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Surrounding (รามา 360 องศา)       ร่วมรำาลึกพระเกียรติคุณร่วมกัน “24 กันยายน วันมหิดล”

Beauty-Full (ทำ อย่างไรให้ดูดี)          ปรับสภาพผิวหน้าอย่างไรให้เหมาะสม

Believe it or not? (จริงหรือไม่...ใช่หรือเปล่า?)         กินผงชูรสมากทำาให้ผมร่วง จริงหรือไม่?

Healthy Eating (กินได้ กินดี)          อาหารจานเดียว...กินอย่างไรให้สุขภาพดี

One Day Off (พักผ่อนหย่อนใจ)          “เที่ยว ท่อง ล่องเรือทั่วกรุงฯ”

i-Style (สบาย สบาย สไตล์...ใหม่)         “ชั่ง-อ้วน”? 2 เรื่องควรรู้ สร้างเสริมสุขภาพ

Behind the Scene (เรื่องเล่าจากหมอ)          [50/50] เหนื่อยไหม?...สิ่งที่เธอทำาอยู่   

Varieties Corner (วันดีดี)       หลากความเข้าใจผิดด้านโภชนาการกับการลดน้ำาหนัก

Easy Living (ธรรมะคิดดี)         กระจกใจ...ใสหรือมัว?

Giving and Sharing (คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด)         เสี้ยวชีวิตแม่ ที่ต่อลมหายใจลูก

Research Inspiration (เส้นทางนักวิจัย)        ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

Education Talk (เปิดห้องการศึกษา) ร้อยดวงใจกุมารรามาธิบดี สดุดีสี่คุณครู

Rama Today (วันนี้ที่รามา) “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” 

ครูพยาบาลผู้เบิกทางในวิชาชีพคนสำาคัญ

กับบ้านหลังใหม่และความช่วยเหลือของรามาฯ

Health Station (สถานีสุขภาพ)          ไขข้อข้องใจกับโรคช็อกโกแลตซีส

   ฉบับนี้ต้อนรับหน้าฝน ด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายอีกเช่นเคยนะคะ 

   เนือ่งจากเปน็ฉบบัท่ีอยูใ่นชว่งวนัมหดิล จึงขอยกประวติัและพระราชดำารัส
   ของสมเด็จพระราชบิดา มาให้พวกเราได้อ่านกันในคอลัมน์ surrounding   
ตามตอ่ดว้ยสาระนา่รูเ้กีย่วกบัโรคตา่งๆ เชน่เคย ฉบบันีเ้รามาไขขอ้ขอ้งใจกบัโรคชอ็กโกแลตซสี ตาม
ติดด้วยคอลัมน์เอาใจคุณผู้หญิง “ปรับสภาพผิวหน้าอย่างไรให้เหมาะสม” แต่คุณผู้ชายก็อ่านได้นะคะ

 ในคอลัมน์ “อาหารจานเดียว .. กินอย่างไรให้สุขภาพดี”  เรามีเมนูอาหารดีดีมาฝาก แต่
จะเป็นเมนูอะไรนั้น พลิกเลย....ส่วนคอลัมน์  i-style ก็มาประเดิมด้วยบทความ “ชั่ง-อ้วน” 2 เรื่อง
ที่เราควรรู้ ..” ยังไม่หมดนะคะ คอลัมน์ believe it or not? จริงหรือไม่ที่เขาว่ากันว่า “กินผงชูรส
มากทำาให้ผมร่วง” เรามีคำาตอบจากคุณหมอมาฝากค่ะ 

 และพลาดไมไ่ดก้บับทความทีส่ะทอ้นชวีติการทำางานของหมอ ใน behind the scene เร่ือง 
“(50/50) เหนือ่ยไหม? .. สิง่ทีเ่ธอทำาอยู่” บทความในคอลัมนธ์รรมะคดิดีเร่ือง “กระจกใจ...ใสหรอื
มัว?” เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยเตือนสติเราเป็นอย่างดี  

 มีเรื่องราวดีดีที่ผู้เป็นแม่ได้ให้กับลูกใน giving and sharing มาฝากเช่นเคย .. เรื่องราวบน
เสน้ทางการเปน็นกัวจิยัทีป่ระสบความสำาเรจ็และมคีวามสขุของ ศ.ดร.สมจติ หนุเจริญกุล ซึง่จะเปน็
แรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นหลังได้อย่างดี .. งาน “ร้อยดวงใจกุมารรามาธิบดี สดุดีสี่คุณครู” ซึ่ง
จะเล่าถึงบรรยากาศในงานที่ทั้งน่ารักและอบอุ่นชวนให้ท้ังยิ้มและซาบซ้ึงไปพร้อมๆ กัน .. “สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” บ้านหลังใหม่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง รวมทั้งความช่วยเหลือ
ที่รามาธิบดีมีให้เสมอมา .. และสุดท้ายคอลัมน์ one day off จะนำาท่านไปเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ โดย
อ้างอิงจากท่าเรือต่างๆ .. พลาดไม่ได้เลยนะคะ .. 

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ @ Rama



ร่วมรำ�ลึกพระเกียรติคุณร่วมกัน
“ 24 กันย�ยน วันมหิดล ”

“กาลเวลา”..ย่อมผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป
แต่สิ่งสำาคัญก็คือ “จะทำาอย่างไร..ให้กาลเวลาที่ผ่านไป”

“ไม่สูญเปล่า”

ใจความหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยคอันสำาคัญที่ชาววงการแพทย์ไทยคุ้นหูและรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือ

“ I do not want you to be only a doctor,
but I also want you to be a man.”

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้น
แต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย”

 ประโยคดังกล่าวเป็นพระราชดำารัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
หรอื พระราชบิดาแหง่วงการแพทยไ์ทย คำากลา่วนีเ้ป็นเสมือนเครือ่งเตือนสตใิหผู้ท้ีก่ำาลงัเรยีนแพทยห์รือเรยีนจบ
เป็นแพทย์เต็มตัวแล้ว ได้ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราจะดูแลคนไข้คนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการรักษาโรคแต่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมถึงการดูแลคนไข้ทั้งกายและใจอีกด้วย ซึ่งการเป็นแพทย์นั้นต้องไม่เอาเปรียบคนไข้ แต่
ต้องยึดถือประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก ดูแลเขาด้วยความตั้งใจจริง เปรียบคนไข้เหมือนกับญาติของเราคนหนึ่ง 
การเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน

 ดังนั้นวันที่ 24 กันยายนของทุกปีจึงเป็น “วันแห่งพระราชบิดาของวงการแพทย์ไทย” วันที่ทุกคนจะ
ไดร้ะลกึถงึสมเดจ็พระราชบิดา ผูท้ีท่รงมีคุณปูการอยา่งหาทีส่ดุมิไดต้อ่วงการสาธารณสขุไทย จงึไดม้กีารประกาศ
ให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล”

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิ เครือวิทย์ แพทย์ทางด้านศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ไดใ้หเ้กียรตริวบรวมพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 
พระบรมราชนก ผู้ซึ่งอุทิศตนให้กับวงการแพทย์ไทยและการสาธารณสุขมาโดยตลอดอย่างมิเคยลดละ ดังนี้

 จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก1,2 ทรงมีพระนามตามที่จารึก
ในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรางกูร 
สมบูรณ์เบญจพรศิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ์ ลักษณะวิจิตรพิสิษฐ์บุรุษย์ 
ชนุดมรัตน์พัฒนศักดิ์ อรรควรราชกุมาร”

Surrounding
กองบรรณาธิการ



 ชาวไทยในอดีตและปัจจุบันคุ้นเคยเรียกพระองค์ท่าน
ว่า “สมเด็จพระราชบิดา” พระองค์เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2472 ในขณะทรงมีพระชนมายุ 37 พรรษาเศษ  
        
 ในป ีพ.ศ.2493 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชและพยาบาล 
ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปของสมเด็จพระราชบิดา 
ประดิษฐานเด่นสง่าไว้กลางโรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์
ของสมเด็จพระราชบิดา เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493    
ในวันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกันคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชและพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล รวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมรูปสมเด็จ
พระราชบิดา เป็นการถวายสักการะและแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน
 

 ต่อมา ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้ “วันที่ 24 กันยายน” เป็น “วันมหิดล” ตั้งแต่นั้นมา และ
จัดให้ “วันมหิดล” ได้มีกิจกรรมพิธีต่างๆ ขยายไปทั่วประเทศ
        
 สมเด็จพระราชบิดา ได้ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย รวม
ทัง้กองทพัเรอื และการประมง เปน็ตน้ พระองค์ได้รับการถวายพระสมญัญาภไิธยจากแพทยแ์ละปวงชนชาวไทย
ว่า “พระบิดาแหง่การแพทยแ์ผนปจัจบุนัและการสาธารณสขุของไทย” (The Father of Modern Medicine 
and Public Health of Thailand) 

 ในปี พ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานนาม “รามาธิบดี ” เป็น
ชื่อคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ และในปี พ.ศ.2512 ได้พระราชทานชื่อใหม่ของ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(University of Medical Sciences)” ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)” ดั่งส่วนหนึ่งของ
เพลงประจำามหาวิทยาลัยที่ว่า 

 “มหดิลคอืพระนาม ปิน่สยามพระราชบดิา ทีโ่ปรดเกลา้พระราชทานมา เปน็ช่ือมหาวทิยาลัย………”  

 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โครงการรามาธิบดี-บางพลี) จะ
มีอนุสาวรีย์พระบรมรูปของทั้งสมเด็จพระราชบิดา และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระมารดาแห่ง
การพยาบาลของไทย) ประดษิฐานคูกั่นดัง่ทีพ่วกเรารอคอยไวเ้ปน็ทีเ่คารพสักการะของชาวรามาธบิดี ชาวมหดิล 
ตลอดจนผู้ป่วยและประชาชนทุกหมู่เหล่า 
             
 เพือ่เป็นการแสดงการเชดิชพูระเกยีรตคิณุและพระกรณยีกจิของพระองคท์า่นเนือ่งใน “วนัมหดิล”  จงึ
ได้รวบรวมส่วนหนึ่งของพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา ซึ่งเป็นอมตะวาจานิรันดร์ มาให้ท่านผู้อ่านได้รับ
ทราบ เพื่อให้สติ เตือนใจ ดังต่อไปนี้

“ I do not want you to be only a doctor, 
but I also want you to be a man.” 

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้น 
แต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย”

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์

และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง 
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”

“ True success is not in the learning, but in its 
application to the benefit of mankind.”  

 “ ความสำาเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการ
นำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ”

“ การที่จะได้รับความไว้ใจของคนไข้
ขอท่านถือสุภาษิตว่า ใจเขาใจเรา

ท่านคงจะคิดได้ว่าท่านอยากได้ความสบายแก่ท่านอย่างไร 
ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น ความตั้งใจ
จริงเป็นยาประเสริฐ ได้ผลคือความเชื่อ และเมื่อคนไข้เชื่อ

ท่านแล้วเขาจะทำาตามทุกอย่าง ”

“ ความสำาเร็จของการศึกษาที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การมีความรู้มาก แต่ขึ้นอยู่กับการนำาเอาความรู้นั้น

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้มากเพียงไร ” 

“ ความลับของคนไข้นั้น
คือ ความรักคนไข้ ”

“ อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติแพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำารวย
แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำารวยก็ควรเป็นอย่างอื่น
ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์นั้นจำาต้องยึดมั่นในอุดมคติ

เมตตากรุณาคุณ ”

“ ฉันไม่ต้องการจะให้พวกเธอมีความรู้เพียงอย่างเดียว 
ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแล้วด้วย   

หมายความว่า ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นทั้งนายแพทย์
และเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมและศีลธรรมอันดีด้วย 

จึงสามารถทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ”

 ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ พวกเรา

จึงควรสืบสานพระปณิธานแห่งพระองค์ท่านให้ยั่งยืน

ตลอดไป อยา่งนอ้ยถา้ชาวรามาธบิดทีกุคนพดูจาและชว่ย

เหลือผู้ป่วยและประชาชน ดุจดังญาติมิตรนึกถึงใจเขาใจ

เรา ดั่งคำาที่ว่า “อัตตานัง อุปมัง กเร” ก็จะเป็นก้าวใหม่

ของ  “รามาธิบดียิ้มแย้ม” (Ramathibodi Hospital of 

Smile) ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1.    ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหาร (พระยศจอมพลเรือ 

       ถวายแด่นายนาวาเอกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก), เล่ม 115, 

       ตอน 4 ข, 2 มีนาคม พ.ศ.2541, หน้า 1

2.    กองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระยศจอมพลเรือแด่สมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

       พ.ศ. 2541(1)



อาหารจานเดียว...

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่

กินอย่างไรให้สุขภาพดี
 อาหารจานเดียวควรประกอบด้วยสารอาหารท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในหนึ่งจานโดยมี
สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 50 ไขมันร้อยละ 30 และโปรตีนร้อยละ 20 สำาหรับพลังงานที่ได้รับจาก
อาหารแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน โดยอาหารไขมันให้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรต
หรือโปรตีน ในปริมาณที่เท่ากันดังนี้

 การบริโภคอาหารจานเดียว ควรคำานึงถึงหลักสมดุล พลังงาน และเป้าหมายในการควบคุมน้ำาหนัก 
วา่ตอ้งการใหน้้ำาหนกัคงท่ี เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงเขา้สูเ่กณฑป์กติ การเลอืกบรโิภคอาหารจานเดียว ควรพจิารณา
พลังงานที่ได้รับ โดยเฉพาะพลังงานจากไขมันให้เหมาะสมกับที่ควรได้รับต่อวัน หากบริโภคอาหารที่มีไขมัน
สงูในมือ้ใด ควรเพิม่กจิกรรมการเคลือ่นไหวออกแรงหรือออกกำาลังกายและเลือกบริโภคอาหารท่ีมไีขมนันอ้ย
ลงในมื้อถัดไป

 การบริโภคอาหารชนิดเดียวกัน อาจให้พลังงานต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านว่าเน้นส่วนประกอบใด 
มีวิธีการปรุงอย่างไร และยังขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วย การเติมเครื่องปรุงของท่านยิ่งมาก ก็จะทำาให้ท่านได้
รับพลังงานเพิ่มข้ึน ดังน้ัน หากเลือกอาหารจานเดียวอย่างเหมาะสม นอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการ
แล้ว ยังช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสะดวกในการบริโภคอีกด้วย

ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่
โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่

คุณค่าอาหารทางโภชนาการ ปริมาณ 1 ที่ (200 กรัม)

เครื่องปรุง

วิธีทำ 

วิธีทำ น้ำ จิ้ม

หมูเนื้อแดงต้ม (หั่นเป็นเส้นยาว)  30 กรัม
หมูยอ (หั่นเป็นเส้นยาว)   30 กรัม
ปูอัด     60 กรัม
แตงร้านปอกเปลือกหั่นเส้นยาว  30 กรัม
ผักกาดหอม (เด็ดใบ)   10 กรัม
ผักชีฝรั่ง (เด็ดเป็นใบยาว)   20 กรัม
โหระพา (เด็ดใบ)    10 กรัม
ใบสะระแหน่ (เด็ดใบ)   10 กรัม
แครอทปอกเปลือกขูดฝอย  20 กรัม
แผ่นก๋วยเตี๋ยว            180 กรัม

1. นึ่งแผ่นก๋วยเตี๋ยวให้ร้อนประมาณ 10 นาที ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น
2. นำาถุงพลาสติกขนาดใหญ่กว่าแผ่นก๋วยเตี๋ยว มาตัดขอบออกเป็นแผ่นใหญ่คลี่วางลงบน

ภาชนะที่สะอาด
3. นำาแผ่นก๋วยเต๋ียววางลงบนแผ่นพลาสติก วางผักกาดหอม ใบโหระพา ใบสะระแหน่ 

แครอท แตงร้าน หมูต้ม หมูยอ ปูอัด บนแผ่นก๋วยเตี๋ยวให้เหลือริมแป้งไว้ประมาณด้าน
ละ 2 นิ้ว ค่อยๆ ม้วนให้แน่น (ห่อแบบข้าวห่อสาหร่าย) ใช้มีดตัดตามขวางให้พอดีคำา รับ
ประทานกับน้ำาจิ้ม

1. น้ำาส้มสายชู น้ำาตาลทราย เกลือ ตั้งไฟเคี่ยวให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน พักไว้ให้เย็น
2. ใส่พริกขี้หนู กระเทียม ใบสะระแหน่ น้ำาเชื่อมที่เคี่ยวไว้แล้ว นำามาปั่นรวมกันจนละเอียด 

ชิมรสชาติ

พลังงาน   193  กิโลแคลอรี่
โปรตีน          9   กรัม
ไขมัน           5   กรัม
คาร์โบไฮเดรต     28   กรัม ขอบคุณรูปภาพจาก

http://workdeena.blogspot.com201108noodle.html

เมนูอาหาร 
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน (สำ หรับ 2 ที่)

ฉบับนี้มี..

มาฝาก..

Healthy
Eating คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



มารู้จัก กันก่อนผงชูรส
 ผงชูรส มีสารสำาคัญคือ โมโนโซเดียมกลูตาเมท หรือที่ย่อกันว่า MSG ซึ่ง
ประกอบด้วยโซเดียมและกรดกลูตามิก โซเดียมคือเกลือ ส่วนกรดกลูตามิกคือกรด
อะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีน กรดกลูตามิกเป็นแหล่งพลังงานให้
แกร่า่งกาย ทำาให้รา่งกายสรา้งกรดอะมโินจำาเปน็ตัวอืน่ และยังเปน็สว่นประกอบของ
สารกลตูาไธโอนอกีดว้ย องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้จัดให ้MSG เปน็สาร
ที่ปลอดภัย หรือที่เรียกว่า Generally Recognized as Safe (GRAS)

 มีการรายงานผลของ MSG ต่อร่างกายในวารสารทางการแพทย์ตั้งแต่ 40 
กว่าปีมาแล้ว โดยพบในผู้ที่รับประทานอาหารจีนและเกิดอาการชาท่ีแขน คอ และ
หลงั รว่มกบัอาการกลา้มเนือ้ออ่นแรง ใจสัน่ แนน่หนา้อก หนา้แดง และเปน็ลม ซึง่เปน็
อาการทีรู่ส้กึไมส่บายชัว่ขณะหนึง่ ซ่ึงเกดิข้ึนในบางคนเท่านัน้ โดยกลุ่มอาการดังกล่าว
เรียกว่า Chinese restaurant syndrome หรืออีกชื่อหนึ่งคือ MSG symptom 
complex นอกจากนีย้งัมรีายงานวา่ อาจจะมกีารกระตุ้นใหโ้รคหอบหดืและไมเกรน
กำาเริบได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะ MSG หรือไม่ เพราะใน
อาหารมีส่วนประกอบหลายชนิด อีกท้ังข้อมูลจากการทดลองอย่างรอบคอบแบบไม่
ให้ผู้ทดลองและผู้ถูกทดลองทราบ ผลปรากฏว่าผู้ท่ีเคยอ้างว่าเกิดอาการท่ีกล่าวข้าง
ต้น กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึ้นเลย เมื่อรับประทาน MSG ดังนั้นอาการดังกล่าวที่
เคยมีรายงานนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้เกี่ยวกับ MSG

กิน

คำาตอบคือ... ไม่จริง นะคร๊าบบบบบบบ

จริงหรือไม่
ผมร่วงทำาให้

มากผงชูรส

?
 สำาหรับเรื่องผมร่วงยังไม่พบว่ามีรายงานในวารสารทางการแพทย์ หรือแม้แต่ข้อมูล
จากองคก์ารอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา ตวัอยา่งทีเ่จอไดบ้อ่ยๆ คอืคนทีผ่มบางหรอืเปน็โรค
ผมรว่งมักจะพยายามหาสาเหตหุรอืคำาอธบิายตา่งๆ นานา วา่ทำาไมถงึผมบาง แลว้กม็กัจะนำา
เรื่องมาผูกกับอาหารการกิน และการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ทั้งๆ ที่จริงแล้วเกิดจากความผิด
ปกตขิองหนงัศรีษะและเสน้ผมเอง หลายครัง้ทีผ่มเจอคนไขม้าปรกึษาเรือ่งผมบางแลว้บอกวา่ 
ลองหลีกเลี่ยง MSG แล้ว แต่ผมก็ยังร่วงอยู่ คำาตอบนี้ก็พอจะยืนยันได้ว่า MSG กับผมร่วงไม่
เกี่ยวกัน  ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ ผมคิดว่า MSG กับผมร่วงน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่ถูก
บอกกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่าครับ

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ.นพ.วาสนภ วชิรมน  
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 หลายคนมักสงสัยว่าสารตัวดังกล่าวนี้คืออะไร มีวิธีการใช้อย่างไร แล้วสามารถปรับสภาพผิวหน้าได้
อย่างไรให้เหมาะกับสภาพผิวของตนเอง ควรมีการเตรียมตัว และควรทราบถึงผลของการปรับสภาพผิวหน้า
กันอย่างไรบ้าง

สาร “เอเอชเอ”

 การปรับสภาพผิวหน้า เป็นการใช้น้ำายาที่มีสารเอเอชเอ ซึ่งสกัดจากผลไม้ทาลงไปท่ีผิวบริเวณท่ี
ตอ้งการจะปรบัสภาพในระยะเวลาท่ีเหมาะสมแลว้ลา้งออก เพือ่ใหผ้วิหนงันุม่นวลและออ่นเยาวข์ึน้ สารทีส่กัด
นี้จะไม่ระคายเคืองและไม่ทำาให้ผิวบริเวณนั้นบางหรือหลุดลอกออกเป็นแผ่นเหมือนการทำา Baby Face

 ซึง่ผลของการปรับสภาพผวิ ชว่ยกระชบัรูขมุขนใหเ้ล็กลงและใชรั้กษาสิวเส้ียนได้ ทัง้ยงัสามารถใช้
ปรับสภาพผิวที่เสื่อมสภาพ หมองคล้ำา โดยเฉพาะผิวที่หยาบกร้านต่อแสงแดดมานาน ช่วยขจัดรอยเหี่ยวย่น
เล็กๆ บนใบหน้า ช่วยให้ฝ้า กระ จุดด่างดำาบนใบหน้าจางลง ทำาให้สีผิวดูกลมกลืนมากขึ้น ช่วยให้ผิวหนังนุ่ม
ใส ดูอ่อนเยาว์ขึ้น และยังทำาให้แผลเป็น รวมทั้งรอยด่างดำาที่เกิดจากสิวตื้นขึ้นได้

 จำ นวนคร้ังของการปรับสภาพผวิทีส่ามารถทำ ได ้ตอ้งอธบิายวา่ การปรบัสภาพผวิ หากทำาโดยถกู
ต้อง ก็สามารถทำาได้โดยไม่จำากัดจำานวนครั้ง  ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นผลที่สะสมจากการทำาแต่ละครั้ง  ดังนั้น ใน
ช่วงแรกของการปรับสภาพผิวจะต้องทำาทุก 1-2 สัปดาห์ ประมาณ 5-6 ครั้ง หลังจากนั้นอาจทำาห่างกันออก
ไปเป็นเดือนละ 1-2 ครั้ง

การปรับสภาพผิวหน้าคืออะไร

AHA
ปรับสภาพผิวหน้า อย่างไรให้เหมาะสม

 ผู้ที่ต้องการปรับสภาพผิว จึงควรมีการเตรียมตัวสำาหรับการปรับสภาพผิว โดยคืนก่อนและ 1 วันหลัง
จากปรับสภาพผิวหน้า ควรงดยาทาทุกชนิด เช่น ยารักษาสิว ยาทาฝ้า ยาเอเอชเอ หากพบว่าไม่มีปัญหาอะไร ก็
สามารถกลับไปใช้ยาต่างๆ ได้ตามปกติ  

 ส่วนผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับสภาพผิว พบว่า ในขณะที่ทำาอาจรู้สึกยิบๆ เล็กน้อย ซึ่งเป็นเพียงชั่วครู่ 
แลว้จะหายไปเอง หลงัการปรบัสภาพ ผวิหนงัมกัเปน็ปกต ิและสามารถแตง่หนา้ได ้ยกเวน้บางกรณอีาจมผีวิหนงั
ลอกเป็นขุยเล็กน้อย ซึ่งจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ด้วยการทาครีมบำารุงผิว

 การดูแลผิวหนังหลังการปรับสภาพผิว ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆ หลังทำาการปรับสภาพผิว เพื่อให้
ผลการรกัษาดขีึน้ เนือ่งจากแสงแดดอาจทำาใหผิ้วแสบระคายและดำาคล้ำา แตก็่ไม่ใช่ว่าจะถกูแดดไมไ่ดเ้ลย อยา่งไร
ก็ตาม ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าแสงแดดเป็นตัวการสำาคัญที่ทำาให้ผิวหนังหมดสภาพเร็วขึ้น เกิดรอยเหี่ยวย่น เกิด
ฝ้า กระ รวมทั้งมะเร็งของผิวหนัง  

 ดังนั้นการใช้ยากันแดด ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นประจำา จึงเป็นสิ่งจำาเป็นไม่ว่าจะได้รับ
การรักษา โดยการปรับสภาพผิวหรือไม่ โดยทาบริเวณหน้า และส่วนของผิวหนังที่ต้องสัมผัสกับ
แสงแดดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนออกจากบ้าน

 ขอ้มลูสำ คญัอกีประการคอื ขัน้ตอนภายหลงัจากการไดร้บัการรกัษาผวิหนา้ จะทำาให้
รู้สึกว่าผิวหน้า  ค่อยๆ เนียนเรียบ สดใสขึ้น ริ้วรอยและจุดด่างดำาจะค่อยๆ ดีขึ้น สำาหรับคนที่มี
ปัญหาผิวหน้ามาก ก็สามารถมีผิวที่ดีได้หลังรับการรักษา แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษามาก
ขึ้น

 หากไมแ่นใ่จในขัน้ตอนการปรับสภาพผวิ ควรปรกึษาแพทยผ์วิหนังก่อนจะเริม่ทำาการ
ใดๆ บนผิวหน้า เพราะผิวหน้าเป็นส่วนที่อ่อนนุ่ม จึงควรให้ความสำาคัญเป็นอย่างดี
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 หมายถึง ถุงน้ำา ช็อกโกแลตซีส จึงเป็นอาการแสดงหน่ึงของโรคเย่ือบุโพรงมดลูก
เจรญิผิดที ่โดยตัวโรคไปเกดิขึน้ทีรั่งไขใ่นลักษณะของถุงน้ำา ท่ีเราเรียกวา่ ชอ็กโกแลตซสี 
เพราะลักษณะของถุงน้ำาในโรคนี้ ภายในมีของเหลวที่มีลักษณะคล้ายกับช็อกโกแลต

 โดยปกติแล้วเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกจะเจริญเติบโตภายในโพรงมดลูก แต่ถ้ามีการเจริญของเยื่อบุโพรงมดลูกผิดที่จะทำาให้
เกิดอาการ ซึ่งอาการแสดงของโรคนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่พบภายนอกมดลูก เป็นชนิดที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มักพบบริเวณ
อุ้งเชิงกราน ได้แก่ รังไข่ ท่อนำาไข่ เยื่อบุช่องท้อง รวมถึงอวัยวะใกล้เคียง เช่น กระเพาะปัสสาวะ และลำาไส้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบ
ได้ที่ ท่อไต ลำาไส้เล็ก ปอด สมอง และบริเวณผิวหนัง หรือแผลผ่าตัด เป็นต้น อีกชนิดพบได้ในกล้ามเนื้อมดลูก อันเกิดจากเซลล์เยื่อ
บโุพรงมดลกูไปเจรญิแทรกอยูใ่นกลา้มเนือ้มดลกู ทำาใหม้อีาการปวดประจำาเดือนและตรวจพบวา่มดลูกมขีนาดโตขึน้ โดยทัว่ไปโรค
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จะหมายถึง ชนิดที่พบภายนอกมดลูก

	 หลายคนคงเคยได้ยินช่ือของโรคช็อกโกแลต
ซีส	หรือโรคที่ทางการแพทย์เรียกว่า	โรคเยื่อบุโพรง
มดลูกเจริญผิดท่ี	 ซ่ึงหมายถึง	 โรคท่ีมีภาวะการ
เจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่	

ลักษณะอาการ

ช็อกโกแลตซีส และคำ ว่า ซีส

 กลุม่เสีย่งทีมี่โอกาสเป็นโรคนีส้งูจะสมัพนัธกั์บการมีประจำาเดอืน พบวา่สตรทีีเ่ริม่มีประจำาเดอืนคร้ังแรกกอ่นเพือ่นๆ สตรทีี่
เข้าสู่ภาวะวัยหมดประจำาเดือน(วยัทอง) ชา้กวา่ปกติ สตรทีี่มปีระจำาเดือนออกมากและออกนานหลายวัน สตรีทีร่อบเดอืนมาถีห่รือ
ระยะห่างระหว่างที่เป็นประจำาเดือนแต่ละรอบสั้น สตรีที่มีแม่ พี่สาว หรือน้องสาวเป็นโรคนี้ และสตรีที่มีลูกคนแรกตอนอายุมาก ก็
จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าสตรีที่ดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟมากๆ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยื่อบุ
โพรงมดลูกเจริญผิดที่สูงขึ้น

 สำาหรับอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นถุงน้ำาช็อกโกแลต ได้แก่ อาการปวดประจำาเดือน ซึ่งเป็นอาการส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์ 
นอกจากนี้อาจมีอาการปวดท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง (มีอาการปวดท้องน้อยนานกว่า 6 เดือน) มีบุตรยาก 
ในบางคนคลำาไดก้้อนทีท่อ้งนอ้ย หรอืบางคนอาจมีอาการเลอืดออกผดิปกตจิากช่องคลอด สว่นนอ้ยอาจมอีาการอืน่ๆ ทีส่มัพนัธก์บั
ตำาแหน่งของโรค เช่น มีก้อนโตขึ้นและปวดในช่วงที่เป็นประจำาเดือน หรือมีอาการไอเป็นเลือดในช่วงเป็นประจำาเดือน เนื่องจากมี
เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญที่ปอด เป็นต้น

 แลว้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่อาการปวดประจำาเดอืนนัน้ เป็นอาการปวดประจำาเดอืนตามปกตทิีผู่ห้ญงิเปน็กนั หรอืเปน็จากภาวะ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ในเรื่องนี้แนะนำาให้ดูที่อายุ และลักษณะอาการปวดประจำาเดือนที่เป็น ถ้าอายุยังไม่มากแล้วมีอาการ
ปวดท้องน้อยเวลามีประจำาเดือน โดยเริ่มมีอาการปวดประจำาเดือนตั้งแต่เริ่มเป็นประจำาเดือนครั้งแรก อาการปวดเป็นเท่าๆ เดิม 
ไม่ได้ปวดรุนแรงขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาการปวดประจำาเดือนธรรมดา แต่ถ้าอายุมากขึ้น แล้วอยู่ๆ มาเริ่มมีอาการปวดประจำาเดือน 
หรอือาการปวดประจำาเดอืนเปน็มากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ เดิมมอีาการปวดประจำาเดอืนไม่มาก พอทนได้ หรือทานเพยีงยาพาราเซตามอล
ก็หาย แต่ต่อมาอาการปวดประจำาเดือนเป็นมากขึ้น ต้องทานยาแก้ปวดปริมาณมากขึ้น หรือต้องทานยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงขึ้น มี
อาการปวดจนต้องหยุดเรียน หยุดงาน หรือปวดจนรบกวนชีวิตประจำาวัน หรือบางคนถึงขั้นต้องไปฉีดยาแก้ปวดที่คลินิกหรือโรง
พยาบาล อาการดังกล่าวค่อนข้างบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 สำาหรับสาเหตุของการเกิดถุงน้ำาช็อกโกแลต เชื่อว่าเกิดจากการที่เลือดระดู หรือประจำาเดือนมีการไหลย้อนกลับเข้าไปใน
อุ้งเชิงกราน ผ่านทางท่อนำาไข่ ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาผู้หญิงมีประจำาเดือน นอกจากเลือดประจำาเดือนจะไหลออกมาทางช่องคลอด
แล้ว จะมีเลือดบางส่วนไหลผ่านท่อนำาไข่เข้าไปในอุ้งเชิงกราน โดยเลือดประจำาเดือนนี้จะมีเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ ซ่ึงโดยปกติ
แล้วร่างกายคนเราจะมีกลไกในการกำาจัดเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้ แต่ในผู้หญิงบางคนมีความผิดปกติของกลไกในการกำาจัด
เซลล์เหล่านี้ ทำาให้เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดออกมานั้น ไปฝั่งตัวตามจุดต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน รวมถึงรังไข่ และเจริญเติบโตจน
ทำาใหเ้กิดถงุน้ำาขึน้ เวลาทีเ่รามีประจำาเดอืน เซลลข์องเยือ่บุโพรงมดลกูทีอ่ยูใ่นถงุน้ำาก็จะมีเลอืดออกเขา้ไปในถงุน้ำานัน้ดว้ย เมือ่เวลา
ผ่านไป น้ำาซึ่งเป็นส่วนประกอบในถุงเลือดนั้นจะถูกดูดซึมกลับทำาให้เลือดในถุงมีลักษณะเข้มขึ้น และเมื่อค้างอยู่นานๆ ก็จะกลาย
เป็นสีน้ำาตาล มีลักษณะเหมือนช็อกโกแลต เราจึงเรียกว่า ถุงน้ำาช็อกโกแลต หรือ ช็อกโกแลตซีส
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 ในกรณีท่ีสงสัยว่าเป็นโรคน้ี แนะนำาให้พบสูตินรีแพทย์ ซ่ึงแพทย์จะทำาการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจภายใน กรณีท่ี
สงสัยว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีส แพทย์จะทำาการตรวจอัลตราซาวด์ หรือตรวจพิเศษอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงการตรวจอัลตราซาวด์
นั้นอาจทำาการตรวจทางหน้าท้อง หรือตรวจทางช่องคลอด ซึ่งแพทย์จะเลือกตรวจตามความเหมาะสม แต่สำาหรับการวินิจฉัยท่ี
แน่นอนที่สุดคือ การส่องกล้องเข้าไปในช่องท้อง ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ เอามาตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งการตรวจโดยวิธีส่อง
กล้องนี้ไม่จำาเป็นต้องทำาในผู้ป่วยทุกคน แพทย์จะทำาเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสม

 การรักษาโรคนี้ หลักๆ มี 3 วิธี คือ การใช้ยา การผ่าตัด หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน โดยวิธีการรักษาจะคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ของผู้ป่วย ได้แก่ อาการของผู้ป่วย อายุ ความต้องการมีบุตร และความรุนแรงของโรค โดยการรักษาแบบใช้ยามีทั้งการยาในกลุ่ม
ที่มีฮอร์โมน และไม่มีฮอร์โมน ส่วนการผ่าตัดก็มีทั้งวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง หรือวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งวิธีการผ่าตัดส่อง
กลอ้งจะมขีอ้ดคืีอ แผลเลก็ ปวดแผลนอ้ย ใชเ้วลานอนรกัษาในโรงพยาบาลหรอืการพกัฟืน้หลงัผา่ตดัสัน้กวา่การผา่ตดัเปดิหนา้ทอ้ง 
แต่ว่าวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งวิธีการรักษานั้น แพทย์
จะเลือกตามความเหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยในแต่ละราย

	 ขอแนะนำ	ว่า	ในกรณีที่เรามีอาการปวดประจำ	เดือน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอาการปวดนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	หรือมีอาการอื่นๆ	ดังกล่าวข้างต้น	
ขอให้ท่านรีบไปปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

 หลายๆ คนคงสงสัยว่าโรคช็อกโกแลตซีสนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อย่างไร ภาวะนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดประจำาเดือน ทำาให้เรา
ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวด ส่งผลทำาให้คุณภาพชีวิตแย่ลง บาง
คร้ังส่งผลทางด้านการงานและสังคม ทำาให้เราต้องหยุดเรียน หรือหยุด
งานเนื่องจากอาการปวด ในบางคนเกิดการแตกของถุงน้ำา จะทำาให้เกิด
อาการปวดท้องแบบเฉียบพลัน ซ่ึงอาจต้องได้รับการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน 
นอกจากนัน้โรคนีอ้าจทำาใหเ้กดิปญัหาภาวะมบีตุรยาก เนือ่งจากโรคนีม้กั
จะทำาใหเ้กดิพังผืดในอุง้เชงิกราน บางรายเปน็มากจนทำาให้เกดิการอดุตนั

ของท่อน้ำาไข่ ซึ่งอาจมีความจำาเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด หรือต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ เช่น การทำาเด็กหลอดแก้ว 
สำาหรบับางทา่นกงัวลวา่ ชอ็กโกแลตซีสนีส้ามารถกลายเปน็มะเร็งได้ไหม ซ่ึงจากขอ้มลูทางการแพทยพ์บวา่ โอกาสทีโ่รคเยือ่บุโพรง
มดลูกเจริญผิดที่นั้นจะกลายเป็นมะเร็ง มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1%

อันตราย

การรักษา

สุดท้ายนี้

กรณีที่สงสัยว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีส



[50/50]
เหนื่อยไหม?...

สิ่งที่เธอทำ อยู่ 
...

ผมไม่ค่อยได้ดูทีวีหรือซีรีส์สักเท่าไหร่ แต่เท่าท่ีมีอยู่ในความทรงจำา โรคมะเร็งมักถูกนำามาใช้ในหนังและละครบ่อยไม่
แพ้การที่ตัวเอกโดนยิง

หลายครั้งเรื่องดำาเนินมาดีๆ เนียนๆ พระเอกนางเอกกำาลังเดินซบกันกลางหิมะ อยู่วันนึง จะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ละ จู่ๆ 
เรื่องก็ฟาดคนดูกลางกบาลด้วยการโยน “มะเร็ง” ลงมาในเรื่อง

ดูไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยซะไม่มี บางทีก็พาลคิด มันจะเหมาะเจาะเกินไปม้าย เอ็งเป็นเร็วกว่านี้สักสามเดือนไม่ได้เรอะ

เอาเข้าจริงๆ ทำางานไปมาก็เจอหมดแหละครับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยกะเกณฑ์เวลาในการถามหาเรา บางครั้งมันก็
มาซ้ำาเติมในช่วงเวลาที่ยากลำาบาก บางคราวก็มาเบรคชีวิตคนคนนึงที่กำาลังพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดจนหลังหัก

สิ่งหนึ่งที่นักเรียนแพทย์มักถูกสอนประจำาในโรงเรียนแพทย์ คือ “การแจ้งข่าวร้าย” ซึ่งตอนเรียนก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าดี 
น่าจะใช้ได้จริง

แต่ก็นั่นแหละนะครับ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำาตา ฉันใดก็ฉันนั้น

สิบคำาบอกกล่าว หรือจะเท่าเจอด้วยตัวเอง

และเราๆ ท่านๆ ที่อยู่วงนอก คงเคยเห็นหรือได้ข่าวคนใกล้ตัว เพื่อนสนิท ญาติมิตรเจ็บไข้ไม่สบาย

หากไม่ใช่คนที่เจอเองแล้ว ยากจะเข้าใจความรู้สึกจริงๆ

อดัม (Joseph Gordon-Lewitt - ดารานำาจาก 500 days 
of Summer และ Inception) เป็นพนกังานทำารายการวทิยุ
และโทรทัศน์ อายุยี ่สิบกว่าๆ การงานกำาลังเข้าที ่เข้าทาง 
จ็อกก้ิงเปน็ประจำาเมือ่มเีวลาวา่ง แต่ชว่งหลงัๆ เริม่รูส้กึปวด
หลังบ่อย...ไปหาหมอสักหน่อย

หาหมอสักครั้งสองครั้ง เขาถึงได้ยินคำาคำาหนึ่งเป็นครั้งแรก
ในชีวิต

หมอประจำาตัวบอกว่า Neurofibroma Schwannoma 
อยู่ในร่างกายของเขา

อะไรก็ตามชื่อเรียกยากจัง... ตกลงมันอันตรายมั้ย? 

อะไรนะ... เนื้องอก...?

...

ได้ยินไปยังงี้ ใครคิดว่าตัวเองยังมีกระจิตกระใจจะฟังเรื่อง
ต่อไปนี้จากปากหมอบ้างครับ

ที่มา สาเหตุ มันเกิดได้ยังไง ประเทศนี้มีคนเป็นกี่คน สูบ
บุหรี่แล้วเป็นมั้ย ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่า ถ้า
ตรวจเร็วกว่านี้จะเจอเร็วกว่านี้มั้ย

มีมั้ยครับ?

งั้นเปลี่ยนคำาถามครับ ใครอยากรู้คำาตอบของคำาถามนี้บ้าง

ครับ

“จริงเหรอ”

กับ

“แล้วมันจะหายมั้ย?”

... ไม่ต่างกัน อดัมพยายามหาคำาตอบทันที... เข้าเว็บข้อมูล
ผูป่้วย พมิพโ์รคช่ือเรยีกยากทีตั่วเองเปน็ แลว้ก็ไดค้ำาตอบวา่

MORTALITY (อัตราการเสียชีวิต) - เท่ากับ ลบ 50 
เปอร์เซ็นต์

ในวินาทีที่เหมือนโดนฟันขาดสะพายแล่งกลางตัว เป็นตาย
เท่ากัน ชีวิตถูกผ่าครึ่ง ภาระทางจิตใจถาโถมทับเท่ายิ่งกว่า
ทวีคูณ และนำาพาจิตใจเข้าสู่สภาวะใหม่ เพื่อรองรับ “ข่าว
ร้าย”

ฟูมฟาย
หลีกหนีและสร้างกำาแพง
ปฏิเสธความจริง

ต่อรอง
เศร้าซึม

จนกระทั่งยอมรับได้

กว่าจะไปถึงการยอมรับเรื่องราวต่างๆ ได้ จิตใจของมนุษย์
ตอ้งผา่นการทดสอบมากมาย ดว้ยหวัใจทีอ่อ่นลา้ ทีไ่มพ่ร้อม
จะเข้่าใจ ที่คอยแต่จะเฝ้าถามว่า “ทำาไม... ไม่จริงใช่มั้ย”

ดูจะหนักหนาเกินไปสำาหรับหัวใจที่แบกรับชีวิตเดียวมา
ตลอด จนอาจจะประสาทเสียได้ง่ายๆ

ดังนั้นอย่างน้อย ในเวลาที่เราต้องรับข่าวร้าย มันก็เป็น
โอกาส ให้เราได้เห็นว่าใครที่แคร์เราพอจะมาแบ่งเบาความ
ทุกข์ไปด้วยกัน

แค่ด้วยกำาลังใจง่ายๆ

“เหนื่อยไหม?”

“ไหวหรือเปล่า?”

จะดีแค่ไหน ถ้าชีวิตเราจะมีใครสักคนพร้อมจะอยู่ข้างๆ ใน
วันที่อ่อนล้า แบ่งปันความทุกข์นั้นจากเรา

และจะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ใช้ชีวิตของเรา เพื่อแบ่งเบาความ
หนักหนาในชีวิตใครสักคน ให้เขามีแรงสู้ต่อไป

Behind
The Scene นพ.ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา



 50/50 เริ่มเรื่องด้วยพล็อตง่ายๆ ผู้ชายคนหนึ่งใช้ชีวิตปกติสุข จู่ๆ ตู้ม!!! กลายเป็น
มะเร็ง แล้วก็ค่อยๆ ให้คนดูรับรู้ความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก อดัม และรอบตัวเขามีวิธีการ
รับมือกับมันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมโลกอย่างแฟน เพื่อนสนิท แม่ (ที่ยังรู้เรื่องดี) พ่อ (ที่เป็นอัล
ไซเมอร์) เพื่อนร่วม “โรค” และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผู้กำากับและนักแสดงนั้นทำาการบ้านมา
ได้ดี จนคนดูน่าจะคล้อยตามได้ไม่ยาก

 ตัวละคร อดัม อาจจะไม่ใช่ต้นแบบที่ใช้ได้ตายตัว แต่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
คนคนหนึง่เริม่รบัการเปลีย่นแปลงแลว้จะเกดิอะไรข้ึนกบัเขาบา้ง ซึง่หนงัเขยีนบทออกมาไดด้ ีและตอ้ง
ชมดารานำาแสดง ทีพ่าคนดสูำารวจจิตใจของเขาตัง้แต่แรกเร่ิมจนถงึบทสรุปของระเบดิลูกใหญท่ีถ่กูโยน
ใหแ้บบทีด่เูพลนิและไมย่าก หากใครรูท้ฤษฎจีติวทิยาในการรับมอืข่าวร้ายของมนษุยม์าบา้ง คงประทับ
ใจฝีมือการแสดงของเขาไม่มากก็น้อย

 ตัวละครอีกคนหนึ่งที่เด่นมากคือนักจิตวิทยา ที่ในเรื่องก็ทำาตัวได้เป็นหมอซะเหลือเกิ๊น (แสดง
โดย Anna Kendrick ที่ตีบทจิตแพทย์มือใหม่ได้แตกกระจุยเสียยิ่งกว่าตอนแสดง Up in the air เสีย
อีกนะ) ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกันจะจะตาเลยว่าตอนท่ีหมอจะพยายามทำาตามตำารากันอยู่น่ะ 
จริงๆ แล้วคนไข้กำาลังรู้สึกอะไร และลูกล่อลูกชนที่คุณเธอพยายามงัดจากตำารามาใช้มันได้ผลจริงไหม 
จนหมอๆ ที่ดูเรื่องนี้อยู่ก็คงต้องนึกทบทวนว่า “ตูเคยทำาอะไรยังงั้นลงไปบ้างหรือเปล่าหว่า?”

เป็นหนังเรื่องนึงที่อยากให้นักเรียนแพทย์ได้ดูครับ 

ส่วนหมอที่จบไปได้พักนึงแล้ว ลองเอามาดูเรียกความรู้สึกเก่าๆ

พร้อมมาค้นพบมุมมองใหม่ๆ จากสายตาของคนไข้บ้างก็ไม่เลวนะครับ

 ในสงัคมชีวติความเปน็อยูข่องคนไทย มหีลากหลายผูค้นทีม่ชีวีติความเปน็อยูแ่ตกตา่งกัน บา้งกม็ชีวีติความเป็นอยู่ที่ดี บ้างก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมตั้งแต่เกิด บ้างก็มีชีวิตแบบกลางๆ พออยู่ได้ และบ้างก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ 

 แล้วชีวิตของการเป็น “เด็กกำาพร้า” ชีวิตน้อยๆ ในสังคมล่ะ จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร?  หลายครัง้ท่ีเรามกัจะพบเหน็เดก็กำาพรา้ตามสถานสงเคราะหต์า่งๆ ซึง่เรากม็กัจะใหค้วามช่วยเหลอื ทัง้การมอบสิง่ของ เลี้ยงอาหาร การเข้าไปคลุกคลีและเล่นกับพวกเขา 

 ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ท่ีเป็นเหมือนบ้านของน้องๆ เด็กกำาพร้า มีทั้งเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เป็นสถานที่ที่ผู้อ่านหลายคนคงจะเคยได้ไปเยี่ยมกันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า..สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เคยตั้งอยู่ที่สี่แตกตึกชัย ถนนพระรามหก ซึ่งเป็นท่ีต้ังของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปัจจุบัน และด้วยความจำาเป็นในการย้ายสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ที่เสมือนเป็นการย้ายไปยังบ้านหลังใหม่ เพื่อนบ้านเดิมอย่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านเดียวดาย จึงยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ดังที่เคยได้ช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอด

คุณรุ่งทวิา สดุแดน (ผู้ปกครองสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนพญาไท)

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
กับบ้านหลังใหม่ 
และความช่วยเหลือของรามาฯ

Rama
Today กิติยา สุวรรณสิทธิ์

ดนัย อังควัฒนวิทย์



 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2496 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ที่ 78/24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้เป็นบา้นอนัอบอุน่ของเดก็กำาพรา้มาเปน็เวลาถงึ 59  ปแีลว้ และมคีณุรุง่ทวิา สดุแดน ผูป้กครองสถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่นพญาไท และคุณอภิเชษฐ ปานจรัตน์ เป็นผู้ดูแล 

 คอลัมน์ Rama Today ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่าน ในการพูดคุยถึงข้อมูล ความเป็นอยู่ของเด็กๆ และความช่วยเหลือที่สำาคัญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หากมีผู้สนใจอยากจะขอรับเด็กไปอุปการะ จะต้องทำ อย่างไรบ้าง?
    ยื่นคุณสมบัติกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆ หากมีภูมิลำาเนาอยู่กรุงเทพฯ สามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กไปอุปการะได้ที่ ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อยู่บริเวณบ้านราชวิถี ตรงข้ามกับโรงพยาบาลประสาทวิทยา โดยผู้ขอควรมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่ควรเกิน 45 และ 60 ปีควรจะเป็นคู่สามี-ภรรยา มากกว่าเป็นคนโสด อายุห่างจากเด็กไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับไปเป็นลูกเท่านั้น หากตรวจพบเจตนาที่ไม่เหมาะสมเช่น การแสวงหาประโยชน์กับเด็ก ทำาไม่ชอบกับเด็กก็จะไม่ผ่านคุณสมบัติ ในการรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรม

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ให้การดูแลเด็กกลุ่มใดบ้าง?
     สถานสงเคราะห์เดก็ออ่นพญาไทเปน็สถานสงเคราะหข์องเดก็กำาพรา้ทัง้ชาย-หญงิ อายแุรกเกดิถงึ 5  ขวบ ที่ถูกทิ้งในที่สาธารณะ ทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล เร่ร่อน พลัดหลง ถูกทารุณกรรม และประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถดูแลเด็กได้ ปัจจุบันมีเด็กชาย 178 คน เด็กหญิง 139 คน รวมทั้งสิ้น 332 คน      
 เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ประมาณ 30% จะไปสู่ครอบครัวเดิม โดยจะไปอยู่กับ แม่ ยาย ญาตพิีน้่องของเด็กทีพ่รอ้ม หรอืมคีวามพรอ้มจากการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ของสถานสงเคราะห ์สถานสงเคราะหบ์า้นเดก็อ่อนพญาไทได้ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่เด็ก ทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเดมิมคีวามพรอ้ม พอท่ีจะดูแลเด็กได้อยา่งปลอดภยั สว่นทีเ่หลอืจะไปสูค่รอบครวับญุธรรมเป็นสว่นใหญ ่โดยแบง่เปน็ครอบครัวบุญธรรมไทย และครอบครัวบุญธรรมต่างชาติ

หลังจากย้ายมาอยู่ที่ปากเกร็ด ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

     โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ชั้นนำาที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ

ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ทั้งการดูแลเด็กเจ็บป่วยทั่วไป เด็กที่

เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลชลประทานจะรักษาได้ เด็กติดเช้ือ HIV ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

และที่ย้ายไปต่างจังหวัด เช่น จังหวัดชลบุรี จันทบุรี เป็นต้น พร้อมทั้งยังให้คำาปรึกษาในทุกๆ ด้าน ซึ่งเด็กในความ

อุปการะของสถานสงเคราะห์ ยังได้รับการรักษาทางวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย  และการดูแลรักษาจากโรง

พยาบาลรามาธิบดี เรื่อยมา

อยากให้ฝากอะไรถึงผู้มีอุปการะบ้าง?

 สถานสงเคราะห์บา้นเดก็อ่อนพญาไท เปดิตลอดทกุวนั ไม่มีวันหยุดราชการ ประชาชนสามารถบรจิาคส่ิงของ

และของใช้จำาเป็น เช่น นมผง นมกล่องยูเอชที นมเปรี้ยว เสื้อผ้า รองเท้า ขนม ของเล่น หรือแม้กระทั่งแวะเวียนไป

เยี่ยมชมทักทาย สร้างความรักความผูกพัน สร้างความอบอุ่นด้วยการเป็นอาสาสมัคร เนื่องจากเด็กกำาพร้าจำานวน

มาก ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ไม่มีแม้กระทั่งคนให้คิดถึง

ที่มาของการย้ายสถานที่ตั้งไปยังแห่งใหม่

 ใครผา่นไปผา่นมาแถวปากเกรด็ ก็อยา่ลืมแวะเวียนเข้าไปเยีย่มเยยีนนอ้งๆ 

กันได ้โดยสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนพญาไท ตัง้อยูบ่นถนนภมูเิวท อำ เภอปากเกรด็ 

(ถนนด้านหลังเมเจอร์ฮอลลีวู้ด) เชื่อเหลือเกินว่า..เด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่

ดีได้ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และความรัก ความห่วงใยที่มีต่อพวกเขา..

 เดิมตั้งอยู่บนถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา แต่เนื่องด้วยจำานวนเด็กที่
มากขึ้นและพืน้ทีท่ีจ่ำากดั จึงทำาใหม้กีารยา้ยสถานสงเคราะหบ์า้น
เด็กอ่อนพญาไท ไปยังอำาเภอปากเกร็ด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2548 และกรมประชาสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อสร้างเป็นอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ขึน้มา สถานสงเคราะห์เดก็ออ่นพญาไท แหง่ใหม ่เปน็หนว่ยงาน
สังกัดสำานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่
ทั้งหมด 10 ไร่ มีอาคาร 18 อาคาร โดยแบ่งพื้นที่ 7 ไร่ สำาหรับเป็นที่ทำาการและอาคาร
ต่างๆ สำาหรับเด็ก 15 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ สำาหรับเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้จัดให้เด็กอยู่
ตามอาคารตา่งๆ ภายใตภ้ารกจิทางดา้นการเล้ียงด ูการรักษาพยาบาลและโภชนาการ การ
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และการสังคมสงเคราะห์

คุณอภิเชษฐ ปานจรัตน์



“ มนุษย์เราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออกไป เมื่อจิตใจของเราสะอาด เราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆ ตัว แต่ถ้า
จิตใจของเราสกปรก เราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว การที่เราเห็นแต่ความเลวรอบๆ ตัวเรา เราต้องเข้าใจว่า แท้ที่จริง
แล้ว... สิ่งที่เราเห็น มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา และเราจะต้องหาทางฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่เลวจิตใจก็
ไม่สงบ เราก็จะกลุ้มอกกลุ้มใจ มีความทุกข์ แต่ถ้าเราหัดมองในแง่ดี เราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดี จิตใจก็จะเบิกบาน และมีความสุข”

 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้ข้อคิดจากบทความนี้คือ สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เหตุการณ์ หรือแม้แต่บุคคล 
เรามักจะมองได้หลายแบบ อยู่ที่เราอยากจะเห็นอย่างไร หรือเลือกมองจากมุมไหน หากเราเลือกมองในมุมที่ดี ก็เปรียบ
เสมือนเรามองผ่านกระจกใสและเปิดรับทัศนียภาพที่สวยงามจากภายนอก เราก็จะเห็นแต่ด้านดีของสิ่งนั้นๆ ตรงกัน
ข้ามหากเราเลือกที่จะมองผ่านกระจกที่ขุ่นมัวหรือมองในมุมที่ไม่ดี ใจเราก็คงเป็นทุกข์และขุ่นมัวตาม ดั่งเรื่องสั้นข้างต้น 
สุดท้ายแล้วความสุขหรือความทุกข์จะขึ้นอยู่กับใจหรือความคิดของเราเอง แล้วคุณล่ะคะ เลือกที่จะมองผ่านกระจกบาน
ไหน?

มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง ทุกๆ เช้า ภรรยาจะ
แอบมองดูเพื่อนบ้าน จากหน้าต่างชั้นบนบ้านและวิ่งกลับมารายงาน
ให้สามีฟัง

 มีคนเคยกล่าวว่า ของสิ่งเดียวกัน รูปร่างเหมือนกัน แต่คนสองคนที่มองของนั้นๆ กลับมองต่างกัน ดั่งเช่น แก้วน้ำาที่
มีน้ำาอยู่แค่ครึ่งแก้ว คนๆ หนึ่งมองว่าน้ำาหายไปตั้งครึ่งแก้ว แต่คนอีกคนหนึ่งกลับมองว่าน้ำาเหลือตั้งครึ่งแก้ว เหตุการณ์แบบ
นี้เกิดขึ้นอยู่เสมอในชีวิตประจำาวัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?  ผู้เขียนขอหยิบยกเรื่องสั้นดีๆ เรื่องหนึ่ง ของ ดร.อาจอง ชุมสาย 
ณ อยุธยา ที่เคยเขียนไว้ในหนังสือชีวิตงาม มาเล่าให้ผู้อ่านฟัง หลังจากอ่านจบ ท่านผู้อ่านคงจะพอคิดได้ว่าควรจะเลือกมอง
สิ่งต่างๆรอบตัวเราแบบไหน .. 

กระจกใจ..ใสหรือมัว?

ภรรยา :  “เพื่อนบ้านเรานี่ซักผ้าไม่เป็นเลย เสื้อผ้าสกปรกเหลือ
เกิน ไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไร หรือใช้วิธีซักอย่างไร”

สามี:       “อย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลย เราซักผ้าของเราให้สะอาดก็แล้วกัน”

แต่ภรรยาก็ยังไปแอบดูเพื่อนบ้านอยู่ทุกเช้าจากหน้าต่างข้างบนบ้าน และวิ่ง
กลับมารายงานสามีทุกเช้า

ภรรยา :  “เสื้อผ้าของเขาสกปรกอีกแล้ว...”  

ต่อมาวันหนึ่ง ภรรยาวิ่งลงมารายงานสามีด้วยความแปลกประหลาดใจ

ภรรยา :  “ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น เสื้อผ้าของเขาขาวสะอาด 
อยากจะรู้เหลือเกินว่า เขาเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไร หรือทำาอย่างไร...”

สามีหัวเราะและกล่าวว่า   “เมื่อเช้าฉันตื่นแต่เช้ามืดและไป
เช็ดกระจกหน้าต่างให้ใสสะอาด เพราะก่อนหน้านี้กระจกมัน
สกปรก เธอมองออกไป ก็เห็นแต่ความสกปรก...”

Easy
Living ปริศนา



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดี



‘ครู’ คำ สั้นๆ ที่มีความหมาย และมีความสำ คัญยิ่ง
บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำ ว่า ‘ครู’ ทั้งในโรงเรียน และในบริบทต่างๆ 
ที่รามาธิบดี นอกจากจะเป็นสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนพยาบาล ซึ่งแน่นอนว่า 
มี ‘ครู’ เป็นผู้ปลุกปั้นนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ให้เป็นผู้อุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย

 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ มีแรงบันดาลใจแรกเริ่มจากการพบเห็นการทำางาน
ของเหล่าพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ทำางานร่วมกับแพทย์ และอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา และในบางครั้ง
กท็ำาหน้าทีเ่สมือนญาตขิองผูป้ว่ยเอง จากแรงบนัดาลใจนีเ้องทีท่ำาให้เราพบกบั ‘ครพูยาบาล’ ทา่นหนึง่
ที่ชื่อ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

 ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นครูพยาบาลท่ีพร่ำาสอนวิชาความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลมา
อย่างยาวนาน มีลูกศิษย์ลูกหาจำานวนมาก และเป็นครูพยาบาลคนแรกที่ได้รับตำาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นการเบิกทางให้แก่วงการวิชาชีพพยาบาล 
 
 ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี ที่อาจารย์สมจิตได้ทุ่มเทให้กับรามาธิบดี นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่
เราจะได้ข้อคิดดีดีจาก ‘ครู’

 อาจารยเ์ปน็คนแรกทีไ่ด้รบัทุนจากคณะฯ ไปเรยีนต่อปรญิญาเอกทีต่า่งประเทศ 
ซึ่งมีพยาบาลเรียนต่อปริญญาเอกน้อยมาก พอเรียนจบกลับมา ก็ถูกมอบหมายจาก
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นตัวแทนร่วมสอน และพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขา
พยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง 5 สถาบัน โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนนำา  ในขณะเดียวกันอาจารย์
เองก็ทำาหน้าที่เป็นประธาน และสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย  

 “ดว้ยความทีช่อบสอนหนังสือ” จึงทำาใหอ้าจารยม์ลูีกศษิยลู์กหามากมาย ลว้น
แลว้แตป่ระสบความสำาเรจ็ เปน็คณบดขีองมหาวทิยาลยัตา่งๆ กม็าก สว่นตัวจะชอบงาน
ด้านการสอน และงานวิชาการมากกว่างานด้านบริหาร มองว่าถ้าทำางานด้านบริหาร ก็
จะไมไ่ดท้ำางานด้านวชิาการหรือสอนนกัศึกษา ซ่ึงในการสอนหนงัสือแต่ละครัง้ ก็จะต้อง
มกีารเตรยีมการสอนกอ่นเสมอ ทีร่ามาธบิดเีอง อาจารยก์ม็ลีกูศษิยเ์ยอะแยะไปหมด ทกุ
วันนี้แม้เกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังให้มาช่วยดูแลนักศึกษาปริญญาเอก โดยเฉพาะใน
ด้านการวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ทั้งในเรื่องการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอก 

 อาจารย์สมจิตมีความเป็นนักวิชาการ ครู และนักปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์มีความเชื่อ
อยู่อย่างหนึ่งว่า พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ “ถ้าเราปฏิบัติไม่เก่ง ก็ยากที่จะสอน
ให้นักศึกษาเป็นพยาบาลที่ดีได้”

ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ครูพยาบาล 

ผู้เบิกทางในวิชาชีพคนสำ คัญ

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



 “ในการทำางาน คนเราตอ้งมกีารวางแผนใหเ้ป็นระบบ และอยา่ผดัวนัประกนัพรุง่ ทีส่ำาคญัต้อง
มีการวางเปา้หมายทีช่ดัเจน ไมง่ัน้งานของเราจะไมอ่อกมา โดยเฉพาะงานด้านวชิาการ อยา่งหนา้ทีข่อง
อาจารย์เม่ือครั้งอยู่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 คือ การสอนนักศึกษาและให้คำาแนะนำาแก่พยาบาล 
เพราะฉะนั้นอาจารย์พยาบาลจึงมีความสำาคัญ แต่อาจารย์พยาบาลก็อย่าไปคิดว่าเราเก่งที่สุด เพราะ
เรายงัคงตอ้งเรยีนรู้อยูเ่สมอ แลว้อยูใ่นคลนิกิเปน็โอกาสดทีีเ่ราไดเ้รยีนรูอ้ยูต่ลอด ในฐานะพยาบาลตอ้ง
มองวา่  คนไข้คือครทูีส่ำาคญัของเรา คนไขแ้ตล่ะคนจะชว่ยใหเ้ราเรยีนรูต้ลอดเวลา  ถา้ไม่มคีนไขเ้รากไ็ม่
สามารถเป็นพยาบาลที่เก่งได้  ชีวิตและร่างกายของคนเราเป็นสิ่งสงวนและเป็นที่สุดในชีวิตเรา แพทย์ 
พยาบาลมีโอกาสทีไ่ดเ้ขา้ไปดแูลรา่งกาย ดแูลจติใจของเขา ฉะนัน้จงึเปน็เหมอืนสิง่พเิศษทีจ่ะไดท้ำางาน
แบบนี้”

 การใช้ความรู ้ใชผ้ลการวจิยั การเรยีนรู้ และการศกึษาวจิยั สรา้งความรูจ้ากการปฏบิตั ิรวบรวม
วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูแลผู้ป่วย และต้องเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบโดยทั่วกัน “อาจารย์ได้
เขียนตำารามากมาย ที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ การวิจัย การเขียนตำารา ก็วางแผนไว้เลยว่า 2-3 
ปีต้องเขียนออกมา 1 เล่ม และต้องไม่เขียนคนเดียว ต้องชวนเพื่อนร่วมงานช่วยกันเขียน  ในยุคแรกที่
ทำาหน้าที่รับผิดชอบเป็นอาจารย์ประจำาหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 คือ ประมาณ ปีพ.ศ. 2516-2527  
พยาบาลจบปรญิญาตร ีกย็งัสามารถเขยีนตำาราได ้เพราะเขียนจากประสบการณม์ทีฤษฎสีนบัสนนุ โดย
อาจารยเ์ปน็ผูช้ีแ้นะ  เปน็การสร้างความรูจ้ากการปฏบัิติ เปน็ลักษณะการศกึษาค้นควา้ทางคลินกิโดย
รวบรวม case ต่างๆ เขียนเป็นตำาราการพยาบาลอายุรศาสตร์ถึง 4 เล่ม อีกทั้งในสมัยนั้นตำาราส่วน
ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและตำาราทางด้านการพยาบาลที่เป็นภาษาไทยมีน้อยมาก” ตำาราการพยาบาล
อายุรศาสตร์ 4 เล่ม จึงเป็นตำาราที่นักศึกษา และพยาบาลทั่วประเทศใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 
ทำาใหร้ามามีช่ือเสยีงในเรือ่ง “พยาบาลและอาจารยเ์กง่ทางคลนิกิ” เปน็การดงึดดูพยาบาลทีต่อ้งการ
เชี่ยวชาญทางคลินิกให้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่รามาธิบดีเป็นจำานวนมาก

 การศึกษาพยาบาลนั้นสอน
ใหน้กัศกึษาเขา้ใจธรรมชาติของความ
เป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเห็นใจผู้
ป่วย ต้องมีความรู้ทางการพยาบาล 
การแพทย ์จิตสงัคม และ ต้องเป็นคน
สะอาด  “จะเหน็วา่พยาบาลนัน้ล้างมอื
เกง่ และรักษาบา้น รวมทัง้สิง่แวดล้อม
ให้สะอาดอยู่เสมอ”

 “คนที่มาเรียนพยาบาลจะถูกสั่งสอนให้เป็นคนดี ไม่ออกนอกลู่นอกทาง จัดให้อยู่หอ มีแม่
บ้านควบคุมดูแลเพาะบ่มนิสัย นักศึกษาที่รามาฯ เอง แม้จะอิสระ แต่ก็ไม่ทิ้งคุณลักษณะที่สำาคัญของ
พยาบาล คนที่จะเป็นพยาบาล จะต้องเติบโตทั้งทางความคิด มีความรู้และทักษะที่จะรับผิดชอบชีวิต
คนอ่ืนได้ ทำาให้ชีวิตของการเป็นพยาบาลไม่ใช่ง่ายๆ ใครที่จะมาเรียนจึงต้องเป็นคนที่มีความรู้และมี
จิตใจที่รักงานด้านนี้” 

 แรงบันดาลใจสำาคัญในการเรียนพยาบาลของอาจารย์สมจิตก็คือ “ส่วนตัวชอบชุดพยาบาล 
ที่เห็นๆ สีขาวนี่แหละ เพราะดูสะอาดสะอ้านดี เวลาไปโรงพยาบาล เห็นพยาบาลอยู่เวรดูแลผู้ป่วย
ตอนเย็น และกลางค่ำากลางคืน รู้สึกประทับใจ ในการที่เขาได้ช่วยเหลือผู้ป่วย แทนที่จะออกไปเที่ยว 
หาความสุขใส่ตนเอง จึงน่ายกย่องนับถือ อีกอย่างคือทางบ้านสนับสนุนให้เรียนพยาบาลด้วย”

  “ได้รับตำาแหน่งมาในปี 2536 ก็มีความรู้สึกภูมิใจ เหมือนเป็นการเปิดประตูให้กับพยาบาล
ว่า พยาบาลก็มีสิทธิในการก้าวไปถึงจุดสูงๆ ของชีวิตได้เหมือนกัน หากเราวางแผนชีวิตการทำางานที่ดี
ตั้งแต่ต้นและมุ่งมั่น ก็จะประสบความสำาเร็จได้ สิ่งที่คิดว่าทำาให้ได้รับตำาแหน่งมาก็คือ การเริ่มต้นจาก
การทำางานด้านวิชาการด้วย เขียนตำาราวิชาการและทำาวิจัยอย่างเข้มข้นด้วย”

 “ก็อยากจะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆ ว่า เวลาทำางานก็อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ต้องมีระบบการ
ทำางานของตวัเอง มีเป้าหมายทีช่ดัเจน ไม่วา่เราจะทำาอะไร สามารถทำาเปน็วชิาการได ้ถา้รูจ้กัวเิคราะห์
สถานการณ์และปัญหา และต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องมีความมานะ อดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร 
การทำางานต้องทำาเป็นทีมจึงจะประสบความสำาเร็จ ทำาให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันทั้งทีม ทำาวิจัยและ
เขียนตำาราด้วยกัน ได้พัฒนาศักยภาพด้วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน ก็จะทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ”

กับตำ แหน่งศาสตราจารย์ทางการพยาบาลคนแรกของรามาธิบดี
และของประเทศไทย อาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้าง 



 “ตอ้งบอกวา่งานทีช่อบมากคอื ในชว่งทีเ่ปน็อาจารยป์ระจำาทีห่อผูป้ว่ยอายรุกรรมหญิง 1 ตอน
นัน้ตัง้ชือ่วา่  ward  teaching research  unit คอืต้องการใหพ้ยาบาลทำางานโดยใชค้วามรูแ้ละปญัญา 
ในการดแูลผูป้ว่ย เรยีนรู้และสร้างความรูจ้ากการปฏบิติัจนสามารถเขียนตำารา การพยาบาลอายรุศาสตร ์
4 เล่มดังกล่าวมาแล้ว  รวมทั้งทำาวิจัยไปด้วย  พยาบาลอยู่กับผู้ป่วย เห็นปัญหา และความทุกข์ของผู้
ป่วย และญาติตลอดเวลา  จึงต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา และพยาบาลจะต้องเขียนบันทึก เกี่ยวกับผู้
ปว่ย ปญัหา การรกัษา ของแพทย ์การพยาบาล และการตอบสนองของผูป้ว่ย ทกุเวร งานวจิยัเรือ่งแรก 
คือ การตรวจสอบบันทึกของพยาบาล หรือ nursing audit คือดูว่าพยาบาลบันทึกในสิ่งที่กำาหนดไว้
ได้กี่เปอร์เซ็นต์  เพื่อที่จะนำามาปรับปรุง ซึ่งบันทึกของพยาบาลมีความสำาคัญมาก” นอกจากนั้นก็วิจัย
เกี่ยวกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะซึ่งพบว่า หลัง 3 วันไปแล้ว โอกาส
ที่จะติดเชื้อสูงมาก เป็นต้น และที่สำาคัญคือการช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในการทำาวิทยานิพนธ์เป็นจำานวนมาก และที่สำาคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้พยาบาล
ได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล และมีอุดมการณ์ในการทำางานกับผู้ป่วย

 “อยากให้พยาบาลมีการศึกษาอบรมที่จะช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ งานท่ีอยากให้ประสบความสำาเร็จมากๆ ก็คือการเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรที่จะเตรียม
พยาบาลเป็นผู้เชี่ยวชาญ เหมือนอย่างแพทย์ อีกหน่อยเราจะเห็นพยาบาล และ อาจารย์พยาบาลเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญการปฏบิตั ิซึง่อาจารยจ์ะพยายามทำาใหเ้กดิขึน้ใหไ้ด ้รามาธบิดจีะตอ้งทำางานใหม่ๆ  เหมือน
อยา่งท่ีเราทำาใหเ้กดิพยาบาลเวชปฏบิตัมิาแลว้   ขณะนี ้อาจารยเ์ปน็กรรมการสภาการพยาบาล และเป็น
ประธานวิทยาลัยพยาบาลขั้นสูงแห่งประระเทศไทยด้วย ก็อยากให้มีพยาบาลขั้นสูงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
อย่างจริงจัง  มีความคิดเชิงวิชาการ มีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหาการบริการสุขภาพ ที่กำาลังเผชิญ
อยูใ่นปจัจบุนัโดยการปรบัปรงุใหป้ระชาชนทกุคนสามารถเขา้ถงึการบรกิารทีไ่ดค้ณุภาพ และประหยดั
ค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ”

 “ส่วนตวัมองวา่ความสำาเรจ็ของตวัเอง คอื การเปน็ครแูละเปน็นักวชิาการ เพราะดู
จากลูกศิษย์แต่ละคนที่มีความสามารถ และการเป็นที่ยอมรับของพยาบาลทั่วประเทศ เป็น
ที่พึ่งในเชิงวิชาการ แม้ตอนนี้อายุมากขึ้น ไม่ได้ทำางานกับผู้ป่วยโดยตรง สิ่งที่ทำาได้ก็คือการ
เปน็วทิยากรทัง้ในและตา่งประเทศ ทำางานเพือ่พฒันาวชิาชีพ พัฒนาศกัยภาพของพยาบาล
อยา่งตอ่เน่ืองให้เปน็กำาลงัหลกัในระบบสขุภาพไทย และประชาคมอาเซยีน ซ่ึงจะมสีว่นชว่ย
ปรับปรุงสุขภาพของและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน” 

 จากการพูดคุยกับอาจารย์สมจิต ผู้เป็นทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติ 
และเป็น ‘ครู’ ทำ ให้ไดรั้บคำ แนะนำ ดดี ีทีห่ากมองดว้ยใจและความรู้สกึแล้ว อาจารย์
สมจิตเป็น ‘ครู’ อย่างแท้จริง สมกับที่เป็นผู้เบิกทางให้แก่วงการพยาบาลของ
ประเทศไทย

อยากให้อาจารย์เล่าถึงผลงานเด่นที่ได้เคยทำ ไว้ที่รามาธิบดี 

เป้าหมายสูงสุดในความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล 

คำ ว่าประสบความสำ เร็จของอาจารย์ 

ทางชอ่ง
และ

สถานีสุขภาพดี 24 ช่ัวโมง



 หลายทา่นคงคุ้นเคยกบัประโยคทีก่ลา่ววา่ “you are what you 
eat” หรือ “กินอย่างไรได้อย่างนั้น” ซึ่งก็ตรงกับความจริงที่ว่า อาหารที่
เรารบัประทานเขา้ไปในแต่ละวนัลว้นมบีทบาทสำาคญัตอ่การเจรญิเตบิโต
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 
 การมีรูปร่างท่ีดีสมส่วนน้ันเป็นท่ีต้องการช่ืนชอบของคนทุกยุค
ทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ผู้คนจำานวนไม่น้อยก็ต่างสรรหาวิธี
การที่จะเป็นหนทางอันนำาไปสู่การมีรูปร่างดีหรือผอมเพรียวอย่างที่ตน
ปรารถนา แต่ทราบหรือไม่ว่าน้อยคนนักที่จะประสบความสำาเร็จในการ
ลดน้ำาหนักและมีรูปร่างที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้เนื่องมาจากความเข้าใจผิด
ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำาหนักนั้นเอง

Q: อาหารจำ พวกข้าว แป้ง และธัญพืชทำ ให้อ้วน
A: โดยพื้นฐานแล้วอาหารในกลุ่ม ข้าว แป้ง และธัญพืช เช่น ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีต ถั่วเขียว หรือมันฝรั่งนั้น นับว่าเป็น
อาหารที่ให้พลงังานอยูใ่นเกณฑท์ีพ่อเหมาะ แตก่ารเลอืกวธิีปรงุและประกอบอาหารทีแ่ตกตา่งกนันัน้กลบัเปน็ตัวแปรสำาคญัที่
ทำาให้อ้วน เช่น การนำามันฝรั่งไปทอด รับประทานข้าวสวยพร้อมกับข้าวที่มีไขมันและน้ำาตาลสูง และการนำาขนมปังไปทาเนย
หรือแยมนั่นเอง

Q: ห้ามรับประทานน้ำ มันหรือไขมันใดๆ
เพราะทำ ให้น้ำ หนักขึ้น
A: ไขมันเป็นสารอาหารที่มีความจำาเป็นต่อร่างกายและมิอาจขาดได้ 
เนื่องจากไขมันนั้น เป็นตัวช่วยดูดซึมวิตามินทุกประเภท นอกจากนี้เป็น
สว่นประกอบของเซลลแ์ละเนือ้เยือ่ตา่งๆ อกีทัง้ยงัมีสว่นชว่ยใหผ้วิหนงัชุม่
ชื้นและปกป้องอวัยวะภายใน เพื่อสุขภาพที่ดีจึงแนะนำาให้ใช้น้ำามันรำาข้าว 
น้ำามันมะกอก น้ำามันคาโนลา และน้ำามันถั่วลิสง ในการประกอบอาหาร 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ผ่านการทอด เนื้อสัตว์ที่มีไขมัน
สูง ขนมอบ และขนมกรุบกรอบ

Q: ความเชื่อที่ว่ารับประทานอาหารบางประเภทเพียงอย่างเดียวแล้วจะผอมตลอดไป
A: หลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำาหนัก เช่น ดื่มนมทั้งวัน ทานแต่ผลไม้แทนข้าวในทุกมื้อ ทาน
แตซุ่ปผกั ฯลฯ ในความเป็นจรงินัน้ ยงัไม่มีการระบุวา่มีอาหารมหศัจรรยใ์ดๆ ทีส่ามารถช่วยใหผ้อมและมนี้ำาหนกัตวัลดนอ้ยลง
อย่างถาวร ซึ่งการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญของร่างกาย
มีประสิทธิภาพลดลง

Q: รับประทานมังสวิรัติแล้วจะผอมและมีสุขภาพดี
A: จริงอยู่ที่การรับประทานมังสวิรัตินั้น จะให้พลังงานเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่าการรับประทานอาหารทั่วไป แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าผู้ที่รับประทานมังสวิรัติจะผอมและมีสุขภาพดีเสมอไป จากการสำารวจพบว่ายังมีผู้รับประทานมังสวิรัติที่ประสบกับความ
อ้วนและน้ำาหนกัเกินอยูเ่ป็นจำานวนมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะการละเลยในขัน้ตอนการปรงุและประกอบอาหาร จนทำาใหอ้าหาร
มังสวริตัธิรรมดาๆ กลายเป็นอาหารทีใ่หพ้ลงังานสงู ดงันัน้ผูท้ีร่บัประทานมังสวริตัจิงึควรใสใ่จในประเภทของอาหาร เพือ่ใหไ้ด้
รับสารอาหารที่ครบถ้วน

Q: น้ำ หนักยิ่งลดเร็วยิ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ
A: การลดน้ำาหนักอย่างผิดวิธีโดยเร่งให้น้ำาหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว (มากกว่า 2 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์) นั้นส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ จากการศึกษาพบว่าทำาให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำาให้
หัวใจทำางานหนักจนอาจเกิดภาวะหัวใจวายตามมา

Q: น้ำ หนักตัวควรลดลงกี่กิโลกรัมถึงจะปลอดภัย
A: การลดน้ำาหนักที่เหมาะสมคือ 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อ 1 สัปดาห์ 
โดยรบัประทานอาหารทีใ่หพ้ลงังานเพยีงพอไมน่อ้ยกวา่ 1200 ตอ่วนั 
ควบคู่ไปกับการออกกำาลังกาย รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ 
โดยเน้นอาหารที่มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปท่ีมีปริมาณ
เกลือ ไขมัน และน้ำาตาลสูง 

หลากความเข้าใจผิด
ด้านโภชนาการกับการลดน้ำ หนัก

Q: เชื่อกันว่าหากเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์จะสามารถทำ ให้ลดน้ำ หนักได้
A: การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม อาจทำาให้น้ำาหนักตัวลดลงได้บ้างในช่วงระยะหนึ่ง เนื่องจาก
อาหารที่มีโปรตีนสูงจะทำาให้ความรู้สึกอยาก อาหารลดลง แต่หากรับประทานในปริมาณมากเป็นประจำาจะส่งผล ให้
คอเลสเตอรอลสูง อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังส่งผลให้ไตต้องทำางานหนัก และเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

Q: งดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตแล้วจะผอม
A: อาหารประเภทข้าวและแป้งนั้นล้วนเป็นที่มาของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจากข้อแนะนำาในการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ได้มีการกำาหนดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันที่ร่างกายควรจะได้รับไว้สูงสุดเมื่อเทียบกับสาร
อาหารประเภทอื่น นอกจากข้าวและแป้งแล้ว ผัก ผลไม้ รวมทั้งธัญพืชนานาชนิด ก็เป็นแหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรตและ
ใยอาหารจำานวนมาก ซึ่งมีผลดีต่อระบบขับถ่าย หากขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะขาดพลังงานและเริ่มนำาไขมันมา
เผาพลาญ หรือเรียกว่า ภาวะคีโตซิส (Ketosis) ผลที่ได้ก็คือน้ำาหนักตัวที่ลดลง แต่มีผลข้างเคียง เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็ว และมีไข้ เป็นต้น

“ลดน้ำ หนัก 10 กิโลกรัม ภายใน 10 วัน”
“สูตรอาหารเพื่อการลดน้ำ หนัก 3 กิโลกรัม ภายใน 1 วัน”
“กินแต่เนื้อสัตว์ห้ามกินแป้ง”
“กินแต่กับห้ามกินข้าวเพราะทำ ให้อ้วน”
“ดื่มก่อนนอนตื่นมาผอม”
“อยากผอมต้องงดมื้อเย็น”
“กินมังสวิรัตช่วยลดน้ำ หนัก”

 วันนี้ทาง @ Rama ได้รับเกียรติจาก ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการ ที่จะมาให้ความกระจ่างและตอบ
ทุกข้อสงสัยด้านโภชนาการกับการลดน้ำาหนักเพื่อการมีรูปร่างดี สมส่วน ควบคู่ไปกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

Varieties
Corner กมลวรรณ ไทยรัตน์
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One
Day ff เรื่อง: ปริศนา

ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 เรื่องแปลกแต่จริงที่ว่า 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยล้วนแต่มีคำาขวัญ

ประจำาจังหวัดเป็นของตัวเองกันหมดแล้ว แม้แต่จังหวัดที่ 77 จังหวัดน้อง

ใหม่อย่างบึงกาฬ คำาถามคือเมืองหลวงของเรามีคำาขวัญว่าอะไร หลาย

คนที่เปิดหนังสือภูมิศาสตร์ประเทศของเรา ตั้งแต่สมัยที่แผ่นดินไทยมี 76 

จังหวัด อาจยังไม่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันกรุงเทพฯของเรานั้นมีคำาขวัญ

ประจำาจังหวัดกับเขาแล้วค่ะ คำาขวัญนี้เกิดจากโครงการประกวดคำาขวัญ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้สรุปผลโหวตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดย

คำาขวัญดังกล่าวนี้ใช้เป็นคำาขวัญประจำากรุงเทพฯ เพื่อใช้ในโอกาสและงาน

พิธีสำาคัญต่างๆ ค่ะ

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง 

งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” 

 ด้วยประการฉะนี้แล้ว One Day Off ของเรากลัวตกเทรนด์ค่ะ 

ฉบับนี้จึงอยากพาผู้อ่านทุกท่าน เที่ยว ท่อง ล่องเรือไปดูกันว่ากรุงเทพฯ

ของเรางามดุจเทพสร้างจริงหรือ โดยเราจะลัดเลาะหาที่ช้อป ชิม ชิล ไป

ตามแนวตลิ่งท่าเรือใหญ่ๆ ค่ะ เรือโดยสารที่เรานั่งนี้คือเรือด่วนพิเศษ

เจ้าพระยาธงเหลืองและธงส้มจะจอดเฉพาะท่าเรือใหญ่ที่มีผู้โดยสารจำานวน

มาก บรรยากาศดีดีแบบนี้นั่งเรือเล่นหาอะไรอร่อยๆ ทาน รถไม่ติดเพลินดี

ค่ะที่สำาคัญการนั่งเรือยังได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามของเมืองหลวงติดริมน้ำา 

สวยงามตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งคำาขวัญจริงๆ ค่ะ 

Start ท่าราษฎร์บูรณะ 
 เ ริ่ ม ต้ น กั น ที่ ป ล า ย น้ำ า  ท่ า เ รื อ

ราษฎร์บูรณะหรือท่าเรือบิ๊กซีที่คนพื้นที่เรียกขาน

ร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

“เดอะเวฟ” แหลง่แฮงคเ์อ้าทแ์ห่งใหมเ่อาใจหนุม่

สาวออฟฟิศชาวกรุงเทพ เพราะร้านเปิดให้บริการ

ถึง 24.00 น. ที่นี่เสิร์ฟอาหารไทยจากเชฟมืออาชีพ

และซูชิจุดเด่นของร้านนอกจากบรรยากาศดี อาหาร

อร่อยแล้วยังตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ มีห้อง

คาราโอเกะสำาหรับคนรักเสียงเพลงที่ต้องการสังสรรค์ในหมูเพื่อน หรือจะ

ยกออฟฟิศมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ทำาได้ ที่นี่สามารถรองรับได้ถึง 300 คนหรือ

ใครที่ชอบบรรยากาศชิลๆ ริมน้ำา นั่งทอดอารมณ์เพลินๆ ก็เชิญริมระเบียง

ฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา สำาหรับเพื่อนพ้องน้องพ่ีที่รักสนุกสามารถนั่งบาร์ทาน

ซูชิฟังดนตรีสดเคลิ้มๆ สบายอารมณ์สุดๆ แล้ว ที่นี่ให้บริการแสนประทับ

ใจและเป็นกันเองมากค่ะ
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ท่าสาทร (ตากสิน) 
 ย่านน้ีผู้คนพลุกพล่านเพราะรถไฟฟ้าว่ิงผ่าน แต่ก็อดท่ีจะ

ลงจากเรือเพ่ือต่อคิวยาวราวกับ Krispy Kreme เปิดตัวท่ีสยาม

พารากอนไม่ได้ นาทีน้ีคงไม่มีใครปฏิเสธการต่อเรือธงแดงไปสู่  

“เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

(ASIATIQUE THE RIVERFRONT)” 

 ตลาดนดัรมิน้ำาแห่งใหมย่า่นเจรญิกรุงโครงการไลฟ์สไตล์

รมิแมน้่ำาเจา้พระยาแหง่แรกท่ีใหญท่ี่สดุในเอเชีย แลนด์มารค์แหง่

ใหมล่า่สดุของกรงุเทพมหานครและเปน็หนึง่ในอะเมซิง่ไทยแลนด ์

(Amazing Thailand) ด้วยค่ะ  

ย่านริมน้ำา เม่ือขึ้นจากเรือ จะเจอย่านริมน้ำาซึ่งติดกับ
แม่น้ำาเจ้าพระยา มุมนี้ถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปพาโนรามาริมแม่น้ำา
เจา้พระยาทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทยนอกจากนีย้งัมรีา้นไวนแ์ละ
ร้านอาหารสไตล์ยุโรปให้เลือกอิ่มอีกด้วย

ย่านเจริญกรุง ย่านน้ีอยู่ติดกับถนนเจริญกรุงสำาหรับผู้ท่ี
เดินทางมาทางรถยนต์พอเดินเข้ามาก็จะทราบทันทีว่าเป็นย่าน
เจริญกรุงซึ่งเป็นย่านคนจีนสมัยก่อน สังเกตจากรูปหล่อเป็นหนุ่ม
ชาวจีนกำาลังลากสองล้อให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 สินค้าในย่านน้ีก็จะเป็นของใช้ตกแต่งบ้าน ของที่
ระลกึ กระเปา๋แฮนดเ์มด ฯลฯ สามารถเดนิเขา้ไปชมตามตรอก
ซอกซอยต่างๆ

ย่านกลางเมือง จะเป็นย่านของร้านอาหารและลาน
แสดง มรีา้นอาหารนานาชาตทิัง้อาหารไทย อาหารจนี อาหาร
ญี่ปุ่น อาหารอินเดีย ฯลฯ มีลานแสดงดนตรีสด ให้เราได้นั่ง
ฟังเพลงชิลๆ และกุ๊กสาวสวยที่มาสาธิตการทำาอาหารให้ดู
สดๆ อีกด้วย

ย่านโรงงาน ย่านน้ีถูกออกแบบให้เราได้ย้อนนึกถึง
บรรยากาศโรงงานในสมัยก่อนมีเครื่องจักรสมัยโบราณยุคที่
ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีอาคารโรงเลื่อยเก่า
แก่อายุกว่า 100 ปีที่ตกแต่งให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ยังคง
กลิ่นอายสมัยเก่าไว้เช่นโกดังเก็บไม้ที่ถูกเนรมิตใหม่ เป็นร้าน
ขายเสื้อผ้าหลากสไตล์ให้เลือกสรร

 มนต์เสน่ห์ของตลาดนัดแห่งนี้คือการได้สัมผัสกับสีสันแห่งประวัติศาสตร์ 

เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นท่าเรือเก่าของบริษัท อีสท์ เอเชียติก จุดเริ่มต้นของประตู

การคา้สากลระหวา่งสยามประเทศและยุโรปในสมัยรชักาลท่ี 5  มีพ้ืนทีใ่ห้เลอืกมมุ

กดชัตเตอร์เป็นบริเวณกว้างแบ่งเป็น 4 ย่าน คือ เจริญกรุง ย่านกลางเมือง ย่านริม

น้ำา และย่านโรงงาน มีร้านค้าให้เลือกช้อปเลือกชิมมากมายหลากหลายสไตล์ซ่ึง

บรรยากาศภายในตกแต่งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วง พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 

2490 ให้เดินชม
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¢Íº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡ O.P. Place

ท่าโอเรลเตล (ต่อ)
 ถัดจาก O.P. Place เดินตรงเข้าไปในตรอกแห่งนี้  เลี้ยวขวาเข้าไป

ในซอยโรงเรียนอัสสัมชัญ  จะได้ยินท่วงทำานองอันไพเราะของบทสวดมนต์ 

เสียงบทเพลงที่ขับร้องประสานเสียงกันจากชุมชนคาทอลิก เบื้องหน้าคือ

อาสนวิหารอัสสัมชัญมีอายุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นโดยบาทหลวง 

ปาสกัล ซึ่งเป็นชาวไทย-โปรตุเกส เมื่อ พ.ศ.2452 โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

 โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็นสถาปตัยกรรมในยคุเรอเนซองซ์ท่ีมคีวามงดงามและคลา้ยกบัโบสถ์

ในฝรั่งเศสมาก ด้านนอกตัวโบสถ์ก่อด้วยอิฐสีน้ำาตาลเรียงต่อกันโดยไม่โบกปูนทับให้ความรู้สึก

สงบน่ิง น่าเกรงขาม ภายในตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนและกระจกส ีซ่ึงสัง่ตรงมาจากฝร่ังเศสและอติาล ี

ด้านบนเพดานมีดวงดาวสีทองอร่ามวางเรียงต่อกันตัดกับฉากสีน้ำาเงินสวยจับตาแสงเทียงส่อง

ประกายเรียงรายอยู่เบื้องหน้า 

 เป็นฤกษ์ดีที่วันนี้มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคาทอลิกเรียกว่าพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์

หรือศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สำาคัญมาก ชาวคริสตังจะระลึกถึงคุณของพระเจ้าโดย

แสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซูด้วยการรับประทานขนมปัง ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระกาย

ของพระองค์และเหลา้องุน่อันเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระโลหติเพือ่การประกาศยอมรบัว่าพระเจา้

ได้สถิตย์อยู่ในกายตนแนบแน่นเสมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

 เคยมีคำากล่าวที่ว่า  “ประเทศไทยคือความลงตัวที่เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมทั่วโลก”จริงหรือไม่นั้น One Day Off อยากให้ทุกท่านมาลองนัง่ทอดอารมณ ์ปลดปลอ่ยความรูส้กึเหนือ่ยลา้กบัชวีติทีต่อ้งเรง่รบีในเมืองหลวงเปลี่ยนทัศนวิสัยจากรถติดบนท้องถนนมานั่งเรือเท่ียว ท่อง ล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา ให้ท่ัวทุกท่าเรือในกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าทุกท่านจะได้พบกบัหว้งเวลาของความสขุและสิง่อศัจรรยข์องโลกทีอ่ยูใ่กลแ้คเ่อือ้มมอื แม้ฉบบัน้ีจะมพีืน้ท่ีให้เราไดพ้าท่านผูอ้า่นเพลดิเพลนิไปกับเราไดไ้ม่มาก หากทา่นใดถูกใจเรื่องราวสบายๆ ของคอลัมน์นี้โปรดติดตามต่อได้ในฉบับหน้า เราจะพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับบรรยากาศวัด วัง สถาปัตยกรรมไทยแท้ๆ และวิถีชวีติผูค้นท่ีเตบิโตมาจากริมน้ำาเจา้พระยา แมน่้ำาทีไ่ด้ช่ือวา่เปน็เสมอืนเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยเมืองศูนย์กลางการปกครอง

ท่าโอเรลเตล
 ก้าวเรือลงมาท่านี้เสมือนก้าวเข้าประตูสู่โลก
ตะวันตก เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมของย่านนี้ล้วน
เปน็สถาปตัยกรรมยโุรปแทบทัง้สิน้ เริม่จากตกึสขีาวทีต่ัง้ตระหงา่นอยูต่รงหนา้ เราสามารถมองเห็นได้ทันทีเม่ือมองจากท่าเรือ แม้ตัวตึกจะเป็นสีขาวสะอาดตาแต่ก็สัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
 ตกึนีม้ชีือ่วา่ O.P. Place เป็นสถาปตัยกรรมในยคุนโีอเรอเนซองซ ์(Neo-Renaissance) ที่ผสานรูปแบบศิลปะของกรีกและโรมันเข้าด้วยกัน มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  เดิมเคยเป็นสถานที่ทำางานของบริษัท อีสต์ เอเชียติก ของกัปตันเรือชาวเดนมาร์กตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 ภายหลังได้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร เมื่อก่อนเรียกกันว่าห้างสิงโต จนกระทั่งเป็นห้างสรรพสินค้า O.P. Place 
 ในปัจจุบัน O.P. Place เป็นตึกสูงสามชั้น ด้านในมีลิฟต์โบราณสไตล์ตะวันตกยุคก่อน มีลักษณะเป็นเหล็กดึงได้ ว่ากันว่ามีที่เดียวในประเทศไทย การออกแบบบันไดทางขึ้นด้านหน้าเป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 มีโคมไฟระย้าสวยงามอายุกว่า 40 ปี ด้านในจำาหน่ายงานแกะสลักไม้ออกแบบสไตล์ไทยเมืองพุทธ อัญมณี เครื่องจักรสานประณีตจำาพวกกระเป๋าถือ หมวก ของใช้ผู้หญิงๆ และสินค้าจำาพวกภาพวาดศิลปะไทย ศิลปะไทยร่วมสมัย เดินเล่นที่นี่เสมือนได้เข้ามาอยู่ในยุคสมัยเก่า เราสามารถหาชมภาพถ่ายของกรุงเทพมหานคร     พระราชพิธีต่างๆ สมัยโบราณ และภาพตึกแห่งนี้ในยุคก่อนได้ในเฟซบุ๊คของ O.P. Place ซึ่งนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก



 แตพ่ออ่านเสรจ็ผมเหลอืบมองรอบกายอยูพ่กัหนึง่  ก่อนตดัสนิใจ
หยิบ “ต้นฉบับ” เก่ามาเล่าใหม่
 เป็นงานเขียนคร้ังท่ีเตรียมไว้ลง “รามาพลัสแมกกาซีน”  ของคณะฯ  
แต่โดน “ปิดตัว” ลงกลางอากาศเม่ือคร้ังในอดีตท่ีผ่านมา  
 จะปิดตัวด้วยเหตุผลกลใดๆ ไม่สำาคัญ แต่สำาหรับผม ผมเสียดาย
ครับ เสียดาย !!!
 เสียดายเนื้อหาของเรื่องท่ีถูกกลั่นกรอง เพ่ือนำามาเหน็บแนมพ่ีๆ 
น้องๆ รอบตัวผมทางอ้อม
 เพราะอะไรหรือครับ? เพราะเขา “อ้วน” อ่ะล้อเล่นนะครับ 
 อันที่จริงแล้ว พี่ๆ น้องๆ สร้างเสริมสุขภาพที่ผมเอ่ยถึง  
 เขาเหล่านี้ คือ “นักสร้างเสริมสุขภาพ” ที่ดีเยี่ยม ถูกต้องตรงตาม
ชื่อเด๊ะๆ  
 ผิดก็แต่ตรงนัยยะแห่งความหมายเชิง “วิชาชีพ” อย่างถูกต้องนิด
เดียวเท่านั้นเอง 
 หากเราแยกแยะคำาว่า “สร้างเสริมสุขภาพ”  ออกมาเป็นคำาๆ  น้ัน  
 สร้าง  จะหมายถึง  ทำาให้มีขึ้น  เนรมิต
 เสริม  หมายถึง  เพิ่ม หรือ เติม  
 สุขภาพ  คือ ความเป็นสุข ความมีอนามัยดี

I-Style สบาย สบาย สไตล์...ใหม่
สาธิต อุณหกะ

 แต่เขาและเธอกับเลือกประกอบความหมายเหล่านี้  
แบบตรงๆ ทื่อๆ เพียงแค่ว่า 
 “ทำาให้มีขึ้นเพิ่มความเป็นสุข”  
 ครับ ! พอผมแทรกเสริมคำาว่า “พุง” เข้าไปแค่คำาเดียว  
 “ทำาให้มี...พุง...ขึ้นเพิ่มความเป็นสุข”    
 จบกันครับ จบกัน !!! 
 มันจึงเป็นมูลเหตุสำาคัญของต้นฉบับตัวนี้
 ที่จำาเป็นต้องรีบนำาเรื่องเก่ากลับมาเล่าใหม่อีกครั้ง
 รู้ไหมครับว่าทำาไม ?  
 ครับผมกลัวคำาว่า “สร้างเสริมสุขภาพ” ที่พี่ๆ น้องๆ 
ผมยึดถือและปฏิบัติกับตัวเองอยู่นั้น  
 มันจะผิดเพี้ยนทางพฤตินัยด้าน “ความหมาย” และ 
“รูปทรง” ไปอย่างถาวร
 งานเขียนที่ผมจะให้อ่านนี้...
 ผมแยกประเด็นออกเป็นหลักใหญ่ใจความได้สองเรื่อง
 คือ  หนึ่ง “เครื่องชั่งน้ำาหนัก”  สอง คือ “คนอ้วน”  
 2  เรื่อง 2  รสที่ควรรู้สำาหรับผู้ที่กำาลังเข้าข่ายใช้คำาว่า
สร้างเสริมสุขภาพผิดความหมาย

 A:  กูรู้แล้ว ทำาไมกูอ้วน
 B:  เพราะ ?
 A:  กูมีความรักบ่อย
 B:  เกี่ยวไรกัน
 A:  แดกแห้วเยอะ
 กร๊ากกกกกกกก... ครับ !! ผมเจอในเฟสบุ๊ค อ่านปุ๊บขำาปั๊บ  
 (ขอโทษครับที่ใช้คำาไม่สุภาพ  เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่าน)

 โดย “ครูเตอร์ และดีวอร์” (Kreuter and De-
vore) ได้ให้ความหมายที่ถูกต้องไว้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพ 
หมายถึง กระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมมือปฏิบัติ 
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

“ชัง่-อ้วน” ?



 เชื่อหรือไม่ - มีผู้คนที่เดินสลับสับเปลี่ยนเข้า “เช็คอัพ” น้ำาหนักตัวกับเจ้าเครื่องนี้
มากมาย และมีไม่น้อยจำาต้องเข้าสอบปากคำา พร้อมกับรับคำาปรึกษาด้านโภชนบำาบัดใน “คลินิก
โภชนบำาบัดสร้างเสริมสุขภาพ” ของ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
 ในฐานะผู้ต้องหาที่ลักลอบ “กักตุน” ความอ้วนไว้แบบผิดกฎ “ธรรมนูญสุขภาพ” ที่ดี   
 สาเหตุเพราะเครื่องชั่งนักทำานายดังกล่าว ยืนประชิดตั้งตรงพร้อมชี้ชัดแบบ “ไม่ยั้ง” ว่า 
เขาคือผู้ต้องหาที่น่าเชื่อว่าเป็นคนอ้วน  
 “คนอ้วน”
 ในความเข้าใจของผม คือ คนที่เป็นอันตรายกับพื้นที่แคบๆ และเป็นบุคคลที่มัก “ใช้
พื้นที่สาธารณะเปลือง” กว่าใครรอบข้าง   
 แต่ความจริงแล้ว “นิยามคนอ้วน” ที่ถูกต้องนั้น คือ บุคคลที่มี ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันใน
ร่างกาย เกินเกณฑ์เป็นสำาคัญ   
 ค่ามาตรฐานสำาหรับคนรูปร่างผอมเพียวสะโอดสะองเป็นปกติ ต้องมีดัชนีมวลกาย (น้ำา
หนักตัวหารส่วนสูง เมตร 

2 ) ไม่มากกว่า 24.9 และต้องมีค่าปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายอยู่
น้อยกว่า ร้อยละ 20 ในผู้ชาย ร้อยละ 30 ในผู้หญิง   
 หากเกินกว่านี้ขอสรุปแบบ “ฟันธง” ว่าคนๆ นั้นกำาลังจะอ้วน

 มีอยู่วันหนึ่ง... จำาได้ว่าระหว่างที่ผมนั่งดูผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายเพศ หลาก
หลายวัย ทยอยสลับสับเปลี่ยนเข้าพบปะทักทายกับเครื่องชั่งน้ำาหนักไฮเทคชนิดนี้ ใน “คลินิก
โภชนบำาบัดสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพอยู่นั้น
 พี่ชายทรงโตตำาแหน่งเลขาฯ “รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ” ของผมคนหนึ่ง
 เดินหน้าตาตื่นเข้ามาถามไถ่ผมว่า... “เฮ้ย ! เครื่องชั่งน้ำาหนักวิเคราะห์ไขมันอยู่ไหนหว่า”
 หลังจากเขาโดนคำาสั่งสายฟ้าฟาดแบบเป็นห่วงเป็นใยให้ลดน้ำาหนักอย่างด่วน ภายใน 1 
เดือน ต้องลดให้ได้อย่างน้อย 2 กิโลกรัม  
 มิเช่นนั้น... ก่อนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ มีเฮ! กระเป๋าแบนแฟนทิ้งอย่างแน่นอน  
 หลังผมแนะนำาและตอบโจทย์ความต้องการพี่เขาเสร็จ  
 สิ่งหนึ่งที่ผมคิดขึ้นในใจกับเจ้าเครื่องชั่งน้ำาหนักชนิดนี้คือ  
 นอกจากมันจะเป็น “นักทำานาย” ความอ้วนตัวยงแล้ว  
 มันยังเป็น “ทางรอด” ของคนอ้วนได้อีกด้วย !

 --------------------------------------------------------------
 ปล. ขอทิ้งท้ายด้วยจิตคารวะนิดนึงครับ...
 “ความหวัง” ทำาให้เรามีชีวิตอยู่
 แต่การลงมือ “ทำา” ทำาให้ลมหายใจมีความหมายขึ้น
 ฉะนั้น...การลดความอ้วน
 หากคิดจะ “ลด”  ก็ต้อง “ทำา” 
 เมื่อ “ไม่ทำา”  มันก็จะไม่มีทาง “ลด” 
 จริงไหมครับ ???
 คนอ้วน !!!  
 --------------------------------------------------------------     

 ครับ - ผมกำาลังพูดถึงอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เป็น 
“ของแสลง” ใจของคนที่ชอบแอบเก็บสะสมเนื้อเยื่อไขมัน
ไว้เกินกว่า 20-30% ของน้ำาหนักตัว โดยเฉพาะที่ “พุง”  
 เครื่องชั่งน้ำาหนัก หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “ตาชั่ง”  
   จำาได้ว่าของสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมเองไม่ค่อยได้
พบปะทักทายกันบ่อยครั้งนัก  
 ชูมือนับนิ้วดูตั้งแต่จำาความได้จวบจนอายุล่วงเลย
เฉียดใกล้หลักสี่ (ดอนเมือง-อารมณ์ยังไม่ยอมรับ) เห็นจะ
มีปฏิสัมพันธ์กันก็ตอนที่ป่วยเป็นไข้หวัดไอค๊อกแค๊กเท่านั้น
แหละ  
 เพราะทุกครั้งก่อนเข้าพบแพทย์ พี่พยาบาลแสน
สวยมักจะกล่าวทักทายผมด้วยประโยคแรกอยู่สม่ำาเสมอ
ว่า...“ไปชั่งน้ำาหนัก-วัดความดันมาหรือยังคะ”  
 ประหน่ึงคำากล่าวทักไฟท์บังคับท่ีละม้ายคล้ายคลึง
กับการไปเย่ียมเยือนบ้านญาติพ่ีน้องยังไงยังง้ัน โดย
ประเพณีปฏิบัติส่ิงแรกท่ีต้องทำาก่อนน่ันคือ  เข้าพบปะกราบ
ไหว้ญาติผู้ใหญ่ก่อนแยกย้ายไปทำาภาระกิจอ่ืนใดต่อไป
 คนผอม – ผอม อย่างผมไม่จำาเป็นต้องพบปะ
เจอะเจอของสิ่งนี้มากนัก
 แฮ่ม !…เพราะผมใช้ความรักไม่พร่ำาเพรื่อ ช่วงนี้
เลยแค่กำาแห้วไว้ในมือเฉยๆ ฮ่า ฮ่า ฮ่า  
 แต่สำาหรับคนอ้วน - อ้วน กลุ่มมนุษย์ร่างยักษ์
ไซส์ XXL ขึ้นไป ร้อยทั้งร้อยมักจะต้องวนเวียนไปพบเจอ
เจ้าของสิ่งนี้อยู่เสมอๆ ร่ำาไป   
 โดยเฉพาะกับเครื่องชั่งน้ำาหนัก “ไฮเทค” ยุคใหม่
ที่เรียกว่า...
 “เครื่องชั่งน้ำาหนักและวัดส่วนประกอบของ
ร่างกาย” (Body Composition Analyzer with 
Visceral Fat Indicator)
 อุปกรณ์อัจฉริยะที่ช่วยประเมินน้ำาหนักตัวและ
วิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย โดยอาศัยหลักการ
ต้านทานกระแสไฟฟ้าของส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายที่
ไม่เท่ากัน  
 อาทิ มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)  น้ำาใน
ร่างกาย (Total Body Water) มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน มวล
กล้ามเนื้อที่ไร้กระดูก และมวลกระดูก   
 นอกจากนี้เจ้าเครื่องดังกล่าว  ยังสามารถรายงาน
ผลแยกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่  แขนซ้าย  ขวา  
ขาซ้าย ขวา  และไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) 

 เป็นการช่วยประเมินหรือวินิจฉัย “โรคอ้วน” ที่
เป็นสัญญาณเตือนอันตรายได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็วกว่า
การชั่งน้ำาหนักแบบธรรมดาเพียงอย่างเดียว
 สรุป - มันคือเครื่องชั่งน้ำาหนักที่ “น่าสนใจ” และ
มีขีดความสามารถใน “การทำานาย” โรคอ้วนที่แม่นยำาเชื่อ
ถือได้ เพราะแค่คุณถอดรองเท้า ถุงเท้า ก้าวขึ้นยืน แจ้ง
อายุ ส่วนสูง น้ำาหนัก พร้อมยอมยืนนิ่งปล่อยให้กระแส
ไฟอันบางเบา วิ่งกระซิบเวียนวนเข้าไปซักถามเจรจากับ
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย   

 เพียงแค่อึดใจเดียวคุณจะทราบแล้วว่า... 
คุณกำ ลังเป็นคนอ้วนอยู่หรือไม่ !

 เรื่องแรก “เครื่องชั่งน้ำาหนัก”
 เรื่องที่สอง “คนอ้วน”
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Education
Talk ดนัย อังควัฒนวิทย์

 คอลัมน์ Education Talk ฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำาเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับ ‘พระคุณครูอาจารย์’ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำาคัญประการหนึ่งของวิถีชีวิต รวม
ถึงเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 
5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีกิจกรรมที่สร้างเสียงคึกคัก ชวนฉงนสงสัยให้เข้าไปร่วม
ภายในงาน ทันทีที่แง้มประตูเปิดออกก็พบกับ บรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างศิษย์-
อาจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์นั่นเอง

 ในงานนี ้มบีรรดาหมอเดก็ หมอสาขาตา่งๆ และพยาบาล รวมกนัอยูภ่ายใน
งานจำานวนมาก พลนัสายตาทกุคู่แทบจะจดจอ้งอยูท่ี่โซฟาต้อนรบัด้านหนา้เวท ีพวก
เราไม่รอช้า รีบไปสังเกตการณ์หน้างาน ก็พบกับ อาจารย์ทั้ง 3 ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ 
ม.ร.ว. จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ศ.เกียรติคุณ ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 
รศ.อมุาพร สุทศันว์รวฒุ ิผู้ซ่ึงเปน็บรมครูของเหล่าแพทยก์มุารฯ ผู้ยิง่ใหญ ่ซึง่บรรดา
ลูกศิษย์ลูกหา ต่างก็ให้ความเคารพนับถือ ด้วยพระคุณที่อาจารย์ทั้ง 3 ได้อบรมสั่ง
สอนเหล่าลูกศิษย์แพทย์กุมารฯ มาอย่างยาวนาน ย่อมทำาให้ได้รับการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีเป็นอย่างดีและยิ่งใหญ่ที่สุด น่าเสียดายที่เราไม่ได้พบอาจารย์อีกท่าน
หนึ่งก็คือ รศ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์ ซึ่งถือเป็นบรมครูที่ได้รับการยกย่องและก็มีลูกศิษย์
จำานวนมากอีกท่านหนึ่ง ในงาน “ร้อยดวงใจกุมารรามาธิบดี สดุดีสี่คุณครู” นี้

 บรรยากาศภายในงานค่อนขา้งอบอุ่นเป็นกันเองอยา่งมาก โดยเริม่ตน้งาน
จากการขึ้นมากล่าวความประทับใจที่มีต่อบรมครูทั้งสี่ท่านของ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ 
โค้วสถิตย์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ต่อด้วยความประทับใจส่วนตัวและ
สำานึกในพระคุณอาจารย์ของ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี ตามดว้ยการแสดงรำาถวายพวงมาลัยของ 2 สาวสวยแพทย์
กุมารฯ ได้แก่ พญ.อรสุธี ภราดร์นุวัฒน์ และพญ.กุลภัทร ศรีสมทรัพย์ อันเป็นการ
แสดงความเคารพและต้อนรับการร่วมงานอย่างเป็นทางการ ถัดมาเป็นการฉาย
วิดีโอรวบรวมผลงานและการแสดงความประทับใจที่มีต่อบรมครูทั้ง 4 ท่าน โดย
เหลา่แพทยก์มุารฯ แพทยป์ระจำาบา้น นกัศกึษาแพทย ์และเจ้าหนา้ทีจ่ากภาควชิา
กุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดฮือฮาได้มากทีเดียว ‘หนูรักอาจารย์นะค่ะ..เรา
รกัอาจารย’์ พรอ้มกับสญัลกัษณมื์อรูปหวัใจในแบบตา่งๆ ทีเ่ราเองก็แอบเหน็รอย
ยิ้มชัดๆ ของอาจารย์ จนทำาให้อดยิ้มตามไม่ได้เลยทีเดียว

 ยังนะครับ ยังไม่จบแค่นั้น เหล่าแพทย์กุมารฯ นำาโดยแพทย์ประจำาบ้าน 
ก็มีการแสดงสุดประทับใจ ที่เรียกว่า ‘จัดให้’ ให้ชมภายในงานอีกด้วย เป็นการ
แสดงที่ได้ไอเดียมาจากรายการ The Trainer ซึ่งไม่เชื่อว่าคุณหมอจะทำาได้ ต้อง
ยกนิ้วให้เลยครับ ‘จัดให้จริงๆ’

 การแสดงมีด้วยกัน 3 คู่ เป็นการสลับตำาแหน่งระหว่างศิษย์-อาจารย์ 
โดยให้อาจารย์มาเป็นลูกศิษย์ และลูกศิษย์มาเป็นอาจารย์ ในบทบาท Trainer-
Trainee เริ่มต้นจาก การแสดงคู่แรก ในชุด “หมีแพนด้า” ที่เรียกเสียงเฮได้มาก
กับท่าเต้นสุดฮิต ‘หมีแพนด้า..หมีแพนด้า..หมีแพนด้า..หมี..หมี..แพนด้า’ โดย 
รศ.นพ.วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร และ นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร คู่ที่สองเป็นการ
แสดงของ ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และ พญ.พิมแพร เพ่งพิศ กับการแสดง
ชุด “เช็คเรตติ้ง” ที่ไม่ต้องเช็ค..เรตติ้งก็พุ่งปรี๊ด..อยู่แล้วล่ะครับคู่นี้ การแสดงน่า
รักและประทับใจมาก และการแสดงชุดสุดท้าย “ความรักทำาให้ดูเด็ก” ก็ได้คู่ของ 
ผศ.พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ และ พญ.นภาไพลิน เศรษฐพานิช มาสร้างรอย
ยิ้ม ที่แทบจะทำาให้ทุกคนในงาน ‘ดูเด็กลงไปนิดนึง’ จริงๆ เลยครับ ต้องบอกว่า 
การแสดงทั้ง 3 ชุดนั้น สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก และเชื่อเหลือเกินว่า
อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน คงจะมีรอยยิ้มพิมใจกับเหล่าลูกศิษย์เป็นแน่แท้

 การแสดงชุดสุดท้าย..ท้ายสุดจริงๆ เป็นการรวมพลังความสามารถของ
แพทย์กุมารฯ ที่มีฝีไม้ลายมือด้านการดนตรี ที่สร้างความประทับใจอีกชุดหนึ่ง
ในงานวันนี้เลย ทั้งการบรรเลงเปียโนจาก อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ
นติยสาร @Rama ของเรา รว่มกับการขบัรอ้งและแสดงดนตรจีากนกัศกึษาแพทย ์

 กอ่นจะปดิทา้ยงาน “รอ้ยดวงใจกมุารรามาธบิด ีสดดุสีีค่ณุคร”ู ด้วยการ
กลา่วคำาจากบรมคร ูทีแ่ตล่ะทา่นก็แสดงความประทบัใจ และยนิดกัีบลกูศิษยท์ี่
มีความสามารถ แสดงความรักความผูกพันต่อกัน เป็นอีกหนึ่งวันที่อาจารย์จะ
ไม่มีวันลืมเลย แม้ส่วนตัวผู้เขียนจะไม่เคยได้สัมผัส ได้เรียนรู้สิ่งดีดีจากบรมครู
ทั้งสี่ท่าน แต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่า สิ่งที่ท่านได้อบรม สั่งสอน ชี้แนะ และแนะนำา 
ได้ส่งผลให้ลูกศิษย์ไปถึงฝั่งฝัน และประสบความสำาเร็จได้ ดังจะสังเกตได้จาก
บรรดาผูท้ีม่ารว่มงานมจีำานวนมากทเีดยีว และแตล่ะทา่นกเ็ปน็ถงึระดบัอาจารย ์
มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคม 

 ‘เพราะครู ทำาให้มีวันนี้’ จริงๆ ครับ 

ว่ากันว่า  ‘การกระทำ ใดๆ ก็ตาม...ย่อมมีครูเสมอ’
เพราะ ‘ครู’ เปรียบเสมือนผู้นำ ทางไปสู่ความสำ เร็จ
หากไร้ซึ่ง ‘ครู’ แล้ว ...การงานใดๆ ก็ตาม จะประสบผลสำ เร็จไม่ได้

ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นองค์กรท่ีเป็น
สถาบันทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นองค์กรด้านการศึกษาอีกด้วย 
ที่นี่..จึงมี ‘ครู’ ทั้ง ครูแพทย์ ครูพยาบาล ที่มักจะเรียกกันจนติดปากว่า ‘อาจารย์’

“ร้อยดวงใจกุม�รร�ม�ธิบดี สดุดีสี่คุณครู”

ศ.เกียรติคุณ ม.ร.ว. 
จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ รศ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ รศ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์

ศ.เกียรติคุณ ภัทรพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา



 มติชน Healthcare 2012 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 - 24 
มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนำาเครื่องมือทางการแพทย์ 
แผ่นพับ ใบความรู้ และกิจกรรมต่างๆ นำามาเผยแพร่โดย
ตลอดทั้ง 4 วัน

 โรงเรยีนบรหิารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม
หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นพิเศษ 3 ประจำา
ปี 2555 โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 910 
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรยีน
พยาบาลรามาธิบดี

 ภาควิชาพยาธิวิทยา ร่วมกับงานบริการวิชาการ 
จดัการอบรมระยะสัน้หลกัสตูรนติเิวชศาสตรแ์ละกฎหมาย
ทางการแพทย์สำาหรับภูมิภาค ประจำาปี 2555 โดยมี 
ผศ.พล.อ.ต.นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม หัวหน้าหน่วยนิติเวช ภาค
วิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายและกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 
27 – 29 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร หัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหา
วทิยาลยัมหดิล กลา่วเปดิงาน การอบรมฟืน้ฟวูชิาการ เร่ือง 
“อุบตัเิหตทุางมอื” ครัง้ที ่32 จดัโดย สาขาวชิาศลัยศาสตร์
ตกแต่งฯ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรม
ศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 2 – 3 
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 
5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

มติชน Healthcare 2012

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” 
รุ่นพิเศษ

อบรมหลักสูตรนิ ติ เวชศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์สำ หรับภูมิภาค

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง 
“อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 32 

 ศ.นพ.วนิติ พัวประดิษฐ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล เป็นประธานใน
พิธีกล่าวคำาปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 
42 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำาปี 2555 เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และบริเวณห้องโถงชั้น 1 
อาคารเรียนรวม 

 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 “ตู่” นพพล โกมารชุน 
พร้อมด้วย คุณปรียานุช ปานประดับ และทีมงาน บริษัท 
เป่า จิน จง จำากัด ร่วมแสดงดนตรีกิจกรรมอาสา โดยนำาวง
ดนตรไีทยจติอาสา “มโหระทึก” มารว่มสรา้งความสขุผา่น
เสียงเพลงแกผู่ป้ว่ย แพทย ์และบุคลากรของรามาธบิด ีรวม
ทั้งมีการรับมอบเงินบริจาคภายในงาน ซ่ึงรายได้ทั้งหมด
มอบใหแ้ก่คณะฯ เพือ่กิจกรรมทางการแพทยต์อ่ไป ณ ลาน
ดนตรี ชั้น 1 อาคาร 1 

 ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.สรนิต ศิลธรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.เลิศฤทธ์ิ จงม่ันคงชีพ 
ผู้อำานวยการการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะ
แพทยศาสตร์ช้ันนำาในเอเชีย นายเปรมชัย กรรณสูต ประธาน
กรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำากัด 
(มหาชน) ดร.ปิยวัตร ชัยเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อรุณ ชัยเสรีคอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำากัด ร่วมลง
นามสัญญาจ้างการก่อสร้างระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) 
และสัญญาจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มบริษัทร่วมทำางาน ACSE 
110 CONSORTIUM ในพิธีลงนามสัญญา “โครงการ
พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำาในเอเชีย” 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2555 

พิธีกล่าวคำ ปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์
รามาธิบด ีรุ่นที ่42 และงานอวยพรบณัฑติ
รามาธิบดี ประจำ ปี 2555

“ตู่” นพพล นำ ทีม บ.เป่า จิน จง แสดงดนตรีจิตอาสา

พิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ช้ันนำ ในเอเชีย”

Activities
กองบรรณาธิการ



 รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้าง
เสริมสุขภาพและวัฒนธรรม คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ 
ผูจ้ดัการมลูนธิริามาธบิดฯี รบัมอบกระเชา้ทีร่ะลกึสบูแ่ฟนซ ี
อานตี้ แอนส์ จากคุณสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ อานตี้ แอนส์ คุณฐากฤต 
สนทิประชากร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญฝ่า่ยการตลาด 
อานตี้ แอนส์ คุณนงนภัส รำาเพย ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์
อานตี ้แอนส ์ในโอกาสจดักจิกรรมรว่มกนัในงาน “มคีูต่อ้ง
ดเูลอืด โรคธาลสัซเีมีย” ภายในงานมกีจิกรรมการบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย กิจกรรมตอบคำาถามชิง
รางวลั การจำาหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึจากชมรมผูป่้วยโรคธาลัส
ซีเมีย รวมทั้งมีการให้ปรึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ทั้งนี้ 
ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับมอบเพรสเซล จากอานตี้ แอนส์ 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์  งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา

แพทย์รามาธิบดี จัดโครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้ สู่
ความเป็นแพทยท์ีม่ัน่ใจ” ครัง้ที ่2  โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ
ให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นเป้าหมายและเกิดแรงบันดาลใจ
การเป็นแพทย์ในอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมจิตสำานึก
ของนักศึกษาแพทย์ในการช่วยเหลือและการบริการของ
ประชาชน เมือ่วนัที ่14-15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำาบลน้ำาสุด อำาเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

 รศ.พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์ พร้อมทีมแพทย์จาก
ภาควชิากมุารเวชศาสตรแ์ละภาควชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความ
หมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่
ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท โดยจดัให้มทีมีแพทย ์นกัศึกษาแพทย์จากภาควชิา
กุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย เข้า
ตดิตามผลการตรวจเดก็ทีเ่ปน็โรคผวิหนงัเรือ้รงั ท้ังยงัตรวจ
พบเดก็ทีม่อีาการของโรคมอืเทา้ปากจำานวน 6 คน ทัง้นีท้าง
สถานสงเคราะห์ฯ ได้มกีารแยกเด็กทีม่อีาการและจะสง่ตวั
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป พร้อมสอนเด็กที่มี
ปญัหาทางดา้นการไดย้นิและเดก็ทีม่ปีญัหาพฒันาการดา้น
การพดูชา้ ดว้ยการเลน่ทีจ่ะกระตุน้การพดู การส่ือสารและ
สร้างความสนใจแก่เด็ก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

งาน “มีคู่ต้องดูเลือด โรคธาลัสซีเมีย”

โครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ” ครั้งที่ 2

ลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลือแกส่ถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายบริการ 
และ ผศ.นพ.เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ พร้อมทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษาโรคและ
บริการทางทันตกรรม ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบส่ิงของพระราชทานให้แก่ราษฎร ณ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่ีว่าการ
อำาเภอสวี อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พลเรือเอกชุมพล 
ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2555

 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสื่อสารองค์กร งานสร้าง
เสริมสุขภาพ และงานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ 
และโครงการบ้านปลอดบุหรี ่ มูลนิธิรณรงค์เพื ่อการไม่
สูบบุหรี ่ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “ร่วมกันทำาให้บ้าน
ปลอดบุหรี ่: รับขวัญเด็กแรกเกิดบ้านปลอดบุหรี ่” ขึ ้น 
โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกจิ เลขาธกิารมูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการไม่สบูบุหรี ่รศ.นพ.พญัญ ูพนัธบ์รูณะ หวัหนา้สาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำาเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-
นรเีวชวทิยา นพ.พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์อธบิดกีรมควบคมุ
โรค เภสัชกรณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) พิธีกรช่ือดัง 
และ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานชมรมวิทยุ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
เก่ียวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหร่ีภายในบ้าน ณ ห้องประชุม 
910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2555

 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร รศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง อาจารย์
ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมแพทย์จากภาค
วิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับและอบรมความรู้
ภาคปฏิบัติด้านการทำาคลอดฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้แกส่มาชกิแทก็ซีคุ่ณธรรม วดัสงัฆทาน ในโครงการ
รามาธบิดรีว่มใจช่วยเพือ่นรว่มทาง ครัง้ที ่3 ณ หอ้งประชุม 
910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

ทีมแพทย์รามาฯ ลงพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี 
และ จ.ชุมพร

โครงการรามาธิบดีร่วมใจช่วยเพื่อนร่วมทาง ครั้งที่ 3

แถลงข่าว “ร่วมกันทำ ให้บ้านปลอดบุหรี่: รับขวัญเด็กแรกเกิดบ้านปลอดบุหรี่”



 เนือ่งในวโรกาส วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
นำาโดย ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ และบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
ได้ร่วมกันกล่าวถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาท และ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเทิดพระเกียรติใน
วโรกาสดังกล่าว อนึ่ง ภายในงานยังมีการมอบรางวัล “แม่
ดี-บุคลากรเด่น” มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ และ
มอบรางวัลให้แก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน ณ 
หอประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชาวสามล้อรัตนโกสินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต

 รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรง
พยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ
สมาชิกชาวสหกรณ์สามล้อรัตนโกสินทร์ อาสาสมัคร
ป้องกันพลเรือนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และตำารวจบ้าน
เขตราษฎร์บูรณะ ในโอกาสร่วมบริจาคโลหิตและบริจาค
อวัยวะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม
การถวายพระพร ร้องเพลง และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้
บริจาคโลหิตมากครั้งที่สุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2555

 คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย 
Juntendo ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยม
ชมความก้าวหน้าทางการแพทย์และการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เม่ือวันที่ 16 
สิงหาคม 2555

คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์จาก
มหาวิทยาลัย Juntendo ประเทศญี่ปุ่น 
เข้าศึกษาดูงาน

แถลงข่าว RAMA SEARCH 2012 
“เส้นทางสู่นักศึกษาแพทย์ รูปแบบ Reality”

ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 26สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดำ เนนิทรงประกอบพธีิวางศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่

 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2555 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศ.นพ.วินิต 
พวัประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ
ผู้อำานวยการ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จำากัด 
(มหาชน) คุณพรรวณา มหาทรัพย์ ผูจ้ดัการฝา่ยโฆษณาและ
การตลาดสมัพนัธ ์บรษิทั แลคตาซอย จำากดั รว่มแถลงขา่ว
เปดิตวัโครงการ RAMA SEARCH 2012 การแขง่ขนัประชนั
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมปลายทั่ว
ประเทศ เพือ่ชงิโควตาพิเศษ หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มวันที่ 22 
กันยายน 2555 ทำาการสอบปรนัย 5 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะคัดเลือก
เหลือ 5 ทีมสุดท้าย เข้าค่ายทดสอบที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ผู้ชมสามารถติดตามรายการ
ในรูปแบบเรียลลิตี้ได้ทาง รามาแชนแนล ทรูวิช่ันส์ ช่อง 
47 และ 80 

 วันที่ 18 กันยายน 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจา้โสมวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุเสดจ็เปน็องค์
ประธานและฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 26 
เรื่อง “The Art and Science in Restoration of Sinus 
Rhythm” โดย Professor Ralph James Damiano, 
Jr., M.D. John M. Shoenberg Professor of Surgery 
Director of Cardiothoracic Surgery, Washington 
University School of Medicine, Saint Louis, MO, 
United States ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 
5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
สถาบันการแพทยแ์หง่ใหม ่คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำานวน 291 ไร่ 
ด้วยงบประมาณจำานวน 6,212.75 ล้านบาท ในแผนการ
ก่อสรา้งระยะเวลา 48 เดอืน ณ ซอยสุขาภบิาล  119 ตำาบล
บางปลา  อำาเภอบางพลี     จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวัน
ที่ 19 กันยายน 2555




