไม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ถ้าปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ไม่กี่ข้อที่ช่วยให้สุขภาพประสาทแข็งแรง ผมรู้จัก
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ นชั้ น เรี ย นของตั ว เองที่ คิ ด ว่ า จะท� ำ คะแนนได้ ดี ขึ้ น
ถ้ากินยา “บ�ำรุงสมอง” ทั้งที่ความจริงยานั้นแค่ช่วยให้พวกเขาท�ำงานได้
Rahul Jandial
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นานขึน้ และหนักขึน้ แต่สมองยังคงมีระดับดีเลิศหรือพอใช้เท่าเดิมเหมือน
ตอนไม่ได้กิน
หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผมในการแยกแยะเรื่อง
ไร้สาระออกจากวิทยาศาสตร์สมอง แยกแยะโฆษณาชวนเชื่อออกจาก
ความหวัง ผมอยากช่วยให้คณ
ุ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายและท�ำให้
คุณแน่ใจว่าตนเองหรือคนที่คุณรักจะไม่ต้องลงเอยบนเตียงผ่าตัดของผม
เพือ่ การนีผ้ มจะไม่เอ่ยอ้างถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มารับรองในปัจจุบัน ผมจะไม่ลดทอนความเสี่ยงของการแพทย์ทางเลือก
และไม่อวดอ้างสรรพคุณของการแพทย์แผนตะวันตกแบบดั้งเดิมจน
เกินจริง ความรู้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมจะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้
ในปัจจุบันและสิ่งที่เราหวังว่าจะค้นพบในอนาคต
ความมหัศจรรย์ของสมองไม่จ�ำเป็นต้องอวดอ้างเกินจริงเลย
ระหว่างหูทั้งสองข้างของเรามีเซลล์ประสาทประมาณ 85,000 ล้านเซลล์
นัน่ เป็นเซลล์สมองทีม่ จี ำ� นวนมากพอๆ กับดวงดาวในดาราจักรทางช้างเผือก
เลยทีเดียว เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มจี ดุ เชือ่ มต่อคล้ายเส้นด้ายทีเ่ รียกว่า
จุดประสานประสาทอยูน่ บั พันๆ เพือ่ เชือ่ มต่อกับเซลล์ประสาทอืน่ ๆ ในสมอง
จุดเชือ่ มต่อเหล่านีม้ อี ยูม่ ากกว่า 100 ล้านล้านจุด ซึง่ มากกว่าจ�ำนวนของ
ดาราจักรในเอกภพที่คาดการณ์ไว้นับสิบเท่า ความซับซ้อนของสมองนั้น
มหาศาลและไม่อาจเทียบกับสิ่งใดได้
กระทั่งตอนที่ศัลยแพทย์สมองรู้ว่าวิธีการบางอย่างช่วยบรรเทา
ความทุกข์ทรมานได้ แต่เรามักไม่รวู้ า่ ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ เช่น ผมสามารถ
ฝังขั้วไฟฟ้าลึกลงไปในสมองของคุณเพราะรู้ว่าวิธีนี้ช่วยบรรเทาภาวะ
ซึมเศร้า โรคย�้ำคิดย�้ำท�ำ (โอซีดี) หรือช่วยให้อาการของโรคพาร์กินสัน
ดีขึ้น แต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้อย่างไร ถือเป็นค�ำถามที่ยอดเยี่ยม หากคุณ
รู้ค�ำตอบเมื่อไรช่วยติดต่อผมหน่อยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ศัลยแพทย์สมองรู้แน่แก่ใจคือ สมองของทุกคนฟื้นตัว
กลับมาได้หลังจากเผชิญกับความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บร้ายแรง
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เราได้ประจักษ์หลักฐานทีม่ ชี วี ติ คือผูป้ ว่ ยของเราซึง่ เคยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง การบาดเจ็บ หรือมะเร็งสมอง แล้วฟื้นกลับมาเป็นปกติได้อย่าง
เหลือเชื่อ พวกเขาเรียนรู้เพื่อให้เดินและพูดได้อีกครั้ง ฟื้นฟูทักษะการใช้
กล้ามเนือ้ มัดเล็ก และพัฒนากระบวนการการท�ำงานของสมองด้านความคิด
ความเข้าใจโดยอาศัยเทคนิคทีฝ่ กึ ได้และต้องฝึก ทัง้ ทีโ่ รงพยาบาลและทีบ่ า้ น
ถ้าผู้ป่วยของผมท�ำได้ ท�ำไมคนที่สุขภาพดีจะผลักดันความสามารถด้าน
การรู้คิดให้พุ่งทะยานไม่ได้ล่ะครับ
เพื่อช่วยให้คุณถึงเป้าหมายนั้น ผมจึงบรรจุกลวิธีที่ใช้ได้ในโลก
แห่งความเป็นจริงและผ่านการทดสอบแล้ว พร้อมเคล็ดลับสู่การบรรลุ
สมรรถภาพสูงสุดตัง้ แต่แนวทางทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งสมองเป็นหลักไปจนถึงเรือ่ ง
อาหารการกิน ความคิดสร้างสรรค์ การนอนหลับ ความจ�ำ และอื่นๆ
อีกมากมายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึง่ เหมาะทัง้ กับคนหนุม่ สาว ผูส้ งู อายุ คนที่
สุขภาพดี และผู้ป่วย
ไม่ ต ้ องกังวลครับ ผมไม่ไ ด้จะบอกให้คุณ วางสมาร์ตโฟนลง
อุปกรณ์ต่างๆ จะไม่ไปไหน พวกมันไม่ได้เลวร้ายโดยธรรมชาติ ทั้งหมด
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราใช้งานมันอย่างไร ความจริงแล้วผูป้ ว่ ยของผมมักใช้อปุ กรณ์
เหล่านี้ในระหว่างการบ�ำบัดฟื้นฟูสมอง และผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเรา
สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลมาช่วยให้สมองเฉียบคมและฉับไวอยู่เสมอ
ได้อย่างไร
ในหนังสือเล่มนี้ผมจะพาคุณท่องไปในห้องผ่าตัด ทัวร์รอบโลก
ไปกับภารกิจด้านศัลยศาสตร์ของผม และเข้าไปในแล็บวิจัยของผมเอง
เพือ่ ให้คณ
ุ เห็นว่าการอยูใ่ นแนวหน้าของวิทยาศาสตร์สมองนัน้ เป็นอย่างไร
ผมได้ฝ่าออกไปยังพรมแดนของประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อเผยให้เห็น
ความก้าวหน้าล่าสุดและส�ำคัญที่สุดซึ่งก�ำลังเปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้
เป็นความจริง และแบ่งปันเรือ่ งราวของผูป้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ ทีฟ่ น้ื ตัวได้อย่าง
น่าทึง่
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ได้แก่

แต่ละบทมีตอนพิเศษเหล่านี้รวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งตอน

• จับเท็จเรือ่ งระบบประสาท จะกล่าวถึงความเชือ่ หรือความเข้าใจ
ผิดๆ ที่แพร่หลาย
• ตัวจริงเรื่องระบบประสาท จะดิ่งลึกลงไปอีกเล็กน้อยในเรื่อง
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เจ๋งๆ (ทว่าผิดพลาด) เรื่องราวการค้นพบ
และประวัติความเป็นมา
• ยิมฝึกระบบประสาท จะย่อยวิทยาศาสตร์มาเป็นการปฏิบัติ
เพื่อให้คุณประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง
คุณจะได้พบข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือล่าสุด รวมถึงไม่ตอ้ งท�ำตามหลักการ
ที่ น ่ า เหนื่ อ ยหน่ า ยและเปลื อ งเวลาจึ ง จะเห็ น ผล ในฐานะศั ล ยแพทย์
ทีท่ ำ� งานกับผูป้ ว่ ยทุกวันและในฐานะพ่อผูม้ ลี กู ชายสามคนกับภรรยาผูเ้ ป็น
นักวิทยาศาสตร์ดา้ นโรคมะเร็งทีม่ ตี ารางงานรัดตัว ผมรูด้ วี า่ ชีวติ มักเข้ามา
ขัดขวางความมุ่งมั่นที่สุดของคุณเสมอ
ถ้าให้ผมลิสต์ค�ำแนะน�ำหลังการผ่าตัด 10 ข้อเพื่อมอบแก่ผู้ป่วย
ผมรู้ว่าผู้ป่วยร้อยละ 95 คงไม่ท�ำตามจนครบทุกข้อ ผมจึงชี้ให้พวกเขาดู
ค�ำแนะน�ำสองหรือสามข้อทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ผมจะท�ำอย่างเดียวกันนี้
กับคุณโดยมุ่งเน้นกลวิธีเสริมสร้างสมองที่จะไม่ท�ำให้คุณเสียเวลาเปล่า
ผมรอเวลาที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้มานานนับสิบปี กระทั่งถึง
ช่วงชีวิตที่ตนเองไม่ใช่มือใหม่อีกแล้ว แต่ก็ยังห่างไกลจากวัยเกษียณ
ผมหวังว่าคุณจะรู้สึกคุ้มค่าที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ
ราหุล
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