สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ
ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ก�ำลังจะผ่านพ้นไป เราเผชิญกับปัญหาทางสาธารณสุขที่เป็นเรื่องใหญ่อย่าง COVID-19
กันมา และพวกเราได้ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคกันได้เป็นอย่างดี
ส่วนตัวเชือ่ มัน่ มากว่า มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จะยังคงสร้างความมัน่ ใจ
ให้ประชาชนได้ในทิศทางที่ดี และท�ำให้สถานการณ์ภายในประเทศเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย แต่ถึงกระนั้น เรา
ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง้ หมัน่ ล้างมือให้สะอาดด้วยน�ำ้ สบูแ่ ละเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมทัง้ การกินร้อน
ช้อนกลาง อยู่เสมอ
แม้ในปีน้ีเราจะเผชิญปัญหาโรคระบาด ที่ส่งผลต่อทุกวงการ ทุกธุรกิจ และกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
จนท�ำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal กันแล้ว หลายสิ่งที่เราเผชิญร่วม
กันในปีนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้เราได้พัฒนาและร่วมกันปรับปรุงในปีถัดไป
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ กระผมในนามของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วั่ สากลโลกและคุณพระศรีรตั นตรัย ช่วยดลบันดาลให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านและประชาชนชาวไทย
มีความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ครอบครัวมีความสุข ปลอดภัยจากภยันตราย ผ่านพ้นปัญหา 
อุปสรรคทั้งปวง ประสบผลส�ำเร็จยิ่งในสิ่งที่ปรารถนา 
สวัสดีปีใหม่ครับ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิขสิทธิ์เจ้าของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ น เข้าสูช่ ว่ งเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทา่ มกลางสถานการณ์
ทีไ่ ม่แน่นอนของการระบาดใหม่ของไวรัส COVID-19 ข่าวการระบาดทัง้ จากภายในและ
นอกประเทศ ข่าววัคซีนป้องกันการติดเชือ้ ข่าวคราวการสอบสวนโรคของทีมงานระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและจากรัฐบาล บก.ขอเชิญชวนให้คุณผู้อ่านทุกท่านปฏิบัติ
ตัวตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกมาตรการร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขมา ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าหากการ์ดไม่ตกเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอีกครั้งค่ะ
เข้าสู่เนื้อหาที่น่าติดตามกันในฉบับนี้ เริ่มกันที่เรื่องราวของวันเอดส์โรค คือวันที่ 1 ธันวาคม มาอ่านรับความรู้กันว่า
โรคเอดส์ (AIDS) กับ เชื้อไวรัส HIV แตกต่างกันอย่างไร สถานการณ์ของโรคเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ว รวมถึงวิธีการป้องกันโรคนี้
อย่างถูกวิธีในคอลัมน์ Health Station ส่วนคอลัมน์ Rama RDU มีเรื่องราวเกี่ยวกับยาที่ใช้ส�ำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIV
เชิญชวนท่านผู้อ่าน อ่านข้อบ่งชี้ของการใช้ยากันว่าใครที่ควรได้รับยานี้บ้าง บทความน่าอ่านเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาปลูก
ผม ใช้แล้วท�ำให้ผมดกด�ำขึ้นจริงหรือไม่ หากต้องการซื้อยาปลูกผมมาใช้เอง จะมีวิธีเลือกกันอย่างไร สนใจเชิญพลิกไปทีค่ อลัมน์
Believe it or not เลยค่ะ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เรามีเมนูอาหารดี กินดีต้อนรับปีใหม่ที่จะท�ำให้คุณผู้อ่านมีสุขภาพที่ดี เชิญ
พลิกไปอ่านในหน้า Healthy Eating คอลัมน์ฟุตฟิตฟอไฟกับรามาฯ เรามีที่มาในวันส�ำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่จากทั่ว
ทุกมุมโลกมาฝากให้อ่านกันด้วยนะคะ
บทความแนะน� ำ อี ก คื อ “บั น ทึ ก เดื อ นตุ ล า” แม้ จ ะผ่ า นเดื อ นตุ ล าคมมาแล้ ว แต่ ค วามขั ด แย้ ง และเหตุ ก ารณ์
คุกรุ่นทางการเมืองเป็นเรื่องส�ำคัญ “เราบังคับให้มองมุมเดียวกันไม่ได้ทั้งหมด เชื่อในสิ่งเดียวกันก็ไม่ได้” อ่านแล้วสรุปได้ว่า 
จะอย่างไรก็ตามแต่ ขอให้ไทยเรามีความสมัครสมานสามัคคีอย่าท�ำร้ายกันเองค่ะ และ “ความสุข ในการให้” ในคอลัมน์ธรรมะ
คิดดี มีบทความส่งท้ายปีเก่าที่จะผ่านไป พร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้อ่านพบกับสิ่งดีงามในปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะ
ท้ายนี้บรรณาธิการขอแนะน�ำช่องทางในการรับชมบทความจากนิตยสาร @Rama อีกช่องทางหนึ่งคือ Application
BLOCKDIT ขอฝากผู้อ่านทุกท่านกดติดตาม กด Like กด Share รวมถึงพูดคุยกับบรรณาธิการและทีมงาน ร่วมส่งบทความหรือ
ข้อเสนอแนะได้ใน Application BLOCKDIT กันค่ะ
สวัสดีปีใหม่นะคะ
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama

ติดต่อกองบรรณาธิการ @Rama
โทรศัพท์ 0-2201-1723
atrama.magz@gmail.com, http://Atrama.mahidol.ac.th

ทีป
่ รึกษากองบรรณาธิการ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
บรรณาธิการ
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รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
ทีป
่ รึกษาบรรณาธิการ

รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
กองบรรณาธิการ

ดนัย อังควัฒนวิทย์
ฝ่ายออกแบบ

พิชชา โภคัง
ฝ่ายช่างภาพ

กุสุมา ภักดี
เอกพจน์ รอดชาวนา
เมธี บัวจู

ฝ่ายพิสจ
ู น์อก
ั ษร

สิทธิ แสงเจริญวัฒนา
ฝ่ายการเงิน

ณัฐภัสสร กษิดิ์วรานนท์

ท�ำความรู้จักโรคติดเชื้อ HIV เอชไอวี
บันทึกเดือนตุลา...

ยาปลูกผม ขึ้นจริง ดกด�ำ จริงหรือมั่ว?
สวนขวัญรามาธิบดี
ความสุขในการให้

เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ถูกใจด้วยขนมโฮมเมด
เรื่องเล่าจากเต็นท์สนามหลวง
การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี HIV
ร่วมต่อชีวิตผู้ป่วยยากไร้ ด้วยการเป็น “ผู้ให้” กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ
Happy New Year!
1 มกราคม กลายเป็นปีใหม่สากลได้อย่างไรนะ?

ฝ่ายจัดส่ง

ระวีนุช วิบุญกูล
บุญญวัตร แก้ววิไล
ลักขณา รูปใส
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ติดตามชม VDO เสีย
่ งติดเอดส์
ตรวจเลือด&กินยาต้านอย่างไร
ให้ปลอดภัยได้ทน
ี่ ี่ >>>

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งโรคเอดส์ (AIDS) คือระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV ที่มี
ภูมิคุ้มกันต�่ำและมีโรคแทรกซ้อนได้ เชื้อ HIV จะเข้าไปท�ำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 (ซีดีโฟร์) ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรค
ของร่างกายลดต�่ำลง ท�ำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น รวมทั้ง
มะเร็งบางชนิดได้มากกว่าคนปกติ ซึง่ อาการอาจจะรุนแรงมากกว่าคนทัว่ ไป และอาจเป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ดีพอสมควร เราจะเรียกว่า “ผู้ติดเชื้อ HIV” และผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต�่ำลง  
จนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสเราจะเรียกว่า  “ผู้ป่วยเอดส์” เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสแล้ว ต้องรับการรักษา รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ�้ำ จนกว่าระดับภูมิคุ้มกันโรคหรือ CD4 จะสูงขึ้นเพียงพอที่จะ
ป้องกันร่างกายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อ HIV ได้ในระดับหนึ่งด้วยภูมิของร่างกายเอง
เชือ้ HIV สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสเลือด  น�ำ้ เหลือง น�ำ้ อสุจิ  
น�้ำในช่องคลอด  ส่วนน�้ำลาย เสมหะและน�้ำนมมีปริมาณเชื้อ HIV น้อย  
ส�ำหรับเหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระแทบไม่พบเลย ทั้งนี้มีช่องทางการ
ติดต่อที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เช่น ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย  
ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้งทางช่องคลอด
และทวารหนัก ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลของ
การระบาดวิทยาพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับเชื้อ
จากการมีเพศสัมพันธ์
2. ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมักพบใน
กลุ่มผู้ฉีดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด
3. การสัมผัสเลือดหรือน�ำ้ เหลืองของผูต้ ดิ เชือ้ HIV ผ่านผิวสัมผัส
ทีเ่ ป็นแผลเปิดหรือรอยถลอก รวมทัง้ การใช้ของมีคมร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ HIV
โดยไม่ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดเพียงพอ เช่น   มีดโกนหนวด  
กรรไกรตัดเล็บ เข็มสักผิวหนังหรือคิ้ว  เข็มเจาะหู
4. การติดต่อจากแม่สู่ลูก  ทั้งระหว่างตั้งครรภ์  การคลอดและ
การเลี้ยงดูด้วยนมแม่
5. การรับโลหิตบริจาคที่มีเชื้อ HIV ปนเปื้อน  ซึ่งมีโอกาสน้อย
มากในปัจจุบัน เนื่องจากโลหิตที่ได้รับบริจาคทุกขวดต้องผ่านการตรวจ
หาการติดเชื้อ HIV เพื่อความปลอดภัย
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หากสงสัยว่า  ได้รับเชื้อ HIV ควรรีบปรึกษา
แพทย์เพื่อกินยาต้านเชื้อ HIV แบบฉุกเฉินหรือยา 
PEP (เพ็บ) ภายใน 72 ชั่วโมง  หรือหากมีความเสี่ยง
สูงที่จะได้รับเชื้อสามารถกินยา PrEP (เพร็บ) ซึ่งเป็น
ยาที่กินก่อนที่จะได้รับเชื้อหรือป้องกันเชื้อ HIV ได้

ระยะของการติดเชื้อ HIV
ระยะแรกเริ่ ม ของการติ ด เชื้ อ HIV ใน
ช่ ว งแรกที่ ติ ด เชื้ อ ปริ ม าณไม่ ม าก และยั ง ไม่ ไ ด้
สร้ า งภู มิ ต ้ า นทานขึ้ น มาอาจยั ง ตรวจหาเชื้ อ หรื อ
ภูมติ า้ นทานต่อเชือ้ ไม่พบ  ซึง่ อาจเป็นช่วงตัง้ แต่ 2-12
สัปดาห์ ในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หนาวสั่น  
เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น ต่อมน�้ำเหลืองที่
คอโต บางรายอาจมีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว  
น�ำ้ หนักลด หรือมีฝา้ ขาวในช่องปาก อาการเหล่านีม้ กั
จะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วหายไปได้เอง
และเนื่องจากอาการคล้ายไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือ
ไข้ทั่วไป ผู้ติดเชื้ออาจซื้อยากินเองหรือไปพบแพทย์
ก็อาจไม่ได้รบั การตรวจเลือด นอกจากนีบ้ างรายหลัง
ติดเชื้ออาจไม่มีอาการผิดปกติปรากฏให้เห็น  ดังนั้น
ผูต้ ดิ เชือ้ บางรายจึงอาจไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและรักษา
ตั้งแต่ในระยะนี้

Health
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อาจารย์ พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด
ประจำ�สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
พว. วิภาวรรณ อรัญมาลา  พยาบาลวิชาชีพ
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อมักจะแข็งแรงเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป แต่เมื่อตรวจเลือดจะพบเชื้อ HIV และ
สารภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนี้ จึงสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ เรียกว่าเป็นพาหะ (Carrier) ระยะนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการแต่เชื้อ HIV
จะแบ่งตัวเจริญเติบโตขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ และท�ำลายระบบภูมคิ มุ้ กันโรคจนมีจำ� นวนลดลง เมือ่ ลดต�ำ่ ลงมาก ๆ ก็จะเกิดอาการเจ็บป่วย ทัง้ นี้
อัตราการลดลงของระบบภูมคิ มุ้ กันโรคจะเร็วหรือช้าขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของเชือ้ HIV และสภาพความแข็งแรงของระบบภูมคิ มุ้ กัน
โรคของผู้ติดเชื้อเอง ระยะนี้คนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 มักเป็นอยู่นาน 5-10 ปี แต่มีกลุ่มผู้ป่วยประมาณร้อยละ 10 ที่ระยะนี้
อาจสั้นเพียง 2-3 ปี ซึ่งเรียกว่า กลุ่มที่มีการด�ำเนินโรคเร็ว (Rapid progressor) ในขณะที่ประมาณร้อยละ 5 จะมีการด�ำเนินโรคช้า  
โดยบางรายอาจนานกว่า 10-15 ปีขึ้นไป เรียกว่า กลุ่มที่ควบคุมเชื้อได้ดีเป็นพิเศษ (Elite controller)

ระยะติดเชื้อที่มีอาการ  ผู้ป่วยจะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้  
อาการเล็กน้อย ระยะนี้ถ้าตรวจระดับ CD4 มักจะมีจ�ำนวนมากกว่า 500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร  ผู้ป่วยอาจมีอาการ
ต่อมน�้ำเหลืองที่คอโตเล็กน้อย  โรคเชื้อราที่เล็บ  แผลร้อนในในช่องปาก  ผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ดรังแคที่ไรผม ข้างจมูก  ริมฝีปาก  
ฝ้าขาวข้างลิ้นซึ่งขูดไม่ออก โรคสะเก็ดเงินที่เคยเป็นอยู่เดิมก�ำเริบ
อาการปานกลาง ระยะนี้ถ้าตรวจระดับ CD4 มักจะมีจ�ำนวนระหว่าง 200-500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ป่วย
อาจมีอาการดังนี้   เริมที่ริมฝีปากหรืออวัยวะเพศ  ซึ่งก�ำเริบบ่อยและเป็นแผลเรื้อรัง  งูสวัด  โรคเชื้อราในช่องปากหรือช่องคลอด
ท้องเสียบ่อยหรือเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน  มีไข้เป็น ๆ หาย ๆ หรือติดต่อกันทุกวันนานเกิน 1 เดือน  ต่อมน�้ำเหลืองโตมากกว่า 
1 บริเวณ (เช่น คอ รักแร้ และขาหนีบ) นานเกิน 3 เดือน  น�้ำหนักลดเกินร้อยละ 10 ของน�้ำหนักตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ  ปวดกล้าม
เนื้อและข้อ  ไซนัสอักเสบเรื้อรัง  ปอดอักเสบจากแบคทีเรีย
ระยะป่วยเป็นเอดส์ (เอดส์เต็มขั้น) ระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยเสื่อมเต็มที่ ถ้าตรวจระดับ CD4 จะพบว่ามักมี
จ�ำนวนต�ำ่ กว่า 200 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร เป็นผลท�ำให้เชือ้ โรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ รา โปรโตซัว วัณโรค ฉวยโอกาสเข้า
รุมเร้าเรียกว่า โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชือ้ ทีร่ กั ษาค่อนข้างยากและอาจติดเชือ้ ชนิดเดิมซ�ำ้ หรือชนิดใหม่หรือ
หลายชนิดร่วมกัน ระยะนีผ้ ปู้ ว่ ยอาจมีอาการดังนี  ้ มีไข้เรือ้ รังติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน ไอเรือ้ รังหรือหายใจหอบเหนือ่ ย
จากวัณโรคปอดหรือปอดอักเสบ ท้องเสียเรือ้ รังจากเชือ้ ราหรือโปรโตซัว น�ำ้ หนักลด รูปร่างผอมแห้งและอ่อนเปลีย้ เพลียแรง ปวดท้อง
คลืน่ ไส้ อาเจียน กลืนล�ำบากหรือเจ็บเวลากลืนเนือ่ งจากหลอดอาหารอักเสบจากเชือ้ รา สายตาพร่ามัว มองไม่ชดั หรือเห็นเงาหยากไย่
ลอยไปลอยมา ตกขาวบ่อยในผู้หญิง มีผื่นคันตามผิวหนัง ซีด มีจุดแดงจ�้ำเขียวหรือเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ สับสน ความ
จ�ำเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ พฤติกรรมผิดแปลกจากเดิมเนื่องจากความผิดปกติของสมอง ปวดศีรษะรุนแรง ชัก สับสน ซึม หรือ
หมดสติจากการติดเชือ้ ในสมอง อาการของโรคมะเร็งทีเ่ กิดแทรกซ้อน เช่น มะเร็งของผนังหลอดเลือด มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองในสมอง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น
ทัง้ นี้ อาการของผูต้ ดิ เชือ้ HIV และผูป้ ว่ ยเอดส์อาจมีอาการทีค่ ล้ายคลึงกับโรคอืน่ ได้ ดังนัน้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ว่า ติดเชือ้ HIV หรือไม่
จึงควรท�ำการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV
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Behind

The Scene

เรื่อง : นันทิตา จุไรทัศนีย์

มันยากนะทีเ่ ราจะอยูท่ า่ มกลางระหว่างช่วงเวลาในอดีตและอนาคต
ความสุข

ตุลาคม เป็นเดือนทีม่ ากมายในความทรงจ�ำและหลากหลายในความรูส้ กึ ปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นเดือนแห่งความเศร้ามากกว่า

ตุลาคม 2516 หากเปรียบจ�ำนวนปีที่ผ่านมากับอายุคนก็นับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เป็นผู้คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน
เหตุการณ์ต่าง ๆ มาไม่น้อย
ในช่วงปี 2512-2515 นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
มีการจัดตัง้ องค์กรศูนย์กลางนิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย (2513) และศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย ซึง่ ในปี 2515 ศูนย์กลาง
นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึง่ ความไม่พอใจต่อการผูกขาดอ�ำนาจของเผด็จการคณาธิปไตย
(การปกครองในระบอบเผด็จการ : การปกครองแบบเผด็จการที่ยึดหลักว่าอ�ำนาจทั้งหลายทั้งปวงในรัฐจะต้องรวมอยู่ในมือของ
คนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มเดียวซึ่งมีการรวมอ�ำนาจ เช่น การรวมอ�ำนาจด้วยวิธีการปฏิวัติรัฐประหาร ผู้ที่ยึดอ�ำนาจรัฐได้จะเป็น
รัฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดโดยเฉพาะ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะฐานอ�ำนาจมิได้มาจากประชาชน
คณาธิปไตย (Oligarchy) : การปกครองแบบเผด็จการที่ประกอบด้วยคนกลุ่มเดียว (ไม่ใช่ระบบเผด็จการโดยคน ๆ เดียว)
คนกลุ่มนี้จะเป็นผู้มีอ�ำนาจในการปกครองประเทศอย่างแท้จริง อ�ำนาจการปกครองประเทศอย่างแท้จริง อ�ำนาจการปกครองถูก
ผูกขาดโดยคนกลุ่มเดียว เช่น คณะปฏิวัติ)
สุดท้ายบรรดาคนรุ่นใหม่ได้ข้อสรุปว่า หากปราศจากซึ่งเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศก็เป็นไปได้ยาก จึงน�ำมาสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการเรียกร้องให้ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ และนักการเมือง 13 คน ทีถ่ กู จับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตัง้ ข้อหากระท�ำผิดกฎหมาย ท�ำลายความ
มั่นคงของรัฐ เป็นกบฏภายในราชอาณาจักร และมีการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์
9 ตุลาคม 2516 การชุมนุมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเม็ดฝนโปรยปราย นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมสมทบ จนกระทัง่ วันที่ 12 ตุลาคม 2516 ก็คาดการณ์
ว่ามีคนมาร่วมชุมนุมเป็นเรือนแสน สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนและมีการเลื่อนสอบออกไป การชุมนุม
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2516
รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนและต�ำรวจ มีการใช้ความรุนแรง ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดตั้งศูนย์พยาบาลสนามขึ้น ระหว่างนั้นได้ล�ำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลศิริราชและ
โรงพยาบาลอีกหลายแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์และพยาบาลต้องท�ำงานอย่างหนัก คนเจ็บและเสียชีวิตถูกน�ำมาส่ง
ทุกระยะจนไม่มีที่ว่างเหลือ ทุกโรงพยาบาลต้องประกาศขอรับบริจาคเลือดเพื่อท�ำการช่วยชีวิต
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ในวันนั้นเป็นวันที่พยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 1 ซึ่งเพิ่งจะจบการศึกษามาหมาด ๆ เข้ารับการปฐมนิเทศ พยาบาล
จบใหม่ทั้งหมดได้ออกจากห้องประชุมมาปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉินในโดยทันที บริเวณลานหน้าอาคาร 1 (ในสมัยนั้น) กลายเป็น

สถานที่รองรับผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมากล้นออกมานอกห้องฉุกเฉิน และพยาบาลจบใหม่อีกส่วนหนึ่งอยู่บริเวณหน้า
โรงพยาบาลริมถนนใหญ่ เพื่อขอรับบริจาคเลือดและค่ารักษาให้แก่ผู้รับบริการ
ตุลาคม 2519 เป็นความทรงจ�ำที่เลวร้ายยากจะลืมเลือน ถึงแม้ว่าพวกเราหลาย ๆ คนจะเกิดไม่ทัน แต่สมาชิกในหลาย ๆ
ครอบครัวก็มีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์นี้ เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมารุ่นต่อรุ่น ยังคงตอกย�้ำความทรงจ�ำของผู้สูญเสียได้เป็น
อย่างดี
เยาวชนคนรุ่นใหม่หลายคนออกจากบ้าน หลายคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย บางคนกลับไปด้วยร่างกายพิการ และ
อีกหลายคนกลับไปด้วยความรู้สึกต่าง ๆ กัน หลังจากเหตุการณ์นี้ บางคนจ�ำเป็นต้องลี้ภัยไปอยู่ในป่านานนับ 10 ปี บางคนก็สมัคร
ใจที่จะเข้าไปอยู่ในป่าแทนเมืองกรุง และพร้อมใจกันจับอาวุธเพือ่ ต่อสูแ้ ทนการจรดปากกาเพือ่ เรียนหนังสือ
6 ตุลาคม 2519 นาฬิกาบอกเวลา 05.30 น. เสียง “วี้ด...” ดังขึ้น จังหวะนั้นเองมีเสียง “ตูม” สนั่นตามมาพร้อมแรงสั่น
สะเทือนทั่วสนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เสียงของระเบิดเอ็ม 79 ส่งผลให้นักศึกษาที่ชุมนุมอยู่
เสียชีวิตทันที 4 คน ได้รับบาดเจ็บ 16 คน ระหว่างนั้นมีทั้งคนเจ็บหรือคนตายถูกหิ้วขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งออกไปโรงพยาบาล
หลายคัน (เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ; มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560)
ที่หน่วยพยาบาล นักศึกษาแพทย์และพยาบาลคร�่ำเคร่งวุ่นวายกับการรับผู้ป่วยไว้มากมาย แต่เครื่องมือที่มีอยู่นั้นจ�ำกัด
และมิได้เตรียมไว้ส�ำหรับสถานการณ์เช่นนี้ แต่ทุกคนพยายามท�ำอย่างดีที่สุด
รถพยาบาล 5-6 คันเข้าล�ำเลียงคนเจ็บ หมอ พยาบาลจ�ำเป็นจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ฝึกงานครั้งส�ำคัญในชีวิตกับคน
เจ็บที่ไม่มีอุปกรณ์ให้ช่วยเหลือ ที่นี่ ..... นักศึกษาแพทย์และพยาบาล เริ่มต้นอาชีพในอนาคตด้วยการเห็นผู้เสียชีวิตลงต่อหน้า 
(ชวลิต วินิจจะกูล : เสียงจากอดีตจ�ำเลยคดี 6 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์)
อีกครั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีรับผู้บาดเจ็บเข้ามารักษา และเป็นอีกครั้งที่บริเวณลานหน้าอาคาร 1 (ในสมัยนั้น) กลาย
เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมาก
และจากทั้งสองเหตุการณ์ มีนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เสียชีวิตลงจ�ำนวน 7 คน   
7 ตุลาคม 2551 การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผู้ชุมนุมที่ปิดล้อมรัฐสภาในวันนั้นถูกเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสลายการชุมนุมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีการน�ำอาวุธปืน วัตถุระเบิดเข้ามาใช้ในการสลายการชุมนุมโดยไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลจากหนักไปหาเบา มีผู้บาดเจ็บอย่างเป็นทางการ 443 คน และเสียชีวิต 2 คน
วันนัน้ ฉันเข้าเวรตามปกติ Code 111 ถูกใช้เป็นครัง้ แรกในรอบหลายสิบปี บุคลากรทางการแพทย์ทงั้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มารวมตัวพร้อมกันที่ห้องฉุกเฉิน รถนอนคันแล้วคันเล่าถูกเข็นเข้ามา  เลือดที่ไหลนองและกระเซ็นไปทั่วพื้นรวมทั้งขากางเกง
ยังย�้ำเตือนถึงกลิ่นคาวที่ฟุ้งกระจายไปทั่วในวันนั้น
พยาบาลไอ.ซี.ยู ถูกมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในห้องกู้ชีพ (Resuscitation Room) อะดรีนาลิน
(Adrenaline) หลอดแล้วหลอดเล่า (Ampule) ถูกหักด้วยมือเปล่าอย่างคุน้ ชิน แต่ทไี่ ม่อาจชินได้คอื การกูช้ พี ผูถ้ กู ยิง กระสุนมากกว่า 
1 นัดที่ฝังอยู่ในร่างกายสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ถูกกระท�ำ เสียงร้องโหยหวนอย่างกลัวตายดังไปทั่วทั้งห้องฉุกเฉิน
รถนอนคันหนึ่งถูกเข็นเข้ามาอย่างช้า  ๆ ผ่านหน้าฉันไป หญิงสาวบนรถนอนนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติง กลิ่นอะไรบางอย่าง
ล่องลอยผ่านหน้ากากอนามัยเข้ามาพอติดจมูก ฉันเดินกึง่ วิง่ ตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าไปช่วยกูช้ พี แต่รถนอนคันนัน้ กลับถูกเข็นไปอีกทาง เสียง
ผูค้ นวุน่ วายจนฟังไม่ได้ศพั ท์ผสมผสานกับเสียงจากโทรทัศน์เหนือศีรษะทีก่ ำ� ลังน�ำเสนอข่าวผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ ฉันเงยหน้ามอง
ภาพในโทรทัศน์ เสือ้ ที่ร่างของผู้เสียชีวิตสวมใส่ช่างคุ้นตา ฉันมองไปทีร่ ถนอนคันนั้นอีกครั้งสลับกับภาพในทีวี หน้าอกของหญิงบน
รถนอนนัน้ ข้างหนึง่ ด�ำเกรียม เสือ้ ทีค่ นุ้ ตานัน้ ถูกสวมอยูบ่ นร่างของเธอ ผูห้ ญิงคนนีถ้ กู ยิงด้วยอาวุธหนักจนปอดหายไปข้างหนึง่ กลิน่
ที่ลอยมาแตะจมูกนั้นคือกลิ่นไหม้ของเนื้อนี่เอง
ฉันรีบสาวเท้ากลับเข้าไปที่ห้องกู้ชีพเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ หลายคนถูกห้ามเลือด (Stop bleed) ด้วยวิธีต่าง ๆ ชั่วคราว
ก่อนส่งขึ้นห้องผ่าตัด บางคนมีบาดแผลที่สามารถเย็บได้ก็เย็บไปก่อน
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ฉันถูกเรียกอีกครั้งจากเตียงข้าง ๆ แพทย์หลายคนรุมล้อมรอบเตียง วิสัญญีพยายามใส่ท่อช่วยหายใจให้
ผูบ้ าดเจ็บ ฉันแทงน�ำ้ เกลือด้วยเข็มเบอร์ใหญ่สดุ เท่าทีม่ ี ให้นำ�้ เกลือให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ก่อนทีศ่ ลั ยแพทย์จะ
ท�ำการตัดขาที่ห้องฉุกเฉิน
เท้าที่ห้อยร่องแร่ง บาดแผลเปิดที่ท�ำให้เห็นกระดูกที่แตกหักละเอียดเหลือไว้เพียงเส้นเอ็น 2-3 เส้นที่ยึด
เท้าส่วนนั้นกับข้อเท้าไว้
เลือดปริมาณมากไหลโชกลงจากเตียงจนหมอผู้ชายตัวโต ๆ 2-3 คนต้องช่วยกันกดบาดแผลไว้ วินาทีนั้น
ฉันใจเต้นจนแทบไม่เป็นจังหวะ แล้วเสียงเรียกให้เตรียมอะดรีนารินและยาต่าง ๆ ก็ดึงสติฉันกลับมา
ฉันเพิ่งเคยเห็นคนถูกตัดขาต่อหน้าจัง ๆ ก็วันนี้เอง สีหน้าหลังแมสก์ผ้าและแววตาหลังแว่นตากันกระเด็นส่งผ่านความรู้สึก
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ถึงกันได้เป็นอย่างดี
เวลายังคงด�ำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว จนสิ้นสุดวันนั้นด้วยความอ่อนล้าของทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกนับ
ร้อยคน มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย
อะไรก็ไม่ทำ� ให้รสู้ กึ แย่เท่ากับการทีค่ นไทยฆ่ากันเอง
16 ตุลาคม 2563 มีการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณแยกปทุมวัน
18.20 น. ต�ำรวจประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม และอ่านข้อก�ำหนด 3 ข้อตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ประกาศให้ออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยให้เวลา 3 นาที ไม่เช่นนั้นจะใช้วิธีจากเบาไปหาหนัก
แต่ฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ยินยอม มีการลากเอาแผงเหล็กและกระถางต้นไม้มาท�ำแนวกีดขวางกั้นเจ้าหน้าที่ มีระยะห่างกันเพียง 150 เมตร
ในระหว่างทีส่ องฝ่ายประจันหน้ากัน นักเรียนบางส่วนได้ฉดี พ่นสีทเี่ ตรียมมาใส่โล่ตำ� รวจทีย่ นื ตัง้ แถวอยูเ่ พือ่ แสดงอาการต่อต้าน
เวลา 18.55 น. ต�ำรวจเริ่มฉีดแรงดันสูงใส่ฝูงชน โดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้กางร่มต้านแรงดันน�้ำ ขณะที่บางส่วนก็เริ่ม
ขวางปาสิ่งของใส่ต�ำรวจ
เวลา 19.15 น. มีเสียงดัง “ปัง” ขึน้ หนึง่ ครัง้ หลังจากนัน้ ก็มี “น�ำ้ ผสมสารสีนำ�้ เงิน” ซึง่ มีกลิน่ คล้ายแก๊สฉีดเข้าใส่ฝงู ชน ท�ำให้
ทั้งผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนเกิดอาการแสบตาและแสบผิว ต่างคนต่างต้องน�ำน�้ำดื่มมาล้างหน้าล้างตา  ผลจาก “น�้ำสีน�้ำเงิน” ท�ำให้
มวลชนเริ่มถอยร่น ขณะที่ต�ำรวจก็รุกคืบกินพื้นที่ได้มากขึ้น โดยค่อย ๆ รื้อถอนเครื่องกีดขวางที่ผู้ชุมนุมท�ำเอาไว้เป็นชั้น ๆ ขณะที่
แกนน�ำได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนพลไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
เปิดประตูให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปหลบภัยได้ โดยพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย
ในเหตุการณ์นี้ โรงพยาบาลรามาธิบดียงั คงเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินตลอดเวลา โค้ด 111 ยังคงพร้อมใช้
เสมอ ถึงแม้ในใจของพวกเราทุกคนจะไม่อยากให้เกิดขึน้ ก็ตาม และแม้วา่ สถานการณ์ในครัง้ นีจ้ ะไม่มผี บู้ าดเจ็บทีร่ นุ แรงหรือเสียชีวติ
แต่เรื่องราวเหล่านี้ได้บอกอะไรบ้างกับเรา
31 ตุลาคม 2563 หลาย ๆ คนอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าชีวิตผ่านอะไรมาเยอะ รู้อะไรมาบ้าง เพราะทุกคนก็รับรู้มามาก
เหมือนกัน อยู่ที่ว่าจะมองเห็นอะไร จะรู้มาแบบไหน ตีความกันไปว่าอย่างไร นั่นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
เราบังคับให้มองมุมเดียวกันไม่ได้ทงั้ หมด เชือ่ ในสิง่ เดียวกันก็ไม่ได้ ไม่มเี หตุผลอะไรทีเ่ ป็นเหตุให้คดิ ต่างกัน
แต่เชื่ออย่างหนึ่งเถอะว่า …. เหตุการณ์ใดที่น�ำมาซึ่งความสูญเสียไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์แม้แต่นิดเดียว
แล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเหตุให้มีการสูญเสียซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าอีกต่อ ๆ ไป
ไว้อาลัยตุลาคม .....
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Believe It

or Not ?

รศ. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หากพูดถึงยาปลูกผมที่เป็นยามาตรฐานซึ่งได้รับการทดสอบประสิทธิภาพโดยงานวิจัยและต้องจ่าย
โดยแพทย์ ในปัจจุบันมีเพียงแค่ ยาประเภทรับประทาน 1 ชนิด และยาทา  1 ชนิดเท่านั้น ซึ่งยาเหล่านี้
สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา  ยาปลูกผมอื่นที่มีการโฆษณา  ไม่ว่าจะเป็นยารับประทานหรือว่าผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทาทั่วไปตาม
ท้องตลาด ยังมีประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพที่อาจยังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจน ส่วนมากจะเป็นการแสดงประสิทธิภาพจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์มากกว่า เช่น ใช้แล้วผมขึ้นจากภาพถ่ายเปรียบเทียบ หรือในลักษณะบอกต่อกัน
ยาปลูกผมแบบกินและแบบทาที่มีการโฆษณาทั่วไป
ช่วยได้จริงหรือไม่?
เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล วิ จั ย ที่ ชั ด เจน จึ ง ไม่
สามารถสรุปได้วา่ ยาปลูกผมแบบกินและแบบทาที่มีการ
โฆษณาทั่วไปช่วยได้จริงหรือไม่
ส่วนยาที่มีงานวิจัยรองรับที่จ่ายโดยแพทย์ใน
การรักษาโรคผมบางแบบพันธุกรรม ข้อมูลจากงานวิจัย
พบว่าได้ผลดีจนเป็นทีน่ า่ พอใจในเพศชายถึง 80% ส�ำหรับ
คนไข้ทไี่ ด้รบั การรักษา ส่วนในเพศหญิงมากกว่า 50% ได้
รับผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ ฉะนั้น คนไข้จะมีความมั่นใจได้
มากกว่าหากใช้ยาทีจ่ า่ ยโดยแพทย์ซงึ่ มีงานวิจยั รองรับ ซึง่
จะได้ผลแน่นอนในการช่วยเสริมหรือว่าปลูกผม
ผลิตภัณฑ์ปลอมอันตรายแค่ไหน?
เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลอม ผู ้ บ ริ โ ภคควรต้ อ ง
ระมัดระวังเป็นอย่างยิง่ แม้วา่ ผลิตภันฑ์นนั้ จะมีเลขที่ อย.
ก�ำกับแล้วก็ตาม ก่อนใช้ต้องท�ำการตรวจเช็ค เพราะ
ในปัจจุบันก็มีการปลอมเลขที่ อย. กันอย่างแพร่หลาย
นอกจากผูบ้ ริโภคต้องเสียเงินจากการซือ้ ผลิตภัณฑ์ปลอม
เหล่านี้แล้ว ยังไม่สามารถทราบได้เลยว่าในผลิตภัณฑ์มี
สารอะไรบ้าง อันตรายหรือไม่ และจะส่งผลให้เกิดอาการ
แพ้ หรือปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ ตามมาได้หรือไม่ ดังนั้น
หากเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ก็จะถือเป็นความเสี่ยง
อย่างหนึ่ง ซึ่งแพทย์ไม่แนะน�ำ
สามารถรับชมคลิปสุขภาพ
ยาปลูกผม ขึ้นจริง ดกด�ำ จริงหรือมั่ว ได้ที่

ปัจจัยการเลือกซื้อ
ปัญหาหลักของโรคผมร่วงที่เราพบได้บ่อยที่สุด คือ
โรคผมบางแบบพันธุกรรม โดยลักษณะของโรคในเพศชายจะ
มีแนวผมด้านหน้าร่นสูงขึ้นไป เถิกขึ้นไปเรื่อย ๆ และตรงกลาง
ศีรษะจะมีผมบางลงเป็นเงากลม ๆ เหมือนไข่ดาว หากเป็นมากจะ
เหลือแค่แนวผมด้านข้างและด้านหลัง ส่วนในเพศหญิงลักษณะ
ผมบางจะเริ่มเด่นมากบริเวณด้านบนศีรษะ หลังจากนั้นจะเริ่ม
บางทีด่ า้ นข้างศีรษะและลามไปทัว่ ศีรษะ ส่วนสาเหตุของผมร่วง
อืน่ ๆ จะพบได้นอ้ ยกว่า  เช่น โรคผมร่วงเป็นหย่อม ซึง่ เป็นโรค
ผมร่วงที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตนเองท�ำให้เกิดการอักเสบบริเวณ
รากผม ซึ่ ง การรั ก ษาจะใช้ ย าลดการอั ก เสบเป็ น หลั ก ซึ่ ง มี
ความแตกต่างจากการรักษาโรคผมบางแบบพันธุกรรม ทั้งนี้
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือควรพบแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ช่วยประเมินว่า
เป็นโรคผมร่วงชนิดใด เพราะโรคผมร่วงบางชนิดจ�ำเป็นจะต้องได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชดิ และเหมาะสมโดยแพทย์ นอกเหนือจากที่
เราสามารถไปซือ้ ยาใช้เอง
รักษาอย่างไรในทางการแพทย์
ในเพศชายมียารักษาผมร่วงแบบพันธุกรรม อยู่ 2 ชนิด
คือ ยารับประทานที่ชื่อว่า  ฟีแนสเตอร์ไรด์ (Finasteride) ส่วน
ยาทาจะมีชื่อว่า  ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) ส่วนในเพศหญิงจะมี
รักษาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือยาชนิดทาที่ช่ือว่า  ไมน็อกซิดิล
(Minoxidil) ซึ่งการใช้ยาทั้งสองชนิดนี้จ�ำเป็นต้องใช้เวลานาน 6
เดือน ถึง 1 ปีขนึ้ ไป จึงจะเห็นผลดีขนึ้ เปลีย่ นแปลงชัดเจน เพราะ
ฉะนั้นคนที่จะใช้ยาต้องใช้ยาให้สม�่ำเสมอและอดทนรอผลการ
รักษา  ส่วนโรคผมร่วงเป็นหย่อม โรคนี้จ�ำเป็นจะต้องได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์ เนือ่ งจากโรคนีเ้ กิดจากการทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันมาท�ำร้าย
รากผม ท�ำให้ผมบริเวณนั้นหลุดร่วงออกไป แพทย์จำ� เป็นจะต้อง
จ่ายยาที่มีการกดการอักเสบ เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งการใช้ยากลุ่มนี้
ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์

งามเหลืองามยิ่งล�้ำ
งามพิสุทธิ์เกินเฉลย
งามสรรพศาสตร์เปรียบเปรย
งามเทพรัตนเพริศแพร้ว
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พระเอย
ฉัตรแก้ว
ใดเล่า
แซ่ซร้องสดุดี

๑ พฤกษานานาพรรณ
มากมายบรรดามี

ในสวนขวัญรามาธิบดี
พระทรงปลูกเรารักษา

๒ ก้าวย่างฝ่าพระบาท
พระราชกรุณา

พระหมายมาดมวลประชา
พระเมตตาพสกนิกร

๓ ทุกเมล็ดทรงโปรยหว่าน
ห้อมล้อมหมู่ภมร

แตกกิ่งก้านดอกเกสร
สะพรั่งขจรงามผกา

Relax

Corner

รศ. พญ.จริยา  ไวศยารัทธ์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

๔ ปีบเสลาอินทนิล
แก้วขาวดาริกา

แคแสดแสนถวิลหา
กระทิงพญาสัตบรรณ

๕ ลีลาวดีขาวพวง
ช้องนางเพ้อร�ำพัน

เข็มหลวงโชยกลิ่นฝัน
ผกากรองพุดชมพู

๖ กาหลงชงโคขนุน
เอื้องผึ้งประยงค์พบู

นุ่นบอบบางกิ่งก้านชู
กันภัยมหิดลเฉลิมพระนาม

๗ ดาหลา แดงแก่ก�่ำ	
ชมนาดขาวลายคราม

หิรัญญิการ์สวยหว�ำหวาม
ฤๅครั่นคร้ามกลีบล�ำดวน

๘ ตะแบกสูงเสียดฟ้า
สายหยุดเสน่หาครวญ

ปาริชาติระลึกหวน
ปันหยีอวลกลิ่นยวนใจ

๙ พุดซ้อนซ่อนน�้ำบุษย์
พุดแสงอุษาใหม่

ขาวบริสุทธิ์สวยสดใส
บุนนาคนางแย้มบานเช้า

๑๐ โคลงเคลงขี้นกน้อย
รองเท้านารีเฉลา

รักอ่อนช้อยพ้อกันเกรา
ม่วงเทพรัตน์ฉลองเจ้าฟ้า

๑๑ พฤกษานานาพรรณ
พระปลูกเรารักษา

ในสวนขวัญแห่งรามาฯ
พร้อมใจภักดิ์รักษ์ดูแล
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Easy

Living

รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เขาว่ากันว่า  “การให้” มีความสุขมากกว่า  “การรับ” การให้ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะเทศกาลต่าง ๆ แต่เราสามารถที่จะ
ให้ได้ในทุก ๆ วัน “ความสุข” ที่ได้บางทียากที่จะประเมินหรือตีเป็นราคา  .. @Rama ฉบับส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่
ปีนี้จึงอยากแบ่งปันเรื่องราวดีดี ของ อ. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต อาจารย์แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาไว้ในบทความนี้ด้วยค่ะ
ณ ค�่ำคืนหนึ่งต้นเดือนธันวาคม ลมหนาวเริ่มพัดมา หลายคนก�ำลังหลับในนิทราอย่างมีความสุข
เวลา 01:30 น. ผมสะดุ้งตื่นขึ้นกลางค�่ำคืนนั้น เนื่องจากโทรศัพท์มือถือข้างศีรษะส่งเสียงที่ทุกคนไม่อยากได้ยินกลางดึก
“อาจารย์คะ มีผู้บริจาคหัวใจ ที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้เห็นข้อมูลในไลน์หรือยังค่ะ น่าจะใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 1 ชั่วโมง” เสียงของพยาบาลผู้ประสานงานโครงการปลูกถ่ายอวัยวะดังขึ้นข้างหู หลังจากตั้งสติได้และอ่านข้อมูล
ผู้บริจาคที่ส่งมา  สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดแรกเลยคือผมไม่อยากรับหัวใจรายนี้เลย เนื่องจากบ่ายวันนั้นเองผมเพิ่งจะผ่านการตรวจ
คนไข้ที่แผนกผู้ป่วยนอกอันแสนเหน็ดเหนื่อยและยาวนาน เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก สติสัมปชัญญะของผมเริ่มกลับมาครบถ้วน ผม
จึงยกหูโทรศัพท์
“เราออกไปได้เร็วที่สุดกี่โมง”
“พยาบาลห้องผ่าตัดขอเตรียมตัวประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ คงออกได้ประมาณตี 3”
“งั้นฝากบอกทีมทุกคนด้วยว่าเราจะออกเดินทางตี 3 ถึงน่าจะประมาณตี 4 เห็นหัวใจประมาณตี 5 ถ้าหัวใจท�ำงานได้ดี
ค่อยเอาคนไข้ผู้รับบริจาคเข้าห้องผ่าตัด และช่วยติดต่อคนไข้ให้รีบมานอนโรงพยาบาลด้วย”
เวลา 03:00 น. รถตู้ของโรงพยาบาลเริ่มเคลื่อนออกจากโรงพยาบาล ผ่านไปชั่วโมงนิด ๆ จึงถึงโรงพยาบาลปลายทาง
“มาผ่าตัดรับหัวใจครับ” เสียงพนักงานขับรถพูดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
“ประตู 4 ทางด้านนู้น” พี่ยามบอกทางไปอย่างมั่นใจ
หลังจากขับรถวนไปตามประตู 1-2-3 สุดท้ายเราจึงวนกลับมาที่พี่ยาม และนั่นก็คือประตู 4 .......
เวลา 05:00 น. ห้องผ่าตัดและทีมดมยาพร้อมที่จะเริ่มการผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ ผมยกมือพนมขึ้นที่หน้าอกและกล่าวในใจ
อย่างที่ท�ำทุกครั้ง
“ขอบคุณส�ำหรับการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อที่จะได้ต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไปนะครับ”
“ลงมีด เปิดหน้าอก”
เวลาผ่านไปไม่นาน “หัวใจของผู้บริจาคท�ำงานได้ดี ส่งข่าวให้ทีมผ่าตัดผู้รับบริจาคด้วยว่า เอาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดได้” ผมพูด
กับน้องพยาบาลร่วมทีม
เวลา 06:00 น. หลังจากทีมผ่าตัดในช่องท้องพร้อมแล้ว ทีมผ่าตัดในช่องอกและช่องท้องเริม่ ท�ำการให้นำ�้ ยารักษาสภาพของอวัยวะ
14 พร้อมกัน

“อาจารย์ไม่ไปหาอะไรกินที่ตลาดร่มหุบก่อนกลับเหรอคะ” พี่พยาบาลดมยาที่หัวเตียงถามผม
“เอ ตลาดร่มหุบมันอยู่ที่แม่กลอง สมุทรสงคราม ไม่ใช่หรือครับ” ผมถามกลับ
“ที่นี่สมุทรสงครามค่ะ”
ผมอึง้ ไปเล็กน้อยและเสียดายทีไ่ ม่ได้ไปทักทายคุณลุงคุณป้าของผมทีเ่ คยท�ำงานทีโ่ รงพยาบาลนีแ้ ละบ้านของท่านก็อยูใ่ กล้ ๆ นีเ้ อง
ผมนึกว่าที่นี่คือสมุทรสาคร ความกังวลเล็ก ๆ เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ
เวลา 06:30 น. “ผมขออนุญาตรบกวนทีมของอาจารย์ช่วยปิดหน้าอกให้คนไข้ด้วยนะครับ”
“ได้เลยครับ” ทีมผ่าตัดในช่องท้องตอบกลับ
“เรามีเวลาไม่ถงึ 3 ชัว่ โมงเพือ่ น�ำหัวใจกลับไปให้ผรู้ บั บริจาค ตอนนีเ้ ช้าแล้ว รบกวนโทรหาทีมพยาบาลผูป้ ระสานงานโครงการ
ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยติดต่อสภากาชาดเพื่อขอต�ำรวจช่วยน�ำทางให้ด้วย ไม่รู้ว่าจะท�ำได้หรือเปล่า” ผมให้น้องพยาบาลในทีม
ช่วยประสานงาน
“บอกทีมทางโน้นด้วยว่าเราก�ำลังจะออกเดินทาง ทีมแพทย์ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น่าจะเริ่มผ่าตัด
ผู้รับบริจาคแล้ว เมื่อเราไปถึงจะได้ไม่เสียเวลามาก” ผมกล่าวย�้ำพร้อมกับความกังวลที่มากขึ้น
เวลา 07:30 น. ณ ด่านดาวคะนอง ก่อนขึ้นทางด่วนไปทางสะพานพระราม 9 บรรดารถทั้งเก่าใหม่ใหญ่เล็กเต็มไปทั่วทั้งท้องถนน
ผมสิ้นหวังเนื่องจากผ่านมา 1 ชั่วโมงแล้ว ถ้าหัวใจดวงนี้ไปไม่ทันเวลา ก็คงจะใช้เพื่อท�ำการผ่าตัดปลูกถ่ายให้ผู้รับบริจาคไม่ได้ และ
รถตู้ที่พาพวกเรากลับไปก็ไม่ขยับมานานแล้ว
“รถคันนี้จะไปโรงพยาบาลรามาธิบดี ใช่ไหมครับ” เสียงของคุณต�ำรวจดังเข้ามาพร้อมกับเสียงเคาะกระจก
“ใช่ครับ” พนักงานขับรถรีบตอบ
เสียงไซเร็นดังขึ้นท้ายบิ๊กไบค์ของพี่ต�ำรวจทั้งสองคัน บิ๊กไบค์ขับไประหว่างเลนขวาสุดและเลนซ้ายมือ พี่ต�ำรวจขับบิ๊กไบค์ด้วย
มือเดียวและใช้อีกมือนึงโบกรถให้หลบ รถตู้ของผมขับแทรกตามหลังพี่ต�ำรวจไปด้วยความเร็ว
“ปัง” เสียงรถชนดังขึ้นประมาณ 3 ครั้ง คาดว่ากระจกรถตู้คงไปกระแทกกับกระจกรถด้านข้าง อย่างไรก็ตามรถตู้ยังคงขับตาม
บิ๊กไบค์ต่อด้วยความยากล�ำบาก ผมหันไปมองรถทางด้านหลัง พบว่ามีรถเปิดไฟกระพริบขับแทรกเลนตามหลังมาจ�ำนวนหนึ่ง
“ที่ขับตามมานี่รถต�ำรวจใช่ไหม” ผมถามทีม ไม่มีค�ำตอบที่เหมาะสม...........
หลังจากขับผ่ามาถึงทางขึ้นสะพานพระราม 9 ซึ่งสูงชัน และแน่นอน เต็มไปด้วยรถทุกทิศทุกทางจนไม่มีที่ให้แทรกผ่านได้
ความสิ้นหวังเริ่มเข้ามาในใจผม
“หวอ หวอ” เสียงไซเรนของบิ๊กไบค์ดังเพิ่มขึ้นพร้อมกับจ�ำนวนต�ำรวจที่ขับบิ๊กไบค์ที่เข้ามาช่วยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะทาง
ที่ผ่านไป ด้านหลังของพี่ต�ำรวจติดเสื้อกั๊กซึ่งเขียนว่า “โครงการพระราชด�ำริ” น�้ำตาของผมไหลซึมมาเล็กน้อย ด้วยความช�ำนาญ
ร่วมกับจ�ำนวนบิก๊ ไบค์ของต�ำรวจทีเ่ พิม่ ขึน้ เราใช้เวลาไม่ถงึ 15 นาที จนสามารถลงทีถ่ นนอุรพุ งษ์และเข้าสูโ่ รงพยาบาลรามาธิบดีได้
เวลา 8:00 น. ผมเดินลงจากรถตู้พร้อมขอบคุณพี่ ๆ ต�ำรวจที่มาจอดรถและช่วยยกอุปกรณ์ผ่าตัดลงจากรถ ผมเชื่อว่าค�ำขอบคุณ
ของผมคงไม่พอกับน�ำ้ ใจของพวกพี่ ๆ ทุกคน ผมต้องรีบไปผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจต่อให้เสร็จ จึงฝากทีมพยาบาลผูป้ ระสานงานโครงการ
ปลูกถ่ายอวัยวะรับหน้าไปก่อน
เวลา 11:00 น. การผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ ทั้งผู้รับบริจาคและหัวใจดวงใหม่ปลอดภัยดี แม้ผมจะเป็นหัวหน้าทีมและส่วนหนึ่งของ
ความส�ำเร็จในครั้งนี้ แต่ที่จริงแล้วทุกคนมีส่วนช่วยกันในความส�ำเร็จในการช่วยเหลือต่อชีวิตให้คนไข้ ทุก ๆ คนในทีม แม้แต่
ทุก ๆ คนบนท้องถนนยามเช้าอันโหดร้ายของกรุงเทพมหานคร ที่ช่วยกันให้ทางเพื่อให้หัวใจดวงนี้ไปสู่ที่หมายได้เร็วที่สุด พระเอก
ในงานนี้ตัวจริงผมขอยกให้พี่ ๆ ต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริครับ ขอขอบคุณจากใจจริง
การให้ที่ไม่สิ้นสุด .. ไม่จ�ำเป็นว่าเราต้องมีเงินจ�ำนวนมากถึงจะให้ได้ เราเริ่มได้จากเรื่องเล็ก ๆ รอบตัวเรานะคะ การให้
ทางรถโรงพยาบาลก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถท�ำได้ การช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ น�ำมาสู่การช่วยเหลือ
อันแสนยิ่งใหญ่ ท�ำให้ช่วยต่อชีวิตคน ๆ นึงได้เลยทีเดียว
ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวผู้บริจาคที่ท�ำบุญอันแสนยิ่งใหญ่นี้ และขอขอบคุณ อ. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ และทีมงาน
ปลูกถ่ายอวัยวะทุกท่านนะคะ ในขณะที่พวกเราก�ำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ก็ยังมีคุณหมอ คุณพยาบาล คุณต�ำรวจและเจ้าหน้าที่อีก
หลายชีวิตที่ต้องตื่นมาท�ำภารกิจอันแสนจะหนักและส�ำคัญเช่นนี้ .. เชื่อได้เลยว่า “ความสุข” ที่ทุกคนได้รับไม่สามารถหาซื้อหรือ
ประเมินเป็นมูลค่าได้ แต่มันเป็นความสุขทางใจ ที่คงท�ำให้ “อิ่มใจ” ไปได้อีกนาน
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เทศกาลปีใหม่ ใกล้เข้ามาแล้ว หลายคนคงก�ำลังมองหาของขวัญเพื่อคน

พิเศษ หรือคนที่เราเคารพรัก แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังคงมีอยู่ แต่ทว่า
การออกไปในที่ชุมนุมช่วงนี้ยังคงมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ท�ำให้หลายคนก็ยังกังวลกับการออกมาจับจ่ายซื้อของในที่ที่มีคน
พลุกพล่าน การหาของขวัญอาจจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเทศกาลนี้ แต่การ save ตัวเองก็คงส�ำคัญไม่แพ้กัน
        คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราหาของขวัญที่ถูกใจทั้งผู้รับและผู้ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปหาให้ยุ่งยาก แถมปลอดภัยด้วย ที่ส�ำคัญ
ของขวัญชิ้นนั้นจะเกิดขึ้นจากฝีมือของเราเอง แพรวจึงอยากชวนทุก ๆ คนให้มาลองท�ำ บลูเบอร์รี่พายโยเกิร์ตกันค่ะ ลักษณะ
พิเศษของขนมตัวนี้ นอกจากจะใช้วัตถุดิบไม่มาก วิธีท�ำไม่ยาก แถมยังดี
ต่อสุขภาพด้วยนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าท�ำยังไงตามมาเลยค่ะ

บลู เ บอร์ รี่ พ ายโยเกิ ร ์ ต
ส่วนประกอบ
กาโนล่ารสธรรมชาติ
เนยจืด
เจลาติน
น�้ำตาลทราย
หรือสารให้ความหวาน
น�้ำเปล่า 
ไข่แดงของไข่ไก่  
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ
น�้ำมะนาว
แยมบลูเบอรี่
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100
40
2
2

กรัม
กรัม
แผ่น
ช้อนโต๊ะ

2
2
200
1+1/2
1

ช้อนโต๊ะ
ฟอง
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

วิ ธี ท� ำ

1. น�ำกาโนร่ารสธรรมชาติมาบด
พอหยาบ ใส่เนยละลายผสมให้เข้ากัน กรุใส่
พิมพ์กดด้วยก้นแก้วให้เรียบ น�ำเข้าเตาอบไฟ
120 องศาเซลเซียส ประมาณ 5-10 นาที หรือ
จนกว่าจะมีกลิ่นหอม และสีกาโนล่าเหลืองทอง
น�ำออกจากเตาอบพักให้เย็น (ถ้าไม่มีเตาอบสามารถใช้ไมโครเวฟได้ โดย
อบไฟแรงครั้งละ 1 นาที ประมาณ 3-4 ครั้ง)
2. เตรียมหม้อใส่ น�้ำ และน�้ำตาล ผสมให้เข้ากัน ขึ้นตั้งไฟต้มด้วย
ไฟอ่อนเคี่ยวจนเป็นน�้ำเชื่อม ยกลงพักพออุ่น ๆ
3. เตรียมชามผสมตีไข่ดว้ ยตะกร้อมือ จากนัน้ น�ำน�ำ้ เชือ่ มอุน่ ๆ ใน
ข้อ 2 มาหยอดใส่ทีละน้อย ตีให้เข้ากันเรื่อย ๆ จนน�้ำเชื่อมหมด และไข่ขึ้น
ฟูเป็นสีนวล ๆ ใส่โยเกิร์ต ตีให้เข้ากัน

Healthy

Eating

แพรวพาชิม

         เป็นยังไงบ้างคะ กับของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ เรา
สามารถจัดเป็นของขวัญด้วยการใส่กล่องสีสันสดใส ผูกโบว์
พร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ เท่านี้เราก็จะได้ขนมโฮมเมดที่เป็น
ฝีมือเราเอง ที่ส�ำคัญท�ำด้วยใจของคนให้ และดีกับสุขภาพ
ของคนรับด้วยนะคะ
        หวังว่าขนมที่น�ำมาฝากจะถูกใจทั้งคนให้และคนรับ
นะคะ ส�ำหรับวันนี้คงต้องลาไปพร้อมกับค�ำว่า 
4. บี บ น�้ ำ มะนาวใส่
ชามอุ่นในไมโครเวฟ พอร้อน
ใส่เจลาติน คนให้ละลาย และ
เทใส่ส่วนผสมในข้อ 3

Happy New Year สวั ส ดี ป ี ใ หม่
แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

5. แบ่งส่วนผสมทีไ่ ด้ออกเป็น 2 ส่วน จาก
นัน้ ใส่แยมบลูเบอร์รลี่ งไปผสมส่วนหนึง่ จนส่วนผสมมีสมี ว่ ง
6. น�ำส่วนผสมสีม่วงใส่ลงในพิมพ์ที่กรุกาโนร่าไว้
แช่เย็น พอเซทตัวน�ำออกมาเติมอีกชั้นด้วยส่วนผสมสีนวล
ที่แบ่งไว้ แช่เย็น 4-6 ชั่วโมง พอเซทตัวดีแล้ว ตกแต่งด้วย
ผลบลูเบอรี่สดก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ
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Camera

Diary

นันทิตา จุไรทัศนีย์

เรือ่ งเล่าจาก
เต็นท์สนามหลวง
ปี ๆ หนึ่งช่างผ่านไปรวดเร็วนัก
เมื่อถึงเดือนตุลาคมคราใด ฉันยัง
อดคิดถึงใครบางคนไม่ได้ และถึงแม้เวลา
จะผ่านมาแล้วถึง 4 ปี

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวัน

คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
และในระหว่างวันที่ ๒๕–๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็น
ครั้งสุดท้าย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิง
ในวันนั้นฉันได้มีโอกาสถวายงานท่านเป็นครั้งสุดท้ายและยังคงจดจ�ำทุกรายละเอียดได้ดี
“หมอๆ” เสียงตะโกนดังมาจากฟากหนึ่ง

“ทหารเป็นลม !!!” ฉันหันขวับตามเสียงนั้นไปทันที เรามองตามนิ้วที่ชี้ไปในรั้วของเขตพระเมรุมาศ
“คุณหมอครับ เชิญทางนี้” เสียงทุ้มใหญ่ของทหารนายหนึ่งเรียกเบา  ๆ แต่ในเสียงนั้นกลับเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ
ในชีวิตของทหารอีกหลายนาย
ทีมของเราเตรียมพร้อมอยูแ่ ล้วในการปฐมพยาบาล อาจารย์แพทย์คว้ากระเป๋ากูช้ พี และก้าวเท้าเดินไปอย่างรวดเร็ว รัว้ ของ
เขตพระเมรุมาศถูกเลื่อนเปิดออกเพื่อให้พวกเราได้เข้าไป
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“คุณหมอ รบกวนด้วยครับ” ร่างผึ่งผายของผู้บังคับบัญชาท่านนั้นท�ำความเคารพแก่พวกเรา 

ร่างก�ำย�ำของทหารนายหนึง่ ถูกพยุงมา เราให้เขานอนราบบน
ผ้ายางที่ปูเตรียมไว้ ผิวสีเข้มจัดตัดกับชุดสีส้ม ความร้อนจากร่างกาย
นั้นท�ำให้เราต้องเร่งมือ
“คล�ำชีพจรไม่ได้ค่ะอาจารย์” น้องพยาบาลรายงาน
“ชีพจรเบามาก” อาจารย์บอกพลางสบตาเรา 
“ขออนุญาตนะคะ” ผูบ้ งั คับบัญชาพยักหน้า ฉันรีบใช้ผา้ เย็น
ที่เตรียมมาเช็ดหน้า ปลดกระดุมเสื้อและเช็ดตัวให้ทหารนายนั้น
ความร้อนจากร่างกายแผ่ขยายออกมาจนรู้สึกได้ ฉันเปลี่ยนผ้าผืนใหม่แทนผืนเก่าที่ไม่มีความเย็นหลงเหลืออยู่
“ชีพจรไม่แรงขึ้นเลย” อาจารย์ส่ายหน้า พลางสบตาเราด้วยความหนักใจ “มีมือเท้าชามั้ยครับ”
ใบหน้าเกรียมแดด เต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่ ทีผ่ ดุ เต็มหน้า ตาสองข้างยังคงหลับสนิท ริมฝีปากซีดจนน่าตกใจนัน้ พยายามจะพูด
กับเรา แต่เกินความสามารถที่จะท�ำได้ เขาได้แต่พยักหน้าให้เรา 
“นอนชันเข่าครับ เลือดจะไหลเวียนกลับหัวใจได้เร็วขึ้นนะ” อาจารย์แพทย์แนะน�ำ เข่าสองข้างค่อย ๆ ชันขึ้นอย่างอ่อน
แรง น้องพยาบาลช่วยประคองขาสองข้างนั้น “ยกแขนสูง ช่วยนวดมือจะท�ำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น”
ฉันจับมือนัน้ ขึน้ มา ฝ่ามือทีห่ ยาบกร้าน หลังมือทีเ่ กรียมแดดไม่แพ้ใบหน้า แต่เล็บกลับซีดเหมือนกับริมฝีปากนัน้ เลยทีเดียว
“คล�ำชีพจรได้แล้วค่ะ แต่ยังเบามาก” น้องพยาบาลรายงานเป็นระยะ
เรายังคงให้การปฐมพยาบาลต่อไป
อาจารย์แพทย์คล�ำชีพจรอีกครัง้ “เบามาก” อาจารย์แพทย์สา่ ยหน้า “ผมว่าไม่ไหว เราต้องพาเขาไปเต็นท์พยาบาลเพือ่
ดูแลต่อ”
ฉันยก speakerphone ของวิทยุสื่อสารขึ้นมาเพื่อ ว. ขอเปลสนาม แต่ทันใดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงฝ่ามืออันหยาบกร้านจับที่
มืออีกข้าง
“พี่ครับ ผมขอ” ฉันหยุดมือแล้วมองหน้าเขา “อีกนิดเดียว” ริมฝีปากของนายทหารตรงหน้าขยับเบา ๆ “อีกแค่นิด

เดียว พิธีจะจบแล้ว ผมขอนะ.....”

พวกเราสบตากันด้วยความหนักใจ “ผมว่าคุณอาจจะไม่ไหว ตอนนี้ชีพจรคุณเบามาก ผมคิดว่าเราจะต้องดูแลคุณต่อ
จนกว่าอาการจะดีขึ้นกว่านี้”
นายทหารส่ายหน้า  “นะครับ อีกนิดเดียวนะพี่ ครั้งสุดท้ายแล้ว ผมขอนะครับ ขอผมกลับไป…..”
เสียงวิงวอนนั้นท�ำให้เราหนักใจอย่างมาก พิธีนี้ส�ำคัญมากขนาดไหนพวกเรารู้ดี ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะมีโอกาสถวายงานท่าน
มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตนี้
ฉันเงยหน้ามองพระเมรุมาศ สีทองของพระเมรุมาศตัดกับสีฟา้ สดของท้องฟ้า ความสวยงามนัน
้ มาก

พอ ๆ กับความโศกเศร้าของประชาชนหลายสิบล้านคน

ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเพียงก้อนดินก้อนหนึ่งเท่านั้นในที่แห่งนี้ เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเมรุมาศ
อันยิ่งใหญ่และสง่างาม แต่ฉันก็เป็นก้อนดินในผืนแผ่นดินของประเทศไทย เป็นดินของพ่อที่จะช่วย
ให้ต้นไม้ต่าง ๆ เจริญเติบโต และช่วยพยุงรากเหง้าของความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของทหารนายนี้เป็นอย่างดี และเราต้องช่วย
ให้ความตั้งใจของเขาส�ำเร็จให้ได้
“ถ้าตอนนีอ้ มลูกอมได้มยั้ ” อาจารย์แพทย์เกรงว่าตอนหมดสติอาจ
จะมีการส�ำลัก
“ได้ครับ” ริมฝีปากแห้งผากขยับให้ฉันเอาลูกอมใส่ปาก
“ค่อย ๆ กลืนน�้ำลายนะครับ ถ้าได้น�้ำตาลอาการอาจจะดีขึ้น”
๒-๓ นาทีผ่านไป ทหารหนุ่มที่นอนแน่นิ่งตรงหน้าพวกเรานานนับสิบนาทีค่อย ๆ กระพริบตาและลืมตาขึ้นช้า  ๆ
แสงแดดจ้าจากพระอาทิตย์ตกกระทบลงที่ดวงตาสีน�้ำตาลเข้มคู่นั้น
“รู้สึกยังไงบ้าง”
“ดีขึ้นแล้วครับ” ร่างนั้นค่อย ๆ ขยับตัวจะลุกนั่ง พวกเราช่วยกันประคองเขาขึ้นมา

“ผมขออนุญาตกลับไปประจ�ำที่นะครับ” เสียงนั้นแข็งขันจนเรารู้สึกได้ถึงความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม
เราสบตากัน อาจารย์แพทย์พยักหน้าเป็นสัญญาณว่าให้กลับไปได้
นายทหารหนุ่มติดกระดุม รีบแต่งตัวให้เรียบร้อย พวกเราประคองให้เขายืนขึ้น แล้วผู้บังคับบัญชาก็มารับตัวไปประจ�ำที่
ยังต�ำแหน่งเดิม

หมดหน้าที่ของพวกเราแล้ว
เราก้าวออกจากเขตรั้วของพระเมรุมาศ ลงบันได ๓-๔ ขั้น และหันไปมองทหารนายนั้นอีกครั้ง
“อาจารย์คิดว่าเค้าจะไหวมั้ยคะ” ฉันเป็นห่วงว่าทหารนายนั้นอาจจะเป็นลมอีกครั้ง
“ก็มีโอกาสนะ น�้ำตาลในลูกอมอาจไม่ได้ช่วยอะไรมาก” นายแพทย์หนุ่มยิ้ม

“แต่ผมว่าใจเค้าไหวเกินร้อย

ถ้าเป็นอะไรพวกเราก็พร้อมที่จะดูแลพวกเค้าตลอดเวลา .....”
พวกเรากลับไปประจ�ำที่ ณ ต�ำแหน่งเดิมเช่นกัน พระเมรุมาศสีทองอร่ามสะท้อนแสงแดด
ระยิบระยับจับตาเกินกว่าจะเอ่ยค�ำว่างดงาม แต่เป็นความสมพระเกียรติกับพระมหากรุณาธิคุณที่
ท่านทรงประทานให้แก่พวกเราตลอดมา
“หมอๆ” เราหันไปตามเสียงเรียกอีกครั้งหนึ่ง
“ทางนี้มีคนเป็นลม !!”

เราคว้ากระเป๋าแล้วก้าวเดินออกไปอีกครั้งพร้อมกัน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร @RAMA ขอน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จะขอน�ำหลักค�ำสอนมาใช้ใน
การด�ำเนินชีวิตและขอเดินตามรอยเท้าของพ่อตลอดไป
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ยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นหัวใจส�ำคัญในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปัจจุบัน แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วย
เริม่ ยาโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันการด�ำเนินไปของโรคและป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสไปสูผ่ อู้ นื่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีอย่างน้อย 3 ชนิด รับประทานยาตรงเวลาทุกวันอย่างต่อเนือ่ งไปตลอดชีวติ เพือ่ ยับยัง้ การแบ่งตัวเพิม่ จ�ำนวนของ
ไวรัส ไม่ให้กอ่ ให้เกิดอาการแสดงของโรคเอดส์ตามมา กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยเกิดผลข้างเคียงหรือสงสัยแพ้ยา ควรรีบกลับมาพบแพทย์
ไม่ควรหยุดยาหรือปรับขนาดยาเองเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ยาต้านไวรัสสูตรทีใ่ ช้ในปัจจุบนั มีผลข้างเคียงลดลงกว่าแต่กอ่ นมาก
โดยแพทย์จะติดตามเฝ้าระวังการเกิดผลข้างเคียง ปรับสูตรยาให้เหมาะสมกับสภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย จึงมีความจ�ำเป็นที่
ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว

ส�ำหรับการใช้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั้น มีการใช้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การใช้ยาเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสโรค (pre-exposure
prophylaxis; PrEP) จะพิจารณาใช้ยาเฉพาะในผู้ที่แพทย์ประเมินแล้วว่า
มีความเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี ผูป้ ว่ ยจะรับประทานยา 
1 ชนิด ติดต่อกันทุกวันตลอดช่วงที่ยังมีความเสี่ยงอยู่
การใช้ยาในลักษณะนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของ
แพทย์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากผู ้ ป่ วยจ� ำ เป็ นต้ อ งได้ รับ
การตรวจเลือดก่อนเริ่มยา  อีกทั้งต้องติดตามความ
ปลอดภัยขณะใช้ยาอีกด้วย
2. การใช้ยาเพื่อป้องกันหลังสัมผัสโรค (post-exposure prophylaxis; PEP) ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสโรค เช่น
มีเพศสัมพันธ์ หรือสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ
เอชไอวี ควรรีบมาพบแพทย์เพือ่ รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 3 ชนิด รับประทาน
ต่อเนือ่ ง 28 วัน โดยควรเริม่ ยาโดยเร็วเพือ่ ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด
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Happy New Year! Bonne Année!

นู๋โน โกอินเตอร์
นู๋นัน สะพายกล้อง

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ท่ า นผู ้ อ ่ า นเคยสงสั ย กั น มั้ ย คะว่ า  โลกออกจะกว้ า งใหญ่ มี ห ลายประเทศ หลากวั ฒ นธรรม แต่ ล ะแหล่ ง ก็ มี
การนับวันขึน้ ปีใหม่เฉพาะท้องทีต่ า่ ง ๆ กันไป อย่างไทยเราก็นบั ว่าวันสงกรานต์เป็นปีใหม่ของไทย ในขณะทีจ่ นี ก็จะมีเทศกาลตรุษจีน
แต่ท�ำไมเราถึงร่วมฉลองปีใหม่สากลด้วยกันในวันที่ 1 มกราคม? มา ๆ วันนี้ ฟุตฟิตฟอไฟกับรามาฯ จะเล่าให้ฟังค่ะ
เริม่ แรกสุด เราต้องย้อนอดีตกลับไปถึงยุคสมัยของชาวบาบิโลน (Babylon/ˌbæbɪˈloʊniə/) เมือ่ 4,000 กว่าปีทแี่ ล้วค่ะ ชาว
บาบิโลนได้คิดค้นการใช้ปฏิทินขึ้นโดยค�ำนวณจากการเคลื่อนที่วงรอบของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เรียกว่า “จันทรคติ” (Lunar calendar/ ˈluːnə(r)ˈkælɪndə(r) ) เมื่อครบ 12 เดือน ก็ก�ำหนดให้เป็น 1 ปี ต่อมาเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตาม
ปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก ๆ 4 ปี
ครัน้ เมือ่ อารยธรรมในยุคต่อมาอย่าง อียปิ ต์ กรีก และโรมัน รุง่ เรืองขึน้ ตามล�ำดับ ก็มกี ารน�ำปฏิทนิ ของชาวบาบิโลนปรับปรุง
โฉมมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อประมาณ 45 ปี ก่อนคริสตกาล ในสมัยของจักรพรรดิ จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar/ˌdʒuːliəs
ˈsiːzə(r)) ได้มีการน�ำความคิดและหลักความเชื่อเรื่อง “จักรราศี” (Zodiac/ ˈzəʊdiæk) ตามหลัก “สุริยคติ” (Solar Calendar/
ˌsəʊlə ˈkælɪndə(r)) ของอียิปต์มาผสมผสานกับจันทรคติในแบบเดิม ท�ำให้ในหนึ่งปีมี 365 วัน จึงก�ำเนิดเป็น “ปฏิทินจูเลียน”
(Julian calendar/ˌdʒuːliən ˈkælɪndə(r)) ซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันมาก โดยทุก ๆ 4 ปี จะให้เติมวันในเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มอีก
1 วัน เป็น 29 วัน คือ เดือนกุมภาพันธ์ โดยปฏิทินเวอร์ชั่นนี้มีการก�ำหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันแรกของปี ตามที่เรียกเดือน
มกราคมในภาษาอังกฤษว่า January (‘dʒænjuəri) อันมีทมี่ าจาก “เจนัส” (Janus/ˈdʒeɪnəs) เทพเจ้าองค์หนึง่ ในศาสนาโรมันยุค
โบราณทีเ่ ชือ่ กันว่า เป็นผูเ้ ฝ้าประตูทางเข้าประตูสสู่ รวงสวรรค์ คุม้ ครองการเริม่ ต้น การผันแปร และกาลเวลา โดยชาวโรมันจะจัดให้
มีการบูชาเทพเจนัสองค์ดังกล่าว และมีประเพณีมอบของขวัญแก่กัน ในวันแรกของเดือนมกราคม เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตที่จะเริ่ม
ขึ้นในปีใหม่นั่นเอง
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โดยในเวลาต่อมา  ทางฟากยุโรปที่ยึดเอาปฏิทินจูเลียนมาใช้ตลอด ก็มีการ
ปรับเปลีย่ นวันเวลาต่าง ๆ ภายในปฏิทนิ ให้เหมาะสมมากขึน้ ในยุคของพระสันตะปาปา
เกรกอรี่ที่ 13 (Pope Gregory XIII /pəʊp ˈɡreɡəri ˌfɪfˈtiːn/) ปฏิทินแบบใหม่นี้
จึงเรียกว่า  ปฏิทินเกรกอเรี่ยน (Gregorian calendar/ /ɡrɪˌɡɔːriən ˈkælɪndə(r)/)
ตามชื่อพระสันตะปาปา เกรกอรี่ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปปรับเปลี่ยนมาใช้ปฏิทิน
เกรกอเรี่ยนตาม และในที่สุด ด้วยการขยายอาณานิคมและอิทธิพลของชาวยุโรปไปยังดินแดน
ต่าง ๆ ทั่วโลกมายังฝั่งทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ปฏิทินเกรกอเรี่ยนก็กลายเป็นปฏิทินสากลของ
โลกยุคปัจจุบันนั่นเอง
ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น แรกเริ่มเดิมทีเราถือเอาวันแรม 1 ค�่ำ เดือนอ้าย ตรงกับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามคติ
ทางพุทธศาสนา ที่ถือช่วงฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นของปี ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น�ำเอาคติพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาพร้อมกับศาสนา
จากประเทศอินเดีย ที่ถือเอาวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 5 (เดือนเมษายน) หรือ วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนรอบปี
นักษัตรให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาทางราชการนิยมใช้สุริยคติ จึ่งได้ถือวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นต้นปีมาตั้งแต่พุทธศักราช 2432
จนถึงสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลเหมือนอารยประเทศ จึงได้ออก
พระราชบัญญัติ ปีปฏิทินพุทธศักราช 2483 ประกาศให้ยึดวันปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
2020 อาจเรียกได้ว่า  เป็นปีที่หนักหน่วงในทุก ๆ ด้าน แต่เชื่อว่าด้วยสติปัญญาและความพยายามของพวกเรา เชื่อว่า 
อุปสรรคใด ๆ จะต้องผ่านไปได้ด้วยดี แล้วปีหน้า เราจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ด้วยความหวังและความ สุขสดชื่นตลอดปีแน่นอน
ค่ะ! มาเป็นก�ำลังใจให้กันและกันนะคะ Happy New Year อีกครั้งค่ะ ♥
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