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 สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ 

	 ด้วย	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในหลายระลอกที่ผ่านมา	 ทั้งที่มีระดับความรุนแรงที่มี
การแพร่กระจายไปยงัพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	ส่ิงท่ีได้เหน็เป็นอย่างมากคอื	ความร่วมมอืร่วมใจกัน ความช่วยเหลอื 
และเห็นอกเห็นใจกัน ตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ท�าให้เราผ่านพ้นวิกฤตร่วมกันมาได้

	 ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์	 เราเองมีความตั้งใจและมุ่งม่ันเสมอมาในการดูแล	 รักษาผู้ป่วย COVID-19 
และส่งเสริมให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง	ทั้งการรณรงค์ให้มีการได้รับวัคซีนป้องกัน	การปฏิบัติตัว
ตามวิถีชีวิตใหม่แบบ	New	Normal	เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อ	จนในปัจจุบัน	แม้สถานการณ์จะมีความ
รนุแรงลดลง	มียอดผูต้ดิเชือ้และจ�านวนผูเ้สยีชวีติลดลง	รวมทัง้ยงัมกีารเปิดประเทศได้แล้ว	กท็�าให้ระดบัความรนุแรงใน
แต่ละจังหวัดลดลง	ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว	ที่กลับมาเป็นกลไกส�าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง	

	 เมื่อประชาชนสามารถท่องเที่ยวภายในประเทศและมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศได้
แล้ว	กอ็ย่าลมืการปฏบิตัตัิวกันเช่นเดมิตามมาตรการกนัครับ	เมือ่เรายงัสวมหน้ากากอนามยั ล้างมอือย่างถกูวธีิ รกัษา
ระยะห่าง และหมั่นตรวจเช็กตัวเองตลอดเวลา	จะช่วยท�าให้มีความสุขในช่วงการท่องเที่ยว	และยังมีความปลอดภัย
ซึ่งกันและกันอีกด้วยครับ

 และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565	นี้	ในนามของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดอ�านวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง	ปลอดภัยจากภยันตรายและอุปสรรคทั้งปวง	ประสบผลส�าเร็จยิ่งในสิ่งที่ปรารถนา
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 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 

	 เวลาและวารีไม่เคยคอยใครจริง	ๆ	ปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกแล้วค่ะ	ความทุกข์	ความกังวล	
หรือความขัดข้องขุ่นมัวใด	ๆ	วางไว้ก่อน	เตรียมตัวและใจต้อนรับปีใหม่กันนะคะ

	 นิตยสาร	 @Rama	 ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 มีเร่ืองราวเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงสถานการณ์	
COVID-19	การท่องเที่ยว	สถานที่น่าเที่ยว	และอาหารรวมทั้งเรื่องการปรับตัวในยุค	COVID-19	ที่	“ชีวิตดั่งเช่นคลื่นลม” 
มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ		

	 รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศหลังจากผ่านพ้นภาวะวิกฤตโรคระบาด	 COVID-19	 มาสามระลอกตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน	 แม้จะเปิดประเทศได้แล้วแต่เรายังมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าประเทศที่นักท่องเที่ยวยังต้องปฏิบัติตามกัน
อยูน่ะคะ	นอกจากนัน้เรายงัมเีรือ่งท่องเทีย่วภายในประเทศกันอย่างไรให้ปลอดภยัจาก COVID-19	นี	้โดยเร่ิมทีค่อลมัน์	
Health	 Station	 เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองก่อนการออกเดินทางท่องเที่ยว	 เรื่องยาที่ควรพกติดตัวไว้ในช่วง
ของการท่องเที่ยวในสถานการณ์แบบนี	้มียาอะไรบ้างที่จ�าเป็นต้องติดตัวไว้ให้อุ่นใจ	ติดตามกันในคอลัมน์	RDU	ค่ะ

	 ในคอลมัน์	ฟตุฟิตฟอไฟ	มคี�าศพัท์ทีม่กัพบเจอและใช้กนัเสมอในระหว่างท่องเทีย่ว	ค�าแต่ละค�ามคีวามหมายอย่างไร
บ้าง	ฉบบันีเ้ราพาไปเทีย่ว	“พพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณั”	สถานทีท่ีม่คีวามสวยงามและมีเกรด็ความรูใ้ห้ได้อ่านกนัด้วยค่ะ	คอลมัน์
อาหาร	เชือ่หรอืไม่ใช่หรอืเปล่า	มาร่วมไขค�าถามว่า	“เป็นเบาหวานแล้วบริจาคเลือดไม่ได้จริงหรือ”	กนัค่ะ	

	 ท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ดลบันดาลและอ�านวยพรแด่ท่านผู้อ่าน	ให้ได้พบกับความ
สุขสมหวังดังที่ตั้งใจ	ในปีใหม่นี้ด้วยเทอญ

 	ประกอบกิจสมดังหวัง		แข็งแรงทั้งกายและใจ		สติมั่นปราศทุกข์ภัย		มีความเข้าใจในชีวิต	…

 สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
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	 จากสถานการณ์	 COVID-19	 ท่ัวโลก	 ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมี
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	ๆ	เกิดขึ้นร่วมกับในหลายประเทศ	รวมทั้งประเทศไทย	มีผู้ที่
ได้รับการฉีดวัคซีนครบไปแล้ว	 มีภูมิคุ้มกันท่ีต�่าลงจนสามารถติดเชื้อใหม่	 และบาง
รายติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการแสดง	ท�าให้แพร่เชื้อไปได้ง่าย	 รวมทั้งหลาย
พืน้ทีมี่มาตรการผ่อนคลาย	เช่น	มกีารเปิดประเทศ	และบางแห่งมกีารให้งดการสวม
หน้ากากอนามัยในกลุม่ทีไ่ด้วคัซนีครบแล้ว	ท�าให้บางครัง้มกีารรวมตวักนัจากหลาย
ครอบครวั	หรอืกลุม่เพือ่นท่ีอาจเกิดการแพร่เชือ้ได้	หากไม่ได้ระมดัระวงัเป็นอย่างดี	
อย่างไรก็ตามการเปิดให้มีการท่องเท่ียวได้นั้น	 นอกจากช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้แล้ว	ยงัเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของผูท้ีไ่ปท่องเทีย่วจาก
ความเครยีดในการกกัตวั	การท�างานท่ีบ้าน	และภาวะต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์	
COVID-19	ดังนั้น	เราจะท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย	มาดูกันค่ะ	

	 ก่อนเดินทาง	ต้องเตรียมอะไรบ้าง	
 1. หน้ากากอนามัย	 เน่ืองจากในสถานท่ีส่วนใหญ่ยังมีกฎเกณฑ์ให้ใส่อยู่	 อย่าลืมว่าต้องเอาไปเผื่ออย่างน้อย	 1-2	 ชิ้น	
เนือ่งจากอาจมีการเลอะหรอืเปียกเหงือ่	โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปท่องเทีย่วสถานทีท่ีม่อีาการร้อนหรอืมกีจิกรรมต้องออกก�าลงั
จนเหงื่อออก	จะได้ใส่สบาย	สะอาด	และไม่มีปัญหาที่ผิวหน้าด้วย	

 2. เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ รวมทั้งทิชชู หรือทิชชูเปียก อย่าลืมล้างมือหลังสัมผัสสิ่งต่าง ๆ	ขณะ
ท่องเที่ยว	 เช่น	 จุดถ่ายรูปต่าง	 ๆ	 ท่ีอาจมีคนไปสัมผัสเยอะ	 รวมทั้งเวลารับประทานอาหารควรท�าความสะอาดพื้นผิวโต๊ะด้วย
แอลกอฮอล์	 และเช็ดด้วยทิชชูหรือทิชชูเปียก	 ก่อนที่จะถอดหน้ากากอนามัย	 และเร่ิมรับประทานอาหาร	 รวมทั้งล้างมือหลัง
รับประทานเสร็จ

 3. ควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัดจนเกินไป	 หากเป็นไปได้ควรเที่ยวที่โปร่งโล่ง	 ระบายอากาศได้ดี	 และมี
การจ�ากัดคนเที่ยวไม่ให้เกินการรักษาระยะห่าง	1-1.5	เมตร	และมีการคัดกรองทางเข้าออกด้วยวิธีการต่าง	ๆ	และให้พนักงาน
ได้รับวัคซีนครบตามข้อก�าหนดของแต่ละประเทศ	

 4. ตรวจสอบว่าในบริเวณที่เราไปท่องเที่ยวนั้นมีสถานพยาบาลใกล้เคียงหรือไม่  

 5. หากเดนิทางไกลมากกว่า 1 สัปดาห์ อาจพกชุดตรวจ COVID-19 แบบ ATK ไปด้วย	หากมอีาการผดิปกตสิามารถ
ตรวจคัดกรองก่อน	และไปตรวจยืนยันที่สถานพยาบาลต่อไป

 6. อย่าลืมน�าเอกสารการฉีดวัคซีน	สมุดจดโรคประจ�าตัว	กลุ่มเลือด	การแพ้ยา	รวมทั้งชื่อยาที่รับประทานเป็นประจ�า	
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		หากมีแพทย์ประจ�าตัวควรบันทึกรายละเอียดวิธีการติดต่อไว้ด้วย

 7. พกยาประจ�าตัวไว้ให้มากพอในระยะเวลาการเดินทาง	 และเตรียมเผื่อไว้อีก	 14	 วัน	 โดยเฉพาะหากเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วเกิดติดเชื้อ	 COVID-19	 ทางสถานพยาบาลที่ดูแลอาจต้องใช้เวลาถึง	 2	 สัปดาห์ในการหายาที่
รับประทานเป็นประจ�าของผู้ป่วย	หากยานั้นไม่มีอยู่ในสถานพยาบาลนั้น	ๆ	
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	 ขณะเดินทาง	ต้องท�อย่างไรบ้าง
 1. ท�าความสะอาดมือบ่อย ๆ 

 2. หากเดนิทางด้วยเคร่ืองบนิ เรือ รถบสั หรือใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ
ต่าง ๆ อย่าลืมท�าความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่นั่ง	ที่วางอาหาร	ที่นั่งรับประทาน	
รวมทั้งการเข้าห้องน�้า	พยายามสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด			

 3. พยายามหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม	 รับประทานอาหารหรือด่ืมน�้าด้วย
ภาชนะเดียวกัน	ไม่สูบบุหรี่	(รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า)	มวนเดียวกัน

 4. บนัทกึว่าเดนิทางไปทีใ่ดบ้างในแต่ละช่วงเวลา	หากมปีระกาศว่าบริเวณเหล่านัน้มกีารระบาดรนุแรง
ในภายหลัง	จะได้ไปตรวจเพิ่มเติมได้

 นอกจากนี้ อย่าลืมว่าวัคซีนป้องกันโรคขณะเดินทาง ไม่ใช่มีเฉพาะวัคซีนป้องกัน COVID-19 เท่านั้น       
แต่ยังมีวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ที่ควรทราบไว้หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย เช่น 

	 	 	 	 หลังกลับมาจากการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่	ต้องท�อย่างไรบ้าง

 1. หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน�้าสระผมให้สะอาด	ก่อนนั่งบนโซฟา	หรือที่นอนที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ	ใน
ขณะที่เราพักผ่อนและไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย	เพื่อเป็นการลดการน�าเชื้อเข้าบ้าน

 2. ควรทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว	ไม่น�ามาใช้ซ�้า	หรือวางบนพ้ืนผิวต่าง	ๆ	ที่ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวกับเราอาจไป
สัมผัสมาได้

 3. สังเกตตัวเองว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่	หากมีอาการผิดปกติที่เข้ากับลักษณะของ	COVID-19	หรือไปสัมผัสเสี่ยงสูง	
ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็ว

 1. วัคซีนเฉพาะในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศที่เดินทางไป	 เช่น	 วัคซีนป้องกัน
ไข้เหลืองในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้	 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอและบีใน
ประเทศแถบเอเชียใต้	เป็นต้น

 2. วัคซีนที่จ�าเป็นต้องฉีดเป็นประจ�าหรือต้องฉีดตามวัยที่มีความเสี่ยงสูง	 เช่น	
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	วัคซีนป้องกันปอดอักเสบนิวโมคอคคัส	เป็นต้น

 3. วัคซีนเฉพาะในกลุ่มที่ต้องพักในที่เฉพาะบางแห่ง	 เช่น	 ผู้ที่ท่องเที่ยวไป
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในหอพักนักศึกษา	 หรือค่ายทหารในบางประเทศ	 จะมี
ค�าแนะน�าให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

	 สุดท้ายก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขกันทุกคนค่ะ	

Health
Station อ.	พญ.รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด	

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 คุณเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหม	 โดยเฉพาะเรื่องราวของชีวิตที่เหมือนได้ชีวิตใหม่
อีกครั้ง	หากจะพูดถึงชีวิตใครสักคน	คงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย	โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต
ของชีวิตที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้แน่นอน	ทุกคนคงปรารถนาการ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	 ไม่เกิดการเจ็บป่วยคงจะดีที่สุด	 แต่หากวันหนึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้	การเข้าใจ	ยอมรับและการดูแลตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	คงเป็นสิ่งเดียว
ที่สามารถท�าให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้	เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายนี้	

	 ย้อนไป	ประมาณเดือนสงิหาคม	ปี	2562	ในช่วงสาย	ๆ 	ของวนัหนึง่	ขณะทีฉ่นัและ
พยาบาลอีกหลายคนในหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	ก�าลัง
ให้การดูแลผู้ป่วยตามปกติดังเช่นทุก	ๆ	วัน	ทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น	ปลายสาย
จากพยาบาลประสานงานรบัผูป่้วยแจ้งว่าเราต้องรบัผูป่้วยใหม่จากหน่วยตรวจผูป่้วยนอก	
ซึ่งอาการของผู้ป่วย	ในขณะนั้น	มีอาการหอบเหนื่อยจากภาวะหัวใจล้มเหลว	หลังจากที่
ได้รบัแจ้งทกุคนภายในเวร	ต่างพากนัเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยรายนีเ้ข้ารบัการรกัษา
ทันที	ครั้งแรกที่พบกับผู้ป่วย	ชายใกล้วัยเกษียณ	อายุ	55	ปี	รูปร่างผอม	สีหน้าอ่อนเพลีย	
หายใจดูหอบเหนื่อย	

 “สวสัดค่ีะ ดฉินัเป็นพยาบาลทีน่ีน่ะคะ ตอนนีอ้าการเป็นยงัไงบ้างคะ”	ฉนักล่าว
ทักทาย	พร้อมกบัสอบถามอาการทัว่ไปและประเมินผูป่้วยตามปกติ	สิง่ทีฉั่นสมัผสัได้ด้วย
ใจ	คือ	ความเป็นกันเองของผู้ป่วย	พูดจาสุภาพ	อ่อนน้อม	อัธยาศัยดี	และยังแอบเกรงใจ
พยาบาลเล็กน้อย	ฉันพูดคุยสร้างสัมพันธภาพ	จนผู้ป่วยอนุญาตให้ฉันเรียกว่าคุณลุงได้	

	 คณุลุงซ่ึงยงัไม่ทราบว่าเกดิอะไรขึน้กบัตัวเอง	พร้อม	ๆ 	กบัฉันทีย่งัไม่ทราบประวตัิ
คนไข้โดยละเอยีด	เมือ่แพทย์ได้ท�าการตรวจหวัใจคณุลุงด้วยคล่ืนเสียงความถีส่งู	(Echo-
cardiography)	ก็พบว่า	ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจคุณลุงเหลือเพียงแค่	8%	ซึ่ง
ถอืว่าน้อยมาก	หวัใจเพยีงดวงเดยีวของคุณลงุอ่อนแอเกนิกว่าทีจ่ะสบูฉดีเลอืดไปเลีย้งส่วน
ต่าง	ๆ	ของร่างกายได้เพียงพอ	หัวใจที่เต้นเพียงแผ่วเบาดวงนี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธี
อื่น	ๆ	อีกแล้ว	แพทย์จึงพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัดปลกูถ่ายหวัใจซึ่งเป็นหนทางที่
จะช่วยให้ชีวิตคุณลุงด�าเนินต่อไปได้	และแน่นอนว่ากระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะต้องใช้
ระยะเวลาในการรอผู้ใจบุญบริจาค	ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าต้องรอไปอีกกี่วัน	หรือกี่เดือน	
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	 ทันทีที่คุณลุงทราบว่าต้องเปลี่ยนหัวใจ	 ฉันสังเกตเห็นแววตาแห่งความหวังที่จะได้ชีวิตใหม่	 แต่หลังจากเข้ารับการ
รักษาเพียงไม่นานความดันโลหิตของคุณลุงลดต�่าลงอย่างกะทันหัน	เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง	
แพทย์ต้องประคับประคองหัวใจคุณลุงไว้ระหว่างรอหัวใจดวงใหม่อย่างเร่งด่วน	 โดยการใส่เคร่ืองพยงุหวัใจทางหลอดเลือด
แดงใหญ่บริเวณขาหนีบด้านขวา	ซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์นี้ใช้ในการรักษาร่วมในผู้ที่มีภาวะช็อกจากโรคหัวใจ	หรือใช้ใน
ระหว่างการรอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเพื่อลดการท�างานของหัวใจและช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดหัวได้มากขึ้น	

	 พวกเราทุกคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือจนสามารถช่วยให้หัวใจของคุณลุงสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย
ได้อย่างเพียงพอ	 สายยางขนาดใหญ่ที่สอดอยู่ในหลอดเลือดแดงเกือบถึงหัวใจต้องคาสายไว้ตลอดเวลา	 และยังมีสายต่าง	 ๆ	
ที่ช่วยในการเฝ้าระวังหัวใจติดอยู่เต็มตัว	 ท�าให้คุณลุงต้องมีข้อจ�ากัดในการเคลื่อนไหวและไม่สามารถงอขาได้เกิน	 30	 องศา	
ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วยล�าบากมากยิ่งขึ้น	ต้องนอนบนเตียงตลอดเวลา	ท�าให้ฉันตระหนักดีว่าการดูแลผู้ป่วย
รายนี้ต้องมีความละเอียด	ใส่ใจ	และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ร่วมกับการดูแลด้านจิตใจผู้ป่วย	
ฉันจะคอยพูดคุยและให้ก�าลังใจคุณลุงอยู่เสมอ	และถึงแม้จะมีข้อจ�ากัดมากเพียงใดก็ไม่ได้ท�าให้คุณลุงท้อแท้หรือสิ้นหวัง	มัน
ท�าให้ฉันมีก�าลังใจในการดูแลคุณลุงต่อไปเช่นเดียวกัน	

	 ชื่อของผู้ป่วยถูกส่งไปขอรับบริจาคหัวใจและต่อคิวตามปกติ	การรักษาด�าเนินไปเรื่อย	ๆ	เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า	
ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะได้หัวใจดวงใหม	่ คุณลุงไม่เคยสอบถามถึงการได้รับบริจาคเลยเพราะการได้รับบริจาคหวัใจมา
นัน้หมายถงึว่าต้องมคีน ๆ  หนึง่ต้องจากไป	เราจึงรอเพียงแค่ปาฏิหาริย์ไปพร้อม	ๆ 	กันจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบสองเดือน	
ขณะที่คุณลุงไม่ได้เจอบรรยากาศอื่น	ๆ	เลยนอกจากเตียงผู้ป่วยและห้องสี่เหลี่ยมในโรงพยาบาล	ต้องอยู่บนเตียงตลอดเวลา
โดยมีพยาบาลเป็นผู้ช่วยเหลือกิจวัตรประจ�าวันทุกอย่าง	 จนในท่ีสุดวันท่ีทุกคนรอคอยก็มาถึง	 เมื่อคุณหมอโทรแจ้งว่าได้รับ
การบริจาคหัวใจแล้ว	ฉันและพยาบาลทุกคนที่ดูแลคุณลุงต่างพากันดีใจ	รีบแจ้งให้คุณลุงรู้ทันที	

 “คณุลงุคะ คณุหมอโทรแจ้งว่าตอนนีมี้ผูบ้ริจาคหวัใจแล้วค่ะ”	 สีหน้าที่แสดงออกฉันรู้สึกได้ว่าคุณลุงก็ดีใจเช่นกัน	
ทุกคนรบีเตรียมความพร้อมของผูป่้วยเพือ่การผ่าตดั	โทรศพัท์ดังข้ึนอกีครัง้	คณุหมอโทรกลบัมาแจ้งว่าจากการตรวจเชก็อย่าง
ละเอียดแล้ว	หวัใจดวงนัน้ไม่เหมาะสมเพยีงพอส�าหรบัคณุลงุ	รอยยิ้มบนใบหน้าทุกคนกลับหายไป	กลายเป็นแววตาที่เศร้า
หมอง	ไม่มีใครกล้าและพร้อมที่จะเดินกลับไปแจ้งผู้ป่วย	กลายเป็นความสิ้นหวัง	เสียใจ	เปรียบเสมือนห้องที่มืดมิดมานานถูก
เปิดสวิตซ์ไฟให้สว่างขึ้น	แต่ไม่นานไฟนั้นก็ดับวูบลงอีกครั้งอย่างกะทันหัน	แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องบอกความจริงกับผู้ป่วย	

 “คณุลุงคะ ทางคณุหมอโทรมาแจ้งว่า หวัใจดวงนัน้ไม่สามารถเข้าได้กบัหวัใจคณุลงุค่ะ” เสียงของฉันสั่นเครือ
เล็กน้อย	 แต่เสียงที่ได้ยินคุณลุงตอบกลับพวกเราว่า	 “ไม่เป็นไร มนัยงัไม่ใช่วนัของเรา” แม้ผู้ป่วยจะแสดงออกว่าไม่เป็นไร	
แต่ในใจลึก	ๆ 	ไม่อาจคาดเดาได้	เขาอาจจะก�าลังเสียใจและสิ้นหวัง	สิ่งเดียวที่ฉันท�าได้ตอนนี้คือการให้ก�าลังใจและดูแลผู้ป่วย
ประคบัประคองและป้องกนัไม่ให้เกดิภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นส่ิงทีเ่ราปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อน
จากการใส่เครือ่งพยงุหวัใจเป็นระยะเวลานาน	เช่น	หลอดเลือดขาขาดเลือดเฉียบพลันและการติดเชือ้	เนือ่งจากตอนนีค้ณุลงุ
ได้ใส่เครือ่งพยงุหวัใจมาเป็นระยะเวลานานถึง 72 วนัแล้ว ซึ่งโดยปกติการใส่สายทางหลอดเลือดที่มากกว่า	14	วัน	โอกาส
ทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวจะยิง่เพิม่มากขึน้	บทบาททีท้่าทายและส�าคญัทีส่ดุในตอนนีค้อืการดแูลผูป่้วยด้วยหวัใจและ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เป็นสิ่งที่พวกเราตระหนักอยู่เสมอ	และแล้วในเช้าวันหนึ่ง	วนัพธุที ่5 ธนัวาคม วนัทีทุ่กคนรูด้ว่ีาคือ
วนัพ่อ	 เป็นวันที่ทุกคนจ�าได้ไม่ลืมในทุก	ๆ	ปี	 ในขณะที่ฉันและพยาบาลทุกคนก�าลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย
อยู่นั้น	โทรศัพท์แห่งการรอคอยได้ดังขึ้น	

Behind
The Scene อนุสรา	ธนิกกุล	

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	
ฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ี	มหาวทิยาลยัมหดิล
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 “สวสัดค่ีะ CCU ชัน้ 9 อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ค่ะ”	ปลายสายเสียงคณุหมอผู้ดูแลผู้ป่วย	“หมอจะแจ้งว่าคณุลงุได้
หวัใจแล้วนะครบั เตรยีมคนไข้ให้ผมหน่อย เดีย๋วผมโทรมาคอนเฟิร์มอกีท”ี	สิ่งที่ได้ยินมันท�าให้หัวใจของทุกคนพองโตอีกครั้ง	
บทเรยีนมาจากครัง้ทีแ่ล้ว	ท�าให้ไม่มใีครรบีวิง่ไปบอกผูป่้วยในทันท	ีเนือ่งจากเกรงว่าจะท�าให้ผู้ป่วยต้องผดิหวงัอกีครัง้	เราจงึได้
แต่เฝ้ารอและภาวนาให้หวัใจดวงนีเ้หมาะสมกับคุณลงุ	ถงึแม้ในใจลกึ	ๆ 	จะรบัรูว่้าเราอาจจะต้องผดิหวงัอกีครัง้	ขณะท่ีพยาบาล
ทกุคนกาลงัเตรยีมผ่าดดัอย่างรวดเรว็และไม่ให้เกดิความผดิพลาดฉนัสงัเกตเหน็ผูป่้วยมองออกมาด้วยแววตาสงสยัว่าเกิดอะไร
ขึ้น	และแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง	เป็นคุณหมอเจ้าของไข้นั่นเอง	

 “คณุพยาบาลเตรยีมคนไข้เข้าห้องผ่าตดันะครบั เดีย๋วเราจะต้องผ่าตดัเปลีย่นหวัใจให้คณุลงุแล้วครบั”	ทกุคนดใีจอย่าง
บอกไม่ถูก	คราวนี้เราสามารถบอกกับผู้ป่วยได้แล้ว	ทุกคนค่อย	ๆ	เดินไปทีละคน	สองคน	น�้าตาเริ่มคลอ	“คณุลุงคะ คณุลงุได้
หวัใจแล้ว เดีย๋วเราต้องเตรยีมตวัไปห้องผ่าตดัแล้วนะคะ”	คุณลุงก็ตอบรับ	“ครบั”	พยาบาลยืนปาดน�้าตาด้วยความปลื้มปิติ	
คุณลุงพูดว่า	“ว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะ”	หลังจากนั้นน�้าตาก็ไหลตามกันทั้งผู้ป่วยและพยาบาล	

	 จนถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่มารับผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด	ซึ่งภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยต้องไปพักฟื้นที่หอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	
ทกุคนต่างให้ก�าลงัใจผูป่้วยและภาวนาขอให้การผ่าตดัผ่านไปได้ด้วยด	ีพวกเรายืนส่งผูป่้วยจนผ่านลบัประตูหอผูป่้วยไป	หน้าที่
ของเราส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส�าหรับการดูแลประคับประคองผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการรอหวัใจดวงใหม่ 

	 ภายหลังการผ่าตัด	เราทราบกันว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี	คุณลุงปลอดภัยพร้อมกับได้รับหัวใจดวงใหม่ ปาฏิหาริย์
ของพวกเราเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ แต่ปาฏิหาริย์คร้ังนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีผู้บริจาคหัวใจที่มีค่าดวงนี้ ต้องขอบคุณ
ผู้ใจบุญท่ีมีจิตอันเป็นกุศลอย่างย่ิงที่สละอวัยวะเพ่ือต่อลมหายใจให้คุณลุงได้มีชีวิตต่อไป	 เราต่างพากันดีใจกับผู้ป่วย
ด้วยความรู้สึกยินดีจากใจ

	 เวลาผ่านไปหลายวัน	ในขณะท่ีทุกคนท�างานกันตามปกติ	เสียงกริ่งหน้าประตูหอผู้ป่วยก็ดังขึ้น	เมื่อประตูเปิดออก	
ชายคนหนึ่งนั่งรถเข็นเข้ามา	เป็นคุณลุงนั่นเอง	ทุกคนต่างพากันเข้าไปพูดคุยกับคุณลุง	สีหน้าคุณลุงดูสดใส	แข็งแรง	มีน�้ามีนวล	
พร้อมกล่าวกับพวกเราว่า	“พอดีคุณหมอจะให้กลับบ้านแล้ว ผมขออนุญาตคุณหมอมาเยี่ยมพวกเราก่อนครับ” ทุกคน
ต่างยินดีที่ได้ยิน	 มันคือความสุขใจอย่างเปี่ยมล้นเมื่อได้เห็นผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหัวใจสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
ปกติอีกคร้ัง	

	 จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยรายนี้ท�าให้ฉันตระหนักได้ว่า	 ผู้ป่วย
แต่ละคนมีอาการ	ความรุนแรง	และข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน

 การมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการ
รักษา ร่วมกับการดูแลโดยใช้ศาสตร์และศลิป์ของแพทย์
และพยาบาลส�คญัในทกุ ๆ ขณะ โดยเฉพาะการดูแล
ผูป่้วยแบบองค์รวมทีต้่องให้ความส�คญัทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สงัคม และจิตวิญญาณของผูป่้วย 

	 ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้	 นอกจากการประคับประคองร่างกายให้สามารถ
ด�าเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน	อีกสิ่งที่ต้องเราต้องประคับประคอง
ร่วมกันคือจิตใจของผู้ป่วย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการรักษาและการ
พยาบาลบนพื้นฐานองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ความภาคภูมิใจที่ท�าให้
ผู้ป่วยผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยดี	 กลายเป็นแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อน
ท�าให้ฉันและทุก	ๆ	คนมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ต่อไป
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	 ในยุคที่ไม่รู้ว่า	 COVID-19	 จะหมดไปจากชีวิตเราเม่ือไร	 เราทุกคนเริ่มท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่	 ๆ	 ที่อาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาล	 ...	 ท่านเคยคิดไหมคะว่า
ชีวิตเราเปรียบเหมือน	“คลื่นในทะเล” บางวันคลื่นสงบราบเรียบ	บางวันก็เหมือนพายุพัดกระหน�่า	เปรียบเหมือนชีวิตของคนเรา	
ที่มีวันที่ขึ้น	ๆ 	ลง	ๆ 	และมีวันที่สงบราบเรียบ	ในการด�าเนินชีวิตของเราจึงควรอยู่ในความไม่ประมาท	เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ชีวิต
เราจะขึ้นหรือลง	...	

	 หากท่านตดิตามดูบุคคลทีป่ระสบความส�าเร็จ	ไม่ว่าจะเป็นนกัธรุกจิ	ดารา	นกัร้อง	ท่านอาจจะคดิว่าท�าไมพวกเขาเหล่าน้ัน
โชคดี	ที่โด่งดัง	ร�่ารวย	และประสบความส�าเร็จ	แต่ท่านอาจไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่พวกเขาประสบความส�าเร็จ	มักแลกมาด้วยอุปสรรค	
และความล�าบากแสนสาหสั	...	สิง่เหล่านีม้กัเป็นแรงกระตุน้ให้คนทีไ่ม่ยอมแพ้	มคีวามพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพ่ือเอาชนะอปุสรรค
ต่าง	ๆ	ได้	จึงส่งผลให้เขาประสบความส�าเร็จในที่สุด	..	อย่างไรก็ตามความส�าเร็จที่ได้มาอาจไม่คงอยู่กับเราได้ตลอดเมื่อปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ตามกฎของ	“ไตรลักษณ์”	ที่ประกอบด้วย	“อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา” ซึ่งเป็นกฎธรรมดาของทุกสิ่งทั้งปวง	อธิบายง่าย	ๆ	คือ	ลักษณะ	3	ประการอันประกอบด้วย	

 1) อนิจจลักษณะ	ลักษณะที่ไม่เที่ยง	ไม่คงที่	มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา		

 2) ทุกขลักษณะ	ลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์	อาการที่บีบคั้น	ขัดแย้ง	เกิดขึ้นและสลายตัว	เพราะปัจจัยปรุงแต่งให้มีสภาพ
นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป	

 3) อนัตตลักษณะ	 ลักษณะที่ให้เห็นว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตน	 ไม่ได้เป็นของใครจริง	 รวมถึง	 ร่างกายเรา	 อ�านาจ	 ยศ	
ต�าแหน่ง	จะเหน็ว่าธรรมะขอนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่	หากเราเข้าใจและยดึถอืปฏบัิต	ิเราจะมคีวามสงบสขุได้	แม้ในสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ยกตัวอย่างให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน	 ที่เกิดการระบาดของ	 COVID-19	 ชีวิตผู้คนต่างระส�่าระส่าย	 ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่การงานที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ชื่อเสียงที่เคยมีกลับหายไป	 สถานะทางการเงินที่เคยมั่นคงกลับกลายเป็นไม่มั่นคงและ
เริ่มควบคุมได้ยาก	 ความกังวลเรื่องการติดเชื้อ	 การเอาตัวรอดของตัวเราเองและบุคคลที่เรารัก	 ไม่ว่าจะการป้องกันตัวเองด้วยวิธี
ต่าง	 ๆ	 หรือการฉีดวัคซีน	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใครหลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรา	 เพราะการระบาดครั้งใหญ่ที่
คร่าชีวติผูค้นไปหลายล้านคนได้เกดิขึน้เมือ่ประมาณร้อยปีทีแ่ล้ว	หลงัจากนัน้ได้เกดิการระบาดประปราย	แต่ไม่เคยเกดิการระบาด
ทั่วโลกเช่นนี้มาก่อน	 ถ้าเราลองเอาหลักไตรลักษณ์มาช่วยในการด�าเนินชีวิตเราในปัจจุบัน	 ชีวิตเราอาจจะง่ายขึ้น	 ทุกข์น้อยลง	 มี
ความสุขมากขึ้น	แม้สภาพแวดล้อมภายนอกยังวุ่นวายเหมือนเดิมก็เป็นได้นะคะ	
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	 เรามาลองคิดกันว่า	 COVID-19	 เป็นสิ่งไม่แน่นอน	 ไม่คงที่	 ไม่เที่ยง	 มีเกิดก็ย่อมมีดับไป	 ถึงแม้มีการระบาดทั่วโลก	 วัน
หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นเชื้อประจ�าถิ่น	เหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่ในยุคปัจจุบัน	หากทุกท่านเคยอ่านประวัติศาสตร์	เมื่อประมาณร้อย
ปีที่แล้ว	 เชื้อไวรัสที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว	ๆ	25-39	ล้านคน	และส่งผลกระทบให้ผู้คนทั่วโลกราว	ๆ	500	ล้านคน	คือ	 เชื้อไข้หวัด
ใหญ่นี่เอง	ซึ่งในปัจจุบันเราเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นประจ�าทุกปี	บางท่านอาจไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะคิดว่าไข้หวัดใหญ่ไม่
อันตราย	 แต่ประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนบอกเราว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตมากที่สุดในการติดเชื้อ	 คือ	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 และประชาชนที่มี
ร่างกายอ่อนแอ	 และสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู้คนเสียชีวิตคือเกิดจากภูมิต้านทานท�าร้ายตัวเอง	 จะเห็นว่าการเกิดขึ้นนี้เหมือนกับ	
COVID-19	ในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว	แต่ด้วยความที่เรามีการพัฒนาการรักษาไข้หวัดใหญ่มาโดยตลอด	และมียารักษาไข้หวัดใหญ่
ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น	ท�าให้ลดความรุนแรงของโรคไปได้มาก	ความกลัวของผู้คนเลยน้อยลง	ผู้เขียนมองว่าส�าหรับ	COVID-19	น่า
จะด�าเนินโรคไปคล้าย	ๆ	กับไข้หวัดใหญ่	เพียงแต่ไม่ทราบว่าจะมาถึงจุดที่ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเมื่อไรเท่านั้นเอง	

	 สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่ง	คือ	การด�าเนินชีวิตผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง	ถึงแม้ว่า	COVID-19	จะกลาย
เป็นเชื้อโรคประจ�าถิ่น	แต่ลักษณะบางอย่าง	เช่น	การเปลี่ยนจากการใช้ธนบัตร	มาเป็นการใช้	Application	ต่าง	ๆ 	ในการจ่ายเงิน	
หรือที่เราเรียกว่า	cashless	การสั่งซื้อของ	หรืออาหารมาที่บ้าน	มากกว่าออกไปซื้อของหรือกินข้าวนอกบ้าน	ด้วยความที่สะดวก
สบาย	และไม่ต้องปวดหัวกับรถติด	การท�างานที่บ้าน	ซึ่งค้นพบว่าอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าการท�างานที่ท�างานเสียอีก	แถมยังลด
การใช้ทรพัยากรของทีท่�างานอกีด้วย	การพบปะสงัสรรค์ของผูค้นอาจน้อยลง	สิง่เหล่านีค้อืสิง่ทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปแบบไม่หวน
กลับมาเหมือนเมื่อก่อน	ส�าหรับท่านที่ต้องประสบกับความทุกข์	ไม่ว่าจะจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี	บางท่านได้สูญเสียคนที่รัก	บางท่าน
ถึงกับล้มละลาย	ความทุกข์ที่แสนหนักหน่วงเหล่านี้	เป็นความทุกข์ที่ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง	เราต่างต้องประสบพบเจอกันทุกคนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้	 แต่ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป	 โดยเฉพาะความทุกข์จากการสูญเสียบุคคลที่รัก	 อยากส่งก�าลังใจให้ทุกท่าน
เข้มแข็งมาก	ๆ 	นะคะ	ถึงแม้ว่าวันนี้มีทุกข์	แต่ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง	วันหนึ่งทุกข์เหล่านั้นก็จะสลายไป	ตามกาลเวลาเช่นกัน	
ขอแค่หาทางออกทีถ่กูต้องให้ได้	ว่าเราจะหลดุพ้นความทกุข์น้ันได้อย่างไร	ความอดทนและความพยายามร่วมกับความคดิตามกฎ
ไตรลักษณ์ที่ว่าด้วยความทุกข์เองก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง	จะท�าให้เรามีก�าลังใจในการต่อสู้และฝ่าฟันกับอุปสรรคต่าง	ๆ	ได้ดีขึ้น	..	

	 หากกล่าวเช่นนี้ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงตระหนักไว้เสมอเช่นกัน	ว่านอกจากความทุกข์แล้ว	ความสุขก็เป็นของไม่เที่ยง
เช่นเดียวกัน	อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น	ชีวิตเราเหมือนคลื่นในทะเล	มีขึ้นก็ย่อมมีลง	ชีวิตเรามีสุขก็ย่อมมีทุกข์สลับกันไป	เมื่อไรก็ตาม
ที่เรามีความสุข	 อย่าลืมเตรียมใจว่า	 สักวันหนึ่งความทุกข์ก็จะมาเยือนเช่นกัน	 จะได้รับมือได้อย่างไม่ล�าบากนะคะ	 ข้อสุดท้าย
ของไตรลักษณ์	คือ	ตัวตนเราก็ไม่เที่ยงเช่นกัน	 ไม่ว่าจะสังขาร	ที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา	ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น�าความทุกข์มาให้ผู้คน
มากมาย	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ความงาม	หรือการชะลอวัยขายดีเป็นเทน�้าเทท่า	อีกสิ่งหนึ่งที่น�าความทุกข์มาให้ผู้คนมากมายไม่แพ้กัน	
คือ	ต�าแหน่ง	หน้าที่	ลาภยศ	สรรเสริญ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	เมื่อเวลาผ่านไป	ต�าแหน่งที่เรามีอยู่	ก็ต้องผลัด
เปลีย่นไปให้คนใหม่	ๆ 	มาท�าแทน	พอเกษยีณ	ลาภยศ	กห็ายไปเป็นธรรมดา	รวมถงึค�าสรรเสรญิ	ต่าง	ๆ 	นานา	ผูเ้ขยีนมกัจะคดิเสมอ
ว่า	ทั้งค�าชมและค�าว่ากล่าว	ล้วนไม่มีอะไรเที่ยง	วันหนึ่งเรามีความสุขกับค�าสรรเสริญเยินยอ	อีกวันเราอาจทุกข์กับค�าติฉินนินทา	
เราทกุคนย่อมหนไีม่พ้นสิง่เหล่านี	้ยิง่เป็นคนของสงัคม	เช่น	ดารา	นักร้อง	นักการเมอืง	หรอืผูม้ช่ืีอเสยีง	ตลอดจนผูบ้รหิารทกุระดบั
อาจเจอปัญหาเหล่านี้ได้มากกว่าคนอื่น	หากท�าใจได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง	ท่านก็จะผ่านมันไปได้เช่นกัน	

	 สดุท้ายนีอ้ยากฝากให้ท่านผูอ่้านได้นกึทบทวนกับตนเองว่าท่านจะน�ากฎไตรลักษณ์มาใช้กับการด�าเนินชีวติในปัจจบุนัได้
อย่างไร	หากน�ามาใช้แล้ว	ท�าให้ความทกุข์ท่านลดลงหรอืไม่	ผูเ้ขยีนได้ลองน�ามาใช้กับตนเองแล้ว	พบว่าท�าให้ก้าวผ่านความทกุข์ได้
ง่ายขึน้จรงิ	ท�าให้มกี�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติต่อไปได้ดข้ึีน	ถงึแม้จะยงัไม่สามารถตดัทกุสิง่ทกุอย่างได้เหมอืนพระอริยบคุคลกต็าม	
ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านได้น�าธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ�าวันกันนะคะ	ถึงแม้สภาพแวดล้อมภายนอกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมาย	แต่สภาพใจเรายังสามารถนิ่งเหมือนน�้าทะเลที่ปราศจากคลื่นลมได้เช่นเดียวกันค่ะ	

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ระลอกกระฉอกกระเซ็น	 กระเด็นระทึกระรื่น
ละลิบละขัดละขืน						 ใต้ผืนละหานน�้าหน

	 ระยิบระยับละลิ่ว				 ระริ้วปริฝอยปรอยฝน
ระเริงระบ�าสายชล				 ละวลโขดหินระรินไหล

	 ระทดระท้อถดถอย				 คิดด้อยเกิดปัญหาไม่ไหว
ระลึกร�าพึงในใจ					 กระวนกระวายก่อนกาล

	 คดิบวกย่อมบวกเสมอ					เพื่อเธอและฉันร่วมสาน
ระย่นระย่อเสียงาน					 สมานฉันท์ผูกมิตรไมตรี

ปุญญบาล

ภาพประกอบ	:	น�้าตกปุญญบาล	อุทยานแห่งชาติล�าน�้ากระบุรี	จังหวัดระนอง

Relax
Corner รศ.	พญ.จริยา		ไวศยารัทธ์

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่	เนื่องจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ท�าให้
ต้องอยู่แต่ในบ้าน	ร้านอาหาร	สถานที่ท่องเที่ยวต้องถูกปิด	ทุกคนล็อกดาวน์อยู่แต่ในบ้าน	งานที่สามารถท�าที่บ้านได้	ก็ถูกให้ท�าใน
รูปแบบ	Work	From	Home	ด้วย	แม้แต่อาหารยังต้องสั่งมากินที่บ้าน	เพื่อความปลอดภัย	และเพื่อลดการแพร่เชื้อ
	 แล้วช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึง	 เย้ๆๆๆ	เราปลดล็อกดาวน์แล้วค่ะ	พอปลดปุ๊บก็รีบออกเที่ยวกันปั๊บ	แม้แต่ตัวแพรวเองก็
ออกต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน	 เป้าหมายท่ีเท่ียวในช่วงบรรยากาศแบบนี้คงหนีไม่พ้นภูเขาแน่นอน	 เพราะอากาศเย็นสบาย	 อากาศ
ดีมาก	และรู้สึกดีมาก	ๆ	แต่แล้วความสนุกก็หมดลง	เพราะสถานที่ที่เราตั้งใจแวะเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ต่าง	ๆ	หรือแม้แต่ฟาร์ม	
เตม็ไปด้วยนกัท่องเทีย่วคบัคัง่	เรยีกได้ว่าขับรถต่อควิเข้าร้านกันเลยทเีดียว	แอบเซ็งตรงนีล่้ะค่ะ	พอมารมุกันเทีย่ว	นกัท่องเทีย่วเยอะ
ท�าให้ไม่กล้าลงจากรถ	ทริปนี้เลยได้แค่ไปพักรีสอร์ทหนึ่งคืน	แล้วก็กลับบ้านโดยไม่ได้แวะที่ไหนเลย	อยากจะร้องไห้มาก	ๆ 	แง้ๆๆๆ	
วันหยุดที่ขอไว้ก็เลยต้องกลับมาใช้ชีวิตประจ�าวันที่บ้านตามเดิม	

	 มาคิดอีกที	 กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านในวันหยุดก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะ	 เพราะแพรว
เองก็ชอบหางานอดิเรกพวกเย็บปักถักร้อย	 อย่างสถานการณ์	 COVID-19	 ปีที่แล้วแพรว
ก็ฝึกเย็บแมสก์	 เผลอ	ๆ	ได้ท�าขายนิด	ๆ	หน่อย	ๆ	ด้วยค่ะ	แถมได้แมสก์ลายน่ารัก	ๆ	ที่
เราชอบ	ได้ท�าในสิ่งที่ชอบก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะ	นอกจากงานฝีมือ	แพรวก็ชอบท�า

อาหาร	แล้วก็ท�าขนม	ชอบสะสมหนังสือท�าขนมทั้งในไทย	และต่างประเทศ	ไม่ว่าจะ
เป็นของอเมริกา	 เกาหลี	 หรือญี่ปุ่น	 มีเกือบหมดเลยค่ะ	 รวม	ๆ	 แล้วก็ได้เกือบ
สองลงั	พอลองกลบัมาเปิดอ่าน	และดคูลปิท�าขนมต่าง	ๆ 	ในอนิเทอร์เนต็	ท�าให้
ได้ไอเดียท�าขนมแจกช่วงปีใหม่ด้วยค่ะ	บวกกบัได้ไปเดินงานขนมก่อนเทศกาล
คริสต์มาส	ก็เลยรู้ว่าช่วงนี้เขานิยม	“สตรอว์เบอร์รีช็อตเค้ก”	ที่ท�าใส่ในกล่อง

ใส	ๆ	ดูหรูหรา	ถ่ายรูปออกมาคาวาอีสุด	ๆ	เหมือนหลุดไปอยู่ในคาเฟ่ญี่ปุ่น	วันนี้
แพรวกเ็ลยอยากจะชวนทกุคนมาท�าสตรอว์เบอร์รีชอ็ตเค้กแบบง่าย	ๆ 	ทีส่�าคัญแคลอรี

ลดลงจากสูตรจริง แถมได้โปรตีนมากขึ้นด้วยนะคะ16



เรามาเตรยีมวัตถดิุบกนัเลยค่ะ 
                                (วัตถุดิบส�าหรับ 2 ที่)

	 เมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้ว	เรามาลงมือท�ากันเลยค่ะ	เริ่มแรกแพรวจะเตรียม
ส่วนผสมของครมีคสัตาร์ดก่อนนะคะ	น�านมสด	fat	0%	หรอืนมอลัมอนด์	แล้วแต่เลอืก
ใช้	ใส่หม้อ	ตามด้วยกลิ่นวานิลลา	คนให้เข้ากัน	ตั้งไฟอ่อน	ๆ	พอร้อน	ยกลงจากเตา
พักไว้	เตรียมชามขนาดกลางใส่ไข่	แป้งเค้ก	น�้าตาล	รวมกัน	ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วน
ผสมเข้ากัน	จากนั้นเทส่วนผสมนมที่ต้มไว้ลงในส่วนผสมไข่คนให้เข้ากัน	วางกระชอน
ลงบนหม้อทีต้่มนม	เทส่วนผสมนมและไข่	กลบัลงหม้อโดยผ่านกระชอน	เพือ่กรองเศษ
ไข่และแป้งที่เป็นก้อนออก	น�าส่วนผสมที่กรองแล้วขึ้นตั้งไฟอ่อน	คนจนส่วนผสมข้น
เป็นเนื้อสังขยา	ยกลงจากเตา	วางหม้อลงบนถาดที่ใส่น�้าหล่อเย็นไว้	คนให้ส่วนผสม
เย็นตัวเร็วขึ้น	จากนั้นใส่กลิ่นรัมหรือเหล้ารัม	ปิดทับด้วยฟิล์มพลาสติก	โดยปิดให้ชิด
กับเนื้อคัสตาร์ดที่เราท�าไว้	แล้วน�าไปแช่เย็น	
	 เรามาเตรียมประกอบร่างขนมกันค่ะ	 น�าขนมปังโฮลวีตมากดด้วยกล่อง
ขนม	 จากนั้นใส่ขนมปังที่กดไว้ลงเป็นฐานด้านล่างของกล่องขนม	 ตามด้วยแยม
สตรอว์เบอร์รี	 ทาบาง	ๆ	 ให้ทั่วขนมปัง	หั่นสตรอว์เบอร์รีวางให้เห็นลายด้านในของ
สตรอว์เบอร์รี	และหั่นเป็นลูกเต๋าประมาณ	1-2	ลูก	เพื่อวางเป็นไส้ตรงกลาง	เตรียม
เสร็จแล้วพักไว้	 น�าส่วนผสมคัสตาร์ดออกมาพักให้คลายความเย็น	 จากนั้นเตรียม
ชามผสมวางบนถาดทีห่ล่อด้วยน�า้แขง็	ใส่วปิครีมตีจนต้ังยอด	(ระวงัอย่าตีนานเพราะ
น�า้นมและไขมันจะแยกตัวออกจากกนั	ไม่สามารถน�ามาผสมได้อกี)	ตักผสมลงในส่วน
ผสมคสัตาร์ดอย่างเบามอื	จนได้คสัตาร์ดทีนุ่ม่ฟู	ตักครีมคสัตาร์ดใส่ลงในกล่องขนมที่
เตรียมไว้ให้พูน	 แล้วปาดให้เสมอขอบกล่องขนม	ตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รีสด	 และ
ใบสะระแหน่	เท่านี้ก็พร้อมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่	
 ส�าหรับผูท้ีต้่องการขนมทีไ่ด้แคลอรีต�า่ลงกว่าน้ี สามารถใช้หญ้าหวาน แทน
การใช้น�า้ผึง้และน�า้ตาลได้ ในส่วนของครมีคสัตาร์ดสามารถตกัใส่ขนมได้เลย โดย
ไม่ต้องผสมกบัวปิครมี เท่านีเ้รากจ็ะได้แคลอรทีีต่�า่ลงจากสตูรปกตแิล้วค่ะ	ทีเ่ลอืก
เป็นครีมคัสตาร์ด	 เพราะจะมีความนุ่มละมุนของกลิ่นคัสตาร์ดที่เข้ากันดีกับสตรอว์
เบอร์รี	เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของนม	อาจเป็นทางเลือกให้ได้ลองท�า	เผื่อจะ
ได้ของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจ	และดีกับสุขภาพค่ะ
	 สถานการณ์ทีจ่�าเป็นให้เราต้องอยูบ้่าน	และอาจไม่ได้เทีย่วปีใหม่	คงไม่ใช่เรือ่ง
น่าเบือ่อกีต่อไป	เพราะเราจะมเีวลาให้ตวัเองมากขึน้	ได้มเีวลาท�าในสิง่ทีอ่ยากท�ามาก
ขึ้น	สิ่ง	 ๆ	นั้นอาจท�าให้เรามีความสุขแบบไม่น่าเชื่อ	 และยังสามารถส่งต่อความสุข
ให้คนรอบข้างได้ชื่นใจเมื่อรับสิ่งที่เราท�าด้วยใจ	และความรัก	Happy	New	Year	
2022	ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสิ่งที่แพรวมอบให้ในฉบับนี้นะคะ	

	 •	ขนมปังโฮลวีต	 2		 แผ่น	
	 •	ไข่ไก่	 1	 ฟอง	
	 •	แป้งเค้ก	หรือแป้งสาลีเอนกประสงค์			 7		 กรัม
	 •	น�า้ตาลทราย	หรือน�า้ผึง้	หรอืหญ้าหวาน	 15	 กรัม				
	 •	กลิ่นวานิลลา	 1				ช้อนชา	
	 •	สตรอว์เบอร์รี	 24	 ลูก	 	
	 •	นมสด	fat	0%	หรือนมอัลมอนด์		 100	กรัม
	 •	กลิ่นรัม	หรือเหล้ารัม						½			ช้อนชา	(ไม่มีไม่ใส่ก็ได้)
	 •	ครีมสด	หรือฮาร์ฟครีม		100	กรัม		 (ไม่ใส่ก็ได้)
	 •	แยมสตรอว์เบอร์รี	 2		ช้อนชา
	 •	กล่องพลาสติกแข็งใส่	ขนาด	8.5x8.5x6.5	ซม.

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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	 ตอนน้ีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดให้เข้าชมทุกวัน	 เวลา	 09.00-18.00	 น.	 ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร	 เมื่อไปถึงเราต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมด้านใน	 ราคาบัตรคนไทย	 :	 ผู้ใหญ่	
250	บาท	และ	เด็ก	125	บาท	ส�าหรับชาวต่างชาติ	:	ผู้ใหญ่	400	บาท	และ	เด็ก	200	บาท	
โดยบัตรเข้าชมทุกประเภทรวมบริการดอกไม้	 ธูป	 ลอยดอกบัวด้านในและสามารถเดินชม
บริเวณสวนได้โดยรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	เพิ่มเติม	และยังมีโปรโมชั่นบัตรรายปี	ราคา	
365	บาท	เที่ยวได้	365	วัน	เพียงใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนในการสมัคร	และที่ส�าคัญสิทธิ
เฉพาะคนไทยเท่านัน้	และยงัมบีรกิาร	Audio	Guide	(ไทย	องักฤษ	จนี	เกาหล	ีรสัเซยี)	ส�าหรบั
ท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ
	 ส�าหรับการท่องเท่ียววิถึใหม่	 ปลอดภัยจาก	 COVID-19	 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ด้วยการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว
สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม	 เว้นระยะห่าง	 และการเข้าชมภายในตัวช้างจะจ�ากัด
ผู้เข้าชมอยู่ที่	60	คนเท่านั้นค่ะ

	 ก่อนชมด้านใน	 เรามาท�าความรู้จักที่มาของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันค่ะ	 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นประติมากรรม
ลอยตัวรูปช้าง	3	เศียร	ซึ่งเป็นประติมากรรมลอยตัวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีความส�าคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดของจังหวัดสมุทรปราการ	โดยเริ่มสร้างเมื่อปี	2537	และเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2546	 เป็นต้นมา	 ตัวช้างรวมทั้งอาคารรองรับมีความสูง	 43.6	 เมตร	 (เทียบเท่าตึก	
14	ชั้น)	ความกว้างของช้าง	12	 เมตร	ความยาวล�าตัวช้าง	39	 เมตร	น�้าหนักของล�าตัวช้าง	150	ตัน	และน�้าหนักของเศียรช้าง	
100	ตัน	แผ่นทองแดงบุผิวช้างด้านนอกทั้งตัว	โดยใช้แผ่นทองแดงหนาประมาณ	1.2	มิลลิเมตร	มีขนาดต่าง	ๆ	กัน	ตั้งแต่	4x8	ฟุต	
จนถึงแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือ	เคาะตกแต่งลวดลายเรียงต่อกันหลายแสนชิ้นด้วยความประณีต
	 ในคติโบราณเชื่อว่า	 บทบาทและหน้าท่ีอันส�าคัญยิ่งของช้างเอราวัณ	 คือ	 เป็นพาหนะที่น�าเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่
ต่าง	ๆ 	ทั้งบนสวรรค์และโลกมนุษย์	เพื่อดูแลทุกข์สุขของชาวโลก	เนื่องจากพระอินทร์ทรงเป็นหัวหน้าเทวดาที่คอยควบคุมดูแลดิน
ฟ้าอากาศ	มีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ	เป็นศัตรูกับความแห้งแล้ง	บันดาลความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ�่าสู่โลกมนุษย์	ช้างเอราวัณ
จึงมีหน้าที่ดูดน�้าจากโลกขึ้นไปสวรรค์	ให้พระอินทร์บันดาลเกิดน�้าจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์
	 ช้างเอราวัณนั้น	ถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล	เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์	เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญ
อย่างหนึ่งของพระอินทร์	คือสัญลักษณ์ของการกระท�าความดี	และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์	และเหตุที่ในทางศิลปกรรม
นิยมท�ารูปช้างเป็นสามเศียรแทนสามสิบสามเศียรนั้นเป็นการลดรูปทางศิลปะให้มีสัดส่วนที่สมดุลงดงามลงตัว

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 @Rama	 ทุกท่าน	 ฉบับนี้เราจะผ่าน
ปี	 2564	 เข้าสู่ปี	 2565	 กันแล้ว	 จึงจะพาผู้อ่านไปท่องเที่ยวและขอพร
ปีใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณในรูปแบบการท่องเท่ียววิถีใหม่	 ปลอดภัยจาก	
COVID-19	กันค่ะ
 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ	ตั้งอยู่ที่	99/9	หมู่	1	ถ.สุขุมวิท	ต.บางเมืองใหม่	
อ.เมือง	 จ.สมุทรปราการ	 10270	 สามารถเดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัว	 หรือ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวลงที่สถานีช้างเอราวัณ	(E17)	เดินตรงไปยังทางออกที่	1	ซอยสุขุมวิท	7	ซึ่ง
จากสถานีรถไฟฟ้าถึงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีระยะทาง	650	เมตร	สามารถเดินหรือนั่งแท็กซี่ต่อไปได้ค่ะ
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	 ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ	จัดแบ่งพื้นที่หลักออกเป็นสามส่วน	ได้แนวคิดมาจากคัมภีร์ไตรภูมิกถาที่แบ่งภพภูมิเป็น	
3	ส่วนส�าคัญ	คือ	บาดาล	โลกมนุษย์	และสวรรค์
 ชั้นสุวรรณภูมิ	 ช้ันล่างสุดเป็น	 “ชั้นใต้ดินหรือบาดาล”	 จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องกระเบื้อง	 ในชั้นนี้ต้องการสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งโบราณเรียกว่า	 ดินแดนสุวรรณภูมิ	 โบราณวัตถุที่น�ามา
สื่อความหมาย	คือ	ภาชนะดินเผาที่เรียกว่าเครื่องกระเบื้อง	ประเภทภาชนะที่น�ามาจัดแสดง	อาทิ	 เครื่องสังคโลก	ภาชนะเครื่อง
กระเบื้องแบบลพบุรี	เครื่องเบญจรงค์	และเบญจรงค์ลายน�้าทอง	เป็นต้น
 ชัน้โลกมนษุย์	ชัน้กลางเป็นส่วนอาคารทีร่องรบัตวัช้างคอื	“ชัน้โลกมนษุย์”	เป็นบรเิวณ
ตวัอาคารทรงกลมทีร่องรบัน�า้หนกัของตวัช้าง	เล่าถงึเรือ่งราวสะท้อนแก่นพระศาสนาท่ีค�า้จุนโลก
มนษุย์ให้เกดิศานติผ่านเสาเคาะดนุโลหะ	ภายในอาคารเป็นภาพเรือ่งราวอนัแฝงด้วยคตธิรรมทาง
ศาสนา	ภายในอาคารประดบัตกแต่งตามส่วนต่าง	ๆ 	ด้วยเครือ่งถ้วยเบญจรงค์และลวดลายปูนป้ัน
อวดฝีมือภูมิปัญญาแห่งช่างไทยได้อย่างวิจิตร	ผสมผสานศิลปะของโลกตะวันตกอย่างกลมกลืน
ด้วยเพดานอาคารห้องโถงอันเปรียบเสมือนหลังคาโลก	ตกแต่งเป็นรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่บน
งานกระจกสี	(stained	glass)	เป็นผลงานของ	Mr.Jacob	Schwarzkopf	
ศิลปินชาวเยอรมัน	ซึ่งต้องบอกว่างดงามจริง	ๆ	ค่ะ
 ชั้นจักรวาล ชั้นสามคือส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลก
มนุษย์ขึ้นไป	 ตามคติในไตรภูมิน้ันสรวงสวรรค์	 เรียกว่า	“ชั้นจักรวาล” 
เป็นบริเวณภายในตัวอาคารรูปช้าง	จัดแสดงโบราณวัตถุ	คือ	พระพุทธรูป
โบราณสมัยต่าง	 ๆ	 ซึ่งจัดแสดงในลักษณะของการประดิษฐานให้สมกับ

ความท่ีเป็นสิ่งเคารพบูชาอันเป็นค่าควรเมืองที่
ศักดิ์สิทธิ์ในต�าแหน่งที่เหมาะสม
	 ในส่วนของภายนอกอาคารกส็วยงามไม่
แพ้กันค่ะ	ซึง่ในพพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณัแห่งนี	้เปิดให้สกัการะจดุไหว้เพือ่ความเป็นมงคล และให้ขอพร
กันถึง 9 จุด	ซึ่งอยู่บริเวณรอบ	ๆ 	ตัวอาคารช้างเอราวัณ	นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ	และขอพรไปได้ในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ

  จุดที่ 1 พระเกศจุฬามณีเจดีย์	 สร้างขึ้นเพ่ือแทนพระเกศจุฬามณีเจดีย์
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่บรรจุพระจุฬา	 (จุก)	 กับพระเมาลี	 (มวยผม)	 ปิ่นปักผม	
เครือ่งรดัมวยผมและพระเขีย้วแก้วเบือ้งขวาของพระพทุธเจ้าโคดม	ซ่ึงพระอนิทร์
สร้างขึ้นด้วยรัตนะ	 7	 ประการ	 ตามที่กล่าวไว้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาท	ชั้นล่างขององค์เจดีย์ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆ	 ในคติ
พระพุทธรูปประจ�าวันเกิดที่จะอ�านวยพรความเป็นสุขให้คนที่เกิดในแต่ละวัน
 จดุที ่2 ศาลาพระพรหม	ประดษิฐานประตมิากรรมพระพรหมปางประทบันัง่	
พระพรหมเป็นเทพชัน้ผู้ใหญ่ร่วมกบัพระศวิะ	และพระวษิณ	ุในคติพราหมณ์	–	ฮนิด	ู
เป็นเทพผู้ม	ีส่ีพักตร์	ส่ีกร	ในพระหตัถ์ถือ	คมัภร์ี	สร้อยประค�า	หม้อน�า้	และช้อนตกั

เนย	พระพรหมเป็นสญัลกัษณ์ของผูส้ร้าง	นยิมกราบไหว้เพือ่ขอพรด้านความส�าเรจ็ในชวีติและความเจรญิรุง่เรืองในหน้าทีก่ารงาน
 จุดที่ 3 ช้างตระกูลวิษณุพงศ์ เป็นหนึ่งในตระกูลของช้างเทวดาที่เทพผู้เป็นใหญ่สร้างให้ก�าเนิดขึ้น	ตามที่กล่าวไว้ในต�ารา
คชลักษณ์	ช้างตระกูลนี้สร้างขึ้นจากการบันดาลของพระวิษณุ	มีทั้งหมด	8	องค์	มีคุณวิเศษในการบันดาลทรัพย์สมบัติและความ
มั่งคั่งร�่ารวย	และเมื่อเราเดินลอดท้องช้าง	จะมีเสียงช้างร้องด้วยนะคะ

Camera
Diary นันทิตา	จุไรทัศนีย์
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 จดุที ่4 พระตรมีรูติ	เป็นการสร้างเทพผู้เป็นใหญ่ทัง้สามในคตแิบบพราหมณ์	–	ฮนิด	ูคอื	พระศวิะ	
พระวิษณุ	และพระพรหม	รวมร่างผสานลักษณะทางสรีระและเทวูปโภคของเทพแต่ละองค์รวมกัน
ในรูปหนึ่งเดียว	พระตรีมูรติองค์นี้แสดงท่าประทับนั่ง	มีห้าเศียร	หกพระกร	พระกรหน้าคู่แรกแสดง
มทุราประทานพร	อีกสองคูถั่ดไปถอืเทวปูโภคประจ�าพระองค์ของเทพทัง้สาม	คอื	หม้อน�า้	บณัเฑาะว์	
ตรีและจักร	พระตรีมูรติองค์นี้ถือเป็นปางประทานมหาสมบัติ	 จะอ�านวยพรให้ในทุก ๆ ด้าน ทั้ง
มนษุย์สมบตั ิสขุภาพและความส�าเร็จสมหวงัทกุประการ	แอบกระซิบนดินงึนะคะว่าเหมาะส�าหรบั
ขอพรเรื่องความรักมาก ๆ ค่ะ
 จุดที ่5 ช้างตระกลูอศิวรพงศ์ เป็นหนึง่ในตระกูลของช้างเทวดาที่
เทพผู้เป็นใหญ่สร้างให้ก�าเนิดขึ้น	ตามที่กล่าวไว้ในต�าราคชลักษณ์	ช้าง
ตระกลูน้ีสร้างข้ึนจากการบนัดาลของพระอศิวรหรอืพระศวิะ	มทีัง้หมด	

8	องค์	มีคุณวิเศษในการบันดาลความแข็งแรงด้านสุขภาพ ความมีอ�านาจวาสนาและความเจริญ
ในต�าแหน่งหน้าที่
 จุดที่ 6 พระพิฆเนศวร	 เป็นเทพตามคติแบบพราหมณ์	 –	 ฮินดู	 มีลักษณะพิเศษคือ	 เศียร
เป็นช้าง	 ก�าเนิดจากพระศิวะและพระแม่อุมาชายา	 พระพิฆเณศองค์นี้ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์ท่า	
“ลลิตาสนะ”	มี	4	พระกร	เป็นเทพแห่งอุปสรรค	คือ	ขจัดอุปสรรคให้ผู้ท�าความดีและสร้างอุปสรรค
ให้ผู้ท�าชั่ว ถือเป็นเทพแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวง และประทานพรด้านความส�าเร็จ
 จดุท่ี 7 พระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวรหรอืเจ้าแม่กวนอมิ เป็นพระโพธสัิตว์ในคติของศาสนาพุทธ
มหายาน	ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งความเมตตาและความกรุณา	มรูีปลักษณะอย่างศิลปะจีน	ประทับยนืท่า
ประทานพร	พระหตัถ์ซ้ายถือเต้าน�า้มนต์และแสดงอาการหลัง่น�า้มนต์	ปางนีท้รงประทานพรด้านสขุภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภยั
 จุดที่ 8 พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ	ประติมากรรมนี้แสดงท่าพระอินทร์เทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก�าลังทรงเทว
พาหนะคู่พระทยัคือ	ช้างเอราวณั	ก�าลงัลอยบนนภากาศเพือ่ตรวจเยีย่มสอดส่องความสงบเรยีบร้อยบนสวรรค์และในโลกมนษุย์	จะ
ประทานพรช่วยเหลือผู้กระท�าความดีแก้ไขเหตุการณ์ร้ายให้เป็นปกติสุข
 จุดที่ 9 ช้างตระกูลพรหมพงศ	์เป็นหนึ่งในตระกูลของช้างเทวดาที่เทพผู้เป็นใหญ่สร้างให้ก�าเนิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในต�ารา
คชลักษณ์	ช้างตระกูลนี้สร้างขึ้นจากการบันดาลของพระพรหม	มีทั้งหมด	10	องค์	มีคุณวิเศษในการบันดาลความรู้ สติปัญญา
และความเฉลียวฉลาด

	 	 เป็นยังไงบ้างคะ	ได้สักการะและขอพรครบทุกด้านเลยทีเดียว		และ ในกา ร เข ้ า ชม
พิพิธภัณฑ์นั้นมีกฎระเบียบง่าย	ๆ	ให้ปฏิบัติตามดังนี้ค่ะ
		 1.	แต่งกายสุภาพ	ห้ามสวมเสื้อแขนกุด	สายเดี่ยว	หรือชุดสวมสั้นเหนือเข่า
		 2.	ไม่อนุญาตให้น�าสัตว์เลี้ยงเข้า
		 3.	เข้าชมด้วยความสุภาพ	ห้ามส่งเสียงดัง
		 4.	รักษาความสะอาด
		 5.	ห้ามกระท�าใด	ๆ	ให้เกิดการช�ารุดเสียหายต่อสถานที่
		 6.	ห้ามน�าอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
		 7.	โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่

ขอบคุณข้อมูลจาก	 https://www.erawanmuseum.com/
	 	 	 https://www.facebook.com/ErawanMuseumSamutprakan/
	 	 	 https://www.muangboranmuseum.com/landmark/พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	02	371	3135-6	หรือ	Line:	@ancientcitygroup

	 จบไป	 1	 วันส�าหรับการท่องเที่ยววิถึใหม่	 ปลอดภัยจาก	 COVID-19	
สวมหน้ากากอนามัย	พกเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์	ล้างมือบ่อย	ๆ 	เพียงเท่านี้	เรา
ก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจแล้วค่ะ	 หลังท่องเท่ียวกันหมดวัน	 เราคงต้อง
พักผ่อน	@Rama	 จึงขอกล่าวค�าอ�าลาในฉบับนี้และพบกับฉบับหน้า	 สวัสดีปี
ใหม่	2565	ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะ
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	 หยุดยาวทั้งที	 จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน	ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม	 เมื่อเที่ยวได้ก็ต้องได้เที่ยว
สขุภาพกต้็องป้องกนัและรกัษา	อย่าลมืพกหน้ากากอนามยั	เจลหรอืสเปรย์แอลกอฮอล์	นะคะ	เพราะ
นาทีนี้การ์ดตกไม่ได้เด็ดขาด	 รวมทั้งยังต้องรักษาระยะห่างกันตลอดทริปกันด้วย	 เรามาเตรียมยา
สามัญประจ�าเที่ยว	10	อย่าง	ที่ต้องพกไว้เป็นอาวุธติดกายกันค่ะ	

ยาโรคประจ�าตวั	เป็นยาส�าคญัทีจ่ะลมืไม่ได้	
เพราะต้องกินต่อเน่ือง	จงึต้องพกตดิตวัและเตรยีม
ให้มีจ�านวนที่เพียงพอตลอดทริป

พาราเซตามอล	 กินแต่ละคร้ังต้องไม่เกิน	 10	
มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัมต่อคร้ัง	 เช่น	 น�้าหนัก	
50	กิโลกรัม	ควรกินครั้งละไม่เกิน	500	มิลลิกรัม	และกิน
แต่ละคร้ังต้องห่างกนัไม่ต�า่กว่า	4	ชัว่โมง	ข้อควรระวงัต้อง
ไม่กินเกินขนาดที่เหมาะสมยาแก้แพ้	 มีทั้งชนิดกินแล้วง่วงและกิน

แล้วไม่ง่วง	ที่ส�าคัญคือ	ไม่แนะน�าให้กินยาแก้
แพ้ร่วมกนักบัเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	หรอืกลุม่
ยาระงับประสาท

ยาแก้ท้องเสีย	ยาแก้ท้องอดืท้องเฟ้อ	เป็นลกัษณะยาผงถ่านคอื	
ถ่านกัมมนัต์หรอืถ่านชาร์โคล	ซึง่ต้องกินห่างจากยาชนดิอืน่อย่างน้อย	
2	ชั่วโมง	เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมยาชนิดอื่นลดลง	ส่วนผงโออาร์เอส	
คอืผงเกลอืแร่ชดเชยปรมิาณน�า้และเกลอืแร่ทีส่ญูเสยีไป	การใช้ยาแก้
ท้องอืดท้องเฟ้อมักใช้ตามอาการและต้องดูค�าแนะน�าข้างซอง	
บางชนิดต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

ยาแก้ปวดต้านการอักเสบ
   ทีไ่มใ่ช่สเตียรอยด ์
	 	 	 	 ยาคลายกล้ามเนื้อ	 เป็นยาช่วย
บรรเทาอาการปวด	 อักเสบ	 ตึงกล้าม
เนือ้ได้ด	ีควรระวงัเรือ่งการระคายเคอืง
กระเพาะอาหาร	จึงต้องกินหลังอาหาร
ทันทีและดื่มน�้าตามมาก	ๆ	

ยาแก้เมารถ	เมาเรอื	เมาเครือ่งบิน	
เป็นยาในกลุม่เดียวกนั	กนิแล้วมกัมผีล
ท�าให้ง่วงนอน	วตัถปุระสงค์ของยาเพือ่
ลดอาการมึนศีรษะ	 โดยต้องกินก่อน
เริม่กจิกรรมหรอืการเดนิทางประมาณ
								ครึ่งชั่วโมง	

โลชันกันยุง	 ปัจจุบันจะมีชนิด
สเปรย์	 โลชัน	 ผ้าเปียก	 แผ่นแปะ	
สามารถ เ ลือกใช ้ ตามความชอบ	
ทั้งสะดวกและปลอดภัยอีกด้วย

  ชุดยาท�าแผลสด 	 เช ่น	

เบตาดีน	น�้าเกลือ	แอลกอฮอล์ล้างแผล	
พลาสเตอร์ยาปิดแผล	ล�าลี	ผ้ากอซ	ควร
มีติดกระเป๋าไว้	

ยาแต้มสิว	 ยาแต้มสิวมีไว้ใช้เพื่อ
ความมัน่ใจในทกุครัง้ทีเ่สยีงชตัเตอร์ลัน่	
ส�าหรับในผู้ที่เป็นสิวง่าย

เจลหรือสเปรย์
แอลกอฮอล์	 และหน้ากาก
อนามัย	ถือเป็นของส�าคัญประจ�า
ตัวที่จะขาดไม่ได้เลยในยุคนี้	 เป็น

สิ่งที่ต้องนึกถึงและมีส�ารอง
ไว้ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจาก
บ้าน

Rama
RDU เภสัชกรหญิงนันทพร	เล็กพิทยา	

หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก	
ฝ่ายเภสัชกรรม	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 การเสรมิความแขง็แรงให้กบัหวัไหล่	จะช่วย
ให้สามารถยกน�้าหนักที่หนักขึ้นส�าหรับการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน	การออกก�าลังกาย	และการเล่นกีฬาให้มี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	และยงัสามารถลดการบาด
เจ็บได้	ท่าออกก�าลังกาย	ทั้งหมด	5	ท่า

•	อยู่ในท่ายืนหรือนั่ง	ยกแขนขึ้น
	 สองข้างไว้ข้างศีรษะ	
•	แขนตั้งฉากกับพื้นหายใจเข้า	

•	 อยู่ในท่ายืนหรือ
	 นั่งให้ศอกอยู่
	 ที่ระดับอก	ฝ่ามือ
	 หันมาทางล�าตัว	
	 และงอศอกเล็กน้อย

•	 หายใจออกพร้อม
	 เหยียดแขนขึ้นด้านบน
	 ไปเหนือศีรษะ

•	 จากนั้นหายใจออกพร้อมยก
	 แขนขึ้นเหนือศีรษะ	ให้รู้สึกที่
	 หัวไหล่	

•	 หายใจเข้า
	 กางแขนออก
	 ด้านข้างล�าตัว	
	 ศอกตั้งฉาก
	 หลังตรง

Rama
Exercise กองบรรณาธิการ
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•	 อยู่ในท่ายืนหรือนั่ง	
	 แขนขนานข้างล�าตัว	

•	 อยู่ในท่ายืนหรือท่านั่ง	
	 ก�ามือขนานข้างล�าตัว
	 งอศอกเล็กน้อย
	 หายใจเข้าพร้อม
	 ยกแขนขึ้น

•	 อยู่ในท่ายืนหรือนั่งก�ามือ
	 แขนตรง	งอศอกเล็กน้อย	
	 ก้มล�าตัวมาด้านหน้าหายใจเข้า	

•	 หายใจออกยกแขนขึน้ไปทาง
	 ด้านหลังคล้ายปีกนก

•	 หายใจออกลดแขนลงข้างล�าตัว

•	 หายใจเข้ายกแขนขึน้ไป
	 ด้านหน้าทั้งสองข้าง
	 พร้อมกัน

•	 หายใจออกลดแขนลง

ข้อควรระวังในการออกก�าลังกาย

ขอบคุณศูนย์กีฬารามาธิบดี	:		นายภัทร์	ภาคพิเศษ	
	 	 	 	 จุฑารัตน์	จาตุรนต์พงศา

1.	ไม่ควรกลั้นหายใจขณะออกก�าลังกาย
2.	ควรออกก�าลังกายตามความเหมาะสม	
	 และขีดจ�ากัดของตัวเอง
3.	ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยออกก�าลังกาย	
	 ควรออกก�าลังกายแบบไม่มีอุปกรณ์	
	 หลงัจากนัน้จงึเพิม่น�า้หนกั	เช่น	อุปกรณ์
	 ออกก�าลังกาย	ขวดน�้า	ฯลฯ
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	 หลาย	ๆ 	คนทีเ่ป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าใจผิดว่า	ถ้าเกดิเราบริจาคเลอืดไป
แล้ว	 ผู้ที่ได้รับเลือดที่เราบริจาคไปจะกลายเป็นโรคเบาหวาน	 ซึ่งความจริงแล้ว	 โรคเบาหวาน
เป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันทางเลือด	
	 	 หากคุณเป็นโรคเบาหวานแต่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่

ในเกณฑ์ปกติ	 โดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะน�าให้ควบคุมระดับน�้าตาลสะสมให้
น้อยกว่าร้อยละ	7	หรือว่าเจาะน�้าตาลตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหาร

เช้าไม่เกิน	130	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	ก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้	
แต่ส�าหรับผู้ที่น�้าตาลในเลือดสูงมาก	 ยังควบคุมน�้าตาลใน

เลือดได้ไม่ดี	ก็ยังไม่แนะน�าให้บริจาคเลือด

Believe It
or Not ? อ.	นพ.สิระ	กอไพศาล	

สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม	
ภาควิชาอายุรศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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Giving
and Sharing มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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									 หลาย	 ๆ	 คนน่าจะก�าลังเตรียมตัวออกเดินทางเพ่ือไปฉลองปีใหม่นอกสถานที่กันแล้วใช่ไหมเอ่ย?	 แต่ทราบไหมคะ
ว่า	 ในวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ท่ัวโลก	 ช่วงปลายปีอย่างธันวาคมนับเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข	 มีทั้ง
เทศกาลที่เรารู้จักดีอย่าง	คริสต์มาส (Christmas /ˈkrɪsməs/)	เรื่อยเลยไปถึงเทศกาลปีใหม่ (New year /ˌnjuː ˈjɪə(r)/) 
ซึง่หลายคนถอืเอาว่าเป็นช่วงเวลาของการเริม่ต้นใหม่	โดยการละทิง้ความทกุข์ในปีทีผ่่านไป	และเร่ิมต้นใหม่กบัปีใหม่ทีม่าถงึ

	 ทั่วโลกล้วนมีความผูกพันกับช่วงเวลาของปีใหม่	 ในอดีตกาล	 ชาวบาบิโลนริเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะ
ต่าง	ๆ	ของดวงจันทร์ในการนับเดือน	 เมื่อครบ	12	 เดือนก็ก�าหนดให้เป็น	1	ปี	และยังมีการเฉลิมฉลอง (Celebration /
ˌselɪˈbreɪʃn/) การมาถึงของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเปรียบเหมือนกันเริ่มต้นปีใหม่ของพวกเขา	 ต่อมาในยุคโรมัน	 จูเลียส ซีซาร์ 
(Julius Caesar /ˌdʒuːliəs ˈsiːzə(r)/)	ผู้น�าคนส�าคัญของยุคนั้น	ก็ได้ก�าหนดให้วันที่	1	มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่	โดยมีการ
เซ่นสังเวยอาหารแด่เทพเจ้า	 มีการแลกเปล่ียนของขวัญ (Present / ˈpreznt/)	 ตกแต่งบ้านด้วยกิ่งไม้ลอเรล (Laurel /
ˈlɒrəl/) และเข้าร่วมงานเลี้ยงต่าง	ๆ	กระทั่งเข้าสู่ยุคกลาง (Middle Age /ˌmɪdl ˈeɪdʒ /)	ผู้น�าคริสเตียนได้เปลี่ยนวันปีใหม่
จากวนัที	่1	มกราคมเป็นวันอืน่ทีม่ีความส�าคญัทางศาสนามากกว่า	กระทั่งยคุของพระสันตปาปาเกรกอรี่ที	่13	จงึได้ประกาศ
ใช้วันที่	1	มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามเดิม	ชาวยุโรปก็ยังคงฉลองเทศกาลนี้ในรูปแบบดั้งเดิม	กล่าวคือใช้เวลาเพลิดเพลินไป
กบัม้ืออาหารและขนมหวานต่าง	ๆ 	ในสเปนจะมกีารเสร์ิฟองุ่นแทนสญัลกัษณ์ของความหวงั (Hope /həʊp/)	ขณะทีอ่าหาร
ปีใหม่แบบดั้งเดิมของฮังการี	ออสเตรีย	และโปรตุเกสจะเสิร์ฟพืชตระกูลถั่วที่เป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่ง (Prosperity 
/prɒˈsperəti /)	มีเค้กรูปวงแหวนที่เรียกว่า	กุกเกลฮุพ์ฟ (Gugelhupf, Kugelhupf หรือ Kugelhoph)	และเนื้อหมูแทน
ความร�่ารวย	ส่วนทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกายังมีขนมอบที่ถูกน�ามาใช้ในงานนี้ด้วย	นอกจากนี้ในสวีเดนและนอร์เวย์จะมี
การเสิร์ฟ	Risalamande (/ri:salaˈmɑŋ/) พุดดิ้งข้าวที่มีอัลมอนด์ซ่อนอยู	่ว่ากันว่าใครกินพุดดิ้งแล้วเจอถั่วที่ซ่อนอยู่ก็จะ
โชคดีไปตลอดปี	 ส่วนการฉลองตามประวัติวันขึ้นปีใหม่ในทั่วโลกนั้นก็มีธรรมเนียมหลากหลายต่างกันออกไป	หลัก	 ๆ	 ก็คือ
การชมดอกไม้ไฟ (firework /ˈfaɪəwɜːk/)	และการร่วมกันร้องเพลงต้อนรับปีใหม่ค่ะ

									 ในส่วนของคนไทยนัน้	พวกเรามคีวามผกูพนักบัเทศกาลเฉลมิฉลองปีใหม่อยูแ่ล้ว	ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยอย่างเทศกาล
สงกรานต์	หรือปีใหม่สากล	คนที่ต้องห่างบ้านไปไกลเพื่อเล่าเรียนหรือท�างาน	ก็จะใช้โอกาสวันหยุดยาวแบบนี้เดินทางกลับ
บ้าน	ไปรวมญาติ	พบปะเพื่อนฝูง	พร้อมชวนกันเที่ยว	กิน	และดื่ม	ซื้อของฝากกลับบ้าน	ให้เงินพ่อแม่หรือญาติ	เพื่อเป็นการ
เฉลมิฉลองความสขุร่วมกนัท่ีนานทีปีหนจะพบกนัพร้อมหน้าพร้อมตา	เหล่านีล้้วนสะท้อนถงึพฤติกรรมของคนไทยทีมี่นสิยัรัก
สนุก	ชอบสังสรรค์เฮฮา	ชอบเที่ยว	ชอบกิน	และชอบดื่ม	แต่อย่างไรก็ตาม	เราต้องไม่ลืมว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	ยังคงเข้มข้นอยู่ในหลายพื้นที่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เข้าฤดูหนาวภาคพื้นยุโรป	อเมริกา	และเอเชียเหนืออย่าง
ญี่ปุ่น	เกาหลี	ที่พบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ	COVID-19	สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron /əʊˈmaɪkrɒn/)	ที่มีจ�านวนสูงขึ้น	ท�าให้
ในหลายประเทศมกีารประกาศยกเลิก (Cancel /ˈkænsl/)	 การเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว	เพราะไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์อีกต่อไป	อาทิ	เมืองริโอเดจาเนโร	ประเทศบราซิล	กรุงปารีส	ประเทศ
ฝรั่งเศส	 กรุงลอนดอน	 เมืองหลวงของอังกฤษ	 ฯลฯ	 และยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปประกาศยกระดับมาตรการควบคุม
การระบาด (Enhanced Outbreak Control Measures /ɪnˈhɑːnst ˈaʊtbreɪk kənˈtrəʊl ˈmeʒə(r)s/)	อย่างเข้มงวดขึ้น		

26



ในเวลาเดียวกัน	นายทีโดรส	อัดฮานอม	กีบรีเยซุส	ผู้อ�านวยการองค์กรอนามัยโลก	(World	Health	Organization	W.H.O.)	
ถงึกับแสดงความกังวลต่อตวัเลขผู้ตดิเชือ้	COVID-19	สายพนัธุโ์อมคิรอนทีม่จี�านวนสงูขึน้อย่างรวดเรว็ภายในไม่กีว่นั	กล่าวย�า้
ไว้	ณ	ที่ประชุมกรุงเจนีวา	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2564	ว่า	“An event cancelled is better than a life cancelled”	ซึ่งถ้า
ให้ประโยคแปลตรง	ๆ	 เลยก็หมายความว่า	“ยกเลิกงานฉลองเสียยังดีกว่าชีวิตถึงจุดจบ”	 สะท้อนให้พวกเราเห็นได้ชัดว่า	
สงครามกับโรคระบาดที่กินระยะเวลายาวนานมา	2	ปีนี้	จะยังไม่จบลงง่าย	ๆ

									 ล่าสุด	ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	รัฐบาลให้มีการยกเลิกมาตรการ	Test	&	Go	และให้กลับมาใช้ระบบกักตัว
นักเดนิทางจากต่างประเทศ	เพือ่รบัมอืกบัเชือ้กลายพนัธุตั์วใหม่	ปรับมาตรการตรวจหาเชือ้เป็น	RT-	PCR	จ�านวน	2	ครัง้	และ
ต้องมีการก�ากับติดตามอาการ	การอยู่ในพื้นที่น�าร่องการท่องเที่ยว	รวมทั้งการติดตามการตรวจหาเชื้อครั้งที่	2	ให้ได้	100%		
นอกจากนี้ยังปรับมาตรการการเดินทางส�าหรับคนในประเทศไทย	 โดยให้ประชาสัมพันธ์คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	
พิจารณาชะลอ	 ยกเลิกการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น	 แม้จะมีเสียงวิจารณ์หนาหูว่า	 COVID-19	 สายพันธุ์โอมิครอนนั้น	 ติดง่าย	
ตายยาก	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้ชีวิตแบบถอดหน้ากากได้อย่างสบายอกสบายใจ	

	 แน่นอนว่า	ทุกคนล้วนปรารถนาจะได้ใช้ช่วงเวลาของการหยุดยาว (Long Weekend /ˌlɒŋ wiːkˈend/) เที่ยวเล่น
เฮฮาอย่างเต็มที่	แต่ส่วนตัวแล้ว	ผู้เขียนมองว่าวิถีการอยู่กับโรคระบาดของคนไทยก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มา
อย่างต่อเนือ่งโดยตลอด	ย่อมน่าจะท�าให้ทกุฝ่ายเข้าใจ	ขอเพียงแต่ทุกคนต้อง
มีสตใินทกุการกระท�าและไม่เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของความสนกุสนาน
จนมากเกินไป		

	 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	แบบนี	้อย่าลืมเทีย่ว
แบบ	New Normal (/njuː ̍ nɔːml/)  รกัษาระยะห่าง (Social Distancing 
/ˌsəʊʃl ̍ dɪstənsɪŋ/) สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทหน้าในทุกสถานที่ที่
ไปเที่ยว	อีกทั้งอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจลส�าหรับท�าความสะอาดมือบ่อย	ๆ	
ด้วยนะคะ	

 Happy New Year (/ˈhæpi njuː jɪə(r) /) สุขสันต์วันปีใหม่	ขอให้
ท่องเทีย่วช่วงวนัหยดุกนัอย่างสนุก	มช่ีวงเวลาท่ีด	ีและกลบัมาอย่างปลอดภยั
ทุกคนนะคะ	Have	a	Safe	Trip!
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