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 สวัสดีครับท่านผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่าน 

	 สถานการณ์ของ	 COVID-19	 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบสองปีแล้ว	 เราทุกคนยังคงเผชิญกับปัญหา
การระบาด	ปัญหาการรักษาคนไข้	COVID-19	ความรุนแรงของโรค	ปัญหาทางเศรษฐกิจ	และผลพวงอื่น	ๆ	ที่ตามมา	
เหมือนกับทุกประเทศในโลกที่ก�าลังเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันนี้อยู่

	 ส่ิงที่จะช่วยชะลอหรือยับยั้งการแพร่ระบาด	 คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในวงกว้าง
โดยเร็วที่สุด	 ภารกิจที่ส�าคัญของบุคลากรทางการแพทย์คือการรณรงค์และด�าเนินการจัดการเรื่องการฉีด	 การได้รับ
วัคซีนป้องกัน	COVID-19	ของประชากรให้ส�าเร็จ	อย่างไรก็ตาม	การร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่แบบ	
New	Normal	ยังคงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส�าคัญมากในการลดการแพร่กระจายของเชื้อ

	 รามาธิบดียังมีบทบาทที่ส�าคัญ	 ในแง่การให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย	 COVID-19	 อย่างเต็มท่ี	 รวมถึง
การร่วมมือกับองค์กรและสถานประกอบการต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	หน่วยงานราชการ	ภาคเอกชน	ธุรกิจโรงแรม	โรงเรียน	
ห้างร้าน	 หมู่บ้าน	 และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ทุกส่วน	 ทุกท่านล้วนเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการร่วมกันเผชิญวิกฤต	
พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่น และขอยืนเคียงข้างพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนอย่างเต็มความ
สามารถ

	 ในนามของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวิทยาลยัมหดิล	กระผมขอขอบคณุทกุหน่วยงานและ
ประชาชนทุกคน	ที่ให้ความร่วมมือมาตลอด	หวังว่าเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ	

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



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

	 สวสัดีค่ะคณุผูอ่้าน	“สายน�้าไม่เคยรอท่า วันเวลาไม่เคยรอใคร”	นติยสาร	@Rama	ฉบบันีเ้ข้าสูช่่วงปลายฝน
ต้นหนาว	และฉบบัหน้าจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่แล้วค่ะ

	 ในเดือนตลุาคมนี	้สถานการณ์ของ	COVID-19	เริม่จะคลีค่ลายลงบ้างแล้ว	แต่เรายงัต้องเผชญิกบัน�า้ท่วมจากพายุ
และฝน	ขอส่งก�าลังใจให้กับท่านผูอ่้านและพีน้่องชาวไทยทีก่�าลงัประสบปัญหาน้ีด้วยนะคะ	

	 ในฉบบันีเ้ราจะได้อ่านเร่ืองราวของผลกระทบระยะยาวจากการติด COVID-19 (Long COVID-19)	เพ่ือเป็น
ความรูว่้าเหตุใดเมือ่หายแล้วยงัคงมอีาการเหนือ่ยหรืออาการอ่ืน	ๆ	คล้ายช่วงทีย่งัเป็น	COVID-19	อยู	่คอลมัน์	Camera	
Diary	 มปีระสบการณ์เร่ืองเล่าเกีย่วกบัการกักตัวที่บ้านและการรักษาในรูปแบบ Home Isolation เร่ืองราวของ
การใช้ยาฟ้าทะลายโจรกบัการรกัษา COVID-19	ซึง่เชือ่ว่าหลายบ้านคงมตีดิกนัไว้	เรามวีธิกีารใช้ยานีก้นัในคอลมัน์	Rama	
RDU	ค่ะ	ส่วนของคอลมัน์	Health	Station	พบกับปัญหาภาวะน�้าหนักเกินที่มีผลต่อการเกิดโรค COVID-19	ความอ้วน
ส่งผลเสยีอย่างไรต่อสขุภาพ	นอกจากนัน้เรายงัมเีรือ่งราวเก่ียวกับความเชือ่ทีว่่า	การใส่ถงุมอืชุบแอลกอฮอล์ท�างานจะช่วย
ลดการติดเชื้อได้จริงหรือไม	่ตดิตามได้ใน	Believe	it	or	not?	ค่ะ	6-14	ตลุาคมนี	้เรามีเทศกาลกินเจ	ซึง่เป็นประเพณี
ส�าคญัของพีน้่องชาวไทยเช้ือสายจนี	@Rama	มปีระวตัคิวามเป็นมาของการกินเจมาฝาก	ในคอลมัน์	Vocab	with	Rama	
ค่ะ	รวมทัง้เรื่องราวการกินเจอย่างไรให้สุขภาพดีด้วย ได้บุญด้วย	มอียู่ใน	Healthy	Eating	ค่ะ

	 ทีส่ดุของปวงชนชาวไทย	คอื	“ภูมิพลังของแผ่นดิน”	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ี มหาวทิยาลยั
มหดิล	และทมีงานนติยสาร	@Rama	ขอเช้ือเชญิเหล่าพสกนกิรร่วมน้อมจติถวายความระลกึถึงพระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	ซ่ึงเสดจ็สู่สวรรคาลัย	เมือ่วันที	่13	ตุลาคม	พทุธศกัราช	2559

	 ขอถวายความอาลัยอย่างสดุซ้ึงค่ะ

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
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ผู้ป่วยหลายคนสงสัยว่า
ท�าไมหายจาก COVID-19 แล้ว
ยังเหนื่อย ๆ เพลีย ๆ อยู่เลย 
หรือว่าเราจะเป็น Long COVID-19?

	 ภาวะ	 Long	 COVID-19	หรือที่เรียกว่า	 ลองโควิด-19	 คือ	 โรคโควิด-19	ที่เป็นยาวนานกว่าปกติ	 บางครั้งมีการเรียกว่า	
Post-COVID-19	conditions	คือ	การที่ยังมีอาการผิดปกติยาวนานกว่า	4		สัปดาห์	ขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ติด	COVID-19	มักจะ
หายไปในไม่กีส่ปัดาห์หลงัจากได้รบัเชือ้	ยงัมชีือ่อืน่	ๆ 	ทีเ่รียกใช้กนัในขณะนี	้ได้แก่	Long-haul	COVID-19,	post-acute	COVID-19,	
post-COVID-19	syndrome	หรือ	chronic	COVID-19

	 ซึ่งมีการรายงานมากมายที่มีการท�างานวิจัยท�าการรวบรวมหลักฐานออกมาเพิ่มเติม	พบว่าประมาณร้อยละ	80	ของผู้ติด	
COVID-19	มีอาการใดอาการหนึ่ง	โดยพบมากที่สุดคือ	อ่อนเพลีย	ปวดหัว	ขาดสมาธิ	ผมร่วง	และหอบเหนื่อย

ภาวะ Long COVID-19 นี้มีแบบใดบ้าง มีความแตกต่างกันอย่างไร

อาการใหม่ หรืออาการไม่หายไป (New or ongoing symptoms)

	 บางคนมีอาการต่อได้เป็นเดือน	หลังจากติดเชื้อครั้งแรก	กลุ่มนี้มักเกิดในคนที่เป็นแบบรุนแรงตั้งแต่ต้น	อาการ
แย่ลงเมื่อตอนออกก�าลังกายหรือต้องใช้สมาธิจดจ่อมาก	ๆ	อาการใหม่	ได้แก่	ไข้	หายใจเหนื่อย	หายใจไม่อิ่ม	ไอ	แน่น
หน้าอก	ปวดท้อง	ปวดหวั	วงิเวยีนศรีษะคล้ายจะเป็นลม	ปวดห	ูหรอืมเีสยีงในห	ูใจสัน่	ปวดกล้ามเนือ้และข้อ	ชา	ท้องเสีย	
ปวดท้อง	อ่อนเพลีย	 เหนื่อยง่าย	 ไม่ได้กลิ่นหรือรับรสได้ไม่ดี	 รับประทานอาหารไม่ลง	ขาดสมาธิ	หรือคิดอะไรไม่ออก	
ตื้อ	ๆ	นอนไม่หลับ	อารมณ์แปรปรวน	มีผื่นตามตัว	ประจ�าเดือนมาผิดปกติ
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	 นอกจากภาวะเหล่านี้จะเกิดจากการเจ็บป่วยเองแล้ว	 COVID-19	
ยงัท�าให้เกดิผลกระทบเกีย่วกับภาวะทางเศรษฐกจิ	การต้องอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว	
คนใกล้ชิดติดเชื้อหรือเสียชีวิต	 การเข้าถึงสถานพยาบาลได้ยากเมื่อมีอาการ
ผิดปกติ	ส่งผลให้มีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น	

References:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html	Accessed	on	31st	Aug	2021

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/long-term-effects-of-coronavirus-long-
covid/	Long	COIVD,	long-haul	COVID,	post-acute	COVID-19	or	chronic	COVID.	

Lopez-Leon	S,	et	al.	More	than	50	long-term	effects	of	COVID-19:	a	systematic	review	and	
meta-analysis	Sci	Rep.	2021.	

ความผิดปกติในหลายระบบอวัยวะ (multiorgan effects) 

	 บางคนมอีาการผดิปกตใินหลายส่วนของร่างกาย	เกดิจากภมูคิุม้กนัต่อตนเองมาท�าลายอวยัวะทีป่กตทิ�าให้เกิด
การอักเสบหรือมีการท�าลายเนื้อเยื่ออวัยวะส่วนนั้น	มักพบที่หัวใจ	ปอด	ไต	สมอง	และผิวหนัง	เป็นสิ่งที่พบได้น้อย	ใน
เด็กอาจพบว่าเป็น	Multisystem	Inflammatory	Syndrome	(MIS)	ระหว่างที่เป็นหรือหลังจากหายทันที	ซึ่งพบว่า
ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายอักเสบหลายส่วน	ในผู้ที่เกิด	MIS	อาจมีผล	multiorgan	effects	ในระยะยาวได้

ผลระยะยาวจากติด COVID-19 และการนอนโรงพยาบาล

	 ผลจาการนอนโรงพยาบาล	 โดยเฉพาะห้องเวชบ�าบัด
วิกฤต	หรือห้องไอซียูนั้น	อาจท�าให้แขนขาไม่ค่อยมีแรง	หรือยัง
คงเหนื่อยอยู่หลังจากที่ไม่มีเชื้อ	COVID-19	แล้ว	บางคนมีผลต่อ
เร่ืองการคดิและค�าพูด	หรือกลายเป็นภาวะทีม่อีาการผิดปกติทาง
จติใจหลงัจากประสบเหตกุารณ์รุนแรง	(Post-Traumatic	Stress	
Disorder;	PTSD)	เช่น	การได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ	หรือการ
ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต	 ท�าให้เกิดความเครียดฉับพลันและอาจ
สะสมมาอย่างต่อเนื่อง

เราจะป้องกันภาวะ Long COVID-19 ได้อย่างไร
	 การฉีดวัคซีนป้องกัน	 COVID-19	 โดยขณะนี้มีค�าแนะน�าให้ฉีดกับ
ทกุคนทีไ่ม่มีข้อห้ามในต่างประเทศ	เช่น	สหรฐัอเมรกิาอนมุตัใิห้ฉดีตัง้แต่อายุ	
12	ปีขึน้ไป	สวมหน้ากากทีค่ลมุปากและจมกู	อยูห่่างจากผูอ้ืน่ประมาณ	1.5-2	
เมตร	หลีกเลี่ยงบริเวณแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก	ล้างมือบ่อย	ๆ	

Health
Station อ.	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด	

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล
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 “ตราบใดทีน้่องยงัท�างานอยูท่ีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีสถานทีท่ีมี่ระบบสนับสนุนการท�างาน
ทุก ๆ อย่าง น้องจะไม่มีทางรู้เลยว่าอุปสรรคของการท�างานมันคืออะไร” 

	 ช่วงประมาณต้นปี	 2563	 เกิดการระบาดของโรคที่ชื่อว่า	COVID-19	 ซึ่งส่งผลกระทบมากมายต่อหลาย	 ๆ	 ภาคส่วน	
รวมถึงบ้านหลังใหญ่ของฉัน	โรงพยาบาลรามาธิบด	ีหลายส่วนงานต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว	หลายส่วนงานต้องก้าวขึ้นมาเป็น
ด่านหน้าในการรองรับสถานการณ์ในครั้งนี้	 ตัวฉันเองก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของด่านหน้าในการรองรับสถานการณ์ในครั้งนี้
เช่นกนั	โดยได้ปฏิบตังิานทีค่ลนิกิตรวจโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลัน	ถงึแม้จะเป็นการปฏบิติังานแบบเป็นครัง้คราวตามการหมุนเวยีน
อัตราก�าลงัเจ้าหน้าที	่แต่ฉนัได้มองเหน็และเรยีนรูถ้งึความส�าคญัในการวางระบบงาน	และการติดต่อประสานงานกบัส่วนงานอืน่	ๆ 	
รวมถึงได้เห็นความเสียสละของเจ้าหน้าที่แต่ละคน	 ที่ถึงแม้จะรู้ว่าทุกวันท่ีปฏิบัติงานคือความเส่ียง	 แต่ทุกคนก็ยินดี	 เต็มใจ	 และ
พร้อมจะปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลัง	

	 วันเวลาล่วงเลยผ่านไปจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	การรายงานยอดผู้ติดเชื้อมีจ�านวนลดลงเรื่อย	ๆ	จากหลัก
ร้อยเหลือหลักสิบ	และวันที่ประชาชนคนไทยรอคอย	“ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อศูนยร์าย”	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หน่วยงานต่าง	ๆ	
ห้างร้าน	ก�าลังกลับมาด�าเนินกิจการอีกครั้ง	ดั่งต้นไม้ที่แล้งน�้าที่แห้งเหี่ยว	ได้พบกับหยาดฝนที่มอบความชุ่มชื้นให้อีกครั้ง	

	 แต่เหมือนภาพที่ทุกคนก�าลังเห็น	จะเป็นเพียงภาพฟ้าสงบ	ก่อนพายุใหญ่จะถาโถม	ในกลางเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน	
มีการประกาศถึงการระบาดระลอกใหม่	ตามติดมาด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทะยานสูงอย่างรวดเร็ว	หลายภาคส่วนเกิดการชะงัก	โดย
เฉพาะภาคส่วนของการประมงและอาหารทะเล	“จังหวัดสมุทรสาคร”	ที่ที่เป็นบ้านอีกหลังของฉัน	

	 พีพ่ยาบาลที่ฉันเคารพทา่นหนึง่กลา่วขึ้นหลังจากทีฉ่ันบน่ปัญหาจากการท�างานที่พบเจอในแต่ละวนัใหพ้ี่เขาฟงั	และพี่เขา
ยังเสริมอีกว่า	

 “ยงัมีโรงพยาบาลอืน่ ๆ  อกีมากมายทีเ่ขาไม่มีระบบสนับสนุนทีเ่พยีบพร้อมเท่าเรา ถ้าวนัไหนน้อง
มีโอกาสได้ไปสัมผัสน้องจะเข้าใจสิ่งที่พี่พูดเอง” 

8



	 เนือ่งจากฉนัพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งควบคมุสงูสดุ	จงึได้รบัการขอความร่วมมอืให้กกัตวั	สงัเกตอาการอยูใ่นทีพ่กัอาศยัเป็น
ระยะเวลา	14	วัน	ท่ามกลางข่าวลือมากมาย	ค�าพูดที่มักได้ยินจากคนรอบข้างเสมอ	ๆ	ว่า	“เหมือนจะครั่นเนื้อครั่นตัว เหมือนจะ
เจ็บคอ เอ๊ะ !! ติดหรือยงั ตดิ COVID-19 แล้วหรอืเปล่า”	ท�าให้ฉันเร่ิมมองหาช่องทางเล็ก	ๆ 	ในการส่งต่อข้อมลูทีถ่กูต้องกบัคนรอบข้าง	
อย่างน้อยก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ของข่าวที่เชื่อถือได้มากขึ้น	และด้วยความโชคดีที่ฉันมีแม่เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	ฉัน
จึงอาศัยช่องทางนี้ในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเช้ือไวรัส	 COVID-19	 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้	 เพียงไม่นานก็เกิดการกระจายและ
ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น	

	 ช่วงเดือนมกราคม	2564	สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงคุกรุ่น	ครบ	14	วันที่ฉันต้องกักตัว	ฉันต้องกลับไปปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้ง	ซึ่งครั้งนี้ฉันจ�าเป็นต้องพักอาศัยในที่พักที่ทางโรงพยาบาลจัดหาให้ชั่วคราว	ฉันคิดอยากประวิงเวลา	
อยากให้มีใครสักคนยื่นข้อเสนอให้ฉันมาปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาครแทน	ต่อให้ฉันต้องไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	ฉันก็
ยินดี	ขอเพียงฉันได้อยู่ที่บ้าน	ได้อยู่เคียงข้างและได้สู้ไปพร้อม	ๆ	กับชาวสมุทรสาครเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว	

	 และเพยีงไม่นานค�าอธษิฐานก็เป็นจรงิ	ทางส่วนงานได้รับประกาศจากโรงพยาบาลในการขอรับอาสาสมคัรเพ่ือปฏบัิตงิานใน
พืน้ทีจ่งัหวัดสมุทรสาคร	ฉนัขานรบัอาสาทนัท	ีและยงัได้แจ้งความจ�านงว่า	“ดฉินัยนิดท่ีีจะปฏบิตังิานแม้ว่าจะต้องดูแลผูป่้วยตดิเช้ือ 
COVID-19 และยนิดีและเตม็ใจอย่างยิง่หากดฉัินจะสามารถอยูป่ฏบิติังานทีน่ัน่จนกว่าสถานการณ์จะดขีึน้หรอืทางจังหวดัสมุทรสาคร
จะมีอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ”	ฉันอาจดูเป็นคนเห็นตัวที่เลือกจะปฏิบัติงานใกล้	ๆ 	คนที่ฉันรัก	ใกล้	ๆ 	คนในครอบครัว	แต่ดิฉัน
ก็มีความเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งของเจ้าหน้าท่ีจังหวัดสมุทรสาครให้ทุเลาเบาบางลงได	้
ฉันพร้อมและจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถที่ฉันมี	 ซึ่งนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของที่ท�างานใหม่	 (ช่ัวคราว)	 ของฉัน	
ที่นี่สมุทรสาคร 

	 วันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามา	สถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม	่มีหลาย	ๆ	อย่างที่ต่างจากที่ท�างานเดิมที่คุ้นเคย	ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การท�างาน	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ที่แตกต่างไป	แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาส�าหรับฉัน	สิ่งที่ใจฉันมุ่งหวังส�าหรับที่นี่มีเพียง	2	สิ่ง
คือ	หนึ่ง	 ฉันจะท�าให้ท่ีนี่เป็นท่ีท�างานท่ีน่าอยู่และมีความสุขอีกแห่งหนึ่งส�าหรับฉัน	 และสอง	 ฉันจะใช้โอกาสนี้เรียนรู้ชีวิต	 เรียน
รู้ประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ให้ได้มากที่สุด	 ฉันใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณ	2	 วันกับระบบงานและเอกสารที่ฉันไม่คุ้นชิน	การท�างานที่
หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	COVID-19	แห่งนี้	เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	หรือที่หลาย	ๆ 	คนมัก
เรียกว่าชุดอวกาศหรือชุดหมี	ซึ่งจากประสบการณ์ที่ไม่มากพอ	ความตื่นตระหนก	และความไม่คุ้นชินกับอุปกรณ์	ฉันเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบตังิานในขณะท่ีก�าลงัสวมชดุป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้	ฉนัจงึเริม่ทบทวนเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	ปัญหาจากการท�างาน
อื่น	ๆ	ที่ฉันเคยมองข้ามไป	ฉับพลันค�าพูดหนึ่งที่ฉันเกือบจะลืมไปแล้วก็ดังขึ้นมาในความคิดอีกครั้ง	“ตราบใดที่น้องยังท�างานอยู่
ที่โรงพยาบาลที่ชื่อรามาธิบดี ที่มีระบบที่สนับสนุนการท�างานทุก ๆ อย่าง น้องจะไม่มีทางรู้เลยว่าอุปสรรคของการท�างานคือ
อะไร”	ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ท�าให้ฉันเข้าใจได้ชัดเจน	และตอนนี้ก็ต้องกลับมาถามตนเองว่าในเมื่อหาปัญหาพบแล้ว	จะเลือกที่จะปล่อย
ผ่านเพราะไม่ใช่ส่วนงานของตนเอง	หรือเลือกที่จะน�ามาแก้ไขเพื่อให้ได้ระบบงานที่ดีขึ้น	ซึ่งแน่นอนฉันเลือกอย่างหลัง	

	 สิ่งแรกหลังจากที่ฉันกลับไปปฏิบัติงานก็คือการมองหาปัญหาและจัดล�าดับความส�าคัญ	 โดยฉันเร่ิมแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้น
และเป็นความเสี่ยงกับเจ้าหน้าท่ีนั่นก็คือการใส่ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	 เพราะเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานมีท้ังเจ้าหน้าที่เก่า
ที่ปฏิบัติงานประจ�าและเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนจากส่วนงานอ่ืน	 ๆ	 ภายนอก	 ซึ่งสิ่งที่มักพบคือเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไม่คุ้นชินกับสถาน
ที่หอผู้ป่วย	 ข้อจ�ากัดของสถานที่และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	ท�าให้เมื่อถึงเวลาจริงเจ้าหน้าที่ภายใต้ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ก�าลัง
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้	

	 ฉันจึงปรึกษากับหัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่คนอ่ืน	ๆ	ว่าฉันมีความสนใจที่จะท�าคลิปส้ัน	ๆ	ในการสอนการสวม
ใส่ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการปฏิบัติงานระหว่างอยู่ในพื้นที่พักของผู้ป่วย	เพื่อให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานได้ศึกษาและ
ท�าความเข้าใจ	ร่วมกับการจับคู่หูกับเจ้าหน้าท่ีประจ�าในการช่วยดูแล	แนะน�าและอ�านวยความสะดวก	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ทุกคน

Behind
The Scene อภิญญา	ปู่โฉด

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก	
งานการพยาบาลบริการเฉพาะ	ฝ่ายการพยาบาล	
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เห็นด้วย	ซึ่งฉันก็ค่อนข้างลุ้นกับแนวคิดนี้มากและกลัวว่าการกระท�านี้ก้าวก่ายงานของเจ้าหน้าที่เดิมหรือไม่	จะสร้างความล�าบาก
ให้พวกเขาหรือเปล่า	แต่ฉันจะบอกตัวเองเสมอว่าเราท�าเพราะอยากให้ทุกคนปลอดภัย	ฉันก็มีคนที่รักรออยู่ที่บ้าน	คนอื่น	ๆ 	ก็มีอยู่
เช่นเดยีวกัน	ฉนัจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเสีย่งกบัเหตกุารณ์ครัง้นี	้ทกุคนจะได้กลบัไปอยูก่บัครอบครวัทีเ่ขารกั	ทกุคนจะต้องปลอดภยั	

	 ฉันหมั่นสอบถามเจ้าหน้าที่เสมอว่าการปฏิบัติงานแบบนี้เป็นการเพิ่มภาระงานหรือไม่	อยากให้ปรับหรือแก้ตรงจุดใดบ้าง	
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับเป็นค�าขอบคุณ	 ซึ่งท�าให้ฉันประหลาดใจ	 มีพี่ท่านหนึ่งกล่าวว่า	“โดยปกติพี่เคยเห็นเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ 
ท�างานตามหนา้ทีข่องตน ไม่ไดส้นใจรายละเอยีดเลก็ ๆ  แบบนี้มากนกั เพราะด้วยภาระงานทีม่ีอยูก่ม็ากทัง้งานเอกสาร การบรหิาร
จัดการต่าง ๆ แต่ถ้าไม่มีแนวทางตรงนี้ พี่ก็คงไม่มั่นใจและก็กลัวกับการดูแลผู้ป่วย พี่เป็นเพียงแม่บ้านเรื่องบางอย่างที่น้อง ๆ รู้ แต่
พี่ก็ได้แต่มองแต่ไม่เคยเข้าใจเลยสักที”	 นั่นเป็นส่ิงที่ท�าให้หัวใจฉันพองโต	 การเริ่มกระท�าอะไรบางอย่าง	 ท�าให้เกิดผลกับผู้อ่ืนได้
มากมายเช่นนี้	

	 หลังจากนั้นฉันจึงพัฒนาและการปรับปรุงงานอยู่เสมอ	 อาทิเช่น	 การจัดท�าป้ายตู้เอกสารต่าง	 ๆ	 เพราะแต่เดิมที่นี่จะไม่
ให้ติดป้ายเนื่องจากป้ายเหล่านี้คือแหล่งสะสมเช้ือโรค	 ฉันจึงหาวิธีท่ีจะท�าให้ป้ายไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	 นั่นคือการท�าให้ป้าย
สามารถท�าความสะอาดได้	การใช้สติ๊กเกอร์กันน�้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี	ฉันจึงไปหาซื้อและน�ามาท�าป้ายใหม่	ซึ่งทุกขั้นตอนฉันจะ
ปรึกษาพี่หัวหน้าหอผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานเสมอ	เพราะสิ่งหนึ่งที่ฉันได้รับการสั่งสอนจากรามาธิบดีนั่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตน 
การให้เกยีรติแก่ผูอ้าวโุสและเพือ่นร่วมงาน	ฉนัจงึค่อนข้างระวงัการกระท�าไม่ให้กระทบหรือเดือดร้อนกบัคนอืน่	แต่ส่ิงทีฉ่นัได้รบั
กลบัมาในทกุคร้ังท�าคิดรเิริม่สิง่ใหม่	ๆ 	นัน่คอืเพือ่นร่วมงานทีแ่ม้ว่าจะต่างสถาบนักนั	เม่ือฉนัมแีนวคดิหรอือยากท�าอะไร	ทุกคนล้วน
มาร่วมช่วย	และแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ	ร่วมกันอย่างเต็มที่	ไม่มีใครที่มองว่านี่คือภาระหรือเพิ่มงานของเขาเลยแม้แต่น้อย	

	 จนวันหนึ่งฉันได้รับการแจ้งข่าวว่าให้ฉันกลับปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตามเดิม	 เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น	ฉันรู้สึกกังวลว่าหลังจากนี้ที่นี่จะเป็นอย่างไร	จะมีใครมาท�าอะไรแบบนี้แทนฉันหรือเปล่า	ซึ่งเหมือนทุก	ๆ	คนจะ
เข้าใจความคิดของฉัน	เพื่อนที่ฉันสนิทคนหนึ่งกล่าวว่า	“ที่เธอท�าทุกวันนี้มันดีมากแล้ว ดีจริง ๆ  นะ เธอก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมาก
หรอก แต่ก่อนเราก็แค่ท�างานไปวัน ๆ  ก็เหนื่อยมากแล้ว แต่เธอกลับแบ่งเวลามาท�าอะไรแบบนี้ ทีแรกเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ มันดู
ว่างานมันยังไม่เยอะพอ ไม่เหนื่อยพออีกหรือไง แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้ว ต่อไปเราจะเอาเธอเป็นตัวอย่างนะ เราจะพัฒนาปรับปรุง
งานของเราเองบ้าง เพื่อนสบายใจได้ ต่อไปที่นี่จะมีเราเป็นตัวแทนของเธอเอง” 

	 หลงัจากกลบัมาทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด	ีฉนัได้มโีอกาสพดูคยุกบัพีท่ีฉั่นเคารพอกีครัง้	ฉนัได้เล่าเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้พบเจอที่
สมุทรสาครให้พี่เขาฟัง	พี่เขาจึงย้อนกลับมาถามว่าแล้วน้องคิดว่าได้อะไรกลับมาบ้าง	ฉันจึงตอบไปว่า	“หนูได้ไฟในการท�างานกลับ
มาค่ะพี ่หนไูม่คดิเลยว่าการท�าอะไรซักอย่างแล้วท�าให้คนอืน่มคีวามสขุกบัการท�างาน มนัจะส่งพลงับวกมาให้หนไูด้มากขนาดนี ้หนู
ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นหนูไปได้แนวคิดที่จะท�าเรื่องแบบนี้มาจากที่ไหนกัน น่าแปลกใจจังนะคะ” 

	 พีเ่ขาจึงตอบฉันกลบัมาว่า	“น้องมแีนวคดิพวกนีอ้ยูต่ัง้แต่แรกแล้วต่างหาก แต่เพราะทีร่ามาธบิด ีมทีกุอย่างพร้อมแล้ว น้อง
เลยไม่มีโอกาสดึงสิ่งนั้นออกมาใช้ พี่ดีใจนะการที่น้องได้ไปที่นั่นจะท�าให้น้องได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายขนาดนี้ อืมม ... ลองอ่าน
หนังสือเล่มนี้ดูสิ แล้วน้องจะเข้าใจว่าสิ่งที่น้องท�า มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้รับการปลูกฝังมาตลอด” 

	 เมื่อฉันรับหนังสือมาและพลิกอ่านก็พบว่ามันคือหนังสือ	มาตรฐาน HA	นั่นเอง	ซึ่งเนื้อหาด้านในส่วนหนึ่งกล่าวถึง	วงล้อ
คุณภาพ	ใช่แล้วแนวคิดนี้เองที่ครั้งนั้นฉันเริ่มพัฒนา	ปรับปรุงสิ่งต่าง	ๆ 	มากมายก็มาจากแนวคิดนี้นี่เอง	ฉับพลันฉันก็พลันยิ้มให้กับ
ตวัเองทนัท	ีทีจ่รงิแล้วฉนักม็ขีองดอียูก่บัตวัมาตลอด	นีถ้่าไม่ได้ไปปฏบิติังานทีส่มทุรสาคร	ฉันคงไม่มโีอกาสได้รู้	ว่าฉันมสีิง่ทีมี่ค่าอยู่
กับตัวมากมายนี้	

 ส่ิงทีย่ากส�าหรบัการท�างานในทีท่ีไ่ม่คุน้เคยไม่ใช่จากอปุสรรคจากระบบ หรอืความไม่พร้อม
ของอปุกรณ์ แต่กลับเป็นใจของคนท�างาน ใจทีมุ่่งจะแก้ไขพฒันาให้ดข้ึีน หรอืเลือกทีจ่ะปล่อยผ่าน
ไป ซึง่เป็นส่ิงทีบ่คุคลน้ัน ๆ  จะเลือกและตัดสินใจปฏบิตัด้ิวยตัวของเขาเอง หากเขาได้รบัการอบรม
สั่งสอนมาเป็นคนคุณภาพ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด สถานการณ์ใด ๆ  ก็ตาม เขาก็จะยังคงมองหาและ
พัฒนางานนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้เสมอ เพราะว่าเขาคือคนคุณภาพนั่นเอง 
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	 ภาวะข้อไหล่ติด	 คือภาวะท่ีข้อไหล่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดมุมเคล่ือนไหวข้อไหล่	 ผู้ที่มีภาวะนี้หรือเคลื่อนไหวข้อไหล่
แล้วมีอาการปวด	แนะน�าให้บริหารไหล่โดยการฝึกเคลื่อนไหวให้สุด	ยืดกล้ามเนื้อ	ประคบร้อน	หรือดัดโดยนักกายภาพบ�าบัด	การ
ออกก�าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวข้อไหล่จะช่วยลดการติดของข้อไหล่	แต่ไม่ควรออกก�าลังกายหนักเกินไป	จะท�าให้เกิดการอักเสบ	
และมีอาการเจ็บเพิ่มมากขึ้น	ฉบับนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดออกก�าลังกายข้อไหล่กันก่อน

ขอบคุณข้อมูล :	รศ.	นพ.ชูศักดิ์	กิจคุณาเสถียร	
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณศูนย์กีฬารามาธิบดี :	จุฑารัตน์	จาตุรนต์พงศา,	อาภาภรณ์	วัชระมูสิก,	นายภัทร์	ภาคพิเศษ	

•	น�าแขนข้างใดข้างหนึ่งพาดผ่านหน้า	แขนตรง	
•	แขนอีกข้างงอศอกพับแขนเข้าหาล�าตัว	
•	รู้สึกตึงและท�าค้างไว้	10	วินาที	โดยไม่กลั้นหายใจ	
•	ท�าซ�้าสลับแขนอีกข้าง	

•	ยกแขนขึ้นชิดหู	พับศอกไปด้านหลัง
•	แขนอีกข้างพับศอก	หลังมือชิดติดหลัง
•	น�ามือทั้งสองข้างมาให้ใกล้กัน	เท่าที่ท�าได้
•	รู้สึกตึงและท�าค้างไว้	10	วินาที	โดยไม่กลั้นหายใจ
•	ท�าซ�้าสลับแขนอีกข้าง

•	หลังตรงมือประสานกันด้านหลัง	
•	ยืดอกขึ้น	บีบสะบักเข้าหากัน	
•	รู้สึกตึงและท�าค้างไว้	10	วินาที	โดยไม่กลั้นหายใจ	

•	หลังตรงมือประสานด้านหน้าหายใจเข้า	
•	หายใจออกเหยียดแขนตรงไปด้านหน้า
	 พร้อมโก่งสะบักเล็กน้อย
•	รู้สึกตึงและท�าค้างไว้	10	วินาที	โดยไม่กลั้นหายใจ	

Rama
Excercise กองบรรณาธิการ
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 เทศกาลกนิเจ	 ถือเป็นเทศกาลที่ปรากฏให้เห็นได้บน
ปฏิทินไทยประมาณเดือน	10	ของทุก	ๆ	ปี	มีต้นก�าเนิดมาจาก
ประเทศจีน	 เมื่อประมาณ	 400	 กว่าปีมาแล้ว	 และก็ได้ปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	 คนไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติต่อกันมา
ด้วยความเชือ่ทีว่่าเป็นการละเว้นการเอาชวีติสตัว์	เพือ่สักการะ
บชูาแก่พระพทุธเจ้า	และมหาโพธิสั์ตว์กวนอมิ	จนต่อมาคนไทย
แท้	ๆ 	ก็หันมาให้ความสนใจกับเทศกาลกินเจมากขึ้นด้วย	เนื่อง
ด้วยว่าเป็นการละเว้นการเอาชีวิตสัตว์	และคิดว่าการเลี่ยงการ
กินเนื้อสัตว์จะช่วยให้สุขภาพดีกว่า	 บางคนกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่
ได้กินยาก	แถมได้บุญ	ได้สุขภาพ	หันมากินเจ	หรือกินมังสวิรัติ
ตลอดชีวิตเลยก็มี

	 เมื่อเทศกาลกินเจมาถึง	ตลาดในทุก	ๆ	ที่มักจะคึกคัก
เป็นพิเศษ	 หากเราไปเดินตลาดในช่วงเทศกาล	 เราจะรู้ว่า
อาหารเจมกีารพฒันาขึน้มาก	จากทีเ่มือ่ก่อนมแีค่โปรตนีเกษตร	
เต้าหู	้และหมีก่งึ	ปัจจุบนักไ็ด้น�าถัว่เหลือง	โปรตีนเกษตร	หม่ีกึง	
แป้ง	หวับกุมาผสมดดัแปลง	แต่งสี	แต่งกล่ินให้คล้ายเนือ้สตัว์	ได้
เป็นเนือ้สตัว์เทยีมหลายอย่าง	เช่น	กุง้	ปลาหมกึ	ลกูชิน้	ปลาเค็ม	
ท่ีนอกจากจะมหีน้าตาคล้ายเนือ้สัตว์จริงแล้ว	รสชาต	ิเนือ้สมัผสั
ยงัใกล้เคยีงมาก	ๆ 	ท�าให้คนทีก่นิเจกนิง่ายขึน้	และไม่รูส้กึล�าบาก
ที่จะต้องกินอาหารในช่วงเทศกาล

			 แต่ไม่ว่าอย่างไรกต็ามแม้เราจะถอืศลีกนิเจไม่ก่ีวนั	หรอื
ตลอดชวีติ	เรากค็วรทีจ่ะดูคณุค่าทางอาหาร	และโภชนาการให้
ได้สัดส่วนที่พอเหมาะด้วย	ปัญหาที่มักพบในช่วงเทศกาลกินเจ
คือ	การกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และไขมันมากเกินไป 
เพราะอาหารเจส่วนมากจะมีส่วนผสมของแป้ง	 หรืออาหาร
กลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก	 อีกทั้งหลาย	 ๆ	 เมนูก็มักจะเป็น
เมนูผัดหรือทอด	 แม้แต่เมนูที่เป็นต้มจืด	 ยังน�าผักไปผัดก่อนที่
จะมาท�าเป็นต้มจดื	อาหารว่างส่วนมากกจ็ะเป็นขนมท่ีมีน�า้ตาล
ในปริมาณมาก	เป็นพวกแป้งทอดหรือห่อฟองเต้าหู้ทอดจิ้มกับ
น�้าจิ้มที่หวานจัด	และยังมีอีกหลายเมนูที่มีลักษณะคล้าย	ๆ 	กัน	
เห็นอย่างนี้แล้ว	 ถ้าลองดูรายละเอียดจริง	 ๆ	 เราอาจจะได้บุญ	
แต่เราจะได้สุขภาพรึเปล่านะ
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	 ถ้าพูดถึงคุณค่าทางอาหารของอาหารเจ	
นอกจากคาร์โบไฮเดรต	 และไขมันแล้ว	 เราสามารถ
หาโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ได้	 แหล่งของโปรตีนคือ
ถ่ัวเหลืองน่ันเอง	 เพราะเป็นพืชที่ให้ปริมาณ
โปรตีน	 และกรดอะมิโนจ�าเป็นเทียบเท่ากับ
เน้ือสัตว์	 นอกจากถั่วเหลืองเป็นเมล็ดที่
น�ามาคั้นเอาน�้าเป็นน�้านมถั่วเหลือง	 ก็
ยังมีเต้าหู้	 	 และโปรตีนเกษตร	 (เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนจากถั่วเหลือง
ถึง	50%)	ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วเหลือง
เป็นส่วนผสมหลกั	นอกจากนีธ้ญัพชืทีไ่ม่ผ่าน
การขัดสีต่าง	 ๆ	 และผักบางชนิดก็ท่ีมีโปรตีนด้วย
เช่นกัน	 เพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นโปรตีนคุณภาพหรือมีปริมาณ
โปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์	 แต่ถ้ากินในปริมาณท่ีเหมาะกับ
ความต้องการของร่างกาย	กพ็อทดแทนการกนิเนือ้สตัว์ได้	และ
เรายังได้ใยอาหารจากธัญพืชและผักด้วย	

	 การเลอืกการประกอบอาหารทีใ่ช้น�า้มนัน้อย	กช่็วยลด
พลังงานที่เราจะได้เพิ่มจากไขมันได้	ซึ่งในปัจจุบันเรามีอุปกรณ์
ท�าอาหารทีช่่วยย่นระยะเวลาในการท�าอาหาร	สะดวกสบาย	ถึง
แม้จะไม่ใช้น�า้มันหน้าตาของอาหารกอ็อกมาดดูเีหมอืนอาหารที่
ผ่านการทอดในน�้ามัน	เนื้อสัมผัสอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง	แต่
หลาย	ๆ 	คนก็ยอมรับได้	และด้วยเทรนด์สุขภาพก�าลังมาเชื่อว่า
หลาย	ๆ	บ้านก็คงจะมีเจ้าหม้อทอดไร้น�้ามันอยู่ติดครัวแทบจะ
เป็นอุปกรณ์หลักประจ�าครัวไปแล้ว	 หรือบางคนก็เลือกที่จะใช้
น�้าในการผัดแทนการใช้น�้ามัน	 เท่าน้ีเราก็จะลดปริมาณไขมัน
ในอาหารได้เหมือนกัน

	 อาหารว่างและขนมหวานช่วงเทศกาลก็น่ากินไม่น้อย	
แต่จะว่าไปเราสามารถเลอืกกินเป็นผลไม้ในสดัส่วนทีพ่อเหมาะ
ประมาณ	6-8	ชิ้นค�าต่อมื้อแทนการกินอาหารว่างหรือขนมที่มี
ปรมิาณไขมนัและน�า้ตาลทีส่งูกว่า	เท่านีเ้รากจ็ะลดปรมิาณไขมนั	
และน�า้ตาลได้	แถมยงัได้วติามนิ	และใยอาหารจากผลไม้อกีด้วย

	 นอกจากคุณค่าทางอาหาร	ยังมีเรื่องการปรุงรส	ที่เรา
ควรลดการปรุงเหมือนกับการทานอาหารปกติ	 เพราะในช่วง
เทศกาลนี้	 นอกจากอาหารมัน	 ๆ	 แล้ว	 อาหารมักจะมีเรื่องรส
เค็มจัด	และหวานจัด	เพื่อให้ทานง่ายขึ้น	และด้วยรสที่จัดจ้าน
นี้เอง	ท�าให้เรากินอาหารในมื้อนั้น	ๆ	ได้มากขึ้น	ส่งผลให้ได้รับ
ปริมาณโซเดียมและคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นตามไปด้วย

	 อาหารเจก็เหมือนกับอาหารทั่วไป	 เพียงแต่เปลี่ยนรูป
แบบของแหล่งโปรตีนจากสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืช	การเลือก
กินอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะกับความต้องการของร่างกาย และ
การปรุงแต่น้อย หรือลดการการปรุงเพ่ิมยังคงเป็นส่ิงท่ีดีต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการกินอาหาร	 หวังว่าทุก	 ๆ	 คนจะ
สามารถน�าไปปรับใช้ให้กินดี	มีสุขอิ่มบุญ	และมีสุขภาพดีกันนะ
คะ

	 ในคนที่เลือกประกอบอาหารแบบใช้น�้ามัน	ถ้าเมนูนั้น
จ�าเป็นต้องใช้น�้ามันเราอาจจะเริ่มจากเลือกชนิดของน�้ามัน	 ใช้
เป็นชนิดไขมันดี	เช่น	น�า้มนัร�าข้าว	น�า้มนัมะกอก	น�า้มนัคาโนล่า	
น�้ามันถั่วเหลือง	น�้ามันถั่วลิสง	ปริมาณการใช้ก็เป็นสิ่งส�าคัญ	ถึง
แม้จะเป็นกลุ่มของไขมันดี	 แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากก็จะได้รับ
พลังงานมากตามไปด้วย	นอกจากน้ีถ่ัวเปลือกแขง็เช่น	 ถ่ัวลิสง	
อลัมอนด์	แมคคาเดเมีย	กจ็ดัเป็นแหล่งของไขมนัทีด่ด้ีวยเช่นกนั	
ซึ่งถั่วเปลือกแข็งประมาณ	 6-10	 เม็ดจะเทียบเท่ากับน�้ามัน
ประมาณ	 1	 ช้อนชา	 แต่ถ้ากินเล่นมากไปก็ได้พลังงานมากข้ึน
ด้วยนะคะ	 คนท่ีชอบกินอาหารผัดทอด	 หรือกินถั่วเปลือกแข็ง
เป็นอาหารว่างก็ลองเอาไปปรับ	และเลือกใช้กันนะคะ

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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ธ คือ ภูมิพลังของแผ่นดิน                         

จักรีนฤบดินทร์แห่งสยาม 

ทรงครองราชย์ครองธรรมทั่วเขตคาม         

ระบือนามภูมิพลพระทรงชัย 

ธ สอนลูกเศรษฐกิจแต่พอเพียง                 

สอนหล่อเลี้ยงชีวีตามวิสัย 

สอนรู้คิดเสียสละจากภายใน                      

สอนคนไทยยังประโยชน์อย่างถาวร 

ภูมิพลังของแผ่นดิน
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ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

ขอบคุณภาพจาก	https://www.blockdit.com/charoen_channel	

ธ ปกเกล้าเหล่าทวยราษฎร์ได้ร่มเย็น         

ทุกข์ยากเข็ญปัดเป่าเฝ้าถ่ายถอน 

พระเมตตาพระราชทานพสกนิกร               

เราพี่น้องร่วมอุทรสามัคคี

 

ธ ดั่งปราชญ์สรรพศาสตร์อันล�้าเลิศ           

สุดประเสริฐบริสุทธิ์เปี่ยมศักดิ์ศรี 

ทศพิธราชธรรมคุณความดี                       

พระอัจฉริยภาพที่มีเพื่อปวงประชา 

ธ ดุจน�้าทิพย์พิมานผ่านสิงขร                   

จากอัมพรหลั่งรินสุขถ้วนหน้า 

ภัยพิบัติวิกฤตแล้งแห่งพสุธา                    

ทรงปลูกป่าเก็บน�้าแก้ไขดิน

ธ สถิตกลางดวงใจไทยทั้งผอง                 

ธ ทรงครองหัวใจไทยทั้งสิ้น

สิบสามตุลาฯอาลัยองค์นวมินทร์                

ทั่วแผ่นดินระลึกถึงภูมิพลัง
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 ผ่านมาเกือบ 2 ปี กับการต่อสู้กับไวรัสชนิดใหม่ COVID-19	..	ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สอนให้พวกเราได้เรียนรู้
อะไรมากมายหลายอย่าง	..	มนษุย์ได้เรยีนรูท้ีจ่ะเอาตวัรอดมาหลายพนัปี	ไม่ว่าจะมเีหตกุารณ์ร้าย	ๆ 	เช่น	โรคระบาดเกดิขึน้	มนษุย์ก็
เรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองและเอาชนะโรคระบาดได้ทกุท	ีจนท�าให้เผ่าพันธุม์นษุย์ยังคงอยูถ่งึปัจจบุนั	..	ทว่าในวงรอบชีวติของคน	ๆ 	นงึ
อยู่ได้ประมาณร้อยปี	..	จึงไม่แปลกที่เราจะเจอโรคระบาดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต	อย่างไรก็ตาม	การเรยีนรูท้ีจ่ะเอาชนะโรคร้าย
ด้วยการดแูลสภาวะทางใจ	ส�าคญัไม่แพ้กบัการรักษาทางกาย	..	ปัจจบุนัคนส่วนมากใช้ชวีติอยูใ่น	comfort	zone	ของตัวเอง	อยู่กบั
สถานที	่คน	สิง่แวดล้อม	งาน	และกจิวตัรประจ�าวนัทีคุ่น้เคย	เมือ่ใดทีค่วามคุน้เคยนัน้หายไป	เปลีย่นเป็นความยากล�าบาก	ความไม่
สขุสบาย	ไม่เคยชนิ	 เมือ่นัน้ความทกุข์จงึมาเยอืน	 ..	 ใครจะคดิว่าช่วงหนึง่ในชวีติของเราต้องอยูห่่างจากคนอืน่	ๆ	ใส่หน้ากากเกอืบ
ตลอดเวลา	กนิข้าวห่างกนั	หากป่วยกต้็องป่วยอย่างเดียวดาย	ไม่มญีาตมิาเยีย่ม	แม้เสยีชวีติกย็งัต้องเสยีชวีติอย่างเดยีวดาย	..	บางที
การทีค่นกลวัการตดิเชือ้	COVID-19	อาจเป็นเพราะหากป่วย	ต้องป่วยอย่างเดยีวดายมากกว่ากลวัการไม่สบายกเ็ป็นได้	

	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่จะผ่านสภาวะอารมณ์ 5 ระดับ	 ได้แก ่
การปฏิเสธ ไม่ยอมรับเรื่องท่ีเกิดขึ้น (denial)  การโกรธหรือโมโห (anger) การต่อรอง (bargaining) ความซึมเศร้า 
(depression) การยอมรับ (acceptance)	แนวคิดนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง	On	Death	and	Dying	ในปี	พ.ศ.	2512	โดย	
แพทย์หญิง	Elisabeth	Kübler-Ross	จิตแพทย์ชาวสวิส-อเมริกัน	สภาวะอารมณ์	5	ระดับมีชื่อเรียกว่า	“5 stages of grief” 
หรือ “Kübler-Ross model”	แนวคดินี้เกิดขึน้จากการสัมภาษณ์ผู้ปว่ยใกล้ตายวา่มีแนวคดิอย่างไรหรอืรบัมือกับโรคอย่างไร	แต่
ปัจจุบันมีการน�าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น	ๆ	เช่น	การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก	การสูญเสียงาน	การเลิกกับแฟน	
ผูป่้วยแต่ละคนจะผ่านสภาวะทางอารมณ์เหล่านีโ้ดยมรีะยะเวลาแตกต่างกนั	บางคนอาจจะถงึสภาวะยอมรบัได้เรว็กว่าอีกคน	หรอื
บางคนอาจไม่เคยถึงสภาวะการยอมรับเลยก็เป็นได้	 เมื่อเข้าใจสภาวะอารมณ์ทั้ง	5	ระดับนี้แล้ว	 เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะช่วย
ดแูลผูป่้วยเหล่านีอ้ย่างไร	..	ผูป่้วยทีติ่ดเชือ้	COVID-19	กเ็ช่นเดยีวกนั	ผูป่้วยบางรายรู้สกึวติกกังวล	กลวัคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใน
ครอบครวัจะตดิเช้ือตามมา	บางคนกลวัว่าถ้าเขาป่วย	ใครจะดแูลคนทีบ้่าน	และมจี�านวนหนึง่ทีก่ลวัว่าโรคจะท�าให้เขาป่วยหนกัและ
เสียชีวิต	การเสพข่าวที่เกินจริง	การสร้างภาพให้น่ากลัวเพื่อขายข่าว	ยิ่งท�าให้ความเครียดและวิตกกังวลมากกว่าการป่วยเป็นโรค
อื่น	 ๆ	 การใช้สติในการแปลความ	 การไม่ตระหนกตกใจจนเกินไป	 หาผู้ปรึกษาและช่วยเหลือยามเม่ือเจ็บป่วยน่าจะเป็นทางออก
ที่ดีส�าหรับผู้ที่ติดเชื้อ	 เนื่องจากโรคติดเชื้อชนิดนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน	 จากคนท่ีแข็งแรงดีกลายเป็นคนที่ต้องนอนป่วยอยู่
บนเตียงบ้างก็ต้องดมออกซิเจน	บ้างก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	ไม่สามารถลุกขึ้นมาท�ากิจวัตรประจ�าวันได้	และไม่มีญาติคอยดูแล
อยูข้่าง	ๆ 	ท�าให้ผูป่้วยกลุม่น้ีมสีภาวะจติใจท่ีย�า่แย่ไม่แพ้ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเรือ้รงัเพราะไม่เคยเตรยีมใจมาก่อน	ระยะเวลาทีต้่องปรับตัวก็
สั้นกว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น	ๆ	ผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�านวนไม่น้อยเลยที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย	คราวนี้ลองมาดูกันว่าสภาวะอารมณ์ทั้ง	5	
ระดับนี้มีความหมายอย่างไร	เพื่อที่เราจะได้ช่วยดูแลจิตใจและให้ก�าลังใจผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น
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 1. การปฏิเสธ ไม่ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้น (denial)	สภาวะอารมณ์นี้เกิด
ขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้เตรียมใจมาฟังข่าวร้าย	 โดยเฉพาะโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง	 เช่น	
โรคมะเร็ง	หรือโรคที่มีโอกาสต้องรักษาไปตลอดชีวิต	เช่น	โรคกลุ่มภูมิคุ้มกันท�าร้ายตัวเอง	
(autoimmune	 disease)	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้ป่วยบางรายรับไม่ได้กับส่ิงท่ีเกิดข้ึน	 พอหมอ
แจ้งว่าเป็นโรคอะไร	 ผู้ป่วยบางรายไม่รับรู้ข้อความหลังจากนั้นอีกเลย	 หมออาจจะบอกต่อว่า
พอมีหนทางรักษา	 แต่ใจตอนนั้นเศร้าไปแล้ว	 เลยปกป้องตัวเองด้วยการปฏิเสธ	 บางคนอาจคิดว่า	
“ผลการตรวจอาจจะผิด” “หมอไม่เก่งเลยวินิจฉัยผิด” “ฉันฟังผิด”	ผู้ป่วยบางรายถึงกับเปลี่ยน
หมอ	 และไปตรวจที่โรงพยาบาลอ่ืนแทน	 กว่าจะได้รับการรักษาท�าให้อาการของโรคแย่ลงไปอีก	
เพราะฉะน้ันการปฏิเสธข่าวร้ายจะมาพร้อมกับการสร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดตัวเองที่ว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริง

 2. การโกรธหรือโมโห (anger) เมื่อยอมรับได้แล้วว่าเรื่องที่ได้รับรู้เป็นเรื่องจริง	
สภาวะอารมณ์ต่อไปคือการโกรธหรือโมโห	 อาจแสดงออกกับบุคลากรทางการแพทย์หรือ
คนท่ีแจ้งข่าวร้าย	 คนรอบข้าง	 คนในครอบครัว	 สัตว์	 สิ่งของ	 หรือแม้แต่กับตัวเอง	 เพื่อ
ระบายความเศร้า	 ความเครียดท่ีเก็บอยู่ในใจ	 บางคนถึงกับท�าร้ายตัวเองก็มี	 ความโกรธ	
อาจมาด้วยการด่าทอ	 การร้องไห้	 โวยวาย	 ขว้างปาส่ิงของ	 คนท่ีเป็นคนรับอารมณ์ของ
ผู้ป่วยในสภาวะนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้และให้อภัยผู้ป่วย	คอยดูแลและประคับประคอง
จิตใจเพื่อให้ผ่านพ้นสภาวะทางอารมณ์นี้ไปให้ได้	 หากเราไม่เข้าใจ	 แล้วตอบสนองกลับไป

ด้วยอารมณ์	 สถานการณ์จะยิ่งแย่ลง	 ผู้ป่วยอาจจะมีอารมณ์รุนแรงขึ้น	 นอกจากเรื่องโรคร้าย
แล้ว	คนรอบข้างยงัโกรธและหนหีายไป	บ่อยคร้ังท่ีความโกรธจะมากบัการกล่าวโทษผู้อืน่เช่น	“ฉนั

เป็นโรคนีเ้พราะคนนีท้ีเ่อาเช้ือมาติดฉัน” “แฟนเลกิกับฉันเพราะเขาเป็นคนไม่ดี เขาจะต้องรูส้กึ
เสียใจที่ทิ้งคนดีดีอย่างฉันไป” “ฉันท�าบุญมาเยอะมาก ๆ ท�าไมฉันยังเป็นโรคร้ายอีก สวรรค์ไม่
ยุติธรรม”	เพราะฉะนั้นการเข้าใจและรู้ทันอารมณ์ของผู้ป่วยจะท�าให้เรารับกับสภาวะนี้ได้

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 3. การต่อรอง (bargaining)	 หลังจากผ่านสภาวะอารมณ์โกรธไปได้	 ผู้ป่วยจะ
เริม่คดิต่อรองว่าโรคหรอืเหตกุารณ์นีไ้ม่น่าเกดิขึน้กับเขา	อยากย้อนเวลากลบัไปเพือ่ป้องกันไม่ให้
เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ขึ้นมา	เช่น	“วันนั้นฉันไม่น่ากินเหล้า เลยเกิดอุบัติเหตุ” “ถ้าฉันมาตรวจ
ร่างกายเป็นประจ�าทุกปี หมอคงวินิจฉัยได้เร็วกว่าน้ี” “ฉันน่าจะดูแลเธอได้ดีกว่านี้ เธอคง
ไม่ทิ้งฉันไป” “ฉันน่าจะป้องกันตัวเองให้ดีกว่านี้ ฉันคงไม่ติดเชื้อ”	สภาวะอารมณ์นี้เป็นการ
ต�าหนิตัวเองหรือโทษตัวเอง	ว่าโรคหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตัวเราผิด	

 4. ความซึมเศร้า (depression)	หลังจากผ่านสภาวะอารมณ์ข้างต้นที่เป็นการโทษ
ตัวเองมาแล้ว	 จึงง่ายต่อการดึงอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในภาวะเศร้า	 ท้อแท้	 ผู้ป่วยจะรู้สึกว่างเปล่า	
ไร้สิ่งยึดเหนี่ยว	 ชีวิตไร้จุดหมาย	 อยู่ไปก็รักษาไม่ได้	 เหมือนรอวันเสียชีวิต	 ผู้ป่วยบางคนเก็บตัว	
ไม่กินข้าว	 ไม่คุยกับใคร	 ร้องไห้อยู่คนเดียว	 ผู้ป่วยหลายรายจึงจบชีวิตตัวเองในสภาวะอารมณ์นี้	
ผู้ป่วยที่ติด	COVID-19	หลายรายก็ตัดสินใจเช่นนั้น	ดังนั้นจะเห็นว่าการมีคนคอยดูแลสภาวะจิตใจ
และคอยให้ก�าลังใจผู้ป่วยในระยะนี้จึงมีความส�าคัญมาก	โดยเฉพาะคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว	
เรามักได้รับรู้ข่าวการฆ่าตัวตายในกรณีถูกคนรักบอกเลิกอยู่เป็นประจ�า	 เนื่องจากพวกเขาอาจอยู่
ในสภาวะอารมณ์น้ี	“จะอยู่ไปท�าไม ถ้าไม่มีเขาแล้ว” “เราอยู่คนเดียวไม่ได้”	 ค�าพูดเหล่านี้ยังคง
วนเวียนอยู่ในความคิดของพวกเขา	 ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี	 มีคนจบชีวิตตัวเองเพราะตกงาน
หรือล้มละลายมากขึ้นเพราะหาหนทางแก้ปัญหาต่อไม่ได้	หากเริ่มเห็นสภาวะอารมณ์นี้กับคนใกล้ชิด	เรา
ต้องรีบช่วยดูแลจิตใจและให้ก�าลังใจหรือปรึกษาจิตแพทย์เพื่อช่วยดูแลต่อไป	

 5. การยอมรับ (acceptance) สภาวะอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับคนทุกคน	
การเกดิขึน้นีไ้ม่ได้แปลว่าเหตกุารณ์หรอืโรคทีเ่กดิขึน้จะหายไป	แต่เป็นสภาวะทีผู่ป่้วยเริม่ยอมรับ	เริม่
เข้าใจสถานการณ์	เริ่มปล่อยวาง	เริ่มหาทางออกได้	เช่น	หากผู้ป่วยรู้ว่าจะเสียชีวิต	“ฉันยังมีเวลาที่
จะท�าในสิง่ทีอ่ยากท�าก่อนเสยีชีวติ”	..	หากแฟนบอกเลิก	“น่ีคงเป็นทางออกทีดี่ทีส่ดุแล้ว ในเมือ่
ไม่รักกันแล้ว อยู่ด้วยกันก็อึดอัดเปล่า ๆ”	 ..	หากตกงานหรือไม่มีงานท�า	“ฉันต้องรอด ฉันต้อง
มองหาหนทางใหม่ทีจ่ะท�าให้ฉนัหาเงนิได้”	ความคดิเหล่านีจ้ะเกดิขึน้ในคนทีม่าถงึสภาวะอารมณ์
ที่	5	คือ	“การยอมรับ” 

	 สิง่เหล่านีจ้ะเป็นทักษะท่ีเราสามารถน�ามาใช้ได้เมือ่ประสบเหตุการณ์ร้ายหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์	เราอาจจะผ่านจาก
สภาวะอารมณ์แรกมายังสภาวะอารมณ์สุดท้ายได้เร็วกว่าที่คิด	เราอาจหาทางออกได้และผ่อนปัญหาจากหนักเป็นเบา	..	มีผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายรายหนึ่งที่ฉันรู้จัก	 เธอเป็นหญิงสาวท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็ง	 เธอมาถึงสภาวะอารมณ์	 “การยอมรับ”	 ได้เร็วกว่าคนอื่น	
ท�าให้ได้ท�าหลาย	ๆ	สิ่งที่อยากท�าก่อนเสียชีวิต	..	ก่อนจากไป	เธอได้บอกฉันว่า	เธอไม่เสียใจที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร	เพราะ
เธอได้ท�าทุกสิ่งที่อยากท�าในชีวิตนี้แล้ว	และเธอจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม	..	

หากเราฝึกสติเป็นประจำ� การรู้เท่าทันความคิดตัวเอง การตัดอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้า 
การใช้สติไตร่ตรองและประเมินสถานการณ์ ตลอดจำนหาทางแก้ไขปัญหา
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	 ท่ามกลางแสงสว่างจากหลอดไฟ	 ตรงกันข้ามกับความมืด
ภายนอกอาคาร	ฉันนั่งมองเข็มนาฬิกาที่เดินไปอย่างช้า	ๆ	 เข็มวินาที
ค่อย	ๆ 	ขยบัไปทีละนดิจนไปทบักับเขม็สัน้และเขม็ยาว	เวลาก�าลงัผ่าน
พ้นเที่ยงคืนไป	นั่นบ่งบอกให้รู้ว่าได้ผ่านไปแล้วอีก	1	วัน	และได้เข้าสู่
วันใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นทุก	ๆ	วันที่ผ่านมา	

	 หน้าห้องฉุกเฉินในวันนี้ได้ถูกปิดกั้นด้วยแผงกั้นถนนหรือ
แบริเออร์	(Barrier)	สีส้มเรียงรายเป็นแถวยาวตลอดแนวทางเข้าห้อง
ฉุกเฉิน	 ซ่ึงเป็นการปิดห้องฉุกเฉินช่ัวคราวเนื่องจากมีผู้ป่วยจ�านวน
มากที่มารับการรักษา	 มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ป่วยเป็นผู้ที่ติด
เชือ้	COVID-19	ทีม่อีาการหนกั	และยงัไม่มเีตยีงรองรบัเนือ่งจากเตยีง
ในโรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน

	 ฉนัเดนิกลบัมาทีแ่ผนกการกกัตวัผูป่้วยท่ีบ้าน	หรอื	Home Isolation	อนัเป็นทีท่�างานของฉนัตลอดหลายเดอืน
ที่ผ่านมา	ยอดผู้ป่วยปัจจุบันของผู้ป่วยที่ได้รับการกักตัวที่บ้านมีเกือบ	1,000	ราย	ความรุนแรงมีทั้งระดับสีเขียว	สีเหลือง	
และสีแดง

	 ฉันคิดถึงผู้ป่วยที่บ้านของฉัน	 หากในคืนนี้มีผู้ป่วยที่อาการแย่ลงและจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล	
ฉันจะต้องท�าอย่างไร	ฉันวางแผนและวางล�าดับขั้นตอนในใจตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล	ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ
ท�างานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

	 ความเงียบสงัดตอนตี	1	ถูกแทรกขึ้นด้วยเสียงโทรศัพท์	เสียงจากปลายทางฟังดูร้อนรน	เธอแนะน�าตัวเองว่าเป็น
ลูกสาวของผู้ป่วยคนหนึ่งที่ติดเชื้อ	COVID-19	และอยู่ในความดูแลของ	Home	Isolation	

	 คุณแม่ของเธอติดเชื้อมาแล้ว	1	สัปดาห์	ความรุนแรงอยู่ในระดับสีแดง	เริ่มมีปัญหาเรื่องระดับออกซิเจนในเลือด
ลดลงในช่วงเช้า	 โดยใช้วิธีการวัดระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว	ทาง	Home	 Isolation	 ได้ส่งเครื่องผลิตออกซิเจนที่บ้าน
ไปให้ผู้ป่วย	 แพทย์โรคติดเชื้อพยายามหาเตียงให้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล	 หากแต่ว่ามีผู้ป่วยท่ีอาการหนักกว่า
นัน้ก�าลงัรบัการรกัษาอยูจ่นเตยีงเตม็	จงึจ�าเป็นต้องให้ผูป่้วยเข้าอยูใ่นรายชือ่ทีต้่องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นราย
ต่อ	ๆ	ไป
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 “ตอนนี้แม่หนูเหนื่อยมากค่ะ หายใจแรงมาก หนูจะท�ายังไงดี” 

	 ฉนัประเมนิอาการเบือ้งต้นจากการให้ข้อมลูของญาติทางโทรศพัท์	ผู้ป่วยไม่มไีข้	หายใจโดยใช้ออกซิเจนจากเครือ่ง
ผลติออกซเิจน	3	ลติรต่อนาท	ีแต่ระดบัออกซเิจนปลายนิว้เริม่ลดต�า่ลงประมาณ	93-94%	(ค่าปกติอยูท่ี	่95-100%)	ชพีจร
เต้นเร็ว	ฉันคิดว่าคนไข้อาการไม่คงที่	อาจมีโอกาสแย่ลงได้	จึงรายงานแพทย์เวรเพื่อให้การรักษาต่อ

	 คณุหมอตรวจผูป่้วยทางไกลผ่านโทรศพัท์	โดยเปิดกล้องโทรศพัท์เพ่ือประเมนิอาการ	ผู้ป่วยดูหายใจเหนือ่ยอย่าง
ชัดเจน	หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงตามแรงหายใจที่เหนื่อยหอบ	ที่ส�าคัญผู้ป่วยเริ่มซึมหลับมากขึ้น	เรียกปลุกตื่นยาก	อันเป็น
อาการที่น่ากังวลมากทีเดียว

	 เบื้องต้นคุณหมอให้เพิ่มออกซิเจนเป็น	5	ลิตรต่อนาที	ออกซิเจนปลายนิ้วเพิ่มขึ้นมา	95-96%	แต่ชีพจรยังคงเร็ว
อยู	่พจิารณาแล้วว่าต้องรบัผูป่้วยเข้าท�าการรกัษาในโรงพยาบาล	แพทย์เวรจงึโทรศัพท์ปรกึษาแพทย์เฉพาะทางโรคตดิเช้ือ	
ส่วนฉันโทรศัพท์ประสานงานที่ห้องฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับผู้ป่วย		

	 แต่เนื่องจากบ้านคนไข้อยู่ในเขตปริมณฑลที่มีระยะทางไกลจากโรงพยาบาลค่อนข้างมาก	 เราจึงให้ญาติเตรียม
เดินทางไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านมากที่สุดเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่รอไม่ได้

	 ใกล้	ๆ	ตีสอง	โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง	“หมอ ๆ แม่หนูแย่แล้ว เรียกไม่ตื่นแล้ว ท�ายังไงดี บ้านหนูอยู่ในชุมชน 
รถเข้าไม่ได้ แล้วหนกูแ็บกแม่ออกไปไม่ไหวด้วย ตอนน้ีทีบ้่านมหีนูกับแม่สองคนทีติ่ดเช้ือ คนอืน่เค้าไม่กล้าเข้ามาช่วย
เลย”

	 ปัญหาที่ฉันกังวลก็เกิดขึ้นจนได้	COVID-19	เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย	ไม่แปลกที่ไม่มีใครอยากเข้ามาใกล้	แต่ก็ต้อง
แลกด้วยการสูญเสียโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วย

 “พยาบาลก�าลังรีบประสานงานให้อย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะ”	 ใจฉันวิ่งไปถึงบ้านคนไข้แล้ว	 แต่ตัวฉันจริง	 ๆ	 นั้น
ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งเพื่อประสานงานกับทีมกู้ชีพ

	 เนื่องจากคนไข้อาการไม่ดีนัก	 การน�ารถพยาบาลออกไปรับจ�าเป็นต้องมีทีมกู้ชีพหรือ	 EOS	 (Emergency	On	
Solution)	ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	(Paramedic)	เพื่อเตรียมพร้อม
ในการกูช้พีตัง้แต่ทีบ้่าน	บนรถพยาบาล	จนกระทัง่ถงึห้องฉุกเฉิน	เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทนัท่วงทแีละ
มีความปลอดภัยมากที่สุด

	 ทีมกู้ชีพเตรียมอุปกรณ์การแพทย์อย่างรวดเร็ว	แต่งตัวด้วยชุดป้องกันส่วนบุคคล	PPE	 (Personal	Protective	
Equipment)	ก้าวขึ้นรถพยาบาล	พร้อมออกเดินทางในทันที

Camera
Diary นันทิตา	จุไรทัศนีย์
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	 โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง	ฉันรับด้วยจิตใจตุ๊ม	ๆ	ต่อม	ๆ	กลัวว่าจะมีข่าวร้ายจากปลายทาง	

 “หมอ ! แม่ผมจะตายแล้วนะ เมื่อไหร่จะมาสักที จะให้แม่ตายอยู่ที่บ้านหรอ !!!”	เสียงจากปลายทางบอกให้รู้
ถึงความขุ่นมัว

 “ตอนนี้อาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ” 

 “ผมไม่รู้หรอก ผมอยู่อีกบ้าน แต่น้องสาวผมโทรมาบอกว่าแม่แย่แล้วเนี่ย เมื่อไหร่จะมากัน”

 “ตอนนีท้มีกูช้พีออกไปรบัคณุแม่แล้วนะคะ ถ้าอาการเปล่ียนแปลงยงัไงรบกวนให้น้องสาวทีอ่ยูกั่บคณุแม่โทร
แจ้งพยาบาลนะคะ”

 “ออกมาแล้วหรอ งั้นก็ใกล้จะถึงแล้วสินะ”	 แล้วปลายทางก็วางโทรศัพท์ลง	 ความเงียบได้เข้ามาปกคลุมอีก
ครั้งหนึ่ง	 ฉันค่อย	ๆ	 วางหูโทรศัพท์ลง	ท�าความเข้าใจถึงความโกรธที่เกิดขึ้นของญาติ	 ไม่ว่าใคร	หากผู้เป็นที่รักตกอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนี้ก็ย่อมมีอารมณ์กันได้บ้าง

	 โชคดทีีใ่นยามมดืมดิเช่นน้ีและเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิวตาม	พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาล	ท�าให้ถนนทัง้สายโล่งเป็นอย่างดี	
คันเร่งของรถพยาบาลถูกเหยียบเกือบมิด	แต่ด้วยระยะทางที่ไกลจึงต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมง

	 ฉันโทรศัพท์ไปหาลูกสาวของคนไข้	 สอบถามอาการเป็นระยะ	 ด้วยกลัวว่าอาการของคนไข้จะแย่ลงระหว่างรอ
รถพยาบาล

	 ตสีามกว่า	ลกูสาวของคนไข้แจ้งว่ารถพยาบาลมาถงึหน้าชมุชนแล้ว	หมอก�าลังเดินเท้าเข้ามาพร้อมรถเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วย	เนื่องจากทางเข้าชุมชนแคบมาก	รถพยาบาลไม่สามารถเข้ามาถึงบ้านได้

	 ตีสี่ผ่านไป	โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง	เสียงของผู้ชายคุ้นหูดังขึ้น	

 “หมอ.... รถพยาบาลมารับแม่ผมไปแล้วนะ ผม.... ผมโทรมาขอบคุณ ขอบคุณนะหมอ”

 “ยินดีค่ะ”	ฉันตอบสั้น	ๆ	แต่มีความหมายเช่นนั้นจริง	ๆ

	 เกือบตีห้า	 ทีมกู้ชีพโทรศัพท์มาแจ้งว่าใกล้ถึงห้องฉุกเฉินแล้ว	 ผู้ป่วยปลอดภัย	 ห้องฉุกเฉินพร้อมรับผู้ป่วยใน
ความดูแลต่อไป	และทีมกู้ชีพยังใจดี	น�าเครื่องผลิตออกซิเจนที่บ้านที่ผู้ป่วยใช้งานน�ามาคืนให้	Home	Isolation	เพื่อให้
ผู้ป่วยคนอื่น	ๆ	ได้ใช้งานต่อไป	เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เครื่องผลิตออกซิเจนที่บ้านมีความจ�าเป็นมาก

	 แสงจากดวงอาทิตย์ค่อย	ๆ	ทอแสงในย�่ารุ่ง	หน้าห้องฉุกเฉินในตอนนี้ได้เปิดพร้อมรับผู้ป่วยอีกครั้ง	แผงกั้นถนน
หรือแบริเออร์	(Barrier)	สีส้มที่เรียงรายเป็นแถวยาวตลอดแนวทางเข้าห้องฉุกเฉินถูกน�าออกไป	

	 ฉนัเดนิกลับมาทีห่น่วยกกัตวัผูป่้วยทีบ้่านหรือ	Home	Isolation	อกีคร้ังด้วยชดุ	PPE	พร้อมกบัเคร่ืองผลติออกซเิจน
ที่บ้านที่ถูกห่อหุ้มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	และเตรียมน�าไปท�าความสะอาดเพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยคนต่อไป

	 เสียงเพลงชาติดังข้ึนเมื่อแปดนาฬิกา	 ฉันลงเวรด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก	 หลายอย่างถูกอัดแน่นอยู่ในใจ	
หลากหลายความรู้สึกที่ประดังประเดเข้ามาตลอดทั้งคืน	แต่ทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปท�าให้ฉันรู้สึกถึงคุณค่าในงานที่

ท�าท่ามกลางสถานการณ์	COVID-19	ทีร่นุแรง	ทกุชวีติมคีวามหมายและฉันจะพยายามท�าให้ความหมายของทกุชวิีตมี
ค่าต่อไป น่ันท�าให้ฉนัยงัคงมพีลังและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าพาผูป่้วยฝ่าฟันวกิฤตเหล่านีไ้ปด้วยกัน จนกว่า COVID-19 
จะผ่านพ้นไป
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 ฟ้าทะลายโจร	 มี ช่ือทางวิทยาศาสตร ์ว ่า	 Andrographis 
paniculata เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการกล่าวถึงมากในยุค	 COVID-19	
ฟ้าทะลายโจรถูกน�ามาใช้ในการแพทย์แผนไทยเป็นเวลานาน	 และบรรจุ

เอกสารอ้างอิง
1.	Benjaponpithak	A,	Visithanon	K,	Sawaengtham	T,	et	al.	Short	Communication	on	Use	of	Andrographis	Herb	(FA	THALAI	
CHON)	for	the	Treatment	of	COVID-19	Patients.	J	Thai	Trad	Alt	Med.	2021;	19(1):	229-33.
2.	คณะกรรมการก�ากับดูแลรักษาโควิด-19.	แนวทางเวชปฏิบัติ	การวินิจฉัย	ดูแลรักษา	และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ส�าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข	[อินเทอร์เน็ต].	กรกฎาคม	2564	[เข้าถึงเมื่อ	3	กันยายน	2564].	เข้าถึงได้จาก:	
https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640721115923AM_CPG_COVID_v.16.4.n.pdf

อยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรของประเทศไทยใช้ส�าหรับบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ	 ในฟ้าทะลายโจรมี
สารส�าคัญคือ	Andrographolide ท่ีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ลดปวด ฤทธิ์ลดไข้ แก้ไอ และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองได้	 นอกจากนี้ปัจจุบันมีการศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการและทางคลินิกเพื่อใช้ต้านเช้ือไวรัส
หลายชนิด	รวมทั้ง	COVID-19	ด้วย

	 ส�าหรับข้อมูลในปัจจุบัน	 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย	 ดูแลรักษา	 และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	 กรณีติด	
COVID-19	พิจารณาใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย	ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด	COVID-19	ที่รุนแรง	และ
ไม่มข้ีอห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร	เน่ืองจากข้อมลูจากการศกึษาเบือ้งต้นพบว่า	อาจช่วยลดโอกาสการด�าเนนิโรคไปเป็นปอดอกัเสบ
ได้	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาผลการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น	และไม่แนะน�าให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส	SARS-CoV-2

	 ขนาดของยาฟ้าทะลายโจรท่ีแนะน�าในการรกัษา	สามารถใช้เป็นชนดิแคปซลูหรอื
เม็ดทีม่สีารสกดัฟ้าทะลายโจรหรอืผงบดซ่ึงระบุปรมิาณของสาร	Andrographolide 
เป็นมิลลิกรัมต่อแคปซูล หรือเป็นร้อยละของปริมาณยา ค�านวณให้ได้ 180 
มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน แบ่งให้ 3-4 ครั้งก่อนอาหาร รับประทานติดต่อกัน 5 วัน 
และให้เริ่มยาเร็วที่สุดหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีข้อมูล
การศึกษาเพียงพอในเด็ก	จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน	

	 ฟ้าทะลายโจรมีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ	้ หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร	
และมีข้อควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดัน	 ยาท่ีมีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด	 เช่น	warfarin	 aspirin	 clopidogrel	 นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลการปรับขนาดยา
ในผู้ป่วยโรคไตรุนแรงหรือโรคตับ	ส�าหรับอาการข้างเคียงที่อาจพบได้	เช่น	ปวดท้อง	ท้องเสีย	
คลื่นไส้	ใจสั่น	เบื่ออาหาร	เวียนศีรษะ	จะพบได้มากขึ้นเมื่อใช้ขนาดยาสูงเป็นระยะเวลานาน	

Rama
RDU เภสัชกร	รวีภัทร์	อนรรฆเมธี	

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 การสวมถงุมอืในการท�างาน	ต้องเลือกขนาดให้เหมาะกบัขนาดมอื	สวมกระชบั	
ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป	 ใช้ถุงมือที่มีคุณภาพครอบขึ้นมาอย่างน้อยถึงบริเวณข้อมือ	
และควรเปลี่ยนถุงมือหากมีการฉีกขาดหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ไม่สามารถเช็ดออก
ได้ง่าย	 ไม่ควรสวมถุงมือนานเกินไป	 เพราะจะยิ่งท�าให้เกิดการปนเปื้อนและการสะสม
ของเชื้อโรคมากขึ้น
	 การใส่ถุงมือไม่ได้ถือว่าเป็นการทดแทนการท�าความสะอาดที่มือ	 แต่การใช้
มือเปล่าร่วมกับการล้างมือ	หรือใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อย	ๆ	จะพบว่ามีเชื้อโรคที่แพร่เชื้อ
ออกไปได้น้อยกว่า	 ส่วนการใช้แอลกอฮอล์เจลบนถุงมืออาจท�าให้ท�าลายถุงมือได้	 และ
ยากที่จะท�าความสะอาดได้ครบถ้วน	 บุคลากรทางการแพทย์จึงใส่ถุงมือเฉพาะส่วนที่
จ�าเป็นแล้วเปลี่ยนบ่อย	ๆ	ไม่ใช้ซ�้าในระหว่างสัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย	

การใส่ถุงมือชุบแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้จริงหรือไม่นั้น
	 ตอบว่า	 จริง	 แต่มีข้อที่ต้องควรระวังคือการล้างถุงมือด้วยแอลกอฮอล์	 แม้
จะสามารถลดการแพร่เชื้อได้	 แต่อาจไม่ดีเท่าการล้างแอลกอฮอล์กับมือเปล่า	 เพราะ
แอลกอฮอล์มักมีสีใสหรือมีสีฟ้าอ่อนท�าให้เรามองไม่เห็นชัดว่าล้างได้ทั่วถุงมือหรือไม่	
ประกอบกับถุงมือมีซอกหลืบหลายแห่ง	ท�าให้อาจยังมีเชื้อติดค้างอยู่บริเวณถุงมือได้

การใส่ถุงมือให้ถูกต้อง 
	 ควรล้างมอืก่อนใส่	ด้วยน�า้และสบู	่หรอืเจลแอลกอฮอล์จนท่ัว	แล้วท�าให้มือแห้ง
ก่อน	จบัขอบของถงุมอืแล้วสวมมอืเข้าไปข้างหนึง่ก่อน	หลงัจากนัน้น�ามือทีส่วมถงุมอืแล้ว	
จบับรเิวณขอบของถงุมอืเปล่าอีกข้างแล้วใช้นิว้สอดลงไป	แล้วตรวจสอบดคูวามพอด	ีไม่มี
รอยฉีกขาดหรือรั่ว
	 การถอดที่ถูกต้อง	ใช้มือข้างหนึ่งจับถุงมือบริเวณฝ่ามือ	แล้วดึงออกมาโดยม้วน
ด้านในออกมาด้านนอก	แล้วก�าถงุมอืทีถ่อดออกมาแล้วไว้ในมอื	เอามอืเปล่าช่วยถอดอีก
ข้างหนึ่ง	โดยม้วนถุงมือทั้งสองให้กลับด้านในออกมาแล้วทิ้งถังขยะทันที	หลังจากนั้นให้
ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์

Believe It
or Not ? อ.	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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Giving
and Sharing มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 สวัสดีท่านผู้อ่าน @RAMA ที่น่ารักทุกท่านค่ะ 

	 ในที่สุด	 พวกเราก็เดินทางมาถึงปลายปีกันแล้วนะคะ	 ส�าหรับในเดือนตุลาคมแบบนี้	 ชาวตะวันตกอาจก�าลังต่ืนเต้น
กับเทศกาลปล่อยผีอย่างวัน Halloween(/ˌhæləʊˈiːn/)	แต่ส�าหรับคนไทยเชื้อสายจีน	 (หรือไม่มีเชื้อจีนหรอก	แต่อยากร่วม
ด้วยอย่างผู้เขียนเป็นต้น)	แล้ว	เทศกาลที่ทั้งน่าตื่นเต้น (Exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/) ถามยังน่าอร่อย (Appetizing/ˈæpɪtaɪzɪŋ/) 
คงหนไีม่พ้นงานประเพณีถือศลีกนิผกั	หรอืท่ีเรารูจ้กักนัแพร่หลายในชือ่	“เทศกาลกินเจ” (Vegetarian Festival/ˌvedʒəˈteəriən 
ˈfestɪvl/) นั่นเอง	

  เทศกาลกินเจ หรือ กินแจ ภาษาจีนเขาเรียกว่า 素食节 (ออกเสียงว่า ซู่สือเจ๋) หรือ 九皇斋节 (ออกเสียงว่า	จิ่ว
หวงจายเจ๋)	(เป็นไงล่ะ	คอลัมน์นี้เริ่มอินเตอร์ขึ้นเรื่อย	ๆ	แล้วน้า	ไม่ได้จ�ากัดแค่จะฟุดฟิดฟอไฟให้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน	แต่ข้ามมาภาษาจนีด้วยแล้วจ้า)	โดยจะเริม่กนิเจกนัในทกุวนัขึน้	1	ค�า่ถงึ	9	ค�า่	เดอืนเก้า	ของปฏทินิจนีจนัทรคต ิ(Lunar 
calendar/ˈluːnə(r) ˈkælɪndə(r)/)	ส�าหรับเทศกาลกินเจ	2564	ปีนี้จะตรงกับ	ตรงกับวันที่	6	ตุลาคม	-	14	ตุลาคม	2564	
รวมเป็นเวลา	9	วัน	ซึ่งบางท่านอาจจะล้างท้องวันที่	5	ตุลาคม	รวมเป็น	10	วันก็ได้	โดยค�าว่า	“เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธ
ศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน (Mahayana Buddhism/ ˌmɑːhəˈjɑːnə 
ˈbʊdɪzəm/)	 ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล	 ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล	 8	 ข้อ	 และไม่บริโภคเนื้อสัตว์	 เพื่อเป็นการ
ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต	ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า	“กินเจ”	 ไปด้วย	ที่น่าสนใจคือ	แม้จะเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อ
สายจีนมักถือปฏิบัติกันเป็นประจ�าทุกปีจนแทบเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลใหญ่	 แต่ในประเทศจีนเองก็ไม่ได้ท�ากันอย่างแพร่หลาย	
หรือเป็นเทศกาลใหญ่ที่มีประเพณีร่วมกันทั่วโลกเหมือนอย่างวันตรุษจีน	 แต่คนจีนที่กินเจส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเก้ียน	 และ
แต้จิว๋	อยูใ่นมณฑลฟเูจีย้น	ซึง่ชาวจนีในละแวกนีก้ม็กัอพยพย้ายถ่ินฐานมาอาศยัอยูใ่นแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	เช่น	มาเลเซยี	
สิงคโปร์	และภาคใต้ของประเทศไทย	

	 มาถึงตรงนี้	ไม่เล่าถึงที่มาคงไม่ได้	แต่ต�านาน (Legend /ˈledʒənd/)	ที่มาของการกินเจเนี่ย	มีเรื่องเล่าอยู่ถึง	7	เรื่อง
เลยทีเดียว!	 ถ้ายกมาเล่าท้ังหมดคงไม่ไหวกับหน้ากระดาษที่มีจ�ากัด	 ผู้เขียนเลยจะยกมาเล่าเฉพาะเรื่องที่นิยมกันจนขนาดเป็น
ที่มาของชื่องานที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวจีนฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วที่เดิมอาศัยอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนของประเทศจีนอันกว้างใหญ่	ว่า	
“เทศกาลเฉลิมฉลองของพระราชาธิราชทั้ง 9” (Nine Emperor Gods Festival/ /naɪn ̍ empərə(r) ɡɒdz ̍ festɪvl/)	หรือ	
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九皇大帝 (ออกเสียงว่า จิ่วหวงต้าตี้)	ที่มีขึ้นเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล	7	พระองค์	และพระมหาโพธิสัตว์อีก	
2	พระองค์	ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน	ต่อมาเมื่อชาวจีนที่มีความเชื่อดังกล่าวอพยพมาถึงละแวกเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ดงัทีก่ล่าวไปแล้ว	พวกเขากน็�าเอาเทศกาลกนิเจนีต้ดิมาด้วย	โดยมกีารผสมผสานหลอมรวมเข้ากบัรปูแบบความเชือ่
ของท้องถ่ิน	 จนกลายมาเป็นเทศกาลกินเจแบบเฉพาะของลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยในที่สุด	 โดยเฉพาะที่ภูเก็ต	 (ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการฉลองเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศ)	 ถึงขนาดมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองว่า	 มีคณะงิ้ว 
(Chinese opera/ ˌtʃaɪˈniːz ˈɒprə/) จากเมืองจีนมาเปิดการแสดงที่อ�าเภอกระทู้นานเป็นแรมปี	แล้วช่วงนั้นเกิดโรคระบาดขึ้น	
คณะงิ้วจึงจัดให้มีพิธีกินเจ	และสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์	หลังจากนั้นโรคระบาดก็หาย	ชาวกะทู้เกิดความศรัทธาจึง
ปฏิบัติตาม	จนมีผู้คนเลื่อมใสปฏิบัติตามมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ส่วนต�านานอื่น	ๆ	ที่นิยมเป็นไปในแนวทางของการละเว้นการเอาชีวิต
ของสัตว์	 เพื่อเป็นสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้า	 และมหาโพธิสัตว์กวนอิม (Guanyin /ˌɡwɑːnˈjɪn/)	 อาจเนื่องจากการแพร่
หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัว	ในกลุ่มคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม	การกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อสักการะนั่นเอง

	 แม้โดยทัว่ไปจะนยิมเรยีกขานเทศกาลนีใ้นภาษาองักฤษ	ด้วยค�าว่า	
Vegetarian Festival	เพือ่ให้เหน็ภาพของการรบัประทานผัก	(ตามทีม่อีกีชือ่
ว่า	“เทศกาลถือศีลกินผัก”)	แต่อย่างไรก็ตาม	ในความหมายที่แท้จริงแล้ว	
การ	“กินเจ” (Vegan/ˈviːɡən/)	ไม่ได้จ�ากดัแค่การเน้นรับประทานผักผลไม้	
งดเนือ้สตัว์	แต่ยงัรวมถงึการเครือ่งปรงุทีม่ส่ีวนประกอบของเนือ้สตัว์	เครือ่ง
ปรุงรสจัด	ผักที่ให้รสและกลิ่นฉุน	ทั้งยังมุ่งหมายให้มีการรักษาศีล	ประพฤติ
ตัวเป็นคนดีทั้งกาย	วาจา	ใจ	อีกด้วย	ดังนั้นนิยามของค�าว่า	“กินเจ”	จึงมิใช่
แบบเดยีวกบัการรบัประทานมงัสวรัิต ิ(Vegetarian/ˌvedʒəˈteəriən/)	ซึง่
สามารถน�าผักทุกชนิดมาปรุงได้	 ในขณะที่อาหารเจ	 (ซึ่งจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของมังสวิรัติได้เช่นกัน)	 ต้องมีการปรุงอาหารอย่าง
เข้มงวดกว่า	งดอาหารรสจัด	งดผักฉุน	5	ประเภท	รวมถึงรักษาศีลให้จิตใจบริสุทธิ์อีกด้วย	

	 ใครเป็นสายเนื้อ (Meat Lover //miːt ˈlʌvə(r)/)	แบบผู้เขียนมาตลอดทั้งปีแล้ว	อยากจะลด	ละ	 เลิก	 เพื่อสุขภาพ
ร่างกายสักปีละครั้ง	ถือเป็นการล้างพิษให้ร่างกาย	(Detox /ˈdiːtɒks/)	 ไปในตัว	การรับปประทานเจในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้	
ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะคะ	
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