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 สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ

	 ในรอบปี	พ.ศ.	2563	ที่ก�ำลังจะผ่ำนพ้นไป	เรำเผชิญกับปัญหำทำงสำธำรณสุขที่เป็นเรื่องใหญ่อย่ำง	COVID-19 
กันมำ	และพวกเรำได้ช่วยกันฝ่ำฟันอุปสรรคกันได้เป็นอย่ำงดี	

	 ส่วนตวัเชือ่มัน่มำกว่ำ	มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ	2019	จะยงัคงสร้ำงควำมม่ันใจ
ให้ประชำชนได้ในทิศทำงที่ดี	และท�ำให้สถำนกำรณ์ภำยในประเทศเป็นไปด้วยควำมสงบและเรียบร้อย	แต่ถึงกระนั้น	เรา
ยงัคงต้องสวมหน้ากากอนามยัทกุครัง้ หมัน่ล้างมอืให้สะอาดด้วยน�า้สบูแ่ละเจลล้างมอืแอลกอฮอล์ รวมทัง้การกนิร้อน 
ช้อนกลาง อยู่เสมอ

	 แม้ในปีนี้เรำจะเผชิญปัญหำโรคระบำด	 ที่ส่งผลต่อทุกวงกำร	 ทุกธุรกิจ	 และกระทบต่อกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน	
จนท�ำให้เรำต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่	 หรือ	New	Normal	 กันแล้ว	หลำยสิ่งที่เรำเผชิญร่วม
กันในปีนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้เรำได้พัฒนำและร่วมกันปรับปรุงในปีถัดไป

 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้	 กระผมในนำมของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	 มหำวิทยำลัยมหิดล	
ขออำรำธนำสิง่ศกัดิส์ทิธิท่ั์วสำกลโลกและคณุพระศรีรัตนตรัย	ช่วยดลบนัดำลให้คณุผู้อ่ำนทกุท่ำนและประชำชนชำวไทย	
มีควำมส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน	มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง	ครอบครัวมีควำมสุข	ปลอดภัยจำกภยันตรำย	ผ่ำนพ้นปัญหำ	
อุปสรรคทั้งปวง	ประสบผลส�ำเร็จยิ่งในสิ่งที่ปรำรถนำ	

 สวัสดีปีใหม่ครับ
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 สวสัดีค่ะคณุผูอ่้าน เข้ำสูช่่วงเวลำส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
ทีไ่ม่แน่นอนของการระบาดใหม่ของไวรสั COVID-19	ข่ำวกำรระบำดทัง้จำกภำยในและ
นอกประเทศ	ข่ำววคัซนีป้องกนักำรตดิเชือ้	ข่ำวครำวกำรสอบสวนโรคของทมีงำนระบำดวทิยำ	
กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสำธำรณสุขและจำกรัฐบำล	 บก.ขอเชิญชวนให้คุณผู้อ่ำนทุกท่ำนปฏิบัติ
ตัวตำมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)	 ได้ออกมำตรกำรร่วมกับ
กระทรวงสำธำรณสุขมำ	ส่วนตัวเชื่อมั่นว่ำหำกกำร์ดไม่ตกเรำจะผ่ำนวิกฤตินี้ไปด้วยกันอีกครั้งค่ะ	

	 เข้ำสู่เนื้อหำท่ีน่ำติดตำมกันในฉบับน้ี	 เริ่มกันที่เรื่องรำวของวันเอดส์โรค	 คือวันที่	 1	 ธันวำคม	 มำอ่ำนรับควำมรู้กันว่ำ
โรคเอดส์ (AIDS)	กับ	เชื้อไวรัส HIV	แตกต่ำงกันอย่ำงไร	สถำนกำรณ์ของโรคเป็นอย่ำงไรกันบ้ำงแล้ว	รวมถึงวิธีกำรป้องกันโรคนี้
อย่ำงถูกวิธีในคอลัมน์  Health Station	ส่วนคอลัมน์ Rama RDU มีเรื่องรำวเกี่ยวกับยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIV 
เชิญชวนท่ำนผู้อ่ำน	อ่ำนข้อบ่งชี้ของกำรใช้ยำกันว่ำใครที่ควรได้รับยำนี้บ้ำง	บทควำมน่ำอ่ำนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาปลูก
ผม ใช้แล้วท�าให้ผมดกด�าขึ้นจริงหรือไม	่หำกต้องกำรซื้อยำปลูกผมมำใช้เอง	จะมีวิธีเลือกกันอย่ำงไร	สนใจเชิญพลิกไปทีค่อลัมน์ 
Believe it or not	เลยค่ะ	ส่วนเรื่องเกี่ยวกับอำหำร	เรำมีเมนูอำหำรดี	กินดีต้อนรับปีใหม่ที่จะท�ำให้คุณผู้อ่ำนมีสุขภำพที่ดี	เชิญ
พลิกไปอ่ำนในหน้ำ	Healthy Eating คอลัมน์ฟุตฟิตฟอไฟกับรามาฯ	เรำมีที่มำในวันส�ำคัญต่ำง	ๆ 	โดยเฉพำะวันขึ้นปีใหม่จำกทั่ว
ทุกมุมโลกมำฝำกให้อ่ำนกันด้วยนะคะ

	 บทควำมแนะน�ำอีกคือ	 “บันทึกเดือนตุลา”	 แม้จะผ่ำนเดือนตุลำคมมำแล้ว	 แต่ควำมขัดแย้งและเหตุกำรณ์
คุกรุ่นทำงกำรเมืองเป็นเรื่องส�ำคัญ	“เราบังคับให้มองมุมเดียวกันไม่ได้ทั้งหมด เช่ือในสิ่งเดียวกันก็ไม่ได้”	 อ่ำนแล้วสรุปได้ว่ำ	
จะอย่ำงไรก็ตำมแต่	ขอให้ไทยเรำมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีอย่ำท�ำร้ำยกันเองค่ะ	และ	“ความสุข ในการให้”	ในคอลัมน์ธรรมะ
คิดดี	มีบทควำมส่งท้ำยปีเก่ำที่จะผ่ำนไป	พร้อมแล้วที่จะพำคุณผู้อ่ำนพบกับสิ่งดีงำมในปีใหม่ที่จะมำถึงค่ะ	 	

	 ท้ำยนี้บรรณำธิกำรขอแนะน�ำช่องทำงในกำรรับชมบทควำมจำกนิตยสำร	 @Rama	 อีกช่องทำงหนึ่งคือ Application 
BLOCKDIT	ขอฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำนกดติดตำม	กด	Like	กด	Share	รวมถึงพูดคุยกับบรรณำธิกำรและทีมงำน	ร่วมส่งบทควำมหรือ
ข้อเสนอแนะได้ใน	Application	BLOCKDIT	กันค่ะ
 
 สวัสดีปีใหม่นะคะ
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1 มกราคม กลายเป็นปีใหม่สากลได้อย่างไรนะ?

ตดิตามชม VDO เสีย่งตดิเอดส์ 
ตรวจเลอืด&กนิยาต้านอย่างไร
ให้ปลอดภยัได้ทีน่ี ่>>>
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	 HIV	 เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 รวมทั้งโรคเอดส์	 (AIDS)	 คือระยะท้ำยของกำรติดเชื้อ	 HIV	 ที่มี
ภูมิคุ้มกันต�่ำและมีโรคแทรกซ้อนได้	เชื้อ	HIV	จะเข้ำไปท�ำลำยเม็ดเลือดขำวชนิดหนึ่งที่เรียกว่ำ	CD4	(ซีดีโฟร์)	ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรค
ของร่ำงกำยลดต�่ำลง	ท�ำให้มีโอกำสเกิดกำรติดเชื้อโรคฉวยโอกำสต่ำง	ๆ 	เช่น	วัณโรค	ปอดบวม	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	เป็นต้น	รวมทั้ง
มะเรง็บำงชนดิได้มำกกว่ำคนปกต	ิซึง่อำกำรอำจจะรนุแรงมำกกว่ำคนทัว่ไป	และอำจเป็นสำเหตสุ�ำคญัของกำรเสยีชีวติ	อย่ำงไรกต็ำม	
ผู้ที่ติดเชื้อ	HIV	ที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ดีพอสมควร	เรำจะเรียกว่ำ	“ผู้ติดเชื้อ	HIV”	และผู้ที่ติดเชื้อ	HIV	ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต�่ำลง		
จนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเกิดอำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกำสเรำจะเรียกว่ำ	 “ผู้ป่วยเอดส์”	 เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกำสแล้ว	ต้องรับกำรรักษำ	รวมทั้งกำรป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ�้ำ	จนกว่ำระดับภูมิคุ้มกันโรคหรือ	CD4	จะสูงขึ้นเพียงพอที่จะ
ป้องกันร่ำงกำยจำกโรคติดเชื้อฉวยโอกำสและเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อ	HIV	ได้ในระดับหนึ่งด้วยภูมิของร่ำงกำยเอง	

	 เชือ้	HIV	สำมำรถตดิต่อได้จำกกำรสมัผสัเลอืด		น�ำ้เหลอืง	น�ำ้อสจุิ		
น�้ำในช่องคลอด		ส่วนน�้ำลำย	เสมหะและน�้ำนมมีปริมำณเชื้อ	HIV	น้อย		
ส�ำหรับเหงื่อ	 ปัสสำวะและอุจจำระแทบไม่พบเลย	 ทั้งนี้มีช่องทำงกำร
ติดต่อที่ส�ำคัญ	ได้แก่

	 1.	กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน	เช่น	ไม่ได้ใส่ถุงยำงอนำมัย		
ไม่ว่ำชำยกับชำย	 ชำยกับหญิง	 หรือหญิงกับหญิง	 ทั้งทำงช่องคลอด
และทวำรหนัก	 ก็ล้วนมีโอกำสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น	 ทั้งนี้	 จำกข้อมูลของ
กำรระบำดวิทยำพบว่ำ	มำกกว่ำร้อยละ	80	ของผู้ติดเชื้อ	HIV	ได้รับเชื้อ
จำกกำรมีเพศสัมพันธ์

	 2.	 ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยำร่วมกับผู้ติดเชื้อ	HIV	ซึ่งมักพบใน
กลุ่มผู้ฉีดสำรเสพติดเข้ำเส้นเลือด

	 3.	กำรสมัผสัเลอืดหรอืน�ำ้เหลอืงของผูต้ดิเชือ้	HIV	ผ่ำนผิวสัมผัส
ทีเ่ป็นแผลเปิดหรอืรอยถลอก	รวมทัง้กำรใช้ของมคีมร่วมกบัผู้ติดเชือ้	HIV	
โดยไม่ท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ให้สะอำดเพียงพอ	 เช่น	 	 มีดโกนหนวด		
กรรไกรตัดเล็บ	เข็มสักผิวหนังหรือคิ้ว		เข็มเจำะหู	

	 4.	กำรติดต่อจำกแม่สู่ลูก		ทั้งระหว่ำงตั้งครรภ์		กำรคลอดและ
กำรเลี้ยงดูด้วยนมแม่

	 5.	กำรรับโลหิตบริจำคที่มีเชื้อ	HIV	ปนเปื้อน		ซึ่งมีโอกำสน้อย
มำกในปัจจุบัน	เนื่องจำกโลหิตที่ได้รับบริจำคทุกขวดต้องผ่ำนกำรตรวจ
หำกำรติดเชื้อ	HIV	เพื่อควำมปลอดภัย

	 หำกสงสัยว่ำ		ได้รับเชื้อ	HIV	ควรรีบปรึกษำ
แพทย์เพื่อกินยำต้ำนเชื้อ	 HIV	 แบบฉุกเฉินหรือยำ	
PEP	(เพ็บ)	ภำยใน	72	ชั่วโมง		หรือหำกมีควำมเสี่ยง
สูงที่จะได้รับเชื้อสำมำรถกินยำ	PrEP	(เพร็บ)	ซึ่งเป็น
ยำที่กินก่อนที่จะได้รับเชื้อหรือป้องกันเชื้อ	HIV	ได้

ระยะของการติดเชื้อ HIV 

 ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ HIV	 ใน
ช่วงแรกที่ติดเชื้อปริมำณไม่มำก	 และยังไม ่ได ้
สร้ำงภูมิต้ำนทำนขึ้นมำอำจยังตรวจหำเชื้อหรือ
ภมูต้ิำนทำนต่อเชือ้ไม่พบ		ซึง่อำจเป็นช่วงตัง้แต่	2-12	
สัปดำห์	 ในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมีอำกำรไข้	 หนำวส่ัน		
เจ็บคอ	ปวดเมื่อยตำมตัว	 มีผื่นขึ้น	 ต่อมน�้ำเหลืองที่
คอโต	บำงรำยอำจมอีำกำรคลืน่ไส้	อำเจยีน	ถ่ำยเหลว		
น�ำ้หนกัลด	หรือมฝ้ีำขำวในช่องปำก	อำกำรเหล่ำนีมั้ก
จะเป็นอยู่ประมำณ	1-2	สัปดำห์	แล้วหำยไปได้เอง	
และเนื่องจำกอำกำรคล้ำยไข้หวัด	 ไข้หวัดใหญ่หรือ
ไข้ทั่วไป	 ผู้ติดเชื้ออำจซ้ือยำกินเองหรือไปพบแพทย์
กอ็ำจไม่ได้รับกำรตรวจเลือด	นอกจำกนีบ้ำงรำยหลงั
ติดเชื้ออำจไม่มีอำกำรผิดปกติปรำกฏให้เห็น		ดังนั้น
ผู้ติดเชือ้บำงรำยจึงอำจไม่ได้รับกำรวนิจิฉัยและรกัษำ
ตั้งแต่ในระยะนี้
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 ระยะติดเช้ือโดยไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อมักจะแข็งแรงเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป	 แต่เมื่อตรวจเลือดจะพบเช้ือ	 HIV	 และ
สำรภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนี้	 จึงสำมำรถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้	 เรียกว่ำเป็นพำหะ	 (Carrier)	 ระยะนี้แม้ว่ำจะไม่มีอำกำรแต่เชื้อ	 HIV	
จะแบ่งตัวเจรญิเติบโตขึน้ไปเรือ่ย	ๆ 	และท�ำลำยระบบภมูคิุม้กนัโรคจนมจี�ำนวนลดลง	เมือ่ลดต�ำ่ลงมำก	ๆ 	กจ็ะเกิดอำกำรเจ็บป่วย	ท้ังนี้
อตัรำกำรลดลงของระบบภมูคิุม้กนัโรคจะเรว็หรอืช้ำขึน้อยูก่บัควำมรุนแรงของเชือ้	HIV	และสภำพควำมแข็งแรงของระบบภมูคิุม้กนั
โรคของผู้ติดเชื้อเอง	ระยะนี้คนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ	85	มักเป็นอยู่นำน	5-10	ปี	แต่มีกลุ่มผู้ป่วยประมำณร้อยละ	10	ที่ระยะนี้
อำจสั้นเพียง	2-3	ปี	ซึ่งเรียกว่ำ	กลุ่มที่มีกำรด�ำเนินโรคเร็ว	(Rapid	progressor)	ในขณะที่ประมำณร้อยละ	5	จะมีกำรด�ำเนินโรคช้ำ		
โดยบำงรำยอำจนำนกว่ำ	10-15	ปีขึ้นไป	เรียกว่ำ	กลุ่มที่ควบคุมเชื้อได้ดีเป็นพิเศษ	(Elite	controller)

 ระยะติดเชื้อที่มีอาการ		ผู้ป่วยจะมีอำกำรมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันโรค	ดังนี้		

            อาการเล็กน้อย	ระยะนี้ถ้ำตรวจระดับ	CD4	มักจะมีจ�ำนวนมำกกว่ำ	500	เซลล์ต่อลูกบำศก์มิลลิเมตร		ผู้ป่วยอำจมีอำกำร
ต่อมน�้ำเหลืองที่คอโตเล็กน้อย		โรคเชื้อรำที่เล็บ		แผลร้อนในในช่องปำก		ผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ดรังแคที่ไรผม	ข้ำงจมูก		ริมฝีปำก		
ฝ้ำขำวข้ำงลิ้นซึ่งขูดไม่ออก	โรคสะเก็ดเงินที่เคยเป็นอยู่เดิมก�ำเริบ

 อาการปานกลาง	 ระยะนี้ถ้ำตรวจระดับ	 CD4	 มักจะมีจ�ำนวนระหว่ำง	 200-500	 เซลล์ต่อลูกบำศก์มิลลิเมตร	 ผู้ป่วย
อำจมีอำกำรดังนี้		เริมที่ริมฝีปำกหรืออวัยวะเพศ		ซึ่งก�ำเริบบ่อยและเป็นแผลเรื้อรัง		งูสวัด		โรคเชื้อรำในช่องปำกหรือช่องคลอด	
ท้องเสียบ่อยหรือเรื้อรังนำนเกิน	1	 เดือน		มีไข้เป็น	ๆ	หำย	ๆ	หรือติดต่อกันทุกวันนำนเกิน	1	 เดือน		ต่อมน�้ำเหลืองโตมำกกว่ำ	
1	บริเวณ	(เช่น	คอ	รักแร้	และขำหนีบ)	นำนเกิน	3	เดือน		น�้ำหนักลดเกินร้อยละ	10	ของน�้ำหนักตัวโดยไม่ทรำบสำเหตุ		ปวดกล้ำม
เนื้อและข้อ		ไซนัสอักเสบเรื้อรัง		ปอดอักเสบจำกแบคทีเรีย

 ระยะป่วยเป็นเอดส์ (เอดส์เต็มขั้น)	ระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยเสื่อมเต็มที่	ถ้ำตรวจระดับ	CD4	จะพบว่ำมักมี
จ�ำนวนต�ำ่กว่ำ	200	เซลล์ต่อลกูบำศก์มลิลเิมตร	เป็นผลท�ำให้เชือ้โรคต่ำง	ๆ 	เช่น	ไวรัส	แบคทเีรยี	เชือ้รำ	โปรโตซัว	วณัโรค	ฉวยโอกำสเข้ำ
รมุเร้ำเรียกว่ำ	โรคติดเชือ้ฉวยโอกาส	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรตดิเชือ้ทีรั่กษำค่อนข้ำงยำกและอำจตดิเชือ้ชนดิเดมิซ�ำ้	หรือชนดิใหม่หรอื
หลำยชนดิร่วมกนั	ระยะนีผู้ป่้วยอำจมอีำกำรดงันี	้	มไีข้เร้ือรังติดต่อกนัหลำยสัปดำห์หรือเป็นเดือน	ไอเร้ือรังหรือหำยใจหอบเหนือ่ย
จำกวณัโรคปอดหรอืปอดอกัเสบ	ท้องเสยีเรือ้รงัจำกเช้ือรำหรอืโปรโตซวั	น�ำ้หนกัลด	รปูร่ำงผอมแห้งและอ่อนเปลีย้เพลยีแรง	ปวดท้อง	
คลืน่ไส้	อำเจยีน	กลนืล�ำบำกหรอืเจ็บเวลำกลนืเนือ่งจำกหลอดอำหำรอกัเสบจำกเชือ้รำ	สำยตำพร่ำมวั	มองไม่ชดัหรอืเหน็เงำหยำกไย่
ลอยไปลอยมำ	ตกขำวบ่อยในผู้หญิง	มีผื่นคันตำมผิวหนัง	ซีด	มีจุดแดงจ�้ำเขียวหรือเลือดออกจำกภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ	สับสน	ควำม
จ�ำเสื่อม	หลงลืมง่ำย	ไม่มีสมำธิ	พฤติกรรมผิดแปลกจำกเดิมเนื่องจำกควำมผิดปกติของสมอง	ปวดศีรษะรุนแรง	ชัก	สับสน	ซึม	หรือ
หมดสตจิำกกำรตดิเช้ือในสมอง	อำกำรของโรคมะเรง็ทีเ่กดิแทรกซ้อน	เช่น	มะเรง็ของผนงัหลอดเลอืด	มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงในสมอง	
มะเร็งปำกมดลูก	มะเร็งทวำรหนัก	เป็นต้น

	 ทัง้นี	้อำกำรของผูต้ดิเชือ้	HIV	และผูป่้วยเอดส์อำจมอีำกำรทีค่ล้ำยคลงึกบัโรคอืน่ได้	ดังนัน้วิธทีีดี่ทีส่ดุว่ำ	ติดเชือ้	HIV	หรอืไม่	
จึงควรท�ำกำรตรวจเลือดหำกำรติดเชื้อ	HIV

Health
Station อำจำรย์	พญ.	รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรำ	มอร์ด	

ประจ�ำสำขำวิชำโรคติดเชื้อ	ภำควิชำอำยุรศำสตร์		
พว.	วิภำวรรณ	อรัญมำลำ		พยำบำลวิชำชีพ	

งำนกำรพยำบำลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภำพ	ฝ่ำยกำรพยำบำล
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี		มหำวิทยำลัยมหิดล
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 มนัยากนะทีเ่ราจะอยูท่่ามกลางระหว่างช่วงเวลาในอดีตและอนาคต

 ตลุาคม	เป็นเดอืนทีม่ำกมำยในควำมทรงจ�ำและหลำกหลำยในควำมรู้สกึ	ปฏเิสธไม่ได้ว่ำเป็นเดือนแห่งควำมเศร้ำมำกกว่ำ
ควำมสุข

 ตลุาคม 2516	 หำกเปรียบจ�ำนวนปีที่ผ่ำนมำกับอำยุคนก็นับได้ว่ำเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว	 เป็นผู้คนที่ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวผ่ำน
เหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	มำไม่น้อย	

	 ในช่วงปี	 2512-2515	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษำ	คนรุ่นใหม่ได้ก้ำวเข้ำมำมีบทบำทเพื่อสังคมอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฎมำก่อน	
มีกำรจดัตัง้องค์กรศนูย์กลำงนสิตินกัศกึษำแห่งประเทศไทย	(2513)	และศนูย์กลำงนกัเรียนแห่งประเทศไทย	ซ่ึงในปี	2515	ศูนย์กลำง
นสิตินกัศกึษำแห่งประเทศไทยกลำยเป็นศนูย์รวมของกำรแสดงออกซึง่ควำมไม่พอใจต่อกำรผกูขำดอ�ำนำจของเผดจ็กำรคณำธปิไตย	
(กำรปกครองในระบอบเผด็จกำร	 :	 กำรปกครองแบบเผด็จกำรที่ยึดหลักว่ำอ�ำนำจทั้งหลำยทั้งปวงในรัฐจะต้องรวมอยู่ในมือของ
คนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มเดียวซึ่งมีกำรรวมอ�ำนำจ	 เช่น	 กำรรวมอ�ำนำจด้วยวิธีกำรปฏิวัติรัฐประหำร	 ผู้ที่ยึดอ�ำนำจรัฐได้จะเป็น
รัฐบำล	โดยที่รัฐบำลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดโดยเฉพำะ	ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชำชน	เพรำะฐำนอ�ำนำจมิได้มำจำกประชำชน	

	 คณำธิปไตย	(Oligarchy)	:	กำรปกครองแบบเผด็จกำรที่ประกอบด้วยคนกลุ่มเดียว	(ไม่ใช่ระบบเผด็จกำรโดยคน	ๆ 	เดียว)	
คนกลุ่มนี้จะเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรปกครองประเทศอย่ำงแท้จริง	อ�ำนำจกำรปกครองประเทศอย่ำงแท้จริง	อ�ำนำจกำรปกครองถูก
ผูกขำดโดยคนกลุ่มเดียว	เช่น	คณะปฏิวัติ)

	 สุดท้ำยบรรดำคนรุ่นใหม่ได้ข้อสรุปว่ำ	หำกปรำศจำกซึ่งเสรีภำพและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยแล้ว	กำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง	ๆ	ของประเทศก็เป็นไปได้ยำก	จึงน�ำมำสู่กำรเรียกร้องรัฐธรรมนูญ	รวมทั้งมีกำรเรียกร้องให้ปลดปล่อยนิสิต	นักศึกษำ	
อำจำรย์	และนกักำรเมอืง	13	คน	ทีถ่กูจบักมุฐำนเรยีกร้องรัฐธรรมนญู	แต่กลับถกูรัฐบำลต้ังข้อหำกระท�ำผดิกฎหมำย	ท�ำลำยควำม
มั่นคงของรัฐ	เป็นกบฏภำยในรำชอำณำจักร	และมีกำรกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์

	 9	 ตุลำคม	 2516	 กำรชุมนุมเริ่มต้นขึ้นท่ำมกลำงเม็ดฝนโปรยปรำย	 นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษำจำกโรงเรียน	 วิทยำลัยและ
มหำวทิยำลยัหลำยแห่งทัง้ในกรงุเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัเดินทำงมำร่วมสมทบ	จนกระทัง่วนัที	่12	ตุลำคม	2516	ก็คำดกำรณ์
ว่ำมีคนมำร่วมชุมนุมเป็นเรือนแสน	สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งต้องหยุดกำรเรียนกำรสอนและมีกำรเลื่อนสอบออกไป	กำรชุมนุม
ด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่	13	ตุลำคม	2516	

	 รุ่งเช้ำของวันอำทิตย์ที่	 14	ตุลำคม	2516	 เกิดกำรปะทะกันระหว่ำงประชำชนและต�ำรวจ	มีกำรใช้ควำมรุนแรง	ภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์พยำบำลสนำมขึ้น	 ระหว่ำงนั้นได้ล�ำเลียงผู้บำดเจ็บไปยังโรงพยำบำลศิริรำชและ
โรงพยำบำลอีกหลำยแห่งรวมทั้งโรงพยำบำลรำมำธิบดี	แพทย์และพยำบำลต้องท�ำงำนอย่ำงหนัก	คนเจ็บและเสียชีวิตถูกน�ำมำส่ง
ทุกระยะจนไม่มีที่ว่ำงเหลือ	ทุกโรงพยำบำลต้องประกำศขอรับบริจำคเลือดเพื่อท�ำกำรช่วยชีวิต	

	 ในวันนั้นเป็นวันท่ีพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 1	 ซ่ึงเพ่ิงจะจบกำรศึกษำมำหมำด	 ๆ	 เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ	 พยำบำล
จบใหม่ทั้งหมดได้ออกจำกห้องประชุมมำปฏิบัติหน้ำที่ที่ห้องฉุกเฉินในโดยทันที	บริเวณลำนหน้ำอำคำร	1	(ในสมัยนั้น)	กลำยเป็น

Behind
The Scene เรื่อง	:	นันทิตำ	จุไรทัศนีย์
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สถำนที่รองรับผู้ป่วย	เนื่องจำกมีผู้บำดเจ็บจ�ำนวนมำกล้นออกมำนอกห้องฉุกเฉิน	และพยำบำลจบใหม่อีกส่วนหนึ่งอยู่บริเวณหน้ำ
โรงพยำบำลริมถนนใหญ่	เพื่อขอรับบริจำคเลือดและค่ำรักษำให้แก่ผู้รับบริกำร

 ตลุาคม 2519 เป็นควำมทรงจ�ำที่เลวร้ำยยำกจะลืมเลือน	ถึงแม้ว่ำพวกเรำหลำย	ๆ 	คนจะเกิดไม่ทัน	แต่สมำชิกในหลำย	ๆ 	
ครอบครัวก็มีควำมเก่ียวพันกับเหตุกำรณ์น้ี	 เรื่องรำวท่ีถูกถ่ำยทอดออกมำรุ่นต่อรุ่น	 ยังคงตอกย�้ำควำมทรงจ�ำของผู้สูญเสียได้เป็น
อย่ำงดี

	 เยำวชนคนรุ่นใหม่หลำยคนออกจำกบ้ำน	 หลำยคนไม่ได้กลับบ้ำนอีกเลย	 บำงคนกลับไปด้วยร่ำงกำยพิกำร	 และ
อีกหลำยคนกลับไปด้วยควำมรู้สึกต่ำง	ๆ 	กัน	หลังจำกเหตุกำรณ์นี้	บำงคนจ�ำเป็นต้องลี้ภัยไปอยู่ในป่ำนำนนับ	10	ปี	บำงคนก็สมัคร
ใจที่จะเข้ำไปอยู่ในป่ำแทนเมืองกรุง	และพร้อมใจกันจบัอาวุธเพือ่ต่อสู้แทนการจรดปากกาเพือ่เรยีนหนงัสือ 

	 6	ตุลำคม	2519	นำฬิกำบอกเวลำ	05.30	น.	เสียง	“วี้ด...”	ดังขึ้น	จังหวะนั้นเองมีเสียง	“ตูม”	สนั่นตำมมำพร้อมแรงสั่น
สะเทือนทั่วสนำมฟุตบอลภำยในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ท่ำพระจันทร์	 เสียงของระเบิดเอ็ม	 79	 ส่งผลให้นักศึกษำที่ชุมนุมอยู่
เสียชีวิตทันที	4	คน	ได้รับบำดเจ็บ	16	คน	ระหว่ำงนั้นมีทั้งคนเจ็บหรือคนตำยถูกหิ้วขึ้นรถพยำบำลฉุกเฉินวิ่งออกไปโรงพยำบำล
หลำยคัน	(เรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	;	มติชนสุดสัปดำห์	ฉบับวันที่	29	กันยำยน	-	5	ตุลำคม	2560)

	 ที่หน่วยพยำบำล	 นักศึกษำแพทย์และพยำบำลคร�่ำเคร่งวุ่นวำยกับกำรรับผู้ป่วยไว้มำกมำย	 แต่เคร่ืองมือที่มีอยู่นั้นจ�ำกัด
และมิได้เตรียมไว้ส�ำหรับสถำนกำรณ์เช่นนี้	แต่ทุกคนพยำยำมท�ำอย่ำงดีที่สุด

	 รถพยำบำล	 5-6	 คันเข้ำล�ำเลียงคนเจ็บ	 หมอ	พยำบำลจ�ำเป็นจำกมหำวิทยำลัยมหิดลได้ฝึกงำนครั้งส�ำคัญในชีวิตกับคน
เจ็บที่ไม่มีอุปกรณ์ให้ช่วยเหลือ	 ที่นี่	 .....	 นักศึกษำแพทย์และพยำบำล	 เร่ิมต้นอำชีพในอนำคตด้วยกำรเห็นผู้เสียชีวิตลงต่อหน้ำ	
(ชวลิต	วินิจจะกูล	:	เสียงจำกอดีตจ�ำเลยคดี	6	ตุลำ	เรำคือผู้บริสุทธิ์)

	 อีกครั้งที่โรงพยำบำลรำมำธิบดีรับผู้บำดเจ็บเข้ำมำรักษำ	และเป็นอีกครั้งที่บริเวณลำนหน้ำอำคำร	1	 (ในสมัยนั้น)	กลำย
เป็นสถำนที่รองรับผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมำก

	 และจำกทั้งสองเหตุกำรณ์	มีนักศึกษำแพทย์และนักศึกษำพยำบำลโรงพยำบำลรำมำธิบดีที่เสียชีวิตลงจ�ำนวน	7	คน			

 7 ตลุาคม 2551	กำรชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย	ผู้ชุมนุมที่ปิดล้อมรัฐสภำในวันนั้นถูกเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจสลำยกำรชุมนุมจนมีผู้ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิต	 มีกำรน�ำอำวุธปืน	 วัตถุระเบิดเข้ำมำใช้ในกำรสลำยกำรชุมนุมโดยไม่ได้
ปฏิบัติตำมหลักมำตรฐำนสำกลจำกหนักไปหำเบำ	มีผู้บำดเจ็บอย่ำงเป็นทำงกำร	443	คน	และเสียชีวิต	2	คน

	 วนันัน้ฉนัเข้ำเวรตำมปกติ	Code 111	ถกูใช้เป็นครัง้แรกในรอบหลำยสบิปี	บคุลำกรทำงกำรแพทย์ทัง้โรงพยำบำลรำมำธบิดี
มำรวมตัวพร้อมกันที่ห้องฉุกเฉิน	 รถนอนคันแล้วคันเล่ำถูกเข็นเข้ำมำ	 เลือดที่ไหลนองและกระเซ็นไปทั่วพ้ืนรวมทั้งขำกำงเกง
ยังย�้ำเตือนถึงกลิ่นคำวที่ฟุ้งกระจำยไปทั่วในวันนั้น

	 พยำบำลไอ.ซี.ยู	 ถูกมอบหมำยให้ท�ำหน้ำที่ช่วยชีวิตผู้บำดเจ็บในห้องกู้ชีพ	 (Resuscitation	 Room)	 อะดรีนำลิน	
(Adrenaline)	หลอดแล้วหลอดเล่ำ	(Ampule)	ถูกหักด้วยมอืเปล่ำอย่ำงคุน้ชนิ	แต่ทีไ่ม่อำจชนิได้คอืกำรกูช้พีผูถ้กูยงิ	กระสนุมำกกว่ำ	
1	นัดที่ฝังอยู่ในร่ำงกำยสร้ำงควำมเจ็บปวดให้แก่ผู้ถูกกระท�ำ	เสียงร้องโหยหวนอย่ำงกลัวตำยดังไปทั่วทั้งห้องฉุกเฉิน

	 รถนอนคันหนึ่งถูกเข็นเข้ำมำอย่ำงช้ำ	 ๆ	 ผ่ำนหน้ำฉันไป	 หญิงสำวบนรถนอนนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติง	 กลิ่นอะไรบำงอย่ำง
ล่องลอยผ่ำนหน้ำกำกอนำมยัเข้ำมำพอตดิจมกู	ฉนัเดนิก่ึงวิง่ต้ังใจทีจ่ะเข้ำไปช่วยกูช้พี	แต่รถนอนคนันัน้กลับถกูเขน็ไปอกีทำง	เสยีง
ผูค้นวุน่วำยจนฟังไม่ได้ศพัท์ผสมผสำนกบัเสยีงจำกโทรทศัน์เหนอืศีรษะท่ีก�ำลังน�ำเสนอข่ำวผู้บำดเจ็บและผู้เสียชวีติ	ฉันเงยหน้ำมอง
ภำพในโทรทัศน์	เสือ้ที่ร่ำงของผู้เสียชวีิตสวมใส่ช่ำงคุ้นตำ	ฉันมองไปทีร่ถนอนคนันั้นอกีครั้งสลับกบัภำพในทีว	ีหน้ำอกของหญงิบน
รถนอนนัน้ข้ำงหนึง่ด�ำเกรยีม	เสือ้ท่ีคุน้ตำนัน้ถูกสวมอยูบ่นร่ำงของเธอ	ผูห้ญงิคนนีถ้กูยงิด้วยอำวธุหนกัจนปอดหำยไปข้ำงหนึง่	กลิน่
ที่ลอยมำแตะจมูกนั้นคือกลิ่นไหม้ของเนื้อนี่เอง

	 	ฉันรีบสำวเท้ำกลับเข้ำไปที่ห้องกู้ชีพเพื่อช่วยชีวิตผู้บำดเจ็บ	หลำยคนถูกห้ำมเลือด	(Stop	bleed)	ด้วยวิธีต่ำง	ๆ 	ชั่วครำว
ก่อนส่งขึ้นห้องผ่ำตัด	บำงคนมีบำดแผลที่สำมำรถเย็บได้ก็เย็บไปก่อน
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	 	 ฉันถูกเรียกอีกครั้งจำกเตียงข้ำง	ๆ	แพทย์หลำยคนรุมล้อมรอบเตียง	วิสัญญีพยำยำมใส่ท่อช่วยหำยใจให้
ผูบ้ำดเจบ็	ฉนัแทงน�ำ้เกลอืด้วยเขม็เบอร์ใหญ่สดุเท่ำทีม่	ีให้น�ำ้เกลอืให้ได้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้	ก่อนทีศ่ลัยแพทย์จะ
ท�ำกำรตัดขำที่ห้องฉุกเฉิน	

		 เท้ำที่ห้อยร่องแร่ง	บำดแผลเปิดที่ท�ำให้เห็นกระดูกที่แตกหักละเอียดเหลือไว้เพียงเส้นเอ็น	2-3	เส้นที่ยึด
เท้ำส่วนนั้นกับข้อเท้ำไว้

	 เลือดปริมำณมำกไหลโชกลงจำกเตียงจนหมอผู้ชำยตัวโต	ๆ	2-3	คนต้องช่วยกันกดบำดแผลไว้	วินำทีนั้น
ฉันใจเต้นจนแทบไม่เป็นจังหวะ	แล้วเสียงเรียกให้เตรียมอะดรีนำรินและยำต่ำง	ๆ	ก็ดึงสติฉันกลับมำ

	 ฉันเพิ่งเคยเห็นคนถูกตัดขำต่อหน้ำจัง	ๆ	ก็วันนี้เอง	สีหน้ำหลังแมสก์ผ้ำและแววตำหลังแว่นตำกันกระเด็นส่งผ่ำนควำมรู้สึก
ระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ถึงกันได้เป็นอย่ำงดี	

	 เวลำยังคงด�ำเนินต่อไปอย่ำงรวดเร็ว	จนสิ้นสุดวันนั้นด้วยควำมอ่อนล้ำของทีมแพทย์และพยำบำล	รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่อีกนับ
ร้อยคน	มันเป็นควำมรู้สึกที่ยำกจะบรรยำย	

 อะไรกไ็ม่ท�าให้รู้สกึแย่เท่ากบัการท่ีคนไทยฆ่ากนัเอง 

 16 ตลุาคม 2563	มีกำรชุมนุมของประชำชนที่บริเวณแยกปทุมวัน

	 18.20	น.	ต�ำรวจประกำศให้ผู้ชุมนุมเลิกกำรชุมนุม	และอ่ำนข้อก�ำหนด	3	ข้อตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำย
แรง	ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ	ห้ำมชุมนุมเกิน	5	คน	ประกำศให้ออกจำกพื้นที่ชุมนุมโดยให้เวลำ	3	นำที	ไม่เช่นนั้นจะใช้วิธีจำกเบำไปหำหนัก	
แต่ฝ่ำยผู้ชุมนุมไม่ยินยอม	มีกำรลำกเอำแผงเหล็กและกระถำงต้นไม้มำท�ำแนวกีดขวำงกั้นเจ้ำหน้ำที่	มีระยะห่ำงกันเพียง	150	เมตร

	 ในระหว่ำงทีส่องฝ่ำยประจนัหน้ำกนั	นกัเรยีนบำงส่วนได้ฉีดพ่นสีท่ีเตรียมมำใส่โล่ต�ำรวจท่ียนืต้ังแถวอยูเ่พ่ือแสดงอำกำรต่อต้ำน	

	 เวลำ	18.55	น.	ต�ำรวจเริ่มฉีดแรงดันสูงใส่ฝูงชน	 โดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมบำงส่วนได้กำงร่มต้ำนแรงดันน�้ำ	ขณะที่บำงส่วนก็เริ่ม
ขวำงปำสิ่งของใส่ต�ำรวจ

	 เวลำ	19.15	น.	มเีสยีงดงั	“ปัง”	ขึน้หนึง่ครัง้	หลงัจำกนัน้กม็	ี“น�ำ้ผสมสำรสีน�ำ้เงนิ”	ซึง่มกีลิน่คล้ำยแก๊สฉดีเข้ำใส่ฝงูชน	ท�ำให้
ทั้งผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนเกิดอำกำรแสบตำและแสบผิว	 ต่ำงคนต่ำงต้องน�ำน�้ำดื่มมำล้ำงหน้ำล้ำงตำ	 ผลจำก	 “น�้ำสีน�้ำเงิน”	 ท�ำให้
มวลชนเริ่มถอยร่น	ขณะที่ต�ำรวจก็รุกคืบกินพื้นที่ได้มำกขึ้น	โดยค่อย	ๆ	รื้อถอนเครื่องกีดขวำงที่ผู้ชุมนุมท�ำเอำไว้เป็นชั้น	ๆ	ขณะที่
แกนน�ำได้ประกำศให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนพลไปยังจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บ	 ด้ำนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้
เปิดประตูให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ำไปหลบภัยได้	โดยพบว่ำมีผู้ได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์นี้ด้วย

	 ในเหตุกำรณ์นี้	โรงพยาบาลรามาธิบดยีงัคงเตรยีมพร้อมรบัมอืต่อสถานการณ์ฉกุเฉนิตลอดเวลา โค้ด 111 ยงัคงพร้อมใช้
เสมอ ถงึแม้ในใจของพวกเราทกุคนจะไม่อยากให้เกดิขึน้กต็าม	และแม้ว่ำสถำนกำรณ์ในครัง้นีจ้ะไม่มผีูบ้ำดเจบ็ทีร่นุแรงหรอืเสียชีวติ	
แต่เรื่องรำวเหล่ำนี้ได้บอกอะไรบ้ำงกับเรำ

 31 ตลุาคม 2563	หลำย	ๆ	คนอำจจะพูดได้ไม่เต็มปำกว่ำชีวิตผ่ำนอะไรมำเยอะ	รู้อะไรมำบ้ำง	เพรำะทุกคนก็รับรู้มำมำก
เหมือนกัน	อยู่ที่ว่ำจะมองเห็นอะไร	จะรู้มำแบบไหน	ตีควำมกันไปว่ำอย่ำงไร	นั่นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

 เราบงัคับให้มองมุมเดยีวกนัไม่ได้ทัง้หมด เชือ่ในส่ิงเดยีวกันกไ็ม่ได้ ไม่มเีหตผุลอะไรทีเ่ป็นเหตใุห้คดิต่างกนั

	 แต่เชื่ออย่ำงหนึ่งเถอะว่ำ	….	เหตุกำรณ์ใดที่น�ำมำซึ่งควำมสูญเสียไม่ใช่เรื่องน่ำอภิรมย์แม้แต่นิดเดียว

	 แล้วสุดท้ำยมันก็จะเป็นเหตุให้มีกำรสูญเสียซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำอีกต่อ	ๆ	ไป

 ไว้อาลยัตลุาคม .....
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	 หำกพูดถึงยำปลูกผมที่เป็นยำมำตรฐำนซ่ึงได้รับกำรทดสอบประสิทธิภำพโดยงำนวิจัยและต้องจ่ำย
โดยแพทย์	 ในปัจจุบันมีเพียงแค่	 ยำประเภทรับประทำน	 1	 ชนิด	 และยำทำ	 1	 ชนิดเท่ำนั้น	 ซึ่งยำเหล่ำนี้

สำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนขำยยำ	 ยำปลูกผมอื่นที่มีกำรโฆษณำ	 ไม่ว่ำจะเป็นยำรับประทำนหรือว่ำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทำท่ัวไปตำม
ท้องตลำด	ยังมีประเด็นในเรื่องประสิทธิภำพที่อำจยังไม่มีกำรวิจัยที่ชัดเจน	ส่วนมำกจะเป็นกำรแสดงประสิทธิภำพจำกกำรใช้งำน
ผลิตภัณฑ์มำกกว่ำ	เช่น	ใช้แล้วผมขึ้นจำกภำพถ่ำยเปรียบเทียบ	หรือในลักษณะบอกต่อกัน	

ยาปลูกผมแบบกินและแบบทาที่มีการโฆษณาทั่วไป
ช่วยได้จริงหรือไม่?

	 เนื่องจำกยังไม่มีข ้อมูลวิจัยท่ีชัดเจน	 จึงไม่
สำมำรถสรุปได้วำ่ยำปลูกผมแบบกินและแบบทำที่มีกำร
โฆษณำทั่วไปช่วยได้จริงหรือไม่	
	 ส่วนยำที่มีงำนวิจัยรองรับที่จ่ำยโดยแพทย์ใน
กำรรักษำโรคผมบำงแบบพันธุกรรม	 ข้อมูลจำกงำนวิจัย
พบว่ำได้ผลดีจนเป็นท่ีน่ำพอใจในเพศชำยถงึ	80%	ส�ำหรบั
คนไข้ทีไ่ด้รบักำรรกัษำ	ส่วนในเพศหญงิมำกกว่ำ	50%	ได้
รับผลดีจนเป็นที่น่ำพอใจ	ฉะนั้น	คนไข้จะมีควำมมั่นใจได้
มำกกว่ำหำกใช้ยำทีจ่่ำยโดยแพทย์ซึง่มงีำนวจิยัรองรบั	ซ่ึง
จะได้ผลแน่นอนในกำรช่วยเสริมหรือว่ำปลูกผม

สำมำรถรับชมคลิปสุขภำพ	
ยำปลูกผม	ขึ้นจริง	ดกด�ำ	จริงหรือมั่ว	ได้ที่

รักษาอย่างไรในทางการแพทย์ 

	 ในเพศชำยมียำรักษำผมร่วงแบบพันธุกรรม	อยู่	2	ชนิด	
คือ	ยำรับประทำนที่ชื่อว่ำ	ฟีแนสเตอร์ไรด์	 (Finasteride)	ส่วน
ยำทำจะมีชื่อว่ำ	ไมน็อกซิดิล	(Minoxidil)	ส่วนในเพศหญิงจะมี
รักษำเพียงชนิดเดียวเท่ำนั้น	 คือยำชนิดทำที่ชื่อว่ำ	 ไมน็อกซิดิล	
(Minoxidil)	ซึ่งกำรใช้ยำทั้งสองชนิดนี้จ�ำเป็นต้องใช้เวลำนำน	6	
เดือน	ถงึ	1	ปีขึน้ไป	จึงจะเหน็ผลดีขึน้เปลีย่นแปลงชดัเจน	เพรำะ
ฉะนั้นคนที่จะใช้ยำต้องใช้ยำให้สม�่ำเสมอและอดทนรอผลกำร
รักษำ	 ส่วนโรคผมร่วงเป็นหย่อม	 โรคน้ีจ�ำเป็นจะต้องได้รับกำร
ดูแลโดยแพทย์	เนือ่งจำกโรคนีเ้กดิจำกกำรทีม่ภูีมคิุม้กันมำท�ำร้ำย
รำกผม	ท�ำใหผ้มบรเิวณนั้นหลดุร่วงออกไป	แพทย์จ�ำเปน็จะต้อง
จ่ำยยำที่มีกำรกดกำรอักเสบ	เช่น	สเตียรอยด์	ซึ่งกำรใช้ยำกลุ่มนี้
ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงใกล้ชิดโดยแพทย์	

ผลิตภัณฑ์ปลอมอันตรายแค่ไหน?

 เรื่ องผลิตภัณฑ ์ปลอม	 ผู ้บ ริ โภคควรต ้อง
ระมดัระวงัเป็นอย่ำงยิง่	แม้ว่ำผลติภนัฑ์นัน้จะมเีลขที	่อย.	
ก�ำกับแล้วก็ตำม	 ก่อนใช้ต้องท�ำกำรตรวจเช็ค	 เพรำะ
ในปัจจุบันก็มีกำรปลอมเลขที่	 อย.	 กันอย่ำงแพร่หลำย	
นอกจำกผูบ้ริโภคต้องเสยีเงนิจำกกำรซือ้ผลติภณัฑ์ปลอม
เหล่ำนี้แล้ว	 ยังไม่สำมำรถทรำบได้เลยว่ำในผลิตภัณฑ์มี
สำรอะไรบ้ำง	อันตรำยหรือไม่	และจะส่งผลให้เกิดอำกำร
แพ้	หรือปัญหำทำงสุขภำพอื่น	ๆ 	ตำมมำได้หรือไม่	ดังนั้น	
หำกเลือกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มำใช้ก็จะถือเป็นควำมเสี่ยง
อย่ำงหนึ่ง	ซึ่งแพทย์ไม่แนะน�ำ

ปัจจัยการเลือกซื้อ

 ปัญหำหลักของโรคผมร่วงที่เรำพบได้บ่อยที่สุด	 คือ	
โรคผมบำงแบบพันธุกรรม	 โดยลักษณะของโรคในเพศชำยจะ
มีแนวผมด้ำนหน้ำร่นสูงขึ้นไป	 เถิกขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 และตรงกลำง
ศรีษะจะมผีมบำงลงเป็นเงำกลม	ๆ 	เหมอืนไข่ดำว	หำกเป็นมำกจะ
เหลือแค่แนวผมด้ำนข้ำงและด้ำนหลัง	 ส่วนในเพศหญิงลักษณะ
ผมบำงจะเร่ิมเด่นมำกบริเวณด้ำนบนศีรษะ	หลังจำกนั้นจะเริ่ม
บำงทีด้่ำนข้ำงศรีษะและลำมไปทัว่ศรีษะ	 ส่วนสำเหตขุองผมร่วง
อืน่	 ๆ	 จะพบได้น้อยกว่ำ	 เช่น	 โรคผมร่วงเป็นหย่อม	 ซึง่เป็นโรค
ผมร่วงท่ีเกิดจำกภูมิคุ้มกันตนเองท�ำให้เกิดกำรอักเสบบริเวณ
รำกผม	 ซ่ึงกำรรักษำจะใช้ยำลดกำรอักเสบเป็นหลัก	 ซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงจำกกำรรักษำโรคผมบำงแบบพันธุกรรม	 ทั้งนี้	
วธิทีีดี่ทีส่ดุคือควรพบแพทย์หรือผูเ้ชีย่วชำญ	 เพือ่ช่วยประเมนิว่ำ
เป็นโรคผมร่วงชนดิใด	เพรำะโรคผมร่วงบำงชนดิจ�ำเป็นจะต้องได้
รบักำรดูแลอย่ำงใกล้ชดิและเหมำะสมโดยแพทย์	นอกเหนอืจำกที่
เรำสำมำรถไปซ้ือยำใช้เอง

Believe It
or Not ? รศ.	นพ.พูลเกียรติ	สุชนวณิช

หน่วยโรคผิวหนัง	ภำควิชำอำยุรศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	มหำวิทยำลัยมหิดล



 งามเหลืองามยิ่งล�้า	 พระเอย	
งามพิสุทธิ์เกินเฉลย	 ฉัตรแก้ว
งามสรรพศาสตร์เปรียบเปรย	 ใดเล่า	
งามเทพรัตนเพริศแพร้ว	 แซ่ซร้องสดุดี

๑  พฤกษานานาพรรณ ในสวนขวัญรามาธิบดี

มากมายบรรดามี พระทรงปลูกเรารักษา

๒  ก้าวย่างฝ่าพระบาท พระหมายมาดมวลประชา

พระราชกรุณา พระเมตตาพสกนิกร

๓ ทุกเมล็ดทรงโปรยหว่าน แตกกิ่งก้านดอกเกสร

ห้อมล้อมหมู่ภมร สะพรั่งขจรงามผกา
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Relax
Corner รศ.	พญ.จริยำ		ไวศยำรัทธ์

ภำควิชำพยำธิวิทยำ
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล

๔ ปีบเสลาอินทนิล แคแสดแสนถวิลหา

แก้วขาวดาริกา กระทิงพญาสัตบรรณ

๕ ลีลาวดขีาวพวง เข็มหลวงโชยกลิ่นฝัน

ช้องนางเพ้อร�าพัน ผกากรองพุดชมพู

๖ กาหลงชงโคขนุน นุ่นบอบบางกิ่งก้านชู

เอื้องผึ้งประยงคพ์บู กันภัยมหิดลเฉลิมพระนาม

๗ ดาหลา แดงแก่ก�่า หิรัญญิการส์วยหว�าหวาม

ชมนาดขาวลายคราม ฤๅครั่นคร้ามกลีบล�าดวน

๘ ตะแบกสูงเสียดฟ้า ปาริชาตริะลึกหวน

สายหยุดเสน่หาครวญ ปันหยอีวลกลิ่นยวนใจ

๙ พุดซ้อนซ่อนน�้าบุษย ์ ขาวบริสุทธิ์สวยสดใส

พุดแสงอุษาใหม่ บุนนาคนางแย้มบานเช้า

๑๐ โคลงเคลงขี้นกน้อย รักอ่อนช้อยพ้อกันเกรา

รองเท้านารเีฉลา ม่วงเทพรัตนฉ์ลองเจ้าฟ้า

๑๑ พฤกษานานาพรรณ ในสวนขวัญแห่งรามาฯ

พระปลูกเรารักษา พร้อมใจภักดิ์รักษ์ดูแล
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	 เขำว่ำกันว่ำ	 “การให้”	 มีควำมสุขมำกกว่ำ	 “การรับ”	 กำรให้ไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะเทศกำลต่ำง	 ๆ	 แต่เรำสำมำรถที่จะ
ให้ได้ในทุก	 ๆ	 วัน	 “ความสุข”	 ท่ีได้บำงทียำกที่จะประเมินหรือตีเป็นรำคำ	 ..	 @Rama	 ฉบับส่งควำมสุขในเทศกำลปีใหม่
ปีน้ีจึงอยำกแบ่งปันเรื่องรำวดีดี	 ของ	 อ.	 นพ.ณรงค์ฤทธิ์	 ขันธทัต	 อำจำรย์แพทย์สำขำศัลยศำสตร์ทรวงอก	 ภำควิชำศัลยศำสตร์	
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	มหำวิทยำลัยมหิดล	มำไว้ในบทควำมนี้ด้วยค่ะ	

ณ	ค�่ำคืนหนึ่งต้นเดือนธันวำคม	ลมหนำวเริ่มพัดมำ	หลำยคนก�ำลังหลับในนิทรำอย่ำงมีควำมสุข

เวลา 01:30 น.	ผมสะดุ้งตื่นขึ้นกลำงค�่ำคืนนั้น	เนื่องจำกโทรศัพท์มือถือข้ำงศีรษะส่งเสียงที่ทุกคนไม่อยำกได้ยินกลำงดึก	
“อาจารย์คะ มีผู้บริจาคหัวใจ ที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้เห็นข้อมูลในไลน์หรือยังค่ะ น่าจะใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 1 ชั่วโมง”	เสียงของพยำบำลผู้ประสำนงำนโครงกำรปลูกถ่ำยอวัยวะดังขึ้นข้ำงหู	หลังจำกตั้งสติได้และอ่ำนข้อมูล
ผู้บริจำคที่ส่งมำ	 สิ่งที่เกิดขึ้นในควำมคิดแรกเลยคือผมไม่อยำกรับหัวใจรำยนี้เลย	 เนื่องจำกบ่ำยวันนั้นเองผมเพิ่งจะผ่ำนกำรตรวจ
คนไข้ที่แผนกผู้ป่วยนอกอันแสนเหน็ดเหนื่อยและยำวนำน	 เมื่อเวลำผ่ำนไปสักพัก	สติสัมปชัญญะของผมเริ่มกลับมำครบถ้วน	ผม
จึงยกหูโทรศัพท์	
“เราออกไปได้เร็วที่สุดกี่โมง” 
“พยาบาลห้องผ่าตัดขอเตรียมตัวประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ คงออกได้ประมาณตี 3” 
“งั้นฝากบอกทีมทุกคนด้วยว่าเราจะออกเดินทางตี 3 ถึงน่าจะประมาณตี 4 เห็นหัวใจประมาณตี 5 ถ้าหัวใจท�างานได้ดี
ค่อยเอาคนไข้ผู้รับบริจาคเข้าห้องผ่าตัด และช่วยติดต่อคนไข้ให้รีบมานอนโรงพยาบาลด้วย”

เวลา 03:00 น.	รถตู้ของโรงพยำบำลเริ่มเคลื่อนออกจำกโรงพยำบำล	ผ่ำนไปชั่วโมงนิด	ๆ	จึงถึงโรงพยำบำลปลำยทำง
“มาผ่าตัดรับหัวใจครับ”	เสียงพนักงำนขับรถพูดกับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของโรงพยำบำล	
“ประตู 4 ทางด้านนู้น”	พี่ยำมบอกทำงไปอย่ำงมั่นใจ
หลังจำกขับรถวนไปตำมประตู	1-2-3	สุดท้ำยเรำจึงวนกลับมำที่พี่ยำม	และนั่นก็คือประตู	4	.......

เวลา 05:00 น.	 ห้องผ่ำตัดและทีมดมยำพร้อมท่ีจะเริ่มกำรผ่ำตัดผู้บริจำคอวัยวะ	 ผมยกมือพนมข้ึนที่หน้ำอกและกล่ำวในใจ
อย่ำงที่ท�ำทุกครั้ง	
“ขอบคุณส�าหรับการท�าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อที่จะได้ต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไปนะครับ” 
“ลงมีด เปิดหน้าอก” 
เวลำผ่ำนไปไม่นำน	“หัวใจของผู้บริจาคท�างานได้ดี ส่งข่าวให้ทีมผ่าตัดผู้รับบริจาคด้วยว่า เอาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดได้”	ผมพูด
กับน้องพยำบำลร่วมทีม

เวลา 06:00 น.	หลงัจำกทมีผ่ำตดัในช่องท้องพร้อมแล้ว	ทมีผ่ำตดัในช่องอกและช่องท้องเริม่ท�ำกำรให้น�ำ้ยำรกัษำสภำพของอวยัวะ
พร้อมกัน

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์	
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	
มหำวิทยำลัยมหิดล
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“อาจารย์ไม่ไปหาอะไรกินที่ตลาดร่มหุบก่อนกลับเหรอคะ”	พี่พยำบำลดมยำที่หัวเตียงถำมผม
“เอ ตลาดร่มหุบมันอยู่ที่แม่กลอง สมุทรสงคราม ไม่ใช่หรือครับ”	ผมถำมกลับ
“ที่นี่สมุทรสงครามค่ะ” 
ผมอึง้ไปเลก็น้อยและเสยีดำยทีไ่ม่ได้ไปทกัทำยคณุลงุคณุป้ำของผมทีเ่คยท�ำงำนทีโ่รงพยำบำลนีแ้ละบ้ำนของท่ำนกอ็ยูใ่กล้	ๆ 	นีเ้อง	
ผมนึกว่ำที่นี่คือสมุทรสำคร	ควำมกังวลเล็ก	ๆ	เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ

เวลา 06:30 น. “ผมขออนุญาตรบกวนทีมของอาจารย์ช่วยปิดหน้าอกให้คนไข้ด้วยนะครับ”
“ได้เลยครับ”	ทีมผ่ำตัดในช่องท้องตอบกลับ
“เรามเีวลาไม่ถงึ 3 ชัว่โมงเพือ่น�าหวัใจกลบัไปให้ผูร้บับริจาค ตอนน้ีเช้าแล้ว รบกวนโทรหาทมีพยาบาลผูป้ระสานงานโครงการ
ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยติดต่อสภากาชาดเพ่ือขอต�ารวจช่วยน�าทางให้ด้วย ไม่รู้ว่าจะท�าได้หรือเปล่า”	 ผมให้น้องพยำบำลในทีม
ช่วยประสำนงำน
“บอกทีมทางโน้นด้วยว่าเราก�าลังจะออกเดินทาง ทีมแพทย์ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น่าจะเริ่มผ่าตัด
ผู้รับบริจาคแล้ว เมื่อเราไปถึงจะได้ไม่เสียเวลามาก”	ผมกล่ำวย�้ำพร้อมกับควำมกังวลที่มำกขึ้น

เวลา 07:30 น.	ณ	ด่ำนดำวคะนอง	ก่อนขึ้นทำงด่วนไปทำงสะพำนพระรำม	9	บรรดำรถทั้งเก่ำใหม่ใหญ่เล็กเต็มไปทั่วทั้งท้องถนน	
ผมสิ้นหวังเนื่องจำกผ่ำนมำ	1	ชั่วโมงแล้ว	ถ้ำหัวใจดวงนี้ไปไม่ทันเวลำ	ก็คงจะใช้เพื่อท�ำกำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยให้ผู้รับบริจำคไม่ได้	และ
รถตู้ที่พำพวกเรำกลับไปก็ไม่ขยับมำนำนแล้ว
“รถคันนี้จะไปโรงพยาบาลรามาธิบดี ใช่ไหมครับ”	เสียงของคุณต�ำรวจดังเข้ำมำพร้อมกับเสียงเคำะกระจก
“ใช่ครับ”	พนักงำนขับรถรีบตอบ
เสียงไซเร็นดังขึ้นท้ำยบ๊ิกไบค์ของพี่ต�ำรวจท้ังสองคัน	บิ๊กไบค์ขับไประหว่ำงเลนขวำสุดและเลนซ้ำยมือ	พี่ต�ำรวจขับบิ๊กไบค์ด้วย
มือเดียวและใช้อีกมือนึงโบกรถให้หลบ	รถตู้ของผมขับแทรกตำมหลังพี่ต�ำรวจไปด้วยควำมเร็ว
“ปัง”	 เสียงรถชนดังขึ้นประมำณ	 3	 ครั้ง	 คำดว่ำกระจกรถตู้คงไปกระแทกกับกระจกรถด้ำนข้ำง	 อย่ำงไรก็ตำมรถตู้ยังคงขับตำม
บิ๊กไบค์ต่อด้วยควำมยำกล�ำบำก	 ผมหันไปมองรถทำงด้ำนหลัง	 พบว่ำมีรถเปิดไฟกระพริบขับแทรกเลนตำมหลังมำจ�ำนวนหนึ่ง	
“ที่ขับตามมานี่รถต�ารวจใช่ไหม”	ผมถำมทีม	ไม่มีค�ำตอบที่เหมำะสม...........
หลังจำกขับผ่ำมำถึงทำงขึ้นสะพำนพระรำม	 9	 ซึ่งสูงชัน	 และแน่นอน	 เต็มไปด้วยรถทุกทิศทุกทำงจนไม่มีที่ให้แทรกผ่ำนได	้
ควำมสิ้นหวังเริ่มเข้ำมำในใจผม
“หวอ หวอ”	เสียงไซเรนของบิ๊กไบค์ดังเพิ่มขึ้นพร้อมกับจ�ำนวนต�ำรวจที่ขับบิ๊กไบค์ที่เข้ำมำช่วยกันมำกขึ้นเรื่อย	ๆ	ตำมระยะทำง
ที่ผ่ำนไป	ด้ำนหลังของพี่ต�ำรวจติดเสื้อกั๊กซึ่งเขียนว่ำ	“โครงการพระราชด�าริ”	น�้ำตำของผมไหลซึมมำเล็กน้อย	ด้วยควำมช�ำนำญ
ร่วมกบัจ�ำนวนบิก๊ไบค์ของต�ำรวจทีเ่พิม่ขึน้	เรำใช้เวลำไม่ถงึ	15	นำท	ีจนสำมำรถลงทีถ่นนอรุพุงษ์และเข้ำสูโ่รงพยำบำลรำมำธบิดไีด้

เวลา 8:00 น.	ผมเดินลงจำกรถตู้พร้อมขอบคุณพี่	ๆ	ต�ำรวจที่มำจอดรถและช่วยยกอุปกรณ์ผ่ำตัดลงจำกรถ	ผมเชื่อว่ำค�ำขอบคุณ
ของผมคงไม่พอกบัน�ำ้ใจของพวกพี	่ๆ 	ทกุคน	ผมต้องรบีไปผ่ำตดัปลกูถ่ำยหวัใจต่อให้เสร็จ	จงึฝำกทมีพยำบำลผูป้ระสำนงำนโครงกำร
ปลูกถ่ำยอวัยวะรับหน้ำไปก่อน

เวลา 11:00 น.	 กำรผ่ำตัดเสร็จสมบูรณ์	 ทั้งผู้รับบริจำคและหัวใจดวงใหม่ปลอดภัยดี	 แม้ผมจะเป็นหัวหน้ำทีมและส่วนหนึ่งของ
ควำมส�ำเร็จในคร้ังนี้	 แต่ท่ีจริงแล้วทุกคนมีส่วนช่วยกันในควำมส�ำเร็จในกำรช่วยเหลือต่อชีวิตให้คนไข้	 ทุก	 ๆ	 คนในทีม	 แม้แต่
ทุก	ๆ	คนบนท้องถนนยำมเช้ำอันโหดร้ำยของกรุงเทพมหำนคร	ที่ช่วยกันให้ทำงเพื่อให้หัวใจดวงนี้ไปสู่ที่หมำยได้เร็วที่สุด	พระเอก
ในงำนนี้ตัวจริงผมขอยกให้พี่	ๆ	ต�ำรวจจรำจรโครงกำรพระรำชด�ำริครับ	ขอขอบคุณจำกใจจริง

 การให้ที่ไม่สิ้นสุด ..	 ไม่จ�ำเป็นว่ำเรำต้องมีเงินจ�ำนวนมำกถึงจะให้ได้	 เรำเริ่มได้จำกเรื่องเล็ก	ๆ	รอบตัวเรำนะคะ	กำรให้
ทำงรถโรงพยำบำลก็ถือเป็นกำรให้อย่ำงหนึ่งที่เรำทุกคนสำมำรถท�ำได้	กำรช่วยเหลือเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เหล่ำนี้	น�ำมำสู่กำรช่วยเหลือ
อันแสนยิ่งใหญ่	ท�ำให้ช่วยต่อชีวิตคน	ๆ	นึงได้เลยทีเดียว	
	 ขอขอบคุณผู้บริจำคและครอบครัวผู้บริจำคท่ีท�ำบุญอันแสนยิ่งใหญ่นี้	 และขอขอบคุณ	 อ.	 นพ.ณรงค์ฤทธิ์	 และทีมงำน
ปลูกถ่ำยอวัยวะทุกท่ำนนะคะ	ในขณะที่พวกเรำก�ำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้ำน	ก็ยังมีคุณหมอ	คุณพยำบำล	คุณต�ำรวจและเจ้ำหน้ำที่อีก
หลำยชีวิตที่ต้องตื่นมำท�ำภำรกิจอันแสนจะหนักและส�ำคัญเช่นนี้	..	เชื่อได้เลยว่ำ	“ความสุข”	ที่ทุกคนได้รับไม่สำมำรถหำซื้อหรือ
ประเมินเป็นมูลค่ำได้	แต่มันเป็นควำมสุขทำงใจ	ที่คงท�ำให้	“อิ่มใจ”	ไปได้อีกนำน	
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        เทศกาลปีใหม่ ใกล้เข้ำมำแล้ว	 หลำยคนคงก�ำลังมองหำของขวัญเพื่อคน
พิเศษ	 หรือคนที่เรำเคำรพรัก	 แม้สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อ	 COVID-19	 ยังคงมีอยู่	 แต่ทว่ำ
กำรออกไปในที่ชุมนุมช่วงนี้ยังคงมีโอกำสเสี่ยงในกำรติดเชื้อ	 ท�ำให้หลำยคนก็ยังกังวลกับกำรออกมำจับจ่ำยซ้ือของในที่ที่มีคน
พลุกพล่ำน	กำรหำของขวัญอำจจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเทศกำลนี้	แต่กำร	save	ตัวเองก็คงส�ำคัญไม่แพ้กัน

								คงจะดีไม่น้อย	ถ้ำเรำหำของขวัญที่ถูกใจทั้งผู้รับและผู้ให้ได้โดยที่เรำไม่ต้องออกไปหำให้ยุ่งยำก	แถมปลอดภัยด้วย	ที่ส�ำคัญ
ของขวัญชิ้นนั้นจะเกิดข้ึนจำกฝีมือของเรำเอง	 แพรวจึงอยำกชวนทุก	 ๆ	 คนให้มำลองท�ำ	 บลูเบอร์รี่พำยโยเกิร์ตกันค่ะ	 ลักษณะ

บลูเบอร ์ ร่ีพายโยเกิร ์ต
ส่วนประกอบ

กำโนล่ำรสธรรมชำติ		 100		 กรัม

เนยจืด		 40		 กรัม

เจลำติน		 2	 แผ่น

น�้ำตำลทรำย		 2		 ช้อนโต๊ะ	
หรือสำรให้ควำมหวำน

น�้ำเปล่ำ		 2		 ช้อนโต๊ะ

ไข่แดงของไข่ไก่			 2		 ฟอง

โยเกิร์ตรสธรรมชำติ		 200		 กรัม

น�้ำมะนำว		 1+1/2		 ช้อนโต๊ะ

แยมบลูเบอรี่		 1		 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า
	 1.	 น�ำกำโนร่ำรสธรรมชำติมำบด
พอหยำบ	ใส่เนยละลำยผสมให้เข้ำกัน	กรุใส่
พิมพ์กดด้วยก้นแก้วให้เรียบ	น�ำเข้ำเตำอบไฟ	
120	องศำเซลเซยีส	ประมำณ	5-10	นำที	หรือ
จนกว่ำจะมีกล่ินหอม	 และสีกำโนล่ำเหลืองทอง	
น�ำออกจำกเตำอบพักให้เย็น	 (ถ้ำไม่มีเตำอบสำมำรถใช้ไมโครเวฟได้	 โดย
อบไฟแรงครั้งละ	1	นำที	ประมำณ	3-4	ครั้ง)

	 2.	เตรียมหม้อใส่	น�้ำ	และน�้ำตำล	ผสมให้เข้ำกัน	ขึ้นตั้งไฟต้มด้วย
ไฟอ่อนเคี่ยวจนเป็นน�้ำเชื่อม	ยกลงพักพออุ่น	ๆ	

	 3.	เตรียมชำมผสมตีไข่ด้วยตะกร้อมอื	จำกนัน้น�ำน�ำ้เชือ่มอุน่	ๆ 	ใน
ข้อ	2	มำหยอดใส่ทีละน้อย	ตีให้เข้ำกันเรื่อย	ๆ	จนน�้ำเชื่อมหมด	และไข่ขึ้น
ฟูเป็นสีนวล	ๆ	ใส่โยเกิร์ต	ตีให้เข้ำกัน

พิเศษของขนมตัวนี้	นอกจำกจะใช้วัตถุดิบไม่มำก	วิธีท�ำไม่ยำก	แถมยังดี
ต่อสุขภำพด้วยนะคะ	ถ้ำอยำกรู้ว่ำท�ำยังไงตำมมำเลยค่ะ
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	 4.	 บีบน�้ำมะนำวใส ่
ชำมอุ่นในไมโครเวฟ	 พอร้อน

ใส่เจลำติน	 คนให้ละลำย	 และ
เทใส่ส่วนผสมในข้อ	3

	5.	แบ่งส่วนผสมทีไ่ด้ออกเป็น	2	ส่วน	จำก
น้ันใส่แยมบลูเบอร์รีล่งไปผสมส่วนหนึง่	จนส่วนผสมมสีม่ีวง

	 6.	 น�ำส่วนผสมสีม่วงใส่ลงในพิมพ์ที่กรุกำโนร่ำไว้	
แช่เย็น	 พอเซทตัวน�ำออกมำเติมอีกช้ันด้วยส่วนผสมสีนวล
ที่แบ่งไว้	แช่เย็น	4-6	ชั่วโมง	พอเซทตัวดีแล้ว	ตกแต่งด้วย
ผลบลูเบอรี่สดก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ

	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นยังไงบ้ำงคะ	 กับของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ	 เรำ
สำมำรถจัดเป็นของขวัญด้วยกำรใส่กล่องสีสันสดใส	 ผูกโบว์
พร้อมกำร์ดอวยพรปีใหม่	เท่ำนี้เรำก็จะได้ขนมโฮมเมดที่เป็น
ฝีมือเรำเอง	 ท่ีส�ำคัญท�ำด้วยใจของคนให้	 และดีกับสุขภำพ
ของคนรับด้วยนะคะ	

	 	 	 	 	 	 	 	หวังว่ำขนมที่น�ำมำฝำกจะถูกใจทั้งคนให้และคนรับ
นะคะ	ส�ำหรับวันนี้คงต้องลำไปพร้อมกับค�ำว่ำ	

Happy New Year สวัสดีป ีใหม ่ 
แล้วพบกันใหม่ปีหน้ำนะคะ

Healthy
Eating แพรวพำชิม
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	 ปี	ๆ	หนึ่งช่ำงผ่ำนไปรวดเร็วนัก	

	 เมื่อถึงเดือนตุลำคมครำใด	 ฉันยัง
อดคิดถึงใครบำงคนไม่ได้	 และถึงแม้เวลำ
จะผ่ำนมำแล้วถึง	4	ปี	

 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙	 เป็นวัน
คล้ำยวนัสวรรคต	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล
อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	หรือในหลวงรัชกำลที่	๙	แห่งรำชวงศ์จักรี

	 และในระหว่ำงวันท่ี	 ๒๕–๒๙	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เป็นพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	เป็นพระรำชพิธีที่รัฐบำลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงควำมอำลัยเป็น
ครั้งสุดท้ำย	 ภำยหลังกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	
จัดขึ้น	ณ	พระเมรุมำศ	มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง	โดยวันที่	๒๖	ตุลำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นวันถวำยพระเพลิง

	 ในวันนั้นฉันได้มีโอกำสถวำยงำนท่ำนเป็นครั้งสุดท้ำยและยังคงจดจ�ำทุกรำยละเอียดได้ดี

เร่ืองเล่าจาก
เตน็ท์สนามหลวง

 “หมอๆ”	เสียงตะโกนดังมำจำกฟำกหนึ่ง	

 “ทหารเป็นลม !!!”	ฉันหันขวับตำมเสียงนั้นไปทันที	เรำมองตำมนิ้วที่ชี้ไปในรั้วของเขตพระเมรุมำศ

 “คุณหมอครับ เชิญทางนี้”	 เสียงทุ้มใหญ่ของทหำรนำยหนึ่งเรียกเบำ	 ๆ	 แต่ในเสียงนั้นกลับเต็มไปด้วยควำมรับผิดชอบ
ในชีวิตของทหำรอีกหลำยนำย

	 ทมีของเรำเตรยีมพร้อมอยูแ่ล้วในกำรปฐมพยำบำล	อำจำรย์แพทย์คว้ำกระเป๋ำกูชี้พและก้ำวเท้ำเดินไปอย่ำงรวดเรว็	รัว้ของ
เขตพระเมรุมำศถูกเลื่อนเปิดออกเพื่อให้พวกเรำได้เข้ำไป	

 “คุณหมอ รบกวนด้วยครับ”	ร่ำงผึ่งผำยของผู้บังคับบัญชำท่ำนนั้นท�ำควำมเคำรพแก่พวกเรำ	

Camera
Diary นันทิตำ	จุไรทัศนีย์
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	 ร่ำงก�ำย�ำของทหำรนำยหน่ึงถูกพยงุมำ	เรำให้เขำนอนรำบบน
ผ้ำยำงที่ปูเตรียมไว้	ผิวสีเข้มจัดตัดกับชุดสีส้ม	ควำมร้อนจำกร่ำงกำย
นั้นท�ำให้เรำต้องเร่งมือ

 “คล�าชีพจรไม่ได้ค่ะอาจารย์”	น้องพยำบำลรำยงำน	

 “ชีพจรเบามาก”	อำจำรย์บอกพลำงสบตำเรำ	

 “ขออนญุาตนะคะ”	ผูบ้งัคบับญัชำพยกัหน้ำ	ฉนัรีบใช้ผ้ำเยน็
ที่เตรียมมำเช็ดหน้ำ	ปลดกระดุมเสื้อและเช็ดตัวให้ทหำรนำยนั้น	

	 ควำมร้อนจำกร่ำงกำยแผ่ขยำยออกมำจนรู้สึกได้	ฉันเปลี่ยนผ้ำผืนใหม่แทนผืนเก่ำที่ไม่มีควำมเย็นหลงเหลืออยู่

 “ชีพจรไม่แรงขึ้นเลย”	อำจำรย์ส่ำยหน้ำ	พลำงสบตำเรำด้วยควำมหนักใจ	“มีมือเท้ำชำมั้ยครับ”

	 ใบหน้ำเกรยีมแดด	เตม็ไปด้วยเมด็เหงือ่ทีผ่ดุเตม็หน้ำ	ตำสองข้ำงยงัคงหลบัสนทิ	รมิฝีปำกซดีจนน่ำตกใจนัน้พยำยำมจะพดู
กับเรำ	แต่เกินควำมสำมำรถที่จะท�ำได้	เขำได้แต่พยักหน้ำให้เรำ	

 “นอนชันเข่าครับ เลือดจะไหลเวียนกลับหัวใจได้เร็วขึ้นนะ”	อำจำรย์แพทย์แนะน�ำ	เข่ำสองข้ำงค่อย	ๆ 	ชันขึ้นอย่ำงอ่อน
แรง	น้องพยำบำลช่วยประคองขำสองข้ำงนั้น	“ยกแขนสูง	ช่วยนวดมือจะท�ำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น”	

	 ฉนัจับมือน้ันขึน้มำ	ฝ่ำมอืทีห่ยำบกร้ำน	หลงัมอืทีเ่กรยีมแดดไม่แพ้ใบหน้ำ	แต่เลบ็กลบัซดีเหมอืนกบัรมิฝีปำกนัน้เลยทีเดยีว

 “คล�าชีพจรได้แล้วค่ะ แต่ยังเบามาก”	น้องพยำบำลรำยงำนเป็นระยะ

	 เรำยังคงให้กำรปฐมพยำบำลต่อไป

	 อำจำรย์แพทย์คล�ำชพีจรอกีครัง้	“เบามาก”	อำจำรย์แพทย์ส่ำยหน้ำ	“ผมว่าไม่ไหว เราต้องพาเขาไปเตน็ท์พยาบาลเพือ่
ดูแลต่อ”

	 ฉันยก	speakerphone	ของวิทยุสื่อสำรขึ้นมำเพื่อ	ว.	ขอเปลสนำม	แต่ทันใดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงฝ่ำมืออันหยำบกร้ำนจับที่
มืออีกข้ำง

 “พี่ครับ ผมขอ”	ฉันหยุดมือแล้วมองหน้ำเขำ	“อีกนิดเดียว”	ริมฝีปำกของนำยทหำรตรงหน้ำขยับเบำ	ๆ	“อีกแค่นิด
เดียว พิธีจะจบแล้ว ผมขอนะ.....”

	 พวกเรำสบตำกันด้วยควำมหนักใจ	“ผมว่าคุณอาจจะไม่ไหว ตอนนี้ชีพจรคุณเบามาก ผมคิดว่าเราจะต้องดูแลคุณต่อ
จนกว่าอาการจะดีขึ้นกว่านี้” 

	 นำยทหำรส่ำยหน้ำ	“นะครับ อีกนิดเดียวนะพี่ ครั้งสุดท้ายแล้ว ผมขอนะครับ ขอผมกลับไป…..” 
เสียงวิงวอนนั้นท�ำให้เรำหนักใจอย่ำงมำก	 พิธีนี้ส�ำคัญมำกขนำดไหนพวกเรำรู้ดี	 คร้ังหนึ่งในชีวิตท่ีเรำจะมีโอกำสถวำยงำนท่ำน	
มันเป็นโอกำสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตนี้

	 ฉนัเงยหน้ำมองพระเมรมุำศ	สทีองของพระเมรมุาศตัดกบัสีฟ้าสดของท้องฟ้า ความสวยงามนัน้มาก
พอ ๆ กับความโศกเศร้าของประชาชนหลายสิบล้านคน

 ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเพียงก้อนดินก้อนหนึ่งเท่าน้ันในท่ีแห่งน้ี เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเมรุมาศ
อันยิ่งใหญ่และสง่างาม แต่ฉันก็เป็นก้อนดินในผืนแผ่นดินของประเทศไทย เป็นดินของพ่อที่จะช่วย
ให้ต้นไม้ต่าง ๆ เจริญเติบโต และช่วยพยุงรากเหง้าของความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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	ทุกคนเข้ำใจควำมรู้สึกของทหำรนำยนี้เป็นอย่ำงดี	และเรำต้องช่วย
ให้ควำมตั้งใจของเขำส�ำเร็จให้ได้

 “ถ้าตอนนีอ้มลกูอมได้มัย้”	อำจำรย์แพทย์เกรงว่ำตอนหมดสตอิำจ
จะมีกำรส�ำลัก

 “ได้ครับ”	ริมฝีปำกแห้งผำกขยับให้ฉันเอำลูกอมใส่ปำก	

 “ค่อย ๆ กลืนน�้าลายนะครับ ถ้าได้น�้าตาลอาการอาจจะดีขึ้น” 

	 ๒-๓	 นำทีผ่ำนไป	 ทหำรหนุ่มท่ีนอนแน่น่ิงตรงหน้ำพวกเรำนำนนับสิบนำทีค่อย	 ๆ	 กระพริบตำและลืมตำขึ้นช้ำ	 ๆ	
แสงแดดจ้ำจำกพระอำทิตย์ตกกระทบลงที่ดวงตำสีน�้ำตำลเข้มคู่นั้น

 “รู้สึกยังไงบ้าง” 

 “ดีขึ้นแล้วครับ”	ร่ำงนั้นค่อย	ๆ	ขยับตัวจะลุกนั่ง	พวกเรำช่วยกันประคองเขำขึ้นมำ

 “ผมขออนุญาตกลับไปประจ�าที่นะครับ”	เสียงนั้นแข็งขันจนเรำรู้สึกได้ถึงควำมตั้งใจที่เต็มเปี่ยม

	 เรำสบตำกัน	อำจำรย์แพทย์พยักหน้ำเป็นสัญญำณว่ำให้กลับไปได้

	 นำยทหำรหนุ่มติดกระดุม	รีบแต่งตัวให้เรียบร้อย	พวกเรำประคองให้เขำยืนขึ้น	แล้วผู้บังคับบัญชำก็มำรับตัวไปประจ�ำที่
ยังต�ำแหน่งเดิม

 หมดหน้าที่ของพวกเราแล้ว

	 เรำก้ำวออกจำกเขตรั้วของพระเมรุมำศ	ลงบันได	๓-๔	ขั้น	และหันไปมองทหำรนำยนั้นอีกครั้ง

 “อาจารย์คิดว่าเค้าจะไหวมั้ยคะ”	ฉันเป็นห่วงว่ำทหำรนำยนั้นอำจจะเป็นลมอีกครั้ง

 “ก็มีโอกาสนะ น�้าตาลในลูกอมอาจไม่ได้ช่วยอะไรมาก”	 นำยแพทย์หนุ่มยิ้ม	“แต่ผมว่าใจเค้าไหวเกินร้อย 
ถ้าเปน็อะไรพวกเราก็พร้อมที่จะดูแลพวกเค้าตลอดเวลา .....”

 พวกเรากลับไปประจ�าที่ ณ ต�าแหน่งเดิมเช่นกัน พระเมรุมาศสีทองอร่ามสะท้อนแสงแดด
ระยิบระยับจับตาเกินกว่าจะเอ่ยค�าว่างดงาม แต่เป็นความสมพระเกียรติกับพระมหากรุณาธิคุณที่
ท่านทรงประทานให้แก่พวกเราตลอดมา

 “หมอๆ”	เรำหันไปตำมเสียงเรียกอีกครั้งหนึ่ง

 “ทางนี้มีคนเป็นลม !!”

 เราคว้ากระเป๋าแล้วก้าวเดินออกไปอีกครั้งพร้อมกัน

	 เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	@RAMA	 ขอน้อมส�ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นอันหำที่สุดมิได้	จะขอน�ำหลักค�ำสอนมำใช้ใน
กำรด�ำเนินชีวิตและขอเดินตำมรอยเท้ำของพ่อตลอดไป
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	 ยำต้ำนไวรัสเอชไอวี	 เป็นหัวใจส�ำคัญในกำรรักษำโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปัจจุบัน	 แพทย์จะพิจำรณำให้ผู้ป่วย
เริม่ยำโดยเรว็ทีส่ดุ	เพือ่ป้องกนักำรด�ำเนนิไปของโรคและป้องกนักำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสัไปสูผู่อ่ื้น	ผูป่้วยจะได้รบัยำต้ำน
ไวรัสเอชไอวอีย่ำงน้อย	3	ชนิด	รบัประทำนยำตรงเวลำทกุวนัอย่ำงต่อเนือ่งไปตลอดชวีติ	เพือ่ยบัยัง้กำรแบ่งตวัเพิม่จ�ำนวนของ
ไวรสั	ไม่ให้ก่อให้เกิดอำกำรแสดงของโรคเอดส์ตำมมำ	กรณทีีผู่ป่้วยเกดิผลข้ำงเคยีงหรอืสงสยัแพ้ยำ	ควรรบีกลบัมำพบแพทย์	
ไม่ควรหยดุยำหรอืปรบัขนำดยำเองเดด็ขำด	อย่ำงไรกต็ำม	ยำต้ำนไวรสัสตูรทีใ่ช้ในปัจจบุนัมผีลข้ำงเคยีงลดลงกว่ำแต่ก่อนมำก	
โดยแพทย์จะติดตำมเฝ้ำระวังกำรเกิดผลข้ำงเคียง	ปรับสูตรยำให้เหมำะสมกับสภำวะโรคร่วมของผู้ป่วย	จึงมีควำมจ�ำเป็นที่
ผู้ป่วยจะต้องมำพบแพทย์ตำมนัดเพื่อให้สำมำรถใช้ยำได้อย่ำงปลอดภัยในระยะยำว

ส�ำหรับกำรใช้ยำเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อนั้น	มีกำรใช้ใน	2	ลักษณะ	ดังนี้

	 1.	 กำรใช้ยำเพื่อป้องกันก่อนกำรสัมผัสโรค	 (pre-exposure	
prophylaxis;	PrEP)	จะพิจำรณำใช้ยำเฉพำะในผู้ที่แพทย์ประเมินแล้วว่ำ

มคีวำมเสีย่งสงูต่อกำรติดเชือ้เอชไอว	ีผูป่้วยจะรบัประทำนยำ	
1	 ชนิด	 ติดต่อกันทุกวันตลอดช่วงท่ียังมีควำมเสี่ยงอยู	่
กำรใช้ยำในลักษณะนี้จะต้องอยู่ในควำมดูแลของ
แพทย์เท่ำนั้น	 เนื่องจำกผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับ
กำรตรวจเลือดก่อนเร่ิมยำ	 อีกทั้งต้องติดตำมควำม
ปลอดภัยขณะใช้ยำอีกด้วย

	 2.	 กำรใช้ยำเพ่ือป้องกันหลังสัมผัสโรค	 (post-expo-
sure	 prophylaxis;	 PEP)	 ผู้ท่ีมีควำมเส่ียงจำกกำรสัมผัสโรค	 เช่น	

มีเพศสัมพันธ์	 หรือสัมผัสสำรคัดหลั่งจำกผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่ำติดเชื้อ
เอชไอว	ีควรรบีมำพบแพทย์เพือ่รับยำต้ำนไวรสัเอชไอว	ี3	ชนดิ	รบัประทำน
ต่อเนือ่ง	28	วนั	โดยควรเร่ิมยำโดยเร็วเพ่ือประสิทธภิำพในกำรป้องกันสงูสุด	

Rama
RDU ภก.ภิฏฐำ	สุรพัฒน์	

งำนเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ำยเภสัชกรรม
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
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Giving
and Sharing มูลนิธิรำมำธิบดีฯ





 Happy New Year! Bonne Année!	สวัสดีปีใหม่ค่ะ	ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน	

	 ท่ำนผู ้อ ่ำนเคยสงสัยกันมั้ยคะว่ำ	 โลกออกจะกว้ำงใหญ่	 มีหลำยประเทศ	 หลำกวัฒนธรรม	 แต่ละแหล่งก็มี
กำรนบัวนัข้ึนปีใหม่เฉพำะท้องท่ีต่ำง	ๆ 	กนัไป	อย่ำงไทยเรำก็นบัว่ำวนัสงกรำนต์เป็นปีใหม่ของไทย	ในขณะทีจ่นีกจ็ะมเีทศกำลตรษุจนี	
แต่ท�ำไมเรำถึงร่วมฉลองปีใหม่สำกลด้วยกันในวันที่	1	มกรำคม?	มำ	ๆ	วันนี้	ฟุตฟิตฟอไฟกับรำมำฯ	จะเล่ำให้ฟังค่ะ

	 เริม่แรกสดุ	เรำต้องย้อนอดตีกลบัไปถงึยคุสมยัของชำวบำบโิลน	(Babylon/ˌbæbɪˈloʊniə/)	เมือ่	4,000	กว่ำปีทีแ่ล้วค่ะ	ชำว
บำบิโลนได้คิดค้นกำรใช้ปฏิทินขึ้นโดยค�ำนวณจำกกำรเคลื่อนที่วงรอบของดวงจันทร์เป็นหลักในกำรนับ	เรียกว่ำ	“จันทรคติ” (Lu-
nar calendar/ ̍ luːnə(r)ˈkælɪndə(r) )	เมื่อครบ	12	เดือน	ก็ก�ำหนดให้เป็น	1	ปี	ต่อมำเพื่อให้เกิดควำมพอดีระหว่ำงกำรนับปีตำม
ปฏิทินกับปีตำมฤดูกำล	จึงได้เพิ่มเดือนเข้ำไปอีก	1	เดือน	เป็น	13	เดือนในทุก	ๆ	4	ปี	
 
	 ครัน้เมือ่อำรยธรรมในยคุต่อมำอย่ำง	อยีปิต์	กรีก	และโรมนั	รุ่งเรืองข้ึนตำมล�ำดับ	กม็กีำรน�ำปฏทิินของชำวบำบโิลนปรบัปรงุ
โฉมมำเรื่อย	 ๆ	 จนกระท่ังเมื่อประมำณ	 45	 ปี	 ก่อนคริสตกำล	 ในสมัยของจักรพรรดิ	 จูเลียส	 ซีซำร์	 (Julius Caesar/ˌdʒuːliəs 
ˈsiːzə(r))	ได้มีกำรน�ำควำมคิดและหลักควำมเชื่อเรื่อง	“จักรรำศี” (Zodiac/ ˈzəʊdiæk)	ตำมหลัก	“สุริยคติ” (Solar Calendar/ 
ˌsəʊlə ˈkælɪndə(r))	ของอียิปต์มำผสมผสำนกับจันทรคติในแบบเดิม	ท�ำให้ในหนึ่งปีมี	365	วัน	จึงก�ำเนิดเป็น	“ปฏิทินจูเลียน” 
(Julian calendar/ˌdʒuːliən ˈkælɪndə(r))	ซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันมำก	โดยทุก	ๆ	4	ปี	จะให้เติมวันในเดือนที่มี	28	วัน	เพิ่มอีก	
1	วัน	เป็น	29	วัน	คือ	เดือนกุมภำพันธ์	โดยปฏิทินเวอร์ชั่นนี้มีกำรก�ำหนดให้วันที่	1	มกรำคมเป็นวันแรกของปี	ตำมที่เรียกเดือน
มกรำคมในภำษำองักฤษว่ำ	January (‘dʒænjuəri) อนัมทีีม่ำจำก	“เจนัส” (Janus/ˈdʒeɪnəs) เทพเจ้ำองค์หนึง่ในศำสนำโรมันยคุ
โบรำณทีเ่ชือ่กนัว่ำ	เป็นผูเ้ฝ้ำประตทูำงเข้ำประตสููส่รวงสวรรค์	คุม้ครองกำรเริม่ต้น	กำรผันแปร	และกำลเวลำ	โดยชำวโรมันจะจดัให้
มีกำรบูชำเทพเจนัสองค์ดังกล่ำว	และมีประเพณีมอบของขวัญแก่กัน	ในวันแรกของเดือนมกรำคม	เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตที่จะเริ่ม
ขึ้นในปีใหม่นั่นเอง	
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	 โดยในเวลำต่อมำ	 ทำงฟำกยุโรปที่ยึดเอำปฏิทินจูเลียนมำใช้ตลอด	 ก็มีกำร
ปรับเปลีย่นวนัเวลำต่ำง	ๆ 	ภำยในปฏทินิให้เหมำะสมมำกขึน้ในยคุของพระสันตะปำปำ
เกรกอรี่ที่	 13	 (Pope Gregory XIII /pəʊp ˈɡreɡəri ˌfɪfˈtiːn/)	 ปฏิทินแบบใหม่นี้
จึงเรียกว่ำ	ปฏิทินเกรกอเรี่ยน (Gregorian calendar/ /ɡrɪˌɡɔːriən ˈkælɪndə(r)/) 
ตำมชื่อพระสันตะปำปำ	เกรกอรี่	ส่งผลให้ประเทศต่ำง	ๆ	ในยุโรปปรับเปลี่ยนมำใช้ปฏิทิน
เกรกอเรี่ยนตำม	และในที่สุด	ด้วยกำรขยำยอำณำนิคมและอิทธิพลของชำวยุโรปไปยังดินแดน
ต่ำง	ๆ	ทั่วโลกมำยังฝั่งทวีปเอเชีย	รวมถึงประเทศไทย	ปฏิทินเกรกอเรี่ยนก็กลำยเป็นปฏิทินสำกลของ
โลกยุคปัจจุบันนั่นเอง	

	 ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น	แรกเริ่มเดิมทีเรำถือเอำวันแรม	1	ค�่ำ	เดือนอ้ำย	ตรงกับ	1	มกรำคม	เป็นวันขึ้นปีใหม่	ตำมคติ
ทำงพุทธศำสนำ	ที่ถือช่วงฤดูหนำวเป็นกำรเริ่มต้นของปี	ต่อมำสมัยรัชกำลที่	5	ได้น�ำเอำคติพรำหมณ์ฮินดูที่เข้ำมำพร้อมกับศำสนำ
จำกประเทศอินเดีย	ที่ถือเอำวันขึ้น	1	ค�่ำ	เดือน	5	(เดือนเมษำยน)	หรือ	วันมหำสงกรำนต์	ทำงจันทรคติ	ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนรอบปี
นักษัตรให้เป็นวันขึ้นปีใหม่	ต่อมำทำงรำชกำรนิยมใช้สุริยคติ	จึ่งได้ถือวันที่	1	เมษำยน	เป็นวันขึ้นต้นปีมำตั้งแต่พุทธศักรำช	2432	
จนถึงสมัยที่	จอมพล	ป.	พิบูลสงครำม	เป็นนำยกรัฐมนตรี	ต้องกำรให้ประเทศไทยมีควำมเป็นสำกลเหมือนอำรยประเทศ	จึงได้ออก
พระรำชบัญญัติ	ปีปฏิทินพุทธศักรำช	2483	ประกำศให้ยึดวันปีใหม่ในวันที่	1	มกรำคม	นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ

	 2020	 อำจเรียกได้ว่ำ	 เป็นปีที่หนักหน่วงในทุก	 ๆ	 ด้ำน	 แต่เชื่อว่ำด้วยสติปัญญำและควำมพยำยำมของพวกเรำ	 เช่ือว่ำ	
อุปสรรคใด	ๆ 	จะต้องผ่ำนไปได้ด้วยดี	แล้วปีหน้ำ	เรำจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง	ด้วยควำมหวังและควำม	สุขสดชื่นตลอดปีแน่นอน
ค่ะ!	มำเป็นก�ำลังใจให้กันและกันนะคะ	Happy	New	Year	อีกครั้งค่ะ	♥ 
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