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 สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ
	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี มหาวทิยาลัยมหดิล	 มพัีนธกิจในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย	 พันธกจิในด้านการ
ศึกษาผลติบคุลากรทางการแพทย์	พนัธกิจด้านวจัิยผลตินวตักรรมผลงาน	และพนัธกจิด้านบรกิารวชิาการในการให้ความรูเ้สริมความ
เชีย่วชาญ	ซึง่ทีผ่่านมารามาธิบดไีด้พฒันาการด�าเนินงานในพนัธกจิต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนือ่ง	 ท�าให้รามาธิบดไีด้รบัความภาคภมูใิจจาก
รางวัลและมาตรฐานคณุภาพท่ีได้รบั	อาท	ิการได้รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล	Advanced Healthcare Accreditation (AHA) 
มาตรฐานสถานพยาบาลระดบัสากล	Joint Commission International (JCI)	มาตรฐาน	ISO	และรางวลัการบริหารสู่ความเป็น
เลศิระดบั	Thailand Quality Class (TQC) 
	 รามาธบิดมีคีวามมุง่มัน่พัฒนาคณุภาพ	และด�าเนนิการตามพนัธกจิเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงส�าคญัต่อผู้ป่วย	ทัง้ในการให้
บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน	การน�าเทคโนโลยผีนวกเข้ากบัผลงานใหม่เกดิเป็นนวตักรรมทางการแพทย์ทีส่ามารถต่อยอดการรกัษาไปสูอ่นาคต
ได้	รวมถึง	การพัฒนางานวิจยัให้เป็นเลศิเพือ่รบัใช้สงัคมในบริบททางการแพทย์ท่ีส�าคญั	เหล่านีค้อืความต้ังใจจริงในการพัฒนาอย่างไม่
หยดุย้ังและมคีวามต่อเนือ่งอย่างแท้จริง	
	 กระผมในนามตวัแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลัยมหดิล	มคีวามเชือ่มัน่ว่า	การด�าเนนิงานใน
ทุกพันธกิจของรามาธิบดีเพื่อให้ได้มาตรฐาน	 ถอืว่ามคีวามส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาของเรา	และในอนาคตการเชือ่มโยงกันในระบบ
สขุภาพจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย	
	 ในระหว่างสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)		นี	้ดแูลสขุภาพและปฏบิตัตัิวตามมาตรฐานทางการแพทย์
กนัทกุท่านด้วยครบั
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 สวสัดค่ีะคณุผูอ่้าน	ในฐานะบรรณาธิการใหม่	ขอฝากเนือ้ฝากตวักบัคณุผู้อ่านทกุ	ๆ 	ท่านนะคะ	และขอขอบพระคุณท่านรองคณบดฝ่ีายสือ่สาร
องค์กร	ผศ.	นพ.ภาวทิย์	เพยีรวจิติร	และ	รศ.	พญ.โสมรชัช์	วไิลยคุ	ทีเ่ช่ือมัน่ให้รับผดิชอบภารกจินี	้โดยเฉพาะ	รศ.	พญ.โสมรชัช์	ซึง่นอกเหนอืจากการ
ให้ค�าแนะน�าแก่บรรณาธกิารใหม่แล้ว	ยงัรบัเป็นทีป่รกึษาของนติยสาร	@Rama	อกีด้วย	จะขอท�าหน้าทีน่ีอ้ย่างเต็มความสามารถ	และขอรบัฟังความคดิ
เหน็หรอืข้อเสนอแนะจากทกุท่านมา	ณ	โอกาสนีด้้วย	เพือ่ประโยชน์ในการปรบัปรงุและพฒันานติยสารวาไรตีส้ขุภาพด	ี@Rama	ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด	ีมหาวทิยาลยัมหิดล	ให้คงความรูคู่้ควรคณุผู้อ่านและทนัสมยั	โดยท่านสามารถเสนอข้อคดิเหน็ได้ตาม	QR	Code	ด้านล่างค่ะ
	 ส�าหรับเนือ้หาในฉบบันีม้หีวัข้อน่าสนใจมากมายค่ะ	 เริม่ต้นกันด้วยเรือ่งส�าคญัจากปลายปีทีแ่ล้วต่อเนือ่งมาจนปัจจบุนั	 คอืโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	หรอื		COVID-19	ทีท่กุคนกงัวลใจกนัอย่างมาก	โรคนีแ้พร่ระบาดไปทัว่ทกุประเทศ	ก่อเกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องประชากร
ท้ังโลก	ขอให้คณุผูอ่้านปฏบิตัตินตามข้อแนะน�าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั	คือ	“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”	รวมทัง้แจ้งประวตัต่ิอแพทย์ว่าได้
เดนิทางไปยงัพ้ืนทีเ่สีย่งหรือไม่	ถอืเป็นการรบัผดิชอบต่อสงัคม	ใน	@Rama	ฉบบันีม้เีรือ่งราวล่าสุด	ณ	เวลาทีเ่ขยีนต้นฉบบั	เกีย่วกบัสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	มาฝากเพือ่ให้ทกุท่านได้รบัมือกนัได้อย่างถกูต้องค่ะ	อย่างไรกต็ามขอให้ท่านผู้อ่านตดิตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิด้วย
 เรื่องมลภาวะฝุ่นพิษ หรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัต่อเน่ืองและส่งผลกระทบต่อผูค้น	ฉบบันีเ้รามเีรือ่งราวเก่ียว
กบั	PM	2.5	มาฝากให้ได้รับทราบกนัในอกีแง่มมุหนึง่ว่า	คนกรุงทีต้่องเผชญิกบัฝุน่ละอองบนท้องถนนและริมทางเท้า	มวีธีิการใช้ชวีติกนัอย่างไรท่ามกลาง
ฝุน่ละอองทีย่งัปรากฏอยูเ่ช่นทกุวนัน้ี	
	 จากเรือ่งของฝุน่พษิ	เรามีเรือ่งของ	รุกขกร : หมอต้นไม้ผู้ต่อลมหายใจให้รากแก้ว	อาจเป็นค�าตอบส�าหรบัมลภาวะฝนุพษิบนโลกยคุน้ีมาน�า
เสนอ	ร่างกายคนเราจ�าต้องมหีมอดแูล	ต้นไม้ใหญ่กเ็ช่นเดยีวกัน	จ�าเป็นต้องมหีมอต้นไม้	หรอืหมอผ่าตดัต้นไม้เป็นผูร้กัษาบ�ารงุต้นไม้ให้เตบิโตและเป็นไม้
ใหญ่ทีแ่ขง็แรง	พร้อมจะผลิตออกซเิจนเผ่ือแผ่แก่มวลมนษุย์	นอกจากนัน้เรามีเรือ่งของยาทีใ่ช้รกัษาผืน่ท่ีเกดิขึน้บ่อย	ๆ	จากฝุน่มาฝากด้วยค่ะ	แต่จะมียา
อะไรกนับ้าง	ตดิตามในคอลมัน์	Rama	RDU	ได้เลยค่ะ
	 คอลมัน์	Easy	Living	มเีรือ่งราวดดีจีาก	อ.	ทพญ.นยันา	บรูณชาต	ิอาจารย์ทนัตแพทย์สาขาทนัตกรรมทัว่ไป	ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู	
คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่เล่าเรื่อง	“คุณค่าจากฟันปลอม”	ประสบการณ์จากการดูแลคนไข้ด้วยจิตวิญญาณ	สิ่งใดที่ท�าให้เกิด
ความสุขได้จากเรื่องราวนี้	เราไปติดตามกันค่ะ	คอลัมน์	Believe	it	or	not	มีเรื่องราวความเชื่อในรอบปีนี้	มีทั้งเรื่องฝุ่น	PM	2.5	ที่กลับมาเป็นปัญหา
ใหญ่ให้คนไทยได้วุน่วายใจกนัอกีครัง้	เรือ่งเหตกุารณ์กราดยงิทีโ่คราช	เราจะมีวธิผ่ีานความเศร้ากบัเรือ่งราวเหล่าน้ีได้อย่างไร	ตดิตามอ่านในคอลมัน์
ได้เลยค่ะ
	 นอกจากทีก่ล่าวไว้แล้ว	ฉบบันีเ้พิม่คอลมัน์น้องใหม่	“ฟุดฟิดฟอไฟกับรามาฯ”	ขอประเดมิกนัด้วยการน�าเสนอทีม่าของค�าว่า Pollution		ค�า	
ๆ	น้ี	มรีากศัพท์ทีม่าอย่างไรกนั	ท่านผูอ่้านทีส่นใจเปิดอ่านโดยพลัน
	 ปิดท้ายฉบับนีก้นัด้วยแฟชัน่เก๋	ๆ 	ใครว่าถอืถงุผ้าไม่เท่	พลกิไปดปูกกันอกีสกัคร้ังนะคะเพือ่ดวู่า	ผูบ้รหิารคนส�าคัญแห่งรามาธบิด	ีร่วมรณรงค์ถอื
ถงุผ้าแล้วหล่อเพียงใด	ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว	ยงัเก๋ไก๋ดดูมีสีไตล์อีกด้วยนะคะ		
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บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
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	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ไปทั่วโลก	มีค�าถามมากมายที่เกิด
ขึ้นในช่วงที่มีการระบาดแบบนี้	มีค�าถามอะไรบ้าง	เรามีค�าตอบจากค�าถามเหล่านั้นมาฝากค่ะ	

ล้างมือแบบใดจึงจะได้ผล
 ล้างให้สะอาดด้วยน�้าและสบู	่โดยล้างให้ทั่วทั้งมือและข้อมือ	ที่ส�าคัญ
อย่าลืมบริเวณซอกเล็บ	 ง่ามนิ้วและบริเวณใต้แหวนหรือเครื่องประดับ	 ทางที่ดี
ควรถอดแหวนหรือเคร่ืองประดับออกก่อน	 ล้างมือนานแค่ไหน	 ต้องอย่างน้อย	
20	วินาที

ใช้แอลกอฮอล์เจลได้หรือไม ่

	 สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลที่ได้มาตรฐาน	 เช่น	 แอลกอฮอล์เจลจาก
องค์การเภสชักรรม	หรือเจลทีไ่ด้มาตรฐานการผลติทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์	
ร้อยละ	65	ถึง	90

เรื่องสำ�คัญต้องรู้
    COVID-19

หน้ากากแบบใดใช้ได้ผล / ต้องใสำ่เมื่อไร
	 หน้ากากที่ควรใช้ส�าหรับป้องกัน	COVID-19	ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	หรือ
คนท่ีใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อที่ดีท่ีสุด	คือ	หน้ากากอนามัยชนิด N95	ซึ่งสามารถกรองไวรัสขนาด
เล็กได้อย่างดี	และมีการปิดที่มิดชิด	โดยผู้สวมใส่หากได้รับการท�า	Fit	test	ซึ่งเป็นวิธีการ
ตรวจสอบว่าใส่หน้ากากได้แน่นและมิดชิดเพียงพอ	 ก็จะย่ิงท�าให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดี
มากข้ึน

 หน้ากากอนามยัชนดิธรรมดาหรือทีใ่ช้ในห้องผ่าตดัทัว่ไป (surgical mask)	เป็น
หน้ากากที่มีด้านสีขาวซึ่งควรใส่ไว้นานให้ชิดปากและจมูก	สามารถป้องกันสารคัดหลั่ง	เช่น	
น�า้มูก	น�า้ลายไม่ให้กระเดน็ออกมา	ส่วนอกีด้านหนึง่ทีใ่ส่ออกด้านนอกมกัมีสีต่าง	ๆ 	กนั	โดย
ทั่วไปเป็นสีเขียว	ควรใช้ในผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่ามีโอกาสป่วยด้วย	COVID-19	ผู้ที่มีอาการ
ไอ	มีน�้ามูก	หรือเป็นไข้หวัดใหญ่	รวมทั้งไข้หวัดทั่วไปตามฤดูกาล	รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่
ไปในที่แออัด	หรือต้องการป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับเชื้อโรคต่าง	ๆ	

 ส�าหรับหน้ากากผ้า	 ทางองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ไม่แนะน�าให้ใช้ส�าหรับ
ป้องกนัเชือ้ไวรสัไม่ว่าจะเป็น	COVID-19	ไข้หวัดใหญ่	หรอืไข้หวดัทัว่ไปตามฤดกูาล	เนือ่งจาก
เส้นใยผ้าไม่สามารถกรองไวรสัขนาดเลก็ได้	และส�าหรบัคนทีม่อีาการไอหรอืน�า้มูกไหล	อาจ
ท�าให้หน้ากากผ้านั้นเปียก	เมื่อมาโดนมือ	ก็อาจน�ามาสัมผัสบริเวณต่าง	ๆ	หรือผู้อื่นได้	แต่
อาจพอมีประโยชน์ส�าหรับป้องกันบางคนในการจับหน้า	จมูกหรือปากตนเอง
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เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท�อย่างไร
	 เม่ือต้องเดินทางไปต่างประเทศ	 ล�าดับแรกต้องตรวจสอบก่อนว่า	 เป็นประเทศ
กลุ่มเสี่ยงหรือไม่	 โดยการตรวจสอบจากเว็บไซต์	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	
และเวบ็ไซต์องค์การอนามยัโลก	รวมทัง้ประเทศนัน้มกีารจ�ากดัการเดนิทางระดบัใด	อย่าง
เช่น	ในประเทศจีนและเกาหลี	ขณะนี้เป็นระดับสูงสุด	คือไม่ควรเดินทางไป	เพราะมีการ
แพร่ระบาดจากคนสู่คนภายในประเทศมาก	เป็นต้น

	 ในทางกลบักัน	ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า	ประเทศท่ีเราต้องการเดินทาง	มนีโยบายในการกกัตัวนกัเดินทางจากประเทศไทย
หรือไม่ด้วย	เนื่องจากประเทศไทยเองก็มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน	โดยอาจตรวจสอบกับทางสถานฑูตของประเทศนั้นเพิ่มเติม

	 รวมทัง้อย่าลืมตรวจสอบกบัหน่วยงานต้นสงักดัของผูเ้ดนิทางด้วยว่า	อนญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศหรอืไม่	และหาก
กลับมาจากประเทศนั้นแล้ว	ต้องท�าอะไรบ้าง	เช่น	ไม่ให้ไปท�างาน	14	วัน	บางครั้งประเทศที่คิดว่า	ยังไม่มีการระบาดขณะเดินทาง
ไป	แต่มาเกิดการระบาดภายหลัง	อย่าง	อิหร่าน	หรือ	อิตาลี	ท�าให้คนที่เดินทางไปแล้ว	จ�าเป็นต้องมากักตัวที่บ้านเพิ่มเติม	แต่หาก
ตัดสินใจเดินทางแล้ว	แนะน�าให้

 1. สวมหน้ากากอนามัย	ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยชนิด	N95	หรือ	หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดา	

 2. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล	เมื่อสัมผัสพื้นผิวและบุคคลอื่น	

 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้า	โดยเฉพาะ	ตา	จมูก	ปาก	ตนเอง	

 4. กินอาหารร้อน สุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง และเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน	เช่น	หมอน	ผ้าห่ม	

 5. หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด	มีคนมาก	หรือมีคนไอจาม

 6. การเข้าห้องน�า้สาธารณะ ให้ท�าความสะอาดโถสขุภณัฑ์ก่อนนัง่ และก่อนกดชกัโครกให้ปิดฝาก่อน	ล้างมอืหลังสมัผสั
บริเวณต่าง	ๆ	ในห้องน�้า

 7. ติดตามข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ

 8. จดบันทึกประวตัทิางการแพทย์ของตนเองและผูท้ีร่่วมเดินทาง	เช่น	โรคประจ�าตัว	ยาทีใ่ช้เป็นประจ�า	การแพ้ยาหรอื
อาหาร	กรุ๊ปเลือดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากเป็นไปได้ให้จดภาษาหลักของประเทศที่ไปด้วย	

 9. อย่าลืมบอกแพทย์ประจ�าตัวท่านว่าเดินทางไปต่างประเทศ	หาเบอร์โรงพยาบาลหรือช่องทางติดต่ออื่นบันทึกติดตัว
ไว้	และระบุผู้ที่ท่านสามารถติดต่อได้ในภาวะฉุกเฉินด้วย	

สำังเกตอาการอย่างไรเมื่อสำงสำัยว่าเป็น 

	 อาการ	ไข้	เจ็บคอ	ไอ	(อาจมีหรือไม่มีเสมหะก็ได้)	เจ็บหน้าอกแบบเสียวแปลบ	ๆ	ปวดหัว	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	อ่อนเพลีย	
บางครั้งมีคลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้อง	ถ่ายเหลวท้องเสีย	หลายคนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	หรือบางคนมีอาการน้อย	อาจ
ท�าให้แยกได้ยากจากภาวะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ	หรือเผชิญมลภาวะฝุ่นควัน	บางรายอาจมีอาการและอาการแสดงแบบรุนแรง	
เช่น	หายใจหอบเหน่ือย	หายใจไม่เตม็อิม่โดยเฉพาะเวลาออกแรง	ความดนัตกจนท�าให้วงิเวยีนศรีษะมาก	ถ่ายเหลวมากจนเกิดภาวะ
ขาดน�้า	เป็นต้น	

Health
Station อ.	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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มีสต	ิ	รู้เท่าทันอารมณ์	รู้จักยับยั้งชั่งใจ	เช่น	งดทะเลาะกับ
ผู้อื่นที่มีความเห็นแตกต่าง

สร้างความบันเทิง มองเห็นคุณค่าตนเอง	 อาจ
ร่วมเป็นอาสาสมัครท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม

ดูแลสภาพจิตใจ	 	 ท�ากิจวัตรประจ�าวันให้เป็น
ปกติ	เช่น	ท�างาน	ตั้งใจเรียน	ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ให้คลายกังวล
และความเครียด

ไม่ยึดติดกับอดีต	 ยอมรับความเป็น
จริง	และอยู่กับปัจจุบัน

ให้เวลาเป็นเครื่องช่วย การผ่านเรื่องร้าย	ๆ	
มักต้องใช้เวลาควรให้ก�าลงัใจตนเองให้ผ่านช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก
ให้ได้

ส�าหรับบุคคลรอบข้าง	 โดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานประสบเหตุการณ์	 ควรเข้าช่วยเหลือ
เป็นที่ปรึกษา	รับฟัง	และเป็นแบบอย่างในการจัดการอารมณ์

หากดูแลตนเองโดยวิธีข้างต้นแล้วยังคงมีปัญหาในการจัดการอารมณ์
ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษา

Believe It
or Not ? ผศ.	นพ.คมสันต์	เกียรติรุ่งฤทธิ์

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 จากประสบการณ์เมื่อครั้งไปหาหมอที่คลินิก	ในขณะที่แม่ของเธอก�าลังนอนให้น�้าเกลืออยู่นั้น	คุณหมอหันมาถาม
เธอ	 ซึ่งขณะนั้นอายุ	 7-8	 ขวบว่า	“หนูกินข้าวกลางวันหรือยัง”	 ในสายตาคนอื่นอาจจะดูเป็นค�าถามธรรมดา	 ไม่มีอะไร
พิเศษ	แต่	ณ	ขณะนั้น	เธอรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง	ทั้ง	ๆ	ที่เธอไม่ใช่คนไข้	แต่คุณหมอก็ยังใส่ใจไถ่ถาม	ความรู้สึกประทับ
ใจในเหตุการณ์ครั้งนั้น	ท�าให้เธอตัดสินใจที่จะเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

	 ความใฝ่ฝันของเธอไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนัก	 เพราะแม้ว่าเธออยู่	 ม.	 5	 แต่ก็สามารถสอบเทียบในสายคณิต-วิทย์ได	้
อีกทั้งคะแนนการเรียนของเธออยู่ในระดับดีพอที่จะท�าให้ความฝันเป็นจริง	 แต่แล้วแม่ของเธอกลับทักท้วงไม่อยากให้เธอ
เรียน	แม่เป็นห่วงว่าเธอจะเหน็ดเหนื่อย	อีกทั้งมองว่าอาชีพแพทย์ท�างานไม่เป็นเวลา	ต้องเข้าเวร	และที่ส�าคัญ	กลัวว่าเธอ
จะเป็นอันตรายที่ต้องเดินทางดึก	 ๆ	 ด้วยเหตุท่ีเธอมีความผูกพันกับแม่มาก	 เธอจึงคิดทบทวนอีกครั้งและตัดสินใจเลิกล้ม
การเข้าเรียนแพทย์	 เพราะไม่อยากแลกกับความไม่สบายใจของแม่	 อย่างไรก็ตามเธอยังอยากมีอาชีพที่เกี่ยวพันกับแพทย์
และการช่วยเหลือผูค้นอยู	่จงึแก้ปัญหาด้วยการเลอืกเรยีนเป็นหมอฟัน	โดยให้เหตุผลว่าหมอฟันท�างานตามเวลาปกตทิัว่ไป	
ไม่ต้องเข้าเวร	แม่ของเธอจึงยินยอม

	 ในทีส่ดุเธอกไ็ด้เรยีนคณะทนัตแพทย์สมใจ	แล้วใช้ทนุทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม	ก่อนท่ีจะเรยีนต่อเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาทนัตกรรมท่ัวไป	และกลบัมาท�างานท่ีบ้านเกดิอยธุยา	จนต่อมาได้รบัทาบทามให้เป็นอาจารย์ทีค่ณะทนัตแพทย์	
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

	 และแล้ววันหนึ่ง	ขณะที่เธอท�างานอยู่	แม่ของเธอก็โทรมาบอกว่า	“มาถอดฟันปลอมให้คุณยายหน่อยได้ไหมลูก 
ไม่มใีครถอดฟันปลอมให้คณุยายได้เลย”	ทนัททีีฟั่ง	เธอรูส้กึอึง้	ไม่รูจ้ะตอบแม่อย่างไรด	ีเพราะภารกจิทีว่างไว้กเ็ตม็ตลอด
ทั้งวัน	เธอตอบกลับไปว่า	“หนูยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปบางปะอินในวันนี้ได้ตอนไหน หนูยังไม่รับปากนะ ขอดูเวลาก่อนค่ะ”

	 คุณยายที่เธอรู้จักมาทั้งชีวิต	เป็นคนสมถะเรียบง่าย	และปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด	คุณยายมักท�าอะไรด้วยตัวเอง
เสมอ	ไม่เคยคิดจะพึ่งคนอื่น	จนกระทั่งอายุ	92	ปี	คุณยายมีอาการป่วยหนัก	หมอไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าป่วยด้วยโรคใด	
เพราะคณุยายปฏเิสธการตรวจ	และเลอืกจะกลบัมาพกัอยูท่ีบ้่านอย่างเด็ดเด่ียว	ด้วยความเจ็บป่วยและเรีย่วแรงทีถ่ดถอยลง	
ท�าให้คุณยายจ�ายอมให้ลูกหลานดูแลในช่วงวาระสุดท้ายที่บ้าน	และเวลานี้ฟันปลอมเป็นเสมือนสิ่ง	“เกินจ�าเป็น”	ส�าหรับ
คุณยาย	เพราะกินอาหารไม่ได้แล้ว

Easy
Living อ.	ทพญ.นัยนา	บูรณชาติ

อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง	
คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 หลังจากวางสายโทรศัพท์จากแม่	 เธอเกิดค�าถามกับตัวเองว่า	 เธอต้องขับรถไปกลับกรุงเทพฯ-บางปะอิน	 เพียง
เพื่อ	“ถอดฟันปลอม”	ให้ยายอย่างนั้นหรือ	ท�าไมน้า	ๆ 	กับแม่ถึงท�าเรื่องง่าย	ๆ 	แบบนี้ไม่ได้	ถ้าเป็นบ้านอื่นที่ไม่มีหมอฟัน
อยู่ในบ้าน	ท�าไมเขาพยายามท�ากันได้

	 เธอเคยถอดฟันปลอมให้กบัผูค้นไม่รูก้ีค่รัง้ต่อกีห่น	เธอรูด้ว่ีาการถอดฟันปลอมมนัง่ายมาก	ๆ 	โดยเฉพาะท่ีเป็นฟัน
ปลอมทั้งปาก	ไม่มีฟันแท้เหลืออยู่เลย	 เพราะไม่มีตะขอลวดที่จะเกี่ยวปากเวลาถอด	เสียงในหัวของเธอดังก้องด้วยความ
คิดเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าของเวลาที่มีจ�ากัด

	 เธอครุ่นคิดกับตนเองต่อไปว่า	“ในเมื่อมันง่ายส�าหรับเธอขนาดนี้ ท�าไมถึงยากที่เธอจะท�า”

	 การถอดฟันปลอมจากปากยายเป็นเรือ่งง่าย	ๆ 	แต่ทีย่ากเป็นเพราะ	“ใจ”	ของเธอเองต่างหาก	เธอเห็นตวัเองต้อง
ขับรถไปกลับบางปะอิน-กรุงเทพฯ	เพื่อไปถอดฟันปลอมด้วยมือของหมอฟันที่เรียนมา	9	ปี	แต่เมื่อเธอมองพ้นไปจากตัว
เอง	พ้นไปจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่จับต้องได้	เธอจึงมองเห็น	“คุณค่าและความหมาย”	ได้เห็นความรักความห่วงใยที่
แม่และน้ามใีห้ยาย	ได้เหน็ยายทีก่�าลงัเตรยีมกายและใจก่อนออกเดินทางในวาระสุดท้ายของชวีติ	ได้เหน็ตนเองทีส่ามารถ
เอื้อเฟื้อต่อแม่	น้า	และยาย	ให้ทุกคนได้สบายกายและสบายใจกับเรื่องที่ติดข้อง

	 เธอตดัสนิใจขบัรถขึน้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกไปบางปะอิน	การเดนิทางไม่นานอย่างท่ีคดิ	เธอขับรถด้วยใจท่ีเบิก
บาน	เตม็ใจอย่างยิง่ท่ีจะไปท�าหน้าทีข่องลกูของหลาน	เมือ่เธอไปถงึ	ยายนอนเหยยีดอยูก่ลางบ้าน	ร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่
หนงัหุ้มกระดูก	การได้เหน็คุณยายนอนอย่างสงบ	ยอมรบัธรรมชาติทีก่�าลงัจะเกดิขึน้อย่างมัน่คง	ไม่ด้ินรน	ไม่ขดัข้อง	พาให้ใจ
ของเธอสงบตามไปด้วย	เธอก้มลงกราบยายด้วยหัวใจ	พร้อมขออนุญาตท�าหน้าที่ที่มีเกียรติยิ่งส�าหรับเธอ	ณ	ขณะนี้

 “หนูขออนุญาตถอดฟันปลอมออกจากปากคุณยายนะคะ คุณยายจะได้สบายปาก”

	 ลูก	ๆ	ของคุณยายต่างพากันมานั่งลุ้นภารกิจนี้	สิ่งที่ทุกคนได้พยายามแล้วแต่ท�าไม่ส�าเร็จ	เธอค่อย	ๆ	เอานิ้วยก
รมิฝีปากคุณยายเลก็น้อยอย่างเบามอืทีส่ดุ	และหยบิฟันปลอมออกจากปากคณุยายทลีะชิน้ด้วยความนุม่นวล	เสีย้วนาททีี่
เธอค่อย	ๆ 	หยบิฟันปลอมเคลือ่นออกมาจากปาก	พลันน�า้ตาของเธอกไ็หลออกมาคลอตาด้วยความต้ืนตันใจ	เธอตระหนกั
ได้ว่าทั้งหมดที่เธอเรียนหมอฟันมาก็เพื่อนาทีนี้	และภารกิจนี้ต้องเป็นของเธอเท่านั้น

	 เสี้ยวนาทีอันพิเศษนี้	 ท�าให้เธอเรียนรู้ว่า	 ชีวิตที่ผ่านมา	 เธอมักมองหาและฝึกฝนท�าสิ่งที่ยากขึ้น	 สิ่งที่ยังท�าไม่ได้	
เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นและภาคภูมิใจมากขึ้น	 แต่ความรู้สึกนั้นอยู่ได้ไม่นาน	 แล้วก็จะมีเรื่องที่	“ยากกว่า”	 ให้พยายามใหม่
อยู่เสมอ	แต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นขณะถอดฟันปลอมให้คุณยายในวันนั้น	ท�าให้เธอเห็นการท�าสิ่งง่าย	ๆ	ด้วยหัวใจที่เรียบ
ง่าย	ธรรมดา	เป็นธรรมชาติ	แต่กลับท�าให้สุขใจและมีพลังอย่างมหาศาล

 เธอรู้สึกขอบคุณคุณยายที่ให้บทเรียนอันล�้าค่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ของ
เธอ ให้เธอได้สัมผัสถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง
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 เราใส่ใจสุขภาพ	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเอง	 จากที่เคยแค่ออกก�าลังกาย	 ก็เพิ่มการบริหารจิตใจ	
เพราะคนท�างานอย่างเรา	ๆ	ก็มีจะมีเรื่องเครียด	หรือเรื่องทุกข์ใจจากงานมาบ้างไม่มากก็น้อย	การบริหารจิตใจ	หรือการ
ได้พกัผ่อนหย่อนใจ	อาจท�าให้เรารูส้กึสบายใจขึน้	มแีรงใจในการท�างานมากขึน้	และทีข่าดไม่ได้นัน่กค็อือาหารทีดี่	ทีจ่ะช่วย
ให้ร่างกายของเรามกี�าลงัในการท�ากจิกรรม	และกจิวัตรประจ�าวนัได้เป็นอย่างด	ีรวมถงึอาหารทีดี่จะส่งเสรมิให้สขุภาพกาย
ของเราให้แข็งแรง	แถมยังช่วยรักษาสมดุลของร่างกายให้ท�างานเป็นปกติ	และห่างไกลโรคอีกหลายโรคเลยทีเดียว

 สารอนุมูลอิสระ	เป็นสารที่เราได้รับจากทั้งภายนอก	เช่น	ฝุ่น	ควัน	มลพิษต่าง	ๆ	อาหารที่มีไขมันอ่ิมตัว	และ
ไขมันทรานส์	แสงแดด	รังสี	และที่ร่างกายสามารถสร้างได้เอง	ซึ่งเกิดการกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย	ร่วมกับ
ปัจจัยอื่น	ๆ 	จากภายนอก	ท�าให้มีโครงสร้างไม่สมดุล	ถ้าหากสะสมในร่างกายเป็นจ�านวนมาก	ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกายได้	ท�าให้เซลล์ต่าง	ๆ	ในร่างกายของเราเกิดความเสียหาย	หรือร่างกายมีการอักเสบ	ส่งผลให้มีโรคต่าง	ๆ	ตาม
มาได้	เช่น	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคมะเร็ง	เป็นต้น	อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยอย่างมาก	ที่จะท�าให้
เราลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง	ๆ	ได้	
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	 หลายคนคงอยากรู้แล้วว่า	อาหารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรบ้าง	และสามารถหาได้จากที่ไหน	จริง	ๆ	แล้ว	ร่างกาย
ของเราสามารถสร้างสารอนุมลูอิสระได้เอง	แต่อาจจะไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ร่างกายเรามสีขุภาพท่ีด	ีเราจงึจ�าเป็นต้องรบัเพิม่
จากอาหารบางชนิด	เพื่อช่วยลดและชะลอให้เซลล์เสื่อมช้าลง	สีของวัตถุดิบต่าง	ๆ	ตามธรรมชาติ	นอกจากจะมีประโยชน์
กับร่างกายแล้ว	 ยังสามารถช่วยให้เราเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายขึ้น	 และเรียนรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสาร
พฤกษเคมีต่าง	ๆ	ด้วย

 สารพฤกษเคมี	เป็นสารประกอบทางเคม	ีทีเ่ราสามารถพบได้ในพชืหลากหลายชนดิ	ซึง่สารเคมกีลุม่นีท้�าให้พืช
มีสี	รส	กลิ่นเฉพาะตัวแตกต่างกันไป	มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยป้องกัน	และชะลอการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกาย	หรือที่
เรารู้จักกันดีในชื่อ	“สารต้านอนุมูลอิสระ”	เรามาดูสีที่มีในพืช	และประโยชน์ของพฤกษเคมีต่าง	ๆ	กันค่ะ

	 สารพฤกษเคมีในพืชสีเหลือง
และส้ม	ได้แก่	สารฟลาโวนอยด์	
แคโรทีนอยด์	 ถ้าพูดถึงสีนี้	 เรา
ก็จะคุ้นตากับแคร์รอต	 ฟักทอง	
มะม่วงสุก	 สับปะรด	 ข้าวโพด	
มะละกอ	 นอกจากสารต ้าน
อนุมูลอิสระแล้ว	 ยังช่วยบ�ารุง
สายตา	 และช่วยเพิ่มภูมิคุ ้มกัน
ด้วย

	 สารพฤกษเคมีในพืชสีเขียว	 ได้แก่	
ลูทีน	คลอโรฟิล	สามารถพบได้ในผักใบ
เขียวท่ัวไป	เช่น	ผักโขม	บรอกโคลี	คะน้า	
มส่ีวนช่วยในการมองเหน็	และเพิม่ความ
แข็งแรงให้กระดูกและฟัน

	 สารพฤกษเคมีในพืชสีแดง	ได้แก่	ไล
โคปีน	แอนโทไซยานิน	พบมากในมะเขือ
เทศ	เชอร์รี่	สตรอว์เบอร์รี	แตงโม	บีทรูท	
ป้องกนัโรคระบบทางเดินปัสสาวะ	ชะลอ
การเสื่อมของเซลล์	 โดยเฉพาะเซลล์
ผิวหนัง	

	 สารพฤกษเคมีในพืชสีขาว-สีน�้าตาล	ได้แก่	อัลลิซิน	แร่ธาตุซีลีเนียม	พบในกล้วย	
หัวหอม	กระเทียม	กะหล�่าปลี	เห็ด	มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือด	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดโรคหัวใจ	และหลอดเลือด	และยังมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์

	 เราสามารถหาพืชได้ทุกสีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ซึ่งพืชแต่ละชนิด
ก็จะหาได้แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน	 ถึงแม้ว่าพืชแต่ละชนิดจะมีสารพฤกษเคมี
แตกต่างกันไป	 แต่โดยรวมแล้ว	 ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 ที่ช่วยชะลอการเสื่อม
ของเซลล์ในร่างกาย	 ช่วยรักษาสมดุลร่างกายให้ร่างกายท�างานได้เป็นปกติ	 ลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง	 โรคหัวใจ	 และหลอดเลือด	 หากเราเลือกทานผักผลไม้ให้
หลากหลาย	 และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว	 เราก็จะมีร่างกายที่แข็ง
แรง	พร้อมที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ	ห่างไกลจากโรคต่าง	ๆ	ได้แล้วค่ะ	

		 สารพฤกษเคมีในพืชสีม ่วง	
หรือสีน�้าเงิน	ได้แก่	แอนโทไซยา
นนิ	ฟีโนลิค	พบมากในพชืตระกลู
เบอร์รี	 มะเขือม่วง	 กะหล�่าปลี
สีม่วง	 ดอกอัญชัน	 ป้องกันการ
เกิดโรคระบบทางเดินปัสสาวะ	
ชะลอการเสือ่มของเซลล์	และลด
ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ	และ
หลอดเลือด

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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 ท่ามกลางร่มเงา แสงอาทติย์สาดส่องผ่านพุม่ไม้สูงใหญ่มายังผนืดินเป็นร้ิวเงาของใบไม้ทีพ่ากันเคลือ่นไหวตามแรง
ลม ฉนัเงยหน้ามองต้นไม้ใหญ่ในรัว้บ้านท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านฝนมาพร้อม ๆ กนักับฉนันานนบัปี

	 ต้นไม้ต้นเตี้ย	ๆ 	เพียง	15	เซนติเมตรในวันนั้นเติบโตมาจนสูงกว่า	3	เมตรในวันนี้	ท�าให้ฉันอดกังวลถึงอันตรายของมัน
ไม่ได้	หากวันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากความใหญ่โตของมัน	การโค่นทิ้งนั้นไม่ได้อยู่ในความคิดของฉันแม้แต่นิดเดียว	แต่
ฉันก�าลังคิดว่าจะท�าอย่างไรให้เราอยู่ด้วยกันนาน	ๆ	อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างที่เคยเป็นมา	ฉันจึงเริ่มหาข้อมูลและค้นหา
ผู้ที่จะมาดูแลรักษาเพื่อนร่วมรั้วเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันต่อไปอย่างปลอดภัย

 หมอต้นไม	้ฉันเพิ่งเคยได้ยินค�านี้เป็นครั้งแรก	อาจไม่ใช่อาชีพที่เรารู้จักกันดีนัก	แต่อาชีพนี้เป็นวิชาชีพหนึ่งในแวดวง
ต้นไม้	และมีชื่อเรียกทางการว่า รุกขกร ฉันเริ่มสนใจในค�านี้และนึกที่จะค้นหาความหมายของมัน	

 รกุขกร (Arborist)	หรือ	นกัศลัยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon)	เป็น	นกัวชิาชพีทีม่หีน้าทีจ่ดัการและดแูลต้นไม้
ใหญ่	ซึ่งหมายถึงต้นไม้ใหญ่ในเมืองและในบริเวณอาคารสถานที่	รวมถึงไม้เลื้อยและไม้พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น	และยังรวมถึง
งานด้านต่าง	ๆ	เกี่ยวกับต้นไม้ที่เราคุ้นเคย	เช่น	การปลูก	การตัดแต่ง	การค�้าจุน	การป้องกันและรักษาโรคและแมลงหรือโรค
พืชอื่น	และงานเกี่ยวกับต้นไม้ที่ยากยิ่งขึ้น	อาทิ	การป้องกันการถูกฟ้าผ่า	และการโค่นต้นไม้ที่มีความใหญ่โตที่เราไม่สามารถ
ท�าเองได้อย่างถูกต้อง

	 นอกจากนี้ยังมีงานต้นไม้อื่น	ๆ	ที่เราอาจนึกไม่ถึง	เช่น	การวางแผน	ให้ค�าปรึกษา	การท�ารายงานและการเป็นพยาน
ศาลในฐานะผู้เชี่ยวชาญซึ่งพบในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	เนื่องจากต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์ต่อพวกเรามาก	แต่มันก็มีการด�ารง
ชวิีตท่ีซบัซ้อน	มขีนาดใหญ่โตและน�า้หนักมาก	ต้นไม้ใหญ่ในเมอืงจงึต้องการการเฝ้าระมดัระวงัและการดแูลเพือ่เป็นการประกนั
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดียวกันกับต้นไม้ของฉัน

	 การดูแลต้นไม้ใหญ่ที่พบเห็นกันมากคือการตัดแต่งเพื่อให้พ้นจากสายไฟฟ้า	ก�าแพง	รั้ว	อาคาร	และอีกอย่างคือการ
ดแูลในระยะยาว	เพือ่ให้ต้นไม้มคีวามแขง็แรง	อายยุนื	ผูค้นสามารถใช้พืน้ทีใ่ต้ต้นได้อย่างปลอดภยั	นอกจากนีต้้นไม้ใหญ่ยงัต้อง
ตัดแต่งให้มีรูปทรงสวยงาม	สร้างสุนทรียภาพ	ให้ความร่มเย็นแก่สมาชิกในบ้านและผู้อยู่อาศัย

ก่อนตัดแต่งกิ่ง หลังตัดแต่งกิ่ง
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 ต้นไม้ใหญ่ในเมอืงย่อมได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์ และจากการจัดการสาธารณปูโภคท้ังบนดนิและ
ใต้ดนิ รวมทัง้จากภยัธรรมชาตเิอง	ท�าให้วธิกีารตดัแต่งต้นไม้ใหญ่ขึน้อยูก่บัชนดิ	ประเภทของต้นไม้และสภาพแวดล้อมทีต้่นไม้ใหญ่นัน้
ขึน้อยู	่เพราะฉะนัน้การตัดแต่งและการดแูลจงึต้องกระท�าโดยผูท้ีมี่ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัต้นไม้ใหญ่คือ	“รกุขกร”	โดยตรงนัน่เอง	

	 ฉนัเพิง่รูว่้ามเีทคนคิในการดแูลและตดัแต่งต้นไม้ใหญ่ของรุกขกรมหีลากหลายวธิท่ีีแตกต่างจากวธิ	ี“การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่”	
แบบทั่วๆ	ไปที่เคยท�าที่อาจถือว่าไม่ได้มาตรฐานของงานรกุขกรรมสมัยใหม่	ซึ่งวิธีตัดต้นไม้ผิดๆ	ที่พบได้บ่อย		ได้แก่	การบั่นยอด	
การกดุก่ิง	และการตดัโกร๋น	ซึง่การตดัต้นไม้ในลกัษณะนีจ้ะมผีลเสยีต่อต้นไม้มากกว่าทีเ่ราคดิ	เพราะเมือ่ใบทัง้หมดถกูตดัท้ิง	ต้นไม้ก็
จะสังเคราะห์แสงไม่ได้	ดังนั้นมันจะรีบสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทน	ท�าให้การสร้างเนื่อเยื่อ	ราก	เปลือกต้นได้น้อยลง	ท�าให้ต้นไม้อาจ
จะตายได้

 และความส�าคญัของรกุขกรอีกอย่างหน่ึงคอืด้านการปลูกสร้างส่ิงต่าง ๆ และ
การวางผงัเมอืง	 เค้าจะมีความสามารถในการประเมินต้นไม้ท้ังด้านสุขภาพ	 ความแข็ง
แรงทางโครงสร้างของต้น	 ความปลอดภัย	 หรือความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้ในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม	รวมทั้งการปลูกในระหว่างการก่อสร้าง	ปัจจุบันวิชารุกขกรรมสมัยใหม่
ได้ก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็วทัง้ทางด้านเทคโนโลยแีละวิธปีฏิบติัซ่ึงแตกต่างจากวธิเีก่าๆ	
ทีเ่คยปฏบิตัมิา	และฉันได้เรียนรู้เพ่ิมมาว่า	รกุขกรรมสมยัใหม่ยงัได้น�าผลการวิจยัมาเป็น
พืน้ฐานและสนบัสนนุในการปฏิบตังิานอกีด้วย

	 การเป็นรุกขกรไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย	 และกว่าจะเป็นรุกขกรได้	 ต้องมีความรู้และ
ทักษะในด้านต่าง	ๆ	อย่างเช่น	ความรู้เกี่ยวการด�ารงชีวิตของต้นไม้ใหญ่	โรคและแมลง
ของต้นไม้ชนิดนั้น	วิธีการป้องกันและรักษา	วิธีการตัดแต่ง	การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้
เก่าแก่ทีส่�าคัญ	ต้องใช้เคร่ืองมอืและเคร่ืองจักรกลเกีย่วกบัต้นไม้ได้	มทีกัษะในการปีนป่าย	
ใช้เชือกและอุปกรณ์นิรภัยเป็น	รู้เทคนิควิธีการป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	

	 และที่ส�าคัญมากขึ้นต่อส่วนรวมคือ	ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งบน
ดินและใต้ดิน	 ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรับผิดตามกฎหมายในการประกอบ
วิชาชีพ	และต้องประเมินค่าของต้นไม้ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านนิเวศวิทยาได้

	 อีกอย่างคือการที่จะท�างานใน	“วชิาชีพรกุขกร”	ได้อย่างเต็มตัวได้นั้น	จะต้อง
ผ่านการทดสอบความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และการฝึกงานตามเวลาที่ก�าหนด ผู้สอบ
ผ่านจะได้รบัใบรบัรองความรูค้วามสามารถรุกขกร (Certified Arborist)	เพียงเท่านี้
ก็จะได้ท�างานอยู่กับต้นไม้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพแล้ว

	 ตอนนีใ้นประเทศไทยยงัไม่มีคณะหรอืสาขาวชิาเกีย่วกบัรกุขกรโดยตรง	หาก
ใครมคีวามสนใจในด้านนี	้ สามารถเรยีนได้จากวชิา	“การป่าไม้ในเมอืงและการ
จดัการต้นไม้” (Urban Forestry)	และในภาควชิา	“วนวฒันวทิยาเขตเมอืง” 
(Urban Silviculture) คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน	ซึง่เป็นแห่งเดียวท่ีมกีารเรียนการสอนใกล้เคยีงกบัวชิารุกขกรรมมากท่ีสดุ

	 ส่วนในต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความก้าวหน้าในด้านนี้มาก	 มีองค์กรด้านรุกขกรรม	 ได้แก่	 “สมาคมรุกข
กรรมนานาชาต”ิ (The International Society Of Arboriculture)	ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระไม่หวังผลก�าไร	จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และยกระดับการปฏิบัติวิชาชีพ
รกุขกรรม	ส่งเสรมิให้มกีารศกึษาและการสอบรบัใบรบัรองความรูค้วามช�านาญและ
ความสามารถพื้นฐาน	และการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

ตดับากด้านล่างกิง่	เพือ่ป้องกนัเปลอืกฉกีขาด

วิธีตัดแต่งกิ่งขนาดใหญ่
ให้ถูกขั้นตอน

ตัดกิ่งที่ต้องการให้ขาดจากด้านบน	 เพื่อลด
น�้าหนักกิ่ง

ตัดเก็บต่อให้ชิดคอกิ่งในต�าแหน่งที่ถูกองศา

1

2

3

Behind
The Scene เรื่อง	:	นันทิตา	จุไรทัศนีย์

ภาพ	:	ผศ.	พญ.จริยา	ไวศยารัทธ์
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ซ่ึงกว่าจะเป็นรุกขกรได้ต้องสอบให้ได้ใบ	 ISA	 จากสมาคมรุกขกรรมนานาชาติ	 โดยมีข้อก�าหนดว่าต้องจบการศึกษาจากคณะท่ี
เกี่ยวกับต้นไม้	อาทิ	วนศาสตร์	พฤกษศาสตร์	พืชสวน	และมีประสบการณ์การท�างานจริง	ๆ	เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรอย่างน้อย	
2	ปี	หลังจากนั้นก็ยื่นโปรไฟล์ไปก่อน	ทางสมาคมจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่	ถ้าหากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยจะ
ถูกเรียกไปสอบข้อเขียนด้านต้นไม้โดยตรง	ซึ่งข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	และเมื่อสอบข้อเขียนผ่าน	Arborist	ก็จะได้
ใบรับรองจาก	 ISA	เลย	แต่ยังมีอีกส่วนคือ	Tree Worker Climber	คือคนท�างานบนต้นไม้	ก็จะต้องผ่านทั้งข้อเขียนและภาค
ปฏิบัติ	ต้องปีนต้นไม้สอบตัดต้นไม้ด้วย

	 ปัจจุบัน	ประชากรเมอืงของประเทศไทยก�าลังเพ่ิมสัดส่วนมากกว่าประชากรเกษตรตามแนวโน้มสากล	 เมืองท่ีขยาย
มากขึ้นก็ท�าให้การปลูกต้นไม้ใหญ่ในเมืองทุกเมืองเพิ่มตาม	 ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความรับผิดชอบและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเจ้าของอาคารสถานที่เพ่ิมมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสาธารณูปโภคและต้นไม้ใหญ่ย่อม
เพิ่มด้วยเช่นกัน	

	 อย่างน้อย	ต้นไม้	กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นทีฟ่อกปอดของมนษุย์และเหล่าสรรพสตัว์	และป่าในเมอืงกไ็ม่ได้เป็นแค่พืน้ทีส่เีขียวเล็ก	ๆ 	
อีกต่อไป	แต่ยังสามารถช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน	(Urban	Heat	 Island)	ลดปริมาณการระบายน�้าฝนของเมือง	ลด
มลพิษทางอากาศ	ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยการเพิ่มเงาต้นไม้ก�าบังอาคารให้มากขึ้น	เพิ่มมูลค่าทางราคาแก่อสังหาริมทรัพย์	
ช่วยเพิม่ทีพ่กัพิงแก่สตัว์ต่าง	ๆ 	ตลอดการช่วยบรรเทาปัญหาสิง่แวดล้อมโดยรวมให้แก่เมืองได้อกีด้วย	ดังนัน้	การรณรงค์ปลกูต้นไม้
ใหญ่ในเมืองด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยาและการประหยัดพลังงานจึงนับเป็นเหตุผลส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนต้นไม้ให้มากขึ้น

	 ฉันตัดสินใจให้รุกขกรจาก	Ideal care garden	มาดูแลเพื่อนของฉัน	เมื่อเสร็จเรียบร้อย	เพื่อนเก่าทรงผมใหม่ก็ดูโปร่ง
และปลอดภัยขึ้นทันตา	ฉันไม่ต้องกังวลกับกิ่งก้าน	ความใหญ่โต	และการเกิดอุบัติเหตุจากมันอีกต่อไป	และหากวันใดเพื่อนของ
ฉันเติบโตขึ้น	ฉันก็จะให้	“หมอต้นไม้”	มาช่วยดูแลอีกครั้ง	เท่านี้เราก็จะได้อยู่ร่วมกันต่อไปอีกนานเท่านาน

มาร่วมกนัส่งเสรมิวชิาชพีรกุขกร และส่งต่อต้นไม้ให้แก่ลูกหลานของเรากนัเถอะ

 รกุขกรในประเทศไทยอาจยงัมไีม่มากนัก	ฉนัรูว่้าประเทศไทยมอีาชพีรบัจ้าง
ตัดโค่นต้นไม้ใหญ่บ้างแล้ว	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่	ๆ	แต่
ยังไม่มีอาชีพรับจ้างตัดแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีความรู้	ทักษะ	และวิธีการที่เทียบ
ได้กับรกุขกรในต่างประเทศ	แม้จะมีผูม้คีวามรูด้้านวนศาสตร์หรอืพชืสวนเริม่บกุเบกิ
วิชาชีพนี้แล้วก็ตาม	 แต่ก็ยังไม่อาจเรียกได้เต็มท่ีว่าเป็นนักวิชาชีพรุกขกรรมหรือ
รุกขกร	 และ	“สมาคมรกุขกรรมไทย”	 ก็เพิ่งก่อตั้งขึ้น	 เพื่อจะสร้างมาตรฐานของ
รุกขกรในประเทศไทย	 อีกท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชนก็เริ่มเล็งเห็นความส�าคัญของ
อาชีพรุกขกรมากขึ้นเรื่อย	ๆ

	 ในอนาคต	 การพัฒนาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 คือ	 “รุกขกร” 
อาจมีความจ�าเป็นมากข้ึนส�าหรับประเทศไทย	 และคนไทยเพียงคนเดยีวทีไ่ด้ใบรบั
รองอาชีพรุกขกร ระดับนานาชาติ จาก ISA สมาคมรุกขกรรมนานาชาติ คือ 
ดร.พรเทพ เหมอืนพงษ์ อาจารย์ประจ�าคณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ											Ideal	care	garden

	 	 	 						BIG	TREES	PROJECT

ประโยชน์ของต้นไม้ของเรา
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 ผื่น เป็นอาการทางผิวหนัง	มีลักษณะบวมแดงเป็นปื้น	หรือ
ผื่นนูนแดงสลับราบ	 เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ	หนึ่งในสาเหตุส�าคัญ
ของการเกิดผื่นและเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้คือ	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกนิ	2.5	ไมครอนทีเ่รียกว่า	PM	2.5	ผลกระทบของฝุน่ต่อผวิหนงัท�าเกดิ
การระคายเคือง	กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง	ท�าให้มีการท�างานผิด
ปกติในด้านกลไกการป้องกันจากสิ่งแวดล้อมและซ่อมแซมผิวหนัง

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคมุมลพษิ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.	ท�าความรูจ้กั	PM2.5.	2562	[เข้าถงึเมือ่	
2562	กุมภาพันธ์	27].	[เข้าถึงได้จาก	http://www.pcd.go.th/Info_serv/air_pm25_anamai.html]

 แนวทางการรักษาผื่นผิวหนังด้วยยาเบื้องต้น	สามารถรักษาได้ด้วยยาใช้ภายนอกและยาชนิดรับประทาน

 ยาใช้ภายนอก	ได้แก่	

	 1.	ยากลุ่มสเตียรอยด์	เช่น	hydrocortisone,	triamcinolone,	betamethasone	เป็นต้น	ช่วยลดอาการอักเสบระคาย
เคือง	มีหลายรูปแบบและความแรง	การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับต�าแหน่ง	ลักษณะรอยโรคของผิวหนังที่เกิดอาการ	ไม่ควรใช้ยากับบริเวณ
ผิวหนังที่มีการติดเชื้อหรือเป็นแผลเปิด

	 2.	ยาที่ให้ความชุ่มชื้น	เช่น	cold	cream,	petrolatum,	cream	base	เป็นต้น	ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว	เพื่อช่วย
ซ่อมแซมและป้องกันผิวจากมลภาวะ

 ยาชนิดรับประทาน	ได้แก่	ยากลุ่มต้านฮิสตามีน	ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารก่อภูมิแพ้	ช่วยลดอาการแพ้ผื่นคัน	แบ่งเป็น	
3	กลุ่ม	คือ	

	 ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที่หนึ่ง	เช่น	hydroxyzine,	chlorpheniramine		

	 ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที่สอง	เช่น	cetirizine,loratadine

	 ยาต้านฮิสทามีนรุ่นที่สาม	เช่น	fexofenadine,	desloratadine	เป็นต้น

	 ผลข้างเคียงของยาต้านฮิสทามีนรุ่นแรกที่พบบ่อย	คือ	อาการง่วงซึม	ควรหลีกเลี่ยงการท�างานกับเครื่องจักรและการขับขี่
ยานพาหนะ	ปากแห้ง	คอแห้ง	

	 อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้	เพื่อให้เลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้อง	ปลอดภัย

Rama
RDU ภญ.นันทพร	เล็กพิทยา

ภญ.เบญญาภา	เพชรปวรรักษ์
งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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Relax
Corner ผศ.	พญ.จริยา		ไวศยารัทธ์

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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“ท่ามกลางกลุ่มหมอกควัน 
เราควรมีสิทธิที่จะหายใจรับอากาศบริสุทธิ์มิใช่หรือ”

	 เป็นค�าถามที่ควรจะมีใครสักคนตอบในช่วงเวลานี้	ช่วงเวลาที่ฝุ่นพิษหรือฝุ่น	PM	2.5	ปกคลุม
ไปทั่วทุกมุมเมือง	ภายใต้ท้องฟ้าของกรุงเทพฯ	เมืองฟ้าอมร
	 ปัญหาฝุ่นพิษหรือฝุ่น	 PM	 2.5	 คงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาระดับบุคคลหรือแค่บางพื้นที่อีกต่อไป	
ฝุ่นเล็ก	ๆ	ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	อาจเทียบอย่างง่าย	ๆ	ว่ามีขนาดประมาณ	1	ใน	25	ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์	เล็กขนาดที่ขนจมูกของมนุษย์นั้นไม่สามารถกรองได้	ไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่า	 และเมื่อฝุ่นเหล่านี้มีความหนาแน่นมากขึ้นท�าให้เราเห็นเป็นลักษณะคล้ายหมอกควัน
ข้ึนมา
	 ในทุกเช้าหากผ่านวัดวาอารามหรือชุมชนต่าง	ๆ 	อาจจะสงัเกตเหน็ว่าพระสงฆ์ทีอ่อกบิณฑบาต	
ท่านไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะบิณฑบาตเลย	 เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง
ถงึปัญหาฝุน่กบัปัญหาสขุภาพและหน้ากากอนามยั	ท่านให้ข้อมลูกบัเราว่าในระหว่างบณิฑบาต	การใส่
หน้ากากอนามัยอาจไม่เหมาะสมนัก	แต่ถ้าในขณะที่ปฏิบัติกิจอื่น	ๆ	หรือระหว่างการเดินทางสามารถ
ใส่หน้ากากอนามยัได้	ไม่ผดิต่อวนิยัของสงฆ์แต่อย่างใด	ซ่ึงหน้ากากอนามยัเหล่านีส่้วนหนึง่ท่านกไ็ด้รบั
มาจากประชาชนที่มาตักบาตรนั่นเอง
	 หลายคนในหลายพืน้ทีมี่การหนัมาใช้หน้ากากอนามยัทีส่ามารถกรองอนภุาคฝุน่พษิเล็ก	ๆ 	เหล่า
นี้ได้กันมากขึ้น	แต่การลงทุนกับสุขภาพนั้นอาจมีต้นทุนที่มีราคาแพงเกินกว่าที่ใครหลายคนจะเข้าถึง
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 “แต่ขากลับนีต้่องใส่หน้ากากอนามยั เพราะเลกิงานพร้อมกนัหมด”	รถราจ�านวนมากทีพ่ร้อมใจกนัตดิเครือ่งเพือ่จะเดนิ
ทางกลบับ้าน	“ฝุน่มนัเยอะต่างกบัตอนเช้ามาก พ่ีก็เริม่รูสึ้กกลวั”	เราสงัเกตเห็นว่าหน้ากากอนามยัของพ่ีผูห้ญงิท่านนีเ้ป็นรปูแบบ
ผ้าที่ไม่มีวางขายในท้องตลาด	“พี่เย็บเอง มีสามอัน”	แล้วซักเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	“ให้ซื้อใช้ทุกวันก็ไม่ไหว พี่มีลูกอีกสองคนก็
เย็บให้เค้าใช้เอง”	หน้ากากอนามัยของเธอเย็บสามชั้น	แต่ก็บอกไม่ได้ว่าสิ่งที่เธอลงแรงไปนั้นสามารถป้องกันฝุ่น	PM	2.5	ได้มาก
น้อยเพียงใด
	 บริเวณหน้าโรงเรียน	เด็กหลากหลายวัยใส่หน้ากากอนามัยที่มีรูปแบบสีสันแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเด็กเอง
และเงินในกระเป๋าสตางค์ของผู้ปกครอง
	 แบมแบม	 เด็กหญิงวัยสามขวบ	 เรียนอยู่ช้ันอนุบาลหนึ่ง	ณ	 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตราชเทวี	 ที่ซึ่งเกือบทุกวันจะมีค่าฝุ่น
ละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน	เดก็หญงิใส่หน้ากากอนามยัส�าหรบัเดก็	คณุแม่ต้องเป็นผูเ้ลอืกขนาดให้พอดกัีบใบหน้า	สอนวธิกีารสวม
ใส่	และทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืความร่วมมอืของลกู	“ถงึเราจะใส่ให้ในตอนเช้า แต่ถ้าเค้าไม่ยอมใส่ทัง้วนัก็จบ”	สายตาของคณุแม่บ่งบอก
ถึงความกังวล	ส่วนราคาหน้ากากอนามัยของเด็กไม่ได้แตกต่างกับของผู้ใหญ่มากนัก	“5 อัน ราคา 115 บาท ใช้ได้ 1 อาทิตย์ เรา
ก็เลือกสั่งจากร้านค้าออนไลน์ที่ดูแล้วว่าราคาถูกที่สุด”
	 เดก็วยัรุ่นหลายคนยงัไม่เหน็ความส�าคญัของปัญหานีม้ากนกั	ส่วนหนึง่เลือกทีจ่ะไม่ใส่หน้ากากอนามยัเพราะเชือ่ว่าตนเอง
แขง็แรงและโอกาสเผชิญกบัฝุน่เหล่านีไ้ม่มากเมือ่เทยีบกบัคนอืน่	ๆ 	“ผมเป็นคนแขง็แรง คงไม่เป็นอะไร อกีอย่างผมกไ็ม่ได้เจอกบั
ฝุ่นโดยตรง”	เด็กชายชั้นมัธยมคนหนึ่งบอกกับเราที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
	 ท่ามกลางการคมนาคมที่สะดวกสบายของการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส	 เราพบหญิงชราคนหนึ่งใต้สถานี	 คุณยายนั่งขาย
ของอยูท่ีพ่ืน้ถนนท่ามกลางฝุน่ควนัพษิ	และยงัเป็นบรเิวณทีค่่าประเมนิฝุ่นพิษเป็นสีส้มสลับแดงในเกอืบทกุวนั	เราหยบิยืน่หน้ากาก
อนามัยอันใหม่ให้	แต่คุณยายกลับล้วงมือลงไปในย่ามเก่าคร�่าคร่า	หยิบหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าสีขาวสะอาดขึ้นมาให้ดู	พร้อมกับ
บอกว่า	“ยายมีแล้ว แต่ขี้คร้านใส่”
	 เรายงัไม่ละความพยายามในการเข้าถึงผูค้นท่ีใช้ชวีติบนท้องถนน	เราเลอืกโดยสารจักรยานยนต์รับจ้างท่ามกลางการจราจร
หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน	ซึง่ปฏเิสธไม่ได้ว่าการเดนิทางในลกัษณะนีช่้วยย่นระยะเวลาได้มากทีเดยีว	วนิมอเตอร์ไซด์รบัจ้างจอด
อยู่ตามริมถนน	บนบาทวิถี	ไม่เว้นแม้แต่ในซอยเล็ก	ๆ	ที่คราคร�่าไปด้วยรถหลากหลายประเภท	ควันด�าจากท่อไอเสียที่พ่นออกมา
ตามก�าลังและอายุของเครื่องยนต์	บังทัศนียภาพรวมถึงทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วย

	 	การเดินทางในทุกวันท�าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นเหล่า
นี้	โดยเฉพาะกับคนที่ต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนหรือทางเท้าของกรุงเทพฯ
 “พี่ต้องออกมาท�างานทุกวัน ก็เริ่มออกเร็วกว่าเวลาปกติ คิดเอาเอง
ว่าตอนเช้า คงไม่มีฝุ่นมากเท่าไหร่”	หญิงวัยกลางคนผู้ซึ่งต้องเดินจากบ้านมา
ท�างานในสถานทีร่าชการแห่งหนึง่ทกุวนัเล่าให้ฟัง	“ตอนอยูใ่นซอยไม่ค่อยกงัวล 
พอมาถึงที่ท�างานก็อาศัยเดินหลบตามตึกจนมาถึงแผนกของตัวเอง” 

Camera
Diary เรื่อง	:	นันทิตา	จุไรทัศนีย์

ภาพ	:	กุสุมา	ภักดี
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	 เราถามพีวิ่นหลงัจ่ายค่าโดยสารว่า	มคีวามกงัวลในสุขภาพจากมลภาวะของฝุ่นละอองหรือไม่	“ฝุน่มนัเยอะเหรอ” 
พีว่นิย้อนถามเรา	เมือ่เราได้แจกแจงถงึค่าฝุน่ละอองทีเ่กนิเกณฑ์มาตรฐานแทบทกุวนั	พีว่นิเองกน่็าจะได้รบัผลกระทบโดยตรง
เต็ม	 ๆ	“ไม่รู้สิ ก็ไม่เห็นจะมีใครใส่กัน”	 พี่วินตอบกลับมาพลางเบนสายตาเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้ามัวหม่นที่ปกคลุมไป
ด้วยฝุ่นละอองและควันด�า
	 โรงพยาบาลหลายแห่งมีมาตรการการงดสูบบุหร่ีภายในโรง
พยาบาล	 รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะของสถานที่ต่าง	 ๆ	 ท�าให้ผู้สูบต้อง
เลือกออกมาจากพื้นท่ีนั้นเพื่อสูบบุหร่ี	 ซึ่งส่วนใหญ่คือริมถนน	 เมื่อ
กลิ่นและควันของบุหรี่รวมกับฝุ่นควันกลายเป็นหมอกสีเทารบกวน
ผู้ที่เดินผ่านไปมา	หน้ากากอนามัยป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่ง	อีกส่วน
หนึง่ยังคงเข้าสูร่่างกายตามการหายใจ	กลิน่บุหรีย่งัคงรบกวนผู้ทีไ่ม่ได้
เป็นคนสบู	ท�าให้กลายเป็นผูสู้บบุหรีม่อืสอง	(Second	hand	smok-
ing)	จากควันที่ผู้สูบคนนั้นพ่นลมหายใจออกมา	และยังกลายเป็นผู้
สูบบุหรี่มือสาม	(Third	hand	smoking)	ด้วยควันที่อยู่ตามสถาน
ที่ที่มีคนมาสูบบุหรี่และทิ้งร่องรอยของสารพิษตกค้างไว้	 อนุภาค
ละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ถึงแม้
ควันเหล่านั้นจะจางหายไปในอากาศแล้วก็ตาม	 และการเผา
ไหม้ของบุหรี่ยังท�าให้เกิดฝุ่น	PM	2.5	อีกแหล่งหนึ่ง
	 มลพิษยังไม่ทันจางหาย	ประเทศไทยก็ต้องมาพบกับ
ปัญหาใหญ่ระดบัชาตอิกีอย่างหนึง่	คอื	ปัญหาของเชือ้	Corona	
Virus	หรือท่ีได้รบัการขนานนามเป็นทางการว่า	“COVID-19” 
ดั่งพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกท่ามกลางการจัดการทาง
สาธารณสุขที่เต็มไปด้วยอุปสรรค	 ปัญหามากมายจากหลาย
ด้าน	ซึ่งหนึ่งในนั้น	คือ	ปัญหาการจัดการเรื่องหน้ากากอนามัย	
และความตื่นตระหนกของประชาชน	 	
	 หน้ากากอนามัยเริ่มขาดแคลนในท้องตลาด	 ราคาพุ่งสูงจนไม่สามารถควบคุมได้	 รวมถึงการขาดแคลนในสถาน
บริการสาธารณสขุเกอืบทกุแห่ง		เป็นผลมาจากการกว้านซ้ือของประชาชนจ�านวนมาก	จนรัฐบาลต้องส่ังการเร่งผลิตหน้ากาก
อนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
	 เราปฏเิสธไม่ได้ว่า	การมาของไวรสัชนดินีส้ร้างความต่ืนตัวในการสวมใส่หน้ากากอนามยัมากข้ึน	แต่กน็�ามาซึง่ความ
แตกตื่นของประชาชน	ก่อเกิดการส่งต่อข่าวลือ	ข่าวลวงและข้อมูลต่าง	ๆ	อย่างมากมายโดยไม่ได้ตรวจสอบที่มา	การเผย
แพร่ข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงยังอยู่ท่ามกลาง	Fake	news	ที่หลั่งไหลมาจาก	Social	Media	ทุกวัน	การเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องยังต้องต่อสู้กับข่าวลวงในทุกขณะ	 	

“Life under PM 2.5 & COVID–19, @Bangkok” และบทสรุปที่ขอฝากไว้
	 PM	2.5	และ	COVID–19	เป็นปัญหาส�าคัญระดับประเทศและโลก	เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตปัญหา
เหล่านี้จะเป็นเช่นไร	แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง	การวางแผนด�าเนินการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายย่อมอาศัย
ภาครัฐบาลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้	 เราควรมีส่วนช่วยโดยเริ่มต้นที่ตัวเรา	 ติดตาม
ข่าวสารจากแหล่งข่าวที่ดีเชื่อถือได้	ปฏิบัติตามค�าแนะน�าโดยเคร่งครัด	ร่วมกันดูแลตนเอง	และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม	
เพยีงเท่านีก็้เป็นการช่วยให้การท�างานของบุคลากรทางการแพทย์สามารถด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ปัญหาใด	ๆ 	ทีเ่กิด
ขึ้น	เราทุกคนย่อมร่วมกันแก้ไขได้อย่างแน่นอนในที่สุด

 ณ เวลาทีเ่ขยีนเรือ่งนี ้สถานการณ์ COVID–19 ในประเทศไทยยงัอยู่ในสภาวะทีเ่รียกว่า ควบคมุ
ได้ หากแต่เรื่องระบาดวิทยาของโรคติดต่อ COVID-19 นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้อ่านจ�าเป็นต้อง
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ข้อควรปฏิบัติและสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด จากแหล่งข่าวที่มีหลักฐาน
อ้างอิงที่เชื่อถือได้
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	 ยินดีต้อนรับคุณผู้อ่าน	@Rama	เข้าสู่คอลัมน์	“ฟุดฟิดฟอไฟกับรามาฯ”	คอลัมน์ใหม่ที่จะมาให้ความรู้นานาสาระ	เกี่ยว
กับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นกระแสอยู่ในแวดวงการสุขภาพและการแพทย์ปัจจุบันค่ะ	

	 ส�าหรับหัวข้อแรกที่เราจะน�าเสนอในฉบับนี้	 ถือว่าเป็นค�าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีท่ีมาจากปัญหาท่ีถือว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่
ต้องการการแก้ไข	เพราะส่งผลกระทบกับลมหายใจของพวกเราทุกคน	ใช่ค่ะ	เจ้าฝุ่นจิ๋ว	PM	2.5	ที่เป็นผลมาจากสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางอากาศที่ย�่าแย่ในปัจจุบัน	PM ย่อมาจาก Particulate Matters	 เป็นค�าเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ	(ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	2	ชนิด	ได้แก่	PM	10	และ	PM	2.5)		ซึ่งตอนนี้	เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงที่สุด
เท่าที่เคยมีมาอย่างที่เราทราบกันดี	และท�าให้ทุกคนคุ้นเคยกันดีกับค�าว่า	มลภาวะ/	มลพิษ	แต่กับศัพท์ภาษาอังกฤษของมัน	ค�าว่า	
Pollution	อาจไม่ค่อยเห็นผ่านตากันเท่าไหร่	

 Pollution	สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้หลากหลาย	เช่น	การท�าให้เป็นมลพิษ ภาวะมลพิษ* มลพิษ การก่อมลพิษ** 
การท�าให้สกปรก การท�าให้เปื้อน การท�าให้เสียหาย***	ค�านี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินค�าว่า	Pollute	หมายถึง	การท�าให้
สกปรก	แปดเป้ือน	หรือท�าให้ตดิพิษ	ชาวกรกีโบราณใช้ค�าว่า	Miasma	(μίασμα)	ในความหมายเดยีวกนั	มมีมุมองต่อค�านีใ้นแง่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมมนุษย์	โดยตีตราสภาวะ	สถานการณ์	เหตุการณ์	หรือบุคคลที่ไม่แปลกแยกออกไปในฐานะของ	
‘มลพิษ’	อันเป็นการระบุสภาพนั้นว่าเป็นมลทินหรือเป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมในเชิงเปรียบเปรย****	ทั้งยังรวมถึงพฤติกรรม
แปลกแยกอันไม่พึงประสงค์ต่อสังคม	 เช่น	 ความผิดปกติทางจิต	 การมีเพศสัมพันธ์ที่แปลกประหลาด	 ซึ่งสังคมกรีก-โรมันโบราณ
มองว่าเป็นค�าสาปที่กระท�าจากเทพเจ้าเบื้องบน	ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	

	 ส�าหรับปัจจุบัน	ค�าว่า	Pollution	ได้รับการแปลโดย		ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา	(Office	of	the	Royal	Society)*****	
ด้วยค�าว่า	มลพษิ	และ	มลภาวะ	แต่ท�าไมค�าองักฤษค�าเดยีวจึงมคี�าไทยถงึสองค�า	ทัง้ยงัมรูีปศพัท์ทีม่เีค้ามลูคล้ายกนัอกีด้วย	ซึง่ทีม่า
ของศัพท์ทั้งสองค�านี้	คงจะช่วยไขข้อสงสัยและวินิจฉัยได้ว่าเราควรจะใช้เมื่อไรและอย่างไร	
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	 ค�าว่า	มลพษิ	ก�าเนดิขึน้จากทีป่ระชมุของคณะกรรมการบญัญตัศิพัท์ภาษาไทย	แห่งราชบณัฑติยสถานในการประชุม
เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2519	ซึ่งมีพลตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ	
ที่ประชุมได้พิจารณาค�านี้เนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เสนอขอให้บัญญัติค�าไทยขึ้นเพื่อให้ทุก
หน่วยงานได้ใช้ค�าเดียวกัน	และได้เสนอค�า	เปื้อนพิษ	สกปรก	โสโครก	และเสื่อมโทรม	มาให้พิจารณาว่าควรใช้ค�าใด	หรือจะ
คดิค�าอืน่ใดทีเ่หมาะสมกว่านี	้องค์ประธานฯ	ได้เสนอค�า	มลพิษ (อ่านว่า มน-ละ-พิด)	มคีวามหมายว่า	พิษเกิดจากความมวั
หมองหรือความสกปรก ซึ่งเป็นค�ากลาง ๆ ใช้น�าไปประกอบค�าอื่น ๆ ได้ทั่ว ๆ ไป	เช่น	มลพิษทางทะเล	น�้าตามล�าคลอง
เริ่มมีมลพิษ	 ภาวะมลพิษทางอากาศหลายแห่งในกรุงเทพฯ	 อยู่ในขั้นวิกฤต	 ควันจากท่อไอเสียรถโดยสารก่อให้เกิดมลพิษ	
ส่วนค�าว่า	มลภาวะ	เป็นศัพท์ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้เสนอมาให้ราชบัณฑิตยสถาน	ว่า	
ค�าว่า	pollution	มีความส�าคัญในด้านต่าง	ๆ	ของวิชาการสิ่งแวดล้อม	น่าจะพิจารณาให้ครอบคลุมไปทุก	ๆ	ด้าน	เพราะ	
pollution	โดยรปูศัพท์เป็นอาการนาม	หมายถึง	สภาวะ	หรือ	ความเป็นไป	พร้อมกนันีไ้ด้เสนอเอกสารมาเพ่ือให้ใช้ประกอบ
การพิจารณาด้วย	คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาทบทวนความหมายของศัพท์	pollution	จากเอกสารที่ส่งมา	และมีความ
เห็นว่า	ค�า	มลภาวะ ตามรปูศพัท์แปลว่า	ความมวัหมอง	หรอืความสกปรก	ไม่แสดงว่ามพีษิ	เป็นอนัตรายหรอืก่อให้เกดิความ
เสยีหาย	น�า้ตามล�าคลองหรอือากาศโดยทัว่	ๆ 	ไปกส็กปรกแต่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายหรือความเสียหาย	และค�าว่า	พิษ	ทีใ่ช้อยู่
ในภาษาไทยมิได้หมายความถึง	สิ่งที่เป็นพิษอย่างเดียว	แต่หมายถึง	ความเป็นพิษ	ด้วยก็ได้	เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คณะ
กรรมการฯ	ยังเห็นว่า	มลพิษ	เหมาะสมกว่า	เพราะจากเอกสารซึ่งทางสถาบันฯ	ส่งมานั้น	ความหมายของ	pollution	ใช้ใน
ความหมายที่ก่อความเป็นพิษ	อันตรายต่อคน	สัตว์	และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น	ถึงแม้ว่าความหมายตามรูปศัพท์	(denotation)	
ของ	pollution จะหมายเพยีงความไม่บริสทุธิ	์ความสกปรกเท่านัน้กต็าม	แต่ความหมายปัจจบุนัทีน่ยิมใช้	(connotation)	
หมายถึง	ความเป็นอันตราย	ความเป็นพิษ	ด้วย	ค�า	มลพิษ	จึงถ่ายทอดความหมายของ	pollution	ตามความหมายที่นิยม
ใช้ได้ชัดเจนและถูกต้องกว่า	ค�า	มลภาวะ	ซึ่งหมายถึง	ความสกปรก	ความมัวหมอง	เท่านั้น

								ด้วยเหตุนี้	ค�า	pollution	จึงมีค�าไทยขึ้นใช้สองค�า	การที่ใช้ค�าที่กินความได้ไม่ตรงตามความหมายที่นิยมใช้	 เมื่อ
ต้องการให้เห็นว่าเกิดอันตรายหรือเสียหาย	จึงได้พบข้อความว่า	“บางจุดในกรุงเทพฯ	มีมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ”	ซึ่ง
หากจะใช้ว่า	บางจุดในกรุงเทพฯ	มีมลพิษทางอากาศ	จะกะทัดรัดกว่าและได้เนื้อความเท่ากันนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก
*	English-Thai:	NECTEC’s	Lexitron-2	Dictionary
**อังกฤษ-ไทย:	ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
***	English-Thai:	Nontri	Dictionary
****	 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/author-
ity.20110803100335171
*****จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน	ปีที่	1	ฉบับที่	7	กรกฎาคม	2532

Vocab
with Rama นู๋โน	โกอินเตอร์

นู๋นัน	สะพายกล้อง
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