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 สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ

	 ในปี	พ.ศ.	2564	นี้	เรายังคงเผชิญสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ	COVID-19	กันอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง	แม้ว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ก็ตาม	 แต่การเฝ้าระวังและการคัดกรองโรค	 ก็ยังคงเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ
การควบคุมการแพร่ระบาด

	 ความเปลีย่นแปลงส�าคญัทีเ่กดิขึน้ขณะนี	้คอืมกีารผลติวคัซนีป้องกนั	COVID-19	ออกมาได้ส�าเรจ็	โดยกลุม่วคัซนี
ที่คิดค้นจนประสบความส�าเร็จและได้รับการอนุมัติใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	มีอยู่ด้วยกัน	4	กลุ่ม	ได้แก่		

	 กลุ่มแรกคือ	 mRNA Vaccine	 ซึ่งยังไม่ได้ท�าการขึ้นทะเบียนน�าเข้ามาใช้ในประเทศไทย	 กลุ่มที่สองคือ	
Adenoviral Vector	เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น	ที่สามารถผลิตได้ครั้งละจ�านวนมาก	สามารถผลิตได้ในประเทศไทย	กลุ่ม
ที่สามคือ	Protein based	 ที่สามารถผลิตวัคซีนได้ในจ�านวนมากและรวดเร็ว	 และกลุ่มที่ส่ีคือ	 Inactivated Virus 
ที่ผลิตจากเชื้อไวรัส	COVID-19	ที่ตายแล้ว	เป็นเทคนิควิธีที่ใช้กันอยู่ในอดีต	

	 ในประเทศไทยเอง	 เดือนท่ีผ่านมาเราได้รับวัคซีน	 COVID-19	 มาแล้วจากสองบริษัท	 โดยเป็นทั้งวัคซีน	
Inactivated Virus	และ	Adenoviral Vector	ซึง่ผลจากการได้รับวคัซีน	เชือ่ว่าจะท�าให้การควบคมุโรคท�าได้ดีขึน้มาก	

	 ท่านผู้อ่านครับ	 ส�าหรับสถานการณ์เรื่อง	 COVID-19	 ถึงแม้จะมีวัคซีนออกมาใช้แล้ว	 แต่มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดท่ีเราท�ากันมาโดยตลอด	 ก็ยังเป็นสิ่งส�าคัญ	 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย	 ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าสบู่
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์	รวมทั้งการกินร้อน	ช้อนตัวเอง	เหล่านี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะติดตัวเป็นนิสัยที่ดีเพื่อ
การป้องกันโรคและแพร่กระจายของเชื้อได้ดีต่อไปครับ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



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

 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน 

	 นิตยสาร	@Rama	ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับลมร้อนของเดือนมีนาคมแล้ว	นอกจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากเย็น
มาสู่ร้อน	เรายังคงเผชิญกับปริมาณฝุ่น	PM	2.5	ที่มีค่าสูงจนน่าเป็นห่วงในเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ	การระบาด
ที่มีมาเป็นระลอก	ๆ	ของ	COVID-19	ในบางพื้นที่	อย่างไรก็ตาม	เราได้รับข่าวดีของวัคซีนป้องกัน COVID-19	ที่มาถึง
ประเทศไทยในช่วงนี้	 ชนิดของวัคซีนที่ได้รับมาเป็นหัวข้อท่ีสนใจกันมาก	 มีท้ังวัคซีนท่ีผลิตจากเชื้อตายและจากเชื้อเป็น
ฉบับนี้เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทั้งสองชนิดมาฝากในคอลัมน์ Health Station	และในคอลัมน์ Rama RDU 

	 นอกจากนีย้งัม	ี7 ความเชือ่เกีย่วกบั COVID-19	ทีค่ณุอาจยงัไม่รู้ว่าจริงหรือไม่	ในคอลัมน์	Believe it or not? 
ต่อเนือ่งด้วยเรือ่งราวของ	“วคัซนี”	ทีม่าและความรูข้องวคัซีนว่าผลติขึน้ได้อย่างไรในคอลมัน์ฟตุฟิตฟอไฟกับรามาฯ เรายงั
มเีมนอูาหารคลายร้อนทัง้อร่อยและได้ประโยชน์มาฝากกนั	นัน่คอืเมนูเต้าฮวยมะม่วงนมสดสตูร Low calorie	ในคอลัมน์ 
Healthy Eating	ค่ะ	หน้าร้อนแบบนีห้ากเป็นปีก่อนหน้าคงจะนกึถงึเทศกาลสงกรานต์	ช่วง	COVID-19	แบบนี	้แม้ว่าเรา
จะยังเล่นน�้าหรือรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ไม่ได้เหมือนทุกปี	แต่เราสามารถฝากความนึกถึงให้กันได้นะคะ	อ่านเรื่องราวเทศกาล
สงกรานต์ได้ในคอลมัน์ Camera Diary	ค่ะ	เรือ่งเล่าในฉบบันีเ้รามเีรือ่งเล่าจากเหล่านกัรบเสือ้กาวน์	มาให้อ่านสถานการณ์
ในเหตกุารณ์จรงิเมือ่ต้องออกปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วง	COVID-19	ระบาด	อ่านเร่ืองการเตรียมตัว	ความต้ังใจและความเสยีสละ
ในการลงพื้นที่ได้ในคอลัมน์ Behind The Scene	ค่ะ	ส�าหรับ Easy Living	ฉบับนี้	รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	เขียนถึง
การปรับวิธีคิด	Mindset	ที่จะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางบวก	เรามีคอลัมน์น้องใหม่ชวนให้หันมาออกก�าลังกายกันคือ	
Rama Exercise	ซึ่งเริ่มตอนแรกด้วยการ	Warm Up ส่วนขาก่อนออกก�าลังกาย	มีวิธีการอย่างไรบ้าง	 เชิญชวนท่าน
ผู้อ่านติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

	 ท้ายนี้	 แม้ว่าสถานการณ์ของ	 COVID-19	 จะค่อย	 ๆ	 ดีขึ้นตามล�าดับ	 และเราเร่ิมมีวัคซีนฉีดเพ่ือป้องกันแล้ว	
แต่ก็ยังต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเป็นดีที่สุดกันด้วยนะคะ	ด้วยความห่วงใยจากใจบรรณาธิการค่ะ

	 พบกันฉบับหน้าค่ะ

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
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มาท�าขนมหน้าร้อน	Low	calorie	กันเถอะ

Camera Diary  18  
สวัสดีสงกรานต์

Rama RDU  22
ประสิทธิภาพวัคซีน	COVID-19	ที่มีใช้ในขณะนี้

Rama Excercise  23
ท่า	Warm	Up	ส่วนขา

Giving and Sharing 24
สร้างโอกาสการรักษา	สร้างบุคลากรการแพทย์	

Vocab with Rama 26         
สิ่งเล็ก	ๆ	ที่เรียกว่าวัคซีน

ติดตามชม VDO ก้าวสู่หมอรามาฯ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ >>>
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	 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	2019	หรือ	วัคซีน	COVID-19	นั้น	คาดการณ์กันว่าจะเป็นการท�าให้
การระบาดใหญ่สงบลง	โดยมีบริษัทยาท�าการผลิตวัคซีนจากหลายแห่งทั่วโลกออกมาใช้ได้ส�าเร็จ	ขณะนี้มีวัคซีนมากกว่า	40	ชนิด
ที่อยู่ในระหว่างการทดลองในมนุษย์	และมากกว่า	150	ชนิดที่อยู่ในขั้นทดลองในห้องปฏิบัติการหรือทดลองในสัตว์	 โดยสามารถ
ติดตามความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก	 จ�านวนเข็มของการรับวัคซีนจะขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ได้รับ	 วัคซีนที่ผลิต
ในขณะนี้บางชนิดจะให้ฉีดเพียงครั้งเดียว	แต่ส่วนมากจะให้ฉีด	2	ครั้ง	โดยครั้งที่สองจะก�าหนดไว้ประมาณ	3-4	สัปดาห์หลังจาก
ได้รับวัคซีนครั้งแรก	 การฉีดวัคซีนจะท�าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายสูงเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดโรค	 หรือถ้าเกิดโรคก็จะไม่รุนแรงเท่า
ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน
 วัคซีนป้องกัน COVID-19 มีหลายชนิด ได้แก่
 1. วัคซีนชนิดเชื้อเป็น แต่อ่อนฤทธิ์ (live-attenuated vaccine) เป็นการใช้เชื้อที่ปรับแต่งพันธุกรรมให้มีฤทธิ์อ่อนลง
ที่ท�าให้เกิดภูมิคุ้มกันได้	แต่ไม่สามารถท�าให้เกิด	COVID-19	ได้	เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาทั้งการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	และให้วัคซีนผ่าน
ทางจมูกเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อบุต่าง	ๆ	
 2. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated or killed vaccine) เป็นการผลิตโดยการเพาะเซลล์ไวรัสแล้วน�าสารเคมีมา
ท�าให้เชื้อตาย	ภูมิคุ้มกันจะท�าลายทั้งโปรตีนหนาม	(spike	protein)	และส่วนอื่น	ๆ	ของไวรัส	
ส่วนมากมักฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ขณะนี้มีการพัฒนาในจีน	อินเดีย	และคาซัคสถาน	ซึ่งเป็นวัคซีนที่
มีความปลอดภัย
 3. วัคซีนแบบใช้พาหะของไวรัสอื่น (viral vector vaccine)	 เป็นการใช้ไวรัสที่
ก่อให้เกิดโรคอื่น	ๆ	มาเป็นพาหะ	 (vector)	 โดยการน�าสารพันธุกรรมที่ตัดต่อเอาเฉพาะส่วนที่
จะถอดรหัสเป็นหนาม	(spike)	ของไวรัสซาร์สโควี-2	เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์	เมื่อร่างกายสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัขึน้มา	ท�าให้ร่างกายสามารถใช้ภูมคิุม้กันท่ีร่างกายจดจ�าเอาไว้จากวคัซนีมาท�าลายไวรสั
ที่เข้ามาสู่ร่างกายได้	
 4. วัคซีนที่ฉีดสารพันธุกรรม	ได้แก่
	 	 4.1.	ดเีอน็เอ	วคัซนี	(DNA	vaccine)	คอืวคัซีนท่ีมสีารพันธกุรรมหลักนวิเคลียส
ของเซลล์	(nucleus)	สามารถผลติได้ง่ายและได้ปรมิาณมากโดยใช้แบคทเีรียบางชนดิ	เช่น	อคีอไล	
(E.	coli)	แต่อาจมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ไม่ค่อยสูงได้
	 	 4.2.	เอ็มอาร์เอ็นเอ	วัคซีน	(mRNA	vaccine)	ซึ่งย่อมาจากค�าว่า	messenger	RNA	เป็นอาร์เอ็นเอ	ที่ได้จากการ
ถอดรหัสของยีน	 (gene)	 ส�าหรับสังเคราะห์เป็นโปรตีนต่าง	 ๆ	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวกลางส�าคัญในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลพันธุกรรม	
โดยตัวมันเองอยู่นอกนิวเคลียสของเซลล์	(nucleus)	ท�าให้วัคซีนไม่มีผลกับดีเอ็นเอท�าให้ผลิตได้ง่ายในห้องปฏิบัติการ	
 5. วัคซีนท่ีผลิตจากการตัดต่อโปรตีน (recombinant protein vaccine)	 เป็นการรวมโปรตีนที่ผลิตออก
มาจากสารพันธุกรรมของไวรัส	 ซึ่งมีหลายแบบที่ขณะน้ีก�าลังพัฒนา	 ได้แก่	 กลุ่มที่เน้นที่โปรตีนหนามเป็นหลัก	 หรือ	 ใช้อนุพันธ์
โครงสร้างที่เหมือนไวรัส	

วัคซีนป้องกัน
COVID-19
ความหวังในยุคนี้
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ส�าหรับวัคซีนที่มีในประเทศไทยขณะนี้คือ 
 1. ซีโนแวค (Sinovac)	 มีการศึกษาในประเทศบราซิลว่า	 มี
ประสิทธิภาพประมาณ	 50.4%	 ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในประเทศไทย	
 2. อ๊อกฟอร์ด แอสตร้าเซเนก้า (Oxford/AstraZeneca 
COVID-19 vaccine)	 หรือเรียกว่า	 AZD1222	 มีประสิทธิภาพ	 63.9%	
ต่อการติดเช้ือ	 COVID-19	 ที่มีอาการ	 โดยมีการศึกษาพบว่าการให้ระยะ
เวลาระหว่างเข็มแรกและเข็มท่ีสองห่างกัน	 8-12	 สัปดาห์จะยิ่งท�าให้วัคซีน
ประสิทธิภาพดีขึ้น	 โดยความเสี่ยงในการหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ทราบชัดเจน	
ให้พิจารณาว่าวัคซีนน้ันมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่	
เช่น	 บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องดูแลผู้ป่วย	 COVID-19	 ที่ต้ังครรภ์อาจมี
ประโยชน์ในการป้องกันมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิด	เป็นต้น	

	 โดยวัคซีนโมเดอน่า	ท�าการศึกษาในคนขาว	79%	คนเอเชีย	5%	ในจ�านวนนี้มี	25%	ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์	และ	
22%	มีโรคประจ�าตัวที่เพิ่มความเสี่ยง	ได้แก่	โรคปอด	โรคหัวใจ	เบาหวาน	โรคตับ	ภาวะอ้วน	และโรคติดเชื้อเอชไอวี
	 วัคซีนไฟเซอร์	ไบโอเอ็นเท็ค	ท�าการศึกษาในคนขาว	82%	คนเอเชีย	4%	ในจ�านวนนี้มี	51%	22%	มีโรคประจ�าตัวที่เพิ่ม
ความเสี่ยง	ได้แก่	โรคปอด	เบาหวาน	ภาวะอ้วน	
	 ส่วนวัคซีนจอห์นสัน	แอนด์จอห์นสัน	แจนเซ่น	ท�าการศึกษาในคนขาว	59%	คนเอเชีย	3%	โดยมีจ�านวนเพียง	1	ใน	3	ที่
ท�าในผู้ที่อายุมากกว่า	60	ปี
 วัคซีนมีความปลอดภัยหรือไม	่มีรายงานว่า	มีอาการเจ็บหรืออักเสบบริเวณที่ได้รับวัคซีนบ้าง	บางครั้งอาจมีอาการคล้าย
เป็นหวดัหลงัฉดีวคัซนี	แต่มกัจะหายไปเองใน	1-2	วนั	มกีารรายงานเพ่ิมเติมส�าหรับวคัซีนบางตัว	เช่น	โมเดอน่า	ว่ามผ่ืีนหลงัจากทีฉ่ดี
ไปแล้วมากกว่า	7	วัน	ส�าหรับ	อ๊อกฟอร์ด	แอสตร้าเซเนก้า	ยังมีอุบัติการของลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่ได้รับวัคซีนชาวยุโรปบางประเทศ	
เพียงไม่กี่สิบรายในแสนรายที่ได้รับวัคซีน	เนื่องจาก	COVID-19	เป็นโรคอุบัติใหม่	และยังมีการให้วัคซีนไม่นานมาก	ยังต้องติดตาม
ผลเรื่องความปลอดภัย	และประสิทธิภาพในประชากรแต่ละกลุ่ม	ในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง
 วคัซนีสามารถต้านเชือ้ไวรสักลายพนัธุไ์ด้หรอืไม่ ขณะนีย้งัมข้ีอมลูไม่เพียงพอท่ีจะตอบได้ส�าหรับไวรัสท่ีกลายพนัธุ	์เพราะ
มีบางรายงานตรวจพบว่าระดับแอนติบอดี้ลดลง	ซึ่งมีความจ�าเพาะกับบางวัคซีน	และบางสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์	แต่จะมีข้อมูลเพิ่ม
เติมออกมาหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์	ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ชื่อวัคซีน โมเดอน่า ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเท็ค จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน แจนเซ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ Moderna Pzifer-BioNTech Johnson	&	Johnson	Janssen

ชื่อทางการแพทย์ mRNA-1273 BNT162b2 JNJ-78436735

บริษัทที่ผลิต โมเดอน่าทีเอ็กซ์ ไฟเซอร์	ไบโอเอ็นเท็ค แจนเซ่น

ชนิดของวัคซีน เอ็มอาร์เอ็นเอ เอ็มอาร์เอ็นเอ วคัซนีแบบใช้พาหะของไวรสัอ่ืน	
1	เข็มจ�านวนเข็ม 2	เข็ม	ห่างกัน	28	วัน 2	เข็ม	ห่างกัน	21	วัน

บริเวณที่ให้ บริเวณกล้ามแขน บริเวณกล้ามแขน บริเวณกล้ามแขน

อายุที่ควรให้ อายุ	18	ปีขึ้นไป อายุ	16	ปีขึ้นไป อายุ	18	ปีขึ้นไป

ประสิทธิภาพ 94.10% 95% 66.30%

Health
Station อาจารย์	พญ.	รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด	

ประจ�าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล
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 “สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีเเหล่งก�าเนิดมาจากค้างคาว
ทีแ่พร่กระจายมาจากตลาดค้าสตัว์ป่า ซึง่ข้อมลูทีเ่ราตดิตามกนัมาพบว่าผู้ตดิเช้ือ
ยงัคงเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะนีโ้ลกกย็งัคงพยายามหามาตรการการป้องกนั
การแพร่ระบาดไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่”

	 รุ่งเช้าวันหนึ่งในเดือนมีนาคม	หัวหน้าหอผู้ป่วยได้แจ้งข่าวสารเหมือนเช่นทุก	ๆ	วัน	แต่วันนี้ไม่ใช่ข่าวสารทั่วไปต่างจากที่
เคยเป็นมา	“ถ้ายอดผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทางหอผูป่้วยของเราจ�าเป็นต้องปรับเปลีย่นเพือ่รองรบัผู้ป่วย
ทีต่ดิเชือ้ไวรสัโคโรนาโดยเฉพาะ” 
	 ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า	 COVID-19	
ส่งผลให้ช่วงบ่ายของวันต่อมาหัวหน้าหอผู้ป่วยของพวกเราได้เรียกประชุมด่วนอีกครั้ง
 “เราจ�าเป็นจะต้องย้ายผูป่้วยทีม่อียู่ในตอนนีไ้ปรกัษาต่อเนือ่งทีห่อผูป่้วยอืน่อย่างเร่งด่วนนะคะ”	หัวหน้าของพวกเราแจ้ง
	 ในที่สุดสิ่งที่คาดการณ์ไว้กลับมาถึงเร็วกว่าท่ีฉันคิด	 พวกเราย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยอื่น	 และช่วงเย็นวัน
น้ันทีมหวัหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิด	ีได้ประชมุเกีย่วกบัสถานการณ์ยอดผู้ติดเชือ้ทีเ่พ่ิมสงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	และขออาสา
สมัครพยาบาลเพื่อไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	โดยต้องไปดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 “ฉนัอยากไปดแูลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ COVID-19 แต่จะมใีครไปกบัฉนับ้างนะ”	ฉันคิดในใจ
	 ฉันดีใจยิ่งนักที่เพื่อนร่วมงานคนสนิทจะไปกับฉันด้วยและรู้สึกดีใจเพิ่มขึ้นไปอีก	เมื่อผลสรุปออกมาว่ามีพยาบาลหลายคน
ขออาสาไปท�างานดูแลผู้ป่วย	 COVID-19	 เป็นจ�านวนมาก	 เหล่าจิตอาสาที่ไปท�างานในครั้งนี้เหมือนแค่ย้ายสถานที่ท�างานเท่านั้น	
แต่เพื่อนร่วมงานยังเป็นทีมเดิม
	 ฉนัรูสึ้กยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมดแูลผูป่้วยในสถานการณ์โรคระบาด	มโีอกาสได้ท�าความด	ีท�าคณุประโยชน์ให้กับสงัคม
และประเทศชาติ	ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่	9	ค�าสอนของท่านยังคงตราตรึงอยู่ในใจและได้ท�า
ตามปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้กล่าวไว้ว่า	“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์เป็นกิจ
ทีห่นึง่”
	 ผูห้ญิงตัวเลก็	ๆ 	อย่างฉนัในฐานะพยาบาล	นีจ่งึเป็นโอกาสทีฉ่นัจะได้เป็นทหารหญงิจะได้ต่อสูก้บัโรคระบาดทีเ่ข้ามารกุราน
ประเทศไทย	ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกฉันว่า	“นกัรบเสือ้กาวน์”
	 หลังจากที่ได้พักร่างกายไป	1	วัน	พวกเราก็เดินทางมาโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ท�าการเตรียมความพร้อมใน
หอผู้ป่วยเพื่อรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยมีทีมฝ่ายการพยาบาลมาช่วยวางแผนระบบการพยาบาลและให้ก�าลังใจพวกเราเป็นอย่างดี
	 ถ้าถามฉนัว่ากลวัไหมทีต้่องมาดแูลผูป่้วย	COVID-19	ทีเ่ป็นโรคระบาดไปทัว่โลกในตอนนี	้พวกเรามีการศกึษาระบาดวทิยา
ของโรคทีส่ามารถป้องกนัการตดิต่อได้โดยการสวมชดุ	PPE	(อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล)	การล้างมือ	การใช้เจลแอลกอฮอล์	ซึง่หวัหน้า
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์พยายามจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันให้อย่างเต็มที่	วางระบบเพื่อให้พวกเราได้รู้สึกมั่นใจในมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยโรคระบาด	และมั่นใจในทีมผู้บริหารทุกท่านว่าจะไม่ทอดทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เพราะสิ่งที่ฉันได้
รับคือก�าลังใจและความไว้วางใจ

 เสยีงรายงานข่าวจากโทรทศัน์ท�าให้ฉนัต้องละสายตาจากหน้าจอโทรศพัท์	ในฐานะทีฉ่นัเป็นพยาบาลเมือ่ฟังข่าวเเล้วก็รูสึ้ก
กังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยไปด้วย

Behind
The Scene นางสาวจุไรรัตน์	จันทร์ขจรศรี

หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์	
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
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 “แล้วฉนัต้องดแูลผูป่้วยไปถงึเมือ่ไหร่กนั โรคระบาดนีจ้ะจบลงเมือ่ไหร่”	ฉันคิด
	 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อออกมาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์	 การสวม
หน้ากากอนามัย	กินร้อน	ช้อนใครช้อนมัน	งดไปสถานที่ชุมชน	ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องกักตัว	14	วัน	แต่พวกเรา
ในฐานะทีมดแูลผู้ป่วยตกลงไว้ว่าถ้าเดนิทางไปต่างจังหวดัหลงักลบัมาจะต้องกกัตวั	14	วนั	เพือ่เป็นการรบัผดิชอบสงัคมและป้องกัน
การกระจายเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัว
 “อ้าว!! แล้วพวกเราจะไปเท่ียวต่างจงัหวดัได้ไหม จองตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว จองทีพ่กัแล้ว จองไว้ตัง้แต่ยังไม่มโีรคระบาด” 
ฉันคุยกับเพื่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกัน

ความหวาดกลัว	พวกเราให้การพยาบาลเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่ได้เรียนรู้มา
	 ภาพของผู้ป่วยคนแรกที่ฉันเห็นนั้น	คือภาพของผู้ป่วยที่หิ้วกระเป๋าเดินตามเจ้าหน้าที่ที่สวมชุด	PPE	(อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล)	 และเดินภายในต�าแหน่งที่มีเชือกกั้นไว้	 ผู้ป่วยต้องรับแรงกดดันจากสายตาของบุคคลท่ัวไปท่ีพบเห็นในระหว่างที่เดินทาง
มายังหอผู้ป่วย	 จากภาพข่าวที่เห็นตามโทรทัศน์	 คนทั่วไปมักมีความหวาดกลัวและรังเกียจผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	 ดังนั้น	 ผู้ป่วยท่ีมารับ
การรักษาก็คงเผชิญกับสายตาเเบบนั้นเช่นเดียวกัน	 และฉันไม่อยากให้ผู้ป่วยต้องประสบกับสายตาเช่นนั้น	 นอกจากสายตาเเห่ง
ความเป็นมิตรและความไว้วางใจ	
	 ผู ้ป่วยจ�าเป็นต้องอยู ่ในห้องของตัวเอง	 โดยมีกฎว่าห้ามออกนอกห้องเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรค	 ต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 ภายในห้องจะมีผู้ป่วยอีก	 1	 คน	 ฉันเห็นแววตาและค�าถามแห่งความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เจ็บป่วย	ครอบครัว	การงาน	ความเบื่อหน่าย	ความอึดอัดจากการถูกจ�ากัดพื้นที่	 เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกวัน
และโรคที่ผู้ป่วยเป็น	จึงต้องให้ค�าเเนะน�าเกี่ยวกับข้อจ�ากัดหลายประการเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและผู้ดูเเล	แต่จากท่าทีของพวก
เขาที่ฉันสังเกตเห็น	ท�าให้ฉันอยากจะบอกพวกเขาว่า	“พวกเราจะอยูเ่คยีงข้างคณุเสมอ” 
	 บ่อยครั้งที่เราดูเเลผู้ป่วยเเล้วสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาเกินความคาดหมาย	ไม่ว่าจะด้วยค�าพูด	สายตา	และการกระท�า
 “คณุพยาบาลเหนือ่ยไหม”	แค่ได้ยินค�าถาม	ก็หายเหนื่อยแล้ว	
 “คณุพยาบาลไม่กลวัหรอืครบั”	เพราะพวกเรารู้ว่ามันแพร่กระจายได้อย่างไร	เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้
  “ขอบคณุนะครบัท่ีดแูลพวกผม”	ไม่เป็นไรพวกเรายินดี	ขอให้หายไวไว	เช่นกัน
  “ทานข้าวหรอืยงัคะ ดฉินัส่ังพซิซ่ามาฝาก ทานให้อร่อยนะคะ”	 เเค่นี้ก็รู้สึกอิ่มใจแล้ว	 เเละน�้าใจคนไทยมากล้นจนแทบ
ไม่รู้ว่าจะเลือกรับประทานอะไรดี
	 สิง่ทีฉ่นัได้รบักลบัมาจากผูป่้วยเป็นสิง่ทีฉ่นัจดจ�าได้ดี	ยากท่ีจะลืมได้และเหมอืนเป็นก�าลังใจท่ีให้พวกเราได้ดูแลผูป่้วยต่อไป
	 ผลจากการที่ได้ดูแลผู้ป่วยท�าให้พวกฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่เป็นทีมพยาบาลกลุ่มแรกของโรงพยาบาลรามาธิบดี	 ที่
ได้รับความไว้วางใจและโอกาสในการดูแลผู้ป่วย	COVID-19	ที่ก�าลังระบาดไปทั่วโลก	อีกทั้งยังได้ความรู้	ความเข้าใจของโรค	และ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ	COVID-19	ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยไปด้วยกัน
	 ฉันขอบคุณทีมงานการพยาบาลอายุรศาสตร์	ทีมผู้บริหารที่ให้ความไว้วางใจเเละให้โอกาสพวกเราร่วมต่อสู้กับโรคระบาด
ไปด้วยกัน	ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน	ครอบครัวที่เข้าใจ	และขอบคุณน�้าใจจากประชาชนที่ส่งก�าลังใจและความห่วงใยมาให้เสมอ	
	 สถานการณ์นี้จะอยู่ไปนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนไทยทุก	ๆ	คนกับความมีวินัยในตนเอง	รู้จักรับผิดชอบสังคม	มีน�้าใจ	และ
ความสามัคคี	ซึ่งทั้งหมดนั้นจะท�าให้เราก้าวผ่านไปได้พร้อมกัน

 

 “ล้มเลิกเลยแล้วกัน สถานการณ์ในตอนนี้มันเร่ิม
แพร่ระบาดหลายจังหวัดแล้ว เพราะเมื่อกลับมาก็ต้องกักตัว
อกี 14 วนั จะต้องขาดก�าลังคนในการดแูลผูป่้วยไปอีกหลายคน 
และถ้าตดิเชือ้มาคงไม่คุ้ม”	สิง่ทีว่างแผนมาเป็นปีต้องพงัทลายลง	
พวกเรากเ็ป็นบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคระบาดเหมอืนคน
ไทยทุกคน
	 เช้าวันรุ่งข้ึนต้องเริ่มท�างานเลย	 เนื่องจากสถานการณ์
ผูป่้วยทีมี่มากขึน้และมีความจ�าเป็นท่ีต้องได้รบัการรกัษา	สิง่ทีฉ่นั
มองเหน็ในตวัของเพือ่นร่วมงานมแีต่ภาพแห่งรอยยิม้และความ
เตม็ใจ	ยนิด	ีในการดแูลผูป่้วยมากกว่าพฤตกิรรมและแววตาแห่ง
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1. ฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยแล้วน�มาใช้ต่อได้

2. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดความเสี่ยง
ในการเป็น COVID-19

3. ไม่มีไข้ก็สามารถเป็น COVID-19 ได้

ไม่จริง	 :	 การฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่	 	 งที่ไม่ควรท�า
อย่างยิ่ง	 เพราะด้านหน้าของหน้ากากอนามัยมีการเคลือบสารกันซึมไว้	
ดังนั้น	การฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัย	จะท�าให้คุณสมบัติของสาร
กันซึมนั้นเสื่อมประสิทธิภาพ	 เกิดการรั่วซึมและไม่สามารถป้องกันฝุ่น
หรือเชื้อโรคได้

ไม ่จริ ง 	 : 	 วัคซีนไข ้หวัดใหญ ่สามารถป ้องกันได ้ เฉพาะ
โรคไข ้หวัดใหญ่เท ่านั้น	 ไม ่สามารถป้องกัน	 COVID-19	 ได	้
แต่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ซึ่ง
อาจจะพบการติดเชื้อร่วมกับ	COVID-19

จริง	:	ผู้ติดเชื้อ	COVID-19	บางรายอาจไม่มีไข้ได้	บางราย
ไม่มีอาการใด	ๆ	เลย	แต่หากเข้าสู่ระยะที่เป็นมากขึ้นหรือ
ต้องนอนโรงพยาบาลมักจะมีไข้ชัดเจน	 ดังนั้นจึงข้ึนอยู่กับ
ระยะของโรค	

Believe It
or Not ? ศ.	พญ.ศศิโสภิณ	เกียรติบูรณกุล	

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. การกินวิตามิน หรือสมุนไพร จะช่วย
ป้องกัน COVID-19

5. คนทั่วไปไม่จ�าเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย N95 

6. หากเคยเป็น COVID-19 แล้วร่างกาย
 จะมีภมูิต้านทาน

7. ล ้างมือด้วยสบู ่สามารถฆ่าเ ช้ือไวรัส
ได ้ดีกว ่าเจลแอลกอฮอล์

จริง	 :	 หน้ากากอนามัย	 N95	 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันหรือใส่เป็นเวลานาน	 ๆ	 เพราะเป็นหน้ากากอนามัยที่มี
คณุสมบัติป้องกนัเชือ้โรคได้สงู	เมือ่ใส่นาน	ๆ 	จะเกดิความอดึอดั	จงึเหมาะ
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็น	COVID-19	
ส่วนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ป่วยสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า
ได้	เพราะประหยัดและน�ากลับมาใช้ซ�้าได้

ไม่จรงิ	:	ยงัไม่มวิีตามนิหรอืสมนุไพรทีช่่วยป้องกนั	COVID-19
ต้องรอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม	

จริง	 :	 COVID-19	 คือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง	 ซึ่งตามหลักการ
ท่ัวไปของการตดิเช้ือไวรสันัน้	หากหายดแีล้ว	ร่างกายจะมีภมูคิุม้กนั
หรือภูมิต้านทานป้องกันการกลับเป็นโรคซ�้า	 แต่ต้องติดตามการ
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป	 เพราะมีรายงานผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อซ�้าแล้ว	
ซ่ึงอาจจะเป็นจากระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงและหรือการติดเช้ือไวรัส
ที่กลายพันธุ์

ไม่จริง	 :	 การล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้น	
70%	 ขึ้นไปนั้น	 มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ไม่ต่างกัน	 แต่การ
ล้างมือด้วยสบู่มีข้อดีกว่าเพราะสามารถล้างได้สะอาดและหมดจด
กว่าเจลแอลกอฮอล์	 โดยเฉพาะถ้ามือเปื้อน	 เช่น	 เปื้อนสิ่งคัดหลั่ง	
ส่วนเจลแอลกอฮอล์จะเหมาะส�าหรับการพกพาใช้ระหว่างวนัเพราะ
สะดวกกว่า
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งามเหลืองามยิ่งล�้า                 พระเอย 
งามพิสุทธิ์เกินเฉลย               “แว่นแก้ว”
งามสรรพศาสตร์เปรียบเปรย     ใดเล่า 
งามเทพรัตนเพริศแพร้ว              เพียบพร้อมถวายพระพร

อาศิรวาท

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

รักพระองค์ ทรงพระ ปรีชาสามารถ
พระทรงปราชญ์ เชี่ยวชาญ การอักษร
รักสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชฯ นิรันดร

พสกนิกร น้อมใจ ทรงพระเจริญ

‘แว่นแก้ว’ คือ พระนามปากกาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ปีท่ีผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้หลายส่ิงหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ...	 คนส่วนมาก
น่าจะคิดว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี	 ...	 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันแอบสังเกตเห็น	 คือ	 มนุษย์ไม่เคยยอมแพ้	 ...	 เราคิดค้นหาวิธีป้องกัน	
จนปัจจุบันหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กลายเป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่เราจะต้องน�าออกมาจากบ้านเสมอร่วมกับโทรศัพท์
มือถือ	เราคิดค้นวัคซีนป้องกันโรค	COVID-19	ซึ่งผลิตได้เร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์เทียบกับที่เคยผลิตมา	แถมผลิตพร้อม	ๆ 	กันจาก
หลายประเทศ	เราแบ่งปันข้อมูลกัน	เพื่อช่วยกันต่อสู้กับโรคนี้	...	จึงเห็นได้ว่ามนุษย์รู้จักปรับตัว	และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับ
สถานการณ์อยู่เสมอ	ซึ่งเป็นมาในทุกยุคทุกสมัย	เราจึงอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้	

 ทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และท�าความดี เราเรียนรู้ท่ีจะชนะกับ
อุปสรรคนานัปการ เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขในธรรม ...	ในชีวิตที่ผ่านมา	ทุกท่านคงเคยประสบพบ
เจอกบัอุปสรรคมาไม่มากกน้็อย	ณ	จดุนัน้	เราอาจเคยคดิว่า	“ฉนัไม่ไหวแล้ว” “อยากยอมแพ้” “เสยีใจมาก ๆ ” และ “ท้อสดุ ๆ ” 
บางท่านอาจคิดถึงขั้นอยากจากโลกนี้ไปเลยก็มี	...	ฉันเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมา	ต้องได้เจอกับอุปสรรคกันทุกคน	แต่อาจต่างเรื่องต่าง
วาระไป	บางคนอาจเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย	คนที่รักไม่สบาย	บางคนก็เรื่องงาน	ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจ	เพื่อนได้ดีกว่าตนเอง	
เจ้านายไม่เห็นความส�าคัญ	กิจการไม่ดี	 ต้องออกจากงาน	บางคนก็เรื่องการเงิน	 เป็นหนี้เป็นสิน	 โดนยึดบ้าน	และมีคนจ�านวนไม่
น้อยที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์	หรือความรัก	 ...	สิ่งหนึ่งที่จะน�าพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่าง	ๆ	 เหล่านี้ไปได้	 ในทางธรรม	คือ	
“การใช้สต”ิ	ในการแก้ปัญหา	ส่วนในทางโลกมีคนพดูถงึ	“การเปลีย่นวธิคีดิ”	มากขึ้น		หรือที่เรียกกนัว่าการเปลีย่น	“mindset” 

	 ฉันไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรในเร่ืองธรรมะ	 แต่ข้อดีของตัวเองก็คือ	 ชอบที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น	 หรือได้รับการ	
feedback	ไม่ว่าจะจากคนทีอ่าวโุสกว่า	หรอืคนทีอ่่อนอาวโุสกว่ากต็าม	แล้วพร้อมทีจ่ะเปลีย่น	mindset	เพือ่ให้ใจตวัเองเบาสบาย	
และสามารถเอาชนะอุปสรรคข้างหน้าได้	 ...	อุปสรรคที่ใหญ่มาก	ๆ	ของการเปลี่ยน	mindset	คือ	“ego” ถ้าพูดเป็นภาษาทาง
พุทธศาสนา	 ก็เรียกว่าการมี	“อัตตา”	 ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบท่านพุทธทาส	 ก็จะใช้ค�าว่า	“ตัวกูของกู” หรืออธิบายให้
ง่ายขึ้นไปอีกก็คือ	 การที่อยากให้คนอื่นเห็นตัวเองมี	 “ตัวตน”	 หรือเป็น	“คนส�าคัญ”	 ทุกคนล้วนมี	 ego	 ในตัวจะมากหรือน้อย
แตกต่างกันไป	ส่วนใหญ่	ego	มักมาพร้อมต�าแหน่งการงานที่ใหญ่โต	อายุที่มากขึ้น	หรือคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมาก	ๆ	แต่	ego	
มักมาพร้อมกับความทุกข์	หากคนอื่นไม่เห็นความส�าคัญของเรา เราก็ทุกข์ ดังนั้น ทางพุทธศาสนาจึงสอนให้เราลด ego ลง
เรื่อย ๆ หากไม่มีเลยได้จะยิ่งดี ... 

	 แล้ว	ego	เป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการเปลี่ยน	mindset	?	ยกตัวอย่างง่าย	ๆ 	หากท่านมีต�าแหน่งใหญ่โต	แถมเป็นผู้อาวุโส	
หากมีผูอ่้อนอาวโุส	หรอืลกูน้องมา	feedback	ท่าน	ท่านคดิว่าจะรู้สึกอย่างไร?	คนส่วนมากอาจจะไม่พอใจ	ไม่สบายใจ	อดึอดั	โมโห	
โกรธ	รับไม่ได้	ฯลฯ	เพราะเรามี	ego	ค�้าคอเราอยู่	อารมณ์เราจะตอบสนองเร็วมากขึ้นกับ	ego	มากหรือน้อย	... แต่หากเราวางตัว
ตนของเราไว้ ลด ego เก็บอารมณ์ และเปิดใจฟังค�า feedback นั้นด้วยใจเป็นกลาง ...	เราอาจจะได้อะไรดี	ๆ 	จากค�าพูดเหล่า

นั้นก็เป็นได้	และค�าพูดเหล่านั้นจะส่งผลให้เราได้พัฒนาตนเอง	หรือเปลี่ยน	mindset	ได้อีกหลายต่อหลายเรื่องเช่นเดียวกัน	
...	อีกตัวอย่างหนึ่งให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	หากท่านเคยมีทรัพย์สินมากมาย	หรือมีกิจการหลายแห่ง	แต่เพราะฤทธิ์ของ	14



COVID-19	ท�าให้กจิการท้ังหลายต้องปิดตวัลง	ประกอบกบัทรพัย์สนิทีม่กีลายเป็นหนีส้นิเกอืบหมด	ถ้า	ego	ยงัเหมอืนเดมิ	mindset	
ไม่เปลีย่น	ท่านจะล�าบากมาก	ๆ 	ในการก้าวข้ามผ่านอปุสรรคครัง้นี	้มคีนหลายคนทีเ่ป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต	แต่ต้องผนัตวัเองเป็น
ลูกจ้างบ้าง	รับงานเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	บ้าง	เพียงเพื่อทะยอยเก็บเงินเพื่อใช้หนี้	และสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไป	คนเหล่านั้นเขาท�าได้เพราะ
เขาลด	ego	และเปลี่ยน	mindset	 ใหม่	 ไม่ได้หวังจะรวยล้นฟ้า	แต่พยายามใช้หนี้ให้หมด	และเริ่มต้นใหม่	บางคนต้องออกจาก
งานประจ�าที่ท�ามาเป็นสิบ	ๆ	ปี	 เพราะบริษัทเลิกจ้าง	ต้องหางานท�าเพื่อประทังชีวิต	 เช่น	ขายอาหาร	delivery	รับจ้างขับรถส่ง
ผู้คน	เป็นต้น	ถามว่าสิ่งเหล่านี้ท�าให้เขาลดคุณค่าตัวเองลงไหม?	ไม่เลย	คุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นกับลักษณะของงาน	คุณค่าของคน	
ขึ้นกับสิ่งดี	ๆ	ที่เขาท�า	งานที่เขาท�าเป็นงานสุจริต	ไม่ผิดกฎหมาย	เขาท�างานด้วยความขยันขันแข็ง	เขาท�างานหาเงินมาเลี้ยงคนใน
ครอบครัว	แค่นี้เขาก็มีคุณค่าในตัวเองแล้ว	

 ในมุมของฉัน ... ฉันโชคดีเสมอที่มีกัลยาณมิตรมา feedback ตลอดเวลา ...	ใช่ว่าตอนแรก	ๆ	จะชอบ	ตอนแรก	ๆ	ไม่
ชินเลย	พอได้รับ	 feedback	 เป็นปกติของมนุษย์ปุถุชน	จิตใจจะหม่นหมอง	เพราะความมั่นใจว่าเราดี	 เราเก่ง	ลดลงในทันที	แต่
พอได้คิด	เอาค�าพูดเหล่านั้นมาพิจารณา	โดยวางตัวตนหรือ	ego	ไว้	เปิดใจรับฟัง	พร้อมปรับ	mindset	ฉันพบว่าค�าพูดเหล่านั้นมี
ค่ามาก	มนักระตุน้ให้ฉนัอยากปรบัเปลีย่นและพฒันาตัวเองมากขึน้ ... หากไม่มคี�าพดูเหล่าน้ันฉันคงคดิว่าตัวเองท�าดแีล้ว พอใจ
แล้ว และหยดุนิง่อยูก่บัที ่พอคดิได้อย่างนี ้ฉนักค็อยถามกัลยาณมติรอยูเ่สมอ ว่ามอีะไร feedback อกีบ้างไหม? ...	ทกุคนรอบ
ตัวบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า	ชอบ	feedback	ฉันมาก	เพราะฉันไม่โกรธ	ยอมรับฟัง	และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	หาก	feedback	
ไหนที่ฉันตรึกตรองแล้ว	 ไม่เกิดประโยชน์	ฉันก็จะปล่อยวาง	 เพื่อไม่ให้อารมณ์ขุ่นมัว	 ...	ถ้าถามว่าฉันละ	ego	 ได้หมดเลยไหม	 ...	
ต้องตอบตามความจริงว่า	ยังละไม่ได้หมด	โดยเฉพาะเวลาที่ตัวเองได้ต�าแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ฉันต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ	คือ	
อย่าให้ต�าแหน่งเหล่านั้น	มาเปลี่ยนตัวตนของเรา	ในทางตรงกันข้าม	ต้องคอยกด	ego	ตัวเองลงเรื่อย	ๆ 	ถึงแม้หน้าที่การงานจะเพิ่ม
ขึ้นก็ตาม	...	มีครั้งหนึ่งสมัยที่ฉันไปเรียนต่างประเทศ	ฉันรับรู้ได้ถึงความอยุติธรรมระหว่างเชื้อชาติ	เหมือนมีคนมากระทบต่อ	ego	
ของฉัน	ท�าให้ฉันมีจิตใจที่ขุ่นมัวอย่างมาก	และไม่มีสมาธิกับการเรียนเท่าที่ควร	ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นความทุกข์	เพราะไม่ได้ดั่งใจ	...	
ครั้นมีคนมาเตือนสติฉัน	ให้ยึดมั่นกับความตั้งใจเดิม	คือการมาศึกษาหาความรู้	... ฉันเปลี่ยน mindset ทันที และรู้สึกว่าวันรุ่ง
ขึ้นที่ไปเรียน จิตใจเบาสบายขึ้นมาก การเอา ego ออกไป เหมือนยกภูเขาออกจากอก ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันเหมือนเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือ mindset ของฉัน ...	หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น	ความ
ทุกข์	ความสุข	ล้วนอยู่ที่ใจเรา	ขึ้นกับเราเลือกที่จะมองปัญหาต่าง	ๆ	ในมุมไหน	ส่วนการท�างานที่มีอุปสรรคนั้นเป็นเรื่องปกติ	ไม่มี
งานไหนไม่มีอุปสรรค	หากจะท�างานให้ประสบความส�าเร็จแล้ว	ล้วนต้องฝ่าฟันด้วยกันทั้งสิ้น	เพียงแต่มากน้อยต่างกัน	อุปสรรคที่
เข้ามา	เป็นแค่เพียงโจทย์ปัญหาหนึ่งที่ท�าให้เราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เท่านั้น

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ ...	 	 เราเอาชนะปัญหาอุปสรรค	หรือความทุกข์
ต่าง	ๆ	ได้ไม่ยาก	เพียงแค่ใช้	“สติ”	และมี	“mindset”	ที่ดี	ค่อย	ๆ	หาหนทางแก้ไข	อดทน	แล้วลงมือท�า	เราก็จะผ่านเหตุการณ์
ต่าง	ๆ	ไปได้ด้วยดี	ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ	กันทุกคนนะคะ	@Rama	ขอเป็นก�าลังใจให้ค่ะ	...

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 หน้าร้อนแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะย่างกรายออกไปข้างนอก	 เพราะบ้านเราช่างร้อนเหลือเกิน	 อย่างนี้
คงต้องหาขนมของหวานเย็น	ๆ 	ชื่นใจมากินดับร้อนสักหน่อย	แต่เอ๊ะ!	จะหันไปทางไหนก็มีแต่ขนมที่มีไขมัน	
และน�้าตาลเป็นส่วนประกอบเยอะเลย	เราจะอ้วนมั้ยนะ	แต่ก็อยากกินอะไรที่ให้ความสดชื่น	ท�ายังไงดีล่ะ?

	 หน้าร้อนปีนี้...หมดปัญหาอยากกินแต่ไม่ได้กิน	 เพราะกลัวได้พลังงงานเยอะ	 เราจัดขนมหวานเย็น
ชื่นใจที่แคลอรีต�่ามาให้ได้ลองกันค่ะ	 ฤดูนี้ผลไม้รสหวานเย็นอย่างมะม่วงสุกหาได้ไม่ยาก	 ราคาก็หยิบจับได้	 แต่จะ

กินกับข้าวเหนียวมูนก็คงจะหนีไม่พ้นขนมท่ีมีแป้งน�้าตาลไขมันสูงอีก	 แพรวจึงน�ามาดัดแปลงให้เป็น	 “เต้าฮวยมะม่วงนมสด” 
แบบ	low	calorie	ท�าง่าย	วัตถุดิบน้อย	แช่เย็นกินชื่นใจ	ที่ส�าคัญพลังงานน้อยกว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงหลายเท่าเลยค่ะ	

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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วธิทีำ�

เรามาเร่ิมทำ�กันเลย! 
เต้าฮวยมะม่วงนมสด (ส�าหรับ 5-6 ที่)

ส่วนประกอบ
มะม่วงสุกปั่นละเอียด		 	 1	 	 ถ้วยตวง

นมสดไขมัน	0%			 	 450												 มิลลิลิตร

น�้าหวานกลิ่นมะม่วง	 	 4													 ช้อนโต๊ะ

น�้าเปล่า		 	 	 200											 มิลลิลิตร

เจลาตินแช่น�้าเย็นจนนิ่ม	 	 2														 แผ่น

ผงวุ้น	 	 	 	 1													 ช้อนชา

	 เป็นเมนทูีท่�าไม่ยากเลยใช่ม้ัยคะ	ถ้าใครไม่มนี�า้หวานกล่ินมะม่วง	กส็ามารถเพิม่เนือ้มะม่วงป่ันเป็น	2	
ถ้วยตวง	ชมิรสตามชอบได้เลยค่ะ	เท่านีเ้รากจ็ะได้ขนมหวานเยน็ชืน่ใจไว้กนิในหน้าร้อนแล้วหนึง่สตูรนีท้�าได้	
5	-	6	ที่เสิร์ฟเลย	พลังงานต่อที่ประมาณ	120	แคลอรี	ถือว่าเป็นอาหารว่างที่พลังงานไม่สูง	และที่ส�าคัญยัง
มีโปรตีนจากนมด้วยนะคะ	

	 วันนี้ต้องขอลาไปก่อน	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	ส่วนจะน�าเสนอเรื่องอะไรนั้น	ต้องคอยติดตามกัน
นะคะ	สวัสดีหน้าร้อนค่ะ	

1.	เตรียมหม้อใส่น�้า	และผงวุ้นคนให้ละลายพักไว้	ใส่มะม่วงปั่น	และนมสด
										300	มิลลิลิตรน�าขึ้นตั้งไฟ	คนให้พอเดือด	ใส่เจลาตินคนให้ละลาย	ยก	

ลงจากเตาคนต่อจนอุ่น

2.	เทใส่พมิพ์	น�าไปแช่เยน็จนเซท็ตวัด	ีจากนัน้น�าออกมาหัน่เป็นสีเ่หลีย่ม
ลกูเต๋า	ราดด้วยนมสด	150	มลิลลิิตร	หากต้องการกนิเยน็จัดให้น�ากลับ
ไปแช่เย็นอีกครั้ง	หรือใส่น�้าแข็งเพิ่ม
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 เมษายนปีที่แล้ว (2563)	เหมือนกับว่าเราไม่มีวันสงกรานต์เป็นครั้งแรก	

	 สงกรานต์	 เป็นประเพณีของประเทศไทย	 กัมพูชา	 ลาว	 พม่า	 ชนกลุ่มน้อยชาวไทแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของ
จีน	 ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย	 มีการสันนิษฐานว่า	 สงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย	
แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน	เริ่มในทุกวันแรม	1	ค�่าเดือน	4	คือ	ในเดือนมีนาคม

	 สงกรานต์เป็นค�าสนัสกฤต	หมายถงึ	“การเคลือ่นย้าย”	ซึง่เป็นการอปุมาถงึการเคลือ่นย้ายของการประทบัในจกัรราศี	คือ
การเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 สงกรานต์สบืทอดมาแต่โบราณคู่กบัตรุษ	จงึเรียกรวมกนัว่า	ประเพณตีรษุสงกรานต์ หมายถงึ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เดิมวันที่จัดเทศกาลก�าหนดโดยการค�านวณทางดาราศาสตร์	แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า	13	ถึง	15	เมษายน	วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็น
วันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง	พ.ศ.	2431	จากนั้นวันที่	1	เมษายน	เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง	พ.ศ.	2483

	 เดิมพิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง	 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคม
วงกว้าง	ช่วงเวลาทีพ่ระอาทติย์เคลือ่นเข้าสูร่าศเีมษเป็นช่วงฤดรู้อน	ประเพณดีัง้เดมิจงึมีการใช้น�า้เป็นองค์ประกอบหลกัในพธิ	ีใช้รดให้
แก่กันเพือ่ความชุม่ชืน่	มกีารสรงน�า้พระเพือ่เป็นสริมิงคล	ท�าบญุตักบาตรไหว้พระ	และขอพรจากผูใ้หญ่ร�าลกึถงึบรรพบรุษุทีล่่วงลบั	
สงัคมไทยสมยัใหม่เกดิประเพณกีลบับ้านในเทศกาลสงกรานต์	ถือเป็นวนัครอบครัว	และมกีารประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเทีย่วว่าเป็น	
Water	Festival
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	 แต่เหตุใดปีที่แล้วสงกรานต์บ้านเราจึงเงียบเหงา	 อย่างที่ทุกคนทราบว่าโลกของเราเกิดโรคระบาดขึ้นและกระจายไปยัง
ทั่วโลก	ร่วมหนึ่งปีที่เราก็ยังหนีไม่พ้นเจ้า	COVID-19	นี่เสียที

 เดือนมนีาคม 2564 ประเทศไทยได้รบัวคัซนีป้องกัน COVID-19 เป็นคร้ังแรก	และเราวาดความหวงัไว้ว่าเจ้าโรคระบาด
นี้จะลดลงเสียที

	 และเดอืนมีนาคมอกีนัน่แหละ	ทีร่ฐับาลได้ประกาศให้มกีารจดังานวนัสงกรานต์ได้	แต่อยูใ่นความเหมาะสมตามบรบิทของ
สถานการณ์ในขณะนั้น

 อย่างแรก	 คือ	 การพบปะผู้คนหรือมีการชุมนุมของคนจ�านวนมาก	 เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลให้การแพร่กระจายของโรค
เพิ่มมากขึ้น	แต่หากเราสามารถป้องกันได้โดยการสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย	เราจะกลัวอะไรกัน

 อย่างที่สอง	 เมื่อมีการเล่นน�้าสงกรานต์	 เม่ือหน้ากากอนามัยเปียกจะลดประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคลง	 หากเป็น
หน้ากากผ้า	เมื่อเปียกน�้าจะแนบสนิทไปใบหน้า	ท�าให้หายใจล�าบากมากขึ้น	สุดท้ายเราคงต้องดึงหน้ากากนั้นลงจากใบหน้าเพื่อให้
หายใจสะดวกขึ้น

 อย่างท่ีสาม	 น�้าที่ใช้เล่นสงกรานต์นั้นสะอาดเพียงพอหรือไม่	 บ่อยครั้งไปที่เราเห็นผู้เล่นสงกรานต์น�าน�้ามาจากแหล่งน�้า
ธรรมชาติและล�าคลอง	 หากน�้าสกปรกกระเด็นเข้าตา	 เราใช้มือที่สวมถุงมือนี่แหละขยี้ตา	 ....	 หรือเราควรจะถอดถุงมือ	 แต่เราก็
ไม่ได้ล้างมือให้สะอาดอยู่ดี	ความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าตาก็คงยังมีอยู่

	 คงจะมีอีกหลายประเด็นที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเราสามารถเล่นน�้าในเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยได้หรือไม่และอย่างไร	 เมื่อถึงวันสงกรานต์	ประชากรในประเทศไทยอาจจะได้รับวัคซีนกันครบถ้วนแล้ว	ซึ่งถ้าเป็นอย่าง
นั้นเราอาจจะเล่นน�้าได้อย่างสบายใจมากขึ้นก็เป็นได้	

	 นอกจากน้ีวันท่ี	 13	 เมษายนของทุกปี	 ยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2525	 รัฐบาลในสมัยนั้น	 (พลเอกเปรม	
ติณสูลานนท์)	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ	และปัญหาต่าง	ๆ 	ที่อาจเกิดขึ้น	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ	วันที่	14	ธันวาคม	
2525	อนุมัติให้วันที่	13	เมษายนของทุกปี	เป็นวันผู้สูงอายุ	และได้เลือก	“ดอกล�าดวน”	เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

Camera
Diary นันทิตา	จุไรทัศนีย์
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										สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้	เนื่องจากต้นล�าดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	เป็นต้น
ไม้ที่ให้ความร่มเย็น	ล�าต้นมีอายุยืน	มีใบเขียวตลอดปี	ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล	กลิ่นหอม	กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย	เหมือนกับผู้ทรง
วัยวุฒิ	ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป	

	 เม่ือวันสงกรานต์เวียนมาถึงอีกครา	 นอกจากเราจะให้ความส�าคัญกับการเล่นน�้าในเทศกาลแล้ว	 เรายังมีประเพณีรดน�้า
ด�าหัวอีกด้วย	 ซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย	 เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดา
มารดา	 ผู้ใหญ่	 หรือผู้มีพระคุณ	 เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย	 และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกิน
ผู้ใหญ่	อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์	จนถึงวันสุดท้าย
ของสงกรานต์	 เป็นประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้	 เป็นคุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม	 	 ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว	
ปลูกฝังให้เด็กมีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่	

	 นอกจากนีก้ารท่ีเดก็เลก็ได้มโีอกาสรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่นัน้ยงัเสรมิ
สร้างพัฒนาการของเด็ก	 ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์	 การที่เด็กได้อยู่กับ
ครอบครวั	และได้รดน�า้ผูใ้หญ่พร้อม	ๆ 	กบัคณุพ่อคณุแม่	จะท�าให้เดก็รูส้กึ
อบอุ่นใจ	ใจเย็น	มีสมาธิมากขึ้น

						 ด้านสังคม	 เด็ก	 ๆ	 สามารถเริ่มต้นการเข้าสังคมได้จากสังคม
เล็ก	ๆ	อย่างครอบครัว	และจะมีพัฒนาไปเรื่อย	ๆ	 เป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่การเข้าสังคมที่ใหญ่ข้ึนต่อไป	 และด้านจิตใจท่ีเด็กจะได้เรียนรู้ถึง
ประเพณีอันดีงามและควรสืบสาน	 ทั้งยังช่วยให้ลูกเห็นความส�าคัญของ
ค�าว่าครอบครัวที่มีมากกว่าพ่อแม่ลูกด้วย

	 นอกจากนีย้งัเป็นเพ่ิมคณุค่าให้แก่ผู้ใหญ่และผูสู้งอายใุนบ้าน	ซึง่เป็น
ผู้ที่มีคุณค่าส�าหรับลูกหลานทุกคน	เพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ใน

แต่ละช่วงของชีวิตมากมากมาย	สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง	ๆ 	ให้
ลูกหลานได้	 เป็นวัยที่สร้างความสัมพันธ์	ความอบอุ่นให้กับลูกหลานได้เป็น
อย่างดี	ตลอดจนสร้างคุณงามความดีให้เห็นและได้ปฏิบัติตาม	

	 หากวันสงกรานต์	 2564	 เรามีโอกาสได้ไปเล่นน�้าในช่วงเทศกาล	
@Rama	 หวังว่าทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวกัน
อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน
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	 	 วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	 ที่อาจได้มาจากชิ้นส่วนของเช้ือ
ก่อโรคหรือได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมาด้วยกรรมวิธีทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ	 ซึ่งสามารถกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันได้	 ส�าหรับ
วัคซีน	COVID-19	ที่ผลิตออกมาแล้วมีหลายแบบ	ตัวอย่างได้แก่	
	 1.	วัคซีนเชื้อตาย	 (inactivated	vaccine)	 เมื่อให้เข้าสู่ร่างกายจะ
ไม่ก่อโรค	
	 2.	วคัซนีทีป่ระกอบด้วยชิน้ส่วนของเชือ้ก่อโรค	(subunit	vaccine)	
	 3.	วัคซีนชนิดที่กระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้างแอนติเจน	โดยใช้ไวรัส
เป็นพาหะ	(viral	vector	vaccine)	ในการน�าสารพนัธกุรรมเข้าสูร่่างกาย	
เพือ่ส่งรหสัให้เซลล์ร่างกายสร้างแอนตเิจน	เช่น	วคัซนีชนิดท่ีอะดรโีนไวรสั
เป็นพาหะ	(adenoviral	vector	vaccine)	
	 4.	 วัคซีนชนิดที่กระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้างแอนติเจน	 โดยใช้สาร
พนัธกุรรมโดยตรงไม่ต้องอาศยัพาหะ	ได้แก่	วคัซนีกรดนวิคลิอกิ	(nucleic	
acid	vaccine)	ซึง่แบ่งเป็นวคัซีนชนดิดีเอน็เอ	(deoxyribonucleic	acid	
vaccine	หรือ	DNA	vaccine)	และวคัซนีชนดิเอม็อาร์เอน็เอ	(messenger	
ribonucleic	acid	vaccine	หรือ	mRNA	vaccine)
	 ในการพฒันาวคัซนีชนดิใหม่	โดยทัว่ไปใช้เวลาไม่น้อยกว่า	2-3	ปี	จงึ
ได ้รับอนุมัติให ้วางจ�าหน่ายได ้	 เ น่ืองจากต้องผ ่านการทดสอบ

ผู้ผลิต AstraZeneca Sinovac Biotech

ชื่อวัคซีน ChAdOx1	nCoV-19	(AZD1222) CoranaVac

ประเทศผู้ผลิต อังกฤษ จีน

ชนิดวัคซีน ไวรัสอะดิโนเป็นพาหะ เชื้อตาย

ประสิทธิภาพ

ป้องกันการติดเชื้อ 54.1% 50.4%

ป้องกันอาการป่วย 70.4%	(62.1-90.0%) 65.3-91.2%

ป้องกันอาการรุนแรง/เสียชีวิต 100% 100%

ต่อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ไม่ได้ผล ไม่มีข้อมูล

การเก็บรักษา 2-8°C 2-8°C

ตารางการฉีด
(ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

2	เข็ม
ห่างกัน	4	–	12	สัปดาห์

2	เข็ม	
ห่างกัน	2	–	4	สัปดาห์

กลุ่มอายุที่ฉีดได้ อายุ	18	ปีขึ้นไป อายุ	18	-	59	ปี

ผู้มีโรคประจ�าตัว สามารถฉีดได้	 ส่วนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 หญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตรควรปรึกษา
แพทย์ก่อน

ผลข้างเคียง พบบ่อย	(88%)	แต ่ไม ่รุนแรง	เช่น
ไข ้	หนาวสั่น	อ ่อนเพลีย	น�้ามูกไหล	
ปวดศีรษะ/กล้ามเนื้อ	 ปวด	 บวม	 แดง
บริเวณที่ฉีด	
(แนะน�าผู ้ได้รับวัคซีนสังเกตอาการที่
สถานพยาบาลอย่างน้อย	30	นาที)

พบน้อย	(35%)	และไม่มีอาการรุนแรง
(แนะน�าผู้ได้รับวัคซีนสังเกตอาการที่
สถานพยาบาลอย่างน้อย	30	นาที)

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนเริ่มการศึกษาทางคลินิก	(ท�า
ในคน)	ซึ่งมี	3	ระยะ	คือ	
	 ระยะที่	 1	 (phase	 1	 clinical	 trial)	 ทดสอบกับอาสาสมัครท่ีมี
สุขภาพดีจ�านวนไม่มาก	
	 ระยะที	่2	(phase	2	clinical	trial)	ทดสอบกบัผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคในจ�านวนมากขึ้นถึงระดับหลายร้อยคน	 เพื่อดู
ประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นหลัก	ระยะนี้ใช้เวลาหลายเดือนจนถึงหลาย
ปี	
	 ระยะที	่3	(phase	3	clinical	trial)	ทดสอบกบัผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคในจ�านวนที่มากขึ้นระดับหลายพันคน	ระยะนี้มัก
ใช้เวลาหลายปี
	 กรณเีร่งด่วนทีเ่กดิโรคระบาดอย่างรนุแรง	เช่น	กรณขีอง	COVID-19	
นี้	 มีความจ�าเป็นต้องเร่งการผลิตและกระบวนการอนุมัติเพื่อให้มีวัคซีน
ออกมาใช้โดยเร็ว	 ซึ่งการพัฒนาวัคซีน	 COVID-19	 ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2563	และขณะนี้มีวัคซีน	COVID-19	จากหลายผู้ผลิตได้ถูกน�ามา
ใช้แล้ว
	 ส�าหรับประเทศไทย	ณ	ปัจจุบัน	 (25	กุมภาพันธ์	 2564)	 ได้มีการ
อนุมัติใช้วัคซีนจาก	2	ผู้ผลิต	คือ	AstraZeneca	และ	Sinovac	Biotech	
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางข้อมูลวัคซีน	COVID-19	ที่มีการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน	(	25	กุมภาพันธ์	2564)

เอกสารอ้างอิง:	
1.การอภิปรายเรื่องโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
วัคซีน	COVID-19	และ
อาการภายหลังการได้รับ
วัคซีน	โดย	ศ.	พญ.กุลกัญญา	
โชคไพบูลย์กิจ	คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	(24	ก.พ.	2564)	
และ	The	New	York	Times
2.	The	New	York	Times,	THE	
STANDARD,	FDA
3.	คลังความรู้สุขภาพ	กระทรวง
สาธารณสุข	ข้อมุลด้านสุขภาพ	
ส�าหรับประชาชน	เรื่อง	วัคซีน	
COVID-19	ตอนที่	2	:	วัคซีน	
COVID-19	ชนิดที่น�ามาใช้แล้ว

Rama
RDU ภญ.เบญญาภา	เพชรปวรรักษ์

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ท่าที่ 1 WALKING LOUNGE 
ท่ายืดส่วนหลังของขา	ให้ก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า	ให้ฝ่าเท้าของขาอีกข้าง
แนบกบัพืน้	เอนตวัไปข้างหน้าเลก็น้อย	เข่าท�ามมุ	90	องศากบัพืน้	จะรูส้กึตึงขาหลงั
เพราะกล้ามเนื้อแฮมสตริงยืดออกสุด	ค้างไว้	10	วินาที	แล้วท�าสลับกันทั้งสองข้าง

ท่าที่ 2 Front Leg Stretch 
ท่ายดืหน้าขา	ให้ยนืตวัตรงก่อน	แล้วทรงตวัด้วยขาข้างหนึง่	ยกขาอกีข้างพบัไปด้าน
หลัง	เอามือข้างเดียวกันจับข้อเท้าไว้	แล้วดึงข้อเท้าให้ใกล้กับก้นให้มากที่สุด	หรือ
น�ามือพิงก�าแพงไว้ก็ได้	ค้างไว้	10	วินาที	แล้วท�าสลับกันทั้งสองข้าง

ท่าที่ 3 ท่ายืดหลัง 
ท่ายืดหลังให้กางขาออกจากกันห่างในระดับไหล่	แล้วก้มลง	น�ามือทั้งสองข้างแตะ
ที่พื้น	หลังตรง	ขาตรงตึง	แล้วหายใจตามปกติ	ค้างไว้	10	วินาที	แล้วยืนในท่าเดิม	
ท�าสลับกันทั้งสองข้าง

	 การออกก�าลังกายส่วนขาที่ดีและให้มีความแข็งแรง	
จ�าเป็นต้องท�าการ	Warm	Up	 กันก่อน	 เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเน้ือ	 ท�าให้ข้อและเส้นเอ็นท้ังหลายมี
ความยืดหยุ่นในการออกก�าลังกาย	 ลดการบาดเจ็บลงขณะ
ออกก�าลังกาย	

ขอขอบคุณข้อมูล :  รายการ Healthy Workout จาก RAMA CHANNEL 
และ ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอขอบคณุศนูย์กฬีารามาธบิด ี: จฑุารัตน์ จาตรุนต์พงศา, บษุราคมั บนัดาลบญุ, 
ปัณฑร กองตาพันธ์  

Rama
Excercise กองบรรณาธิการ
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 สวัสดีค่ะ	คุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน

	 ในภาวะการระบาดของ	COVID-19	ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า	1	ปีแล้วเช่นนี้	ความหวัง
ท่ีท่ัวโลกรอคอยมานับแต่ช่วงการระบาดเริ่มทั่วโลกต้ังแต่เมื่อต้นปี	 2020	 ก็คงหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่า	
วัคซีน (Vaccine: vakˈsēn)	ซึ่งหลายคนหวังว่าการได้รับวัคซีนแล้วจะสามารถป้องกันการติดโรคได้
และจะท�าให้สามารถใช้ชีวิตแบบปกติสุข	(เหมือนก่อนยุค	COVID-19)	มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่
คงยังไม่มีใครสามารถให้ค�าตอบได้	แต่ก่อนอื่น	เรามาท�าความรู้จักกันก่อนว่า	เจ้าสิ่งเล็ก	ๆ	ที่เรียกว่า	
“วัคซีน”	นั้น	มันหมายถึงอะไรกันแน่	

	 ต้องเท้าความกันก่อนว่า	 มนุษยชาติมีความพยายามที่จะป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยต่าง	 ๆ	 มาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว	
มกีารสังเกตเห็นว่าเม่ือมกีารระบาดของโรคใด	ๆ 	ผูท้ีเ่คยเป็นโรคนัน้แล้วหาย	มกัจะไม่ป่วยเป็นโรคเดมิซ�า้อกี	หนึง่ในนัน้คอืการเสรมิ
สร้างภมูิคุ้มกันตัวเองด้วยหลากหลายวิธทีี่ปัจจุบนัถกูมองวา่สดุแสนจะพศิดาร	เช่น	การกินงูพิษเพราะเชือ่ว่าจะท�าใหเ้กดิภมูิคุม้กัน
จากพิษงู	การดื่มเลือดเป็ดที่เคยกินยาพิษมาก่อนเพราะเชื่อว่าจะป้องกันพิษได้หากถูกวางยาพิษขึ้นมา	ฯลฯ		ในราวศตวรรษที่	10	
พบบันทึกว่าประเทศจีนเริ่มมีการพยายามหาวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไข้ทรพิษ (Smallpox:ˈsmôlˌpäks/ Cowpox:ˈkouˌpäks) 
ด้วยวธิหีลากหลาย	อาท	ิน�าเอาสะเกด็แผลจากผืน่ทีเ่กดิจากผืน่ของโรคไปบดแล้วเอาไปใส่ในจมกูของผูไ้ม่เคยเป็นไข้ทรพษิดงักล่าว
มาก่อน	นอกจากนี้ยังมีวิธีเอาเข็มสะกิดตุ่มหนองของผู้ป่วยแล้วน�าไปสะกิดที่ผิวหนังของผู้ยังไม่เคยติดโรค	ซึ่งภายหลังเรียกวิธีการ
นี้ว่า	การปลูกฝ ี(inoculation: iˌnäkyəˈlāSH(ə)n)	วิธีการดังกล่าวถูกเผยแพร่และน�าไปปฏิบัติในหลาย	ๆ	ประเทศ	แม้กระทั่ง
ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

	 	ต่อมาในช่วงศตวรรษที่	17	ดร.เอดเวิร์ด	เจนเนอร์	(Dr.Edward	Jenner)	สกัดน�าเชื้อไข้ทรพิษหรือ	cowpox	จากหญิง
เล้ียงวัวที่ติดเชื้อดังกล่าวจากวัวที่เธอเล้ียง	 ไปให้เด็กชายวัย	 8	 ปี	 	 ซึ่งหลังจากให้เชื้อฝีดาษดังกล่าวแก่เด็กชายผู้นั้น	 6	 สัปดาห์	
พบว่าเดก็ชายไม่ป่วยหรอืมอีาการส�าแดงถึงโรคฝีดาษ	โดย	ดร.เจนเนอร์	เรียกหนองฝีววันัน้ว่า	“VACCINE”	ซ่ึงมาจากภาษาละตนิ
ค�าว่า	“vacca”	ที่แปลว่าวัว	และเรียกวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวว่า	vaccination (ˌvaksəˈnāSH(ə)n)	ซึ่งกลายเป็นค�าที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบัน	

Vocab
with Rama นู๋โน	โกอินเตอร์

นู๋นัน	สะพายกล้อง
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	 จนในปี	 1840	ดร.หลุยส์	 ปาสเตอร์	 (Dr.Louis	 Pasteur)	 ได้น�าแนวความคิดของเจนเนอร์ไปประยุกต์กับวัคซีนป้องกัน
อหวิาตกโรคจากสตัว์ปีกจ�าพวกเป็ดและไก่	ซึง่แนวคิดนีเ้ป็นแนวคดิพืน้ฐานต่อการผลติวคัซีนในระยะหลงั	ต่อมา	ดร.โจเซฟ	ลสิเตอร์	
(Dr.Joseph	Lister)	เป็นผู้ที่น�าแอนติเซปติก	(Antiseptic: ̩ an(t)əˈseptik)	หรือ	สารซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญ
เตมิโตของแบคทเีรยีก่อโรค	หรอืก็คอืน�า้ยาฆ่าเชือ้น่ันเอง	มาใช้ในทางการแพทย์	ซึง่น�าไปสูก่ารผลติวคัซีนชนดิเชือ้ตายในระยะเวลา
ต่อมา	จากนั้นก็ยังมีการต่อยอดพัฒนาวัคซีนประเภทต่าง	ๆ

	 ฉะนั้น	 ว่าง่าย	ๆ	วัคซีน	คือเชื้อโรคที่ถูกท�าให้ตายหรืออ่อนแอลงโดยวิธีต่าง	ๆ	แล้วน�าเข้าสู่ร่างกายทางใดทางหนึ่ง	 เช่น	
ฉีด	 หรือหยอด	 เพื่อให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ที่เรียกรวมว่าแอนติเจน (Antigen: ˈan(t)əjən)	 เข้าไปกระตุ้นการ
ท�างานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย	 การฉีดวัคซีนจึงเป็นเหมือนการเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักเชื้อโรคและสร้างแอนติบอดี 
(antibody:ˈan(t)əˌbädē) ที่สามารถรับมือกับเชื้อโรคนั้น	ๆ	ได้ทันท่วงที	

	 ในกรณขีองวคัซีน	COVID-19	ปัจจุบนั	ทีอ่นญุาตให้ใช้ในมนษุย์ในภาวะปกติและฉกุเฉิน	ทีผ่่านการทดลองมี	3	กลุ่ม	ได้แก่		

 1. วัคซีนประเภท mRNA	เช่น	วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์	moderna

 2. วัคซีนประเภท vector	เช่น	วัคซีนของอังกฤษ	AstraZeneca	และรัสเซีย	Spuknic	V

 3. วัคซีนประเภทเชื้อตาย	ได้แก่	วัคซีนของจีนอย่าง	Sinovac	และ	Sinopharm

	 โดยแต่ละประเภทก็จะถูกผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันไป	ส�าหรับในไทยที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยา
ของไทยให้ใช้ได้มีสองบริษัท	คือ	AstraZeneca	และ	Sinovac	(ข้อมูลเมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564)	แต่ก็ยังสามารถแจกจ่ายได้เพียง
ในวงจ�ากัดด้วยปัจจัยด้านก�าลังการผลิตและยังต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศอยู่		

อ้างอิง	
-	อษุา	ทสิยากร.		“ประวตัคิวามเป็นมาของวคัซนีโดยสงัเขป”	[ออนไลน์].	เข้าถงึได้จาก:	https://pidst.or.th/userfiles/1_ประวตัคิวามเป็นมาของ
วัคซีนโดยสังเขป.pdf.	
-		Kai	Kupferschmidt.		“Why	the	word	‘vaccine’	is	probably	all	wrong”	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	https://www.sciencemag.org/
news/2017/10/why-word-vaccine-probably-all-wrong.	

	 แม้จะยังมีจ�านวนจ�ากัด	 แต่วัคซีนนี้ก็นับเป็นความหวังเรืองรองในช่วงเวลา
อันมืดมิดที่สุดของมนุษยชาติ		ระหว่างที่เขียนต้นฉบับนี้	คนเขียนพอทราบข่าวมาว่าเริ่ม
มีการทยอยฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าแล้ว	ประชาชนทั่วไปอย่างเรา	ๆ 	
ก็ต้องไม่ลืมปฏิบัติตัวตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง	 สวมหน้ากากอนามัย
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ	ล้างมือบ่อย	ๆ	กินร้อน	ช้อนตัวเอง	รักษาระยะห่างกันไปก่อนนะ
คะ	อดทนอีกนิดเดียว	เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ	!	
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