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 สวัสดีค่ะ

	 เมื่อฉบับที่แล้ว	 กองบรรณาธิการได้นำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กกันไปแล้ว	ทางเราก็หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า	 สาระข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป	 จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่คุณผู้อ่าน	 รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

กันด้วยนะคะ	สำาหรับฉบับนี้	จะมาพูดถึง	วัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญค่ะ	การที่เด็กคนนึงจะนำาไป

สู่ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพได้นั้น	 ถือว่าการเลี้ยงดูในวัยนี้มีผลอย่างมากเลยค่ะ	 ใช่แล้วค่ะ	 เรากำาลังพูดถึง	 เด็กที่กำาลังก้าว

เข้าสู่	“วัยรุ่น”	วัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว	วัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง	วัยที่รักอิสระและชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อน	มา

ติดตามกันดีกว่าค่ะ	ว่าเราควรจะดูแลเด็กในวัยนี้กันอย่างไร

	 เริ่มกันที่คอลัมน์	Varieties Corner	จะทำาอย่างไรเมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วติดเพื่อน	ติดเกมส์	มีความคิด

เป็นของตัวเอง	ชอบที่จะเผชิญกับโลกภายนอก	เข้าสังคม	และจะทำาอย่างไรเมื่อวัยรุ่นพบเจอสารพัดปัญหาที่มาแบบ

กะทนัหนัจนไมท่นัตัง้ตวั	ในฐานะคณุพอ่คณุแมจ่ะมวีธิชีีแ้นะแกไ้ขปญัหาเหลา่นัน้แกล่กูๆ	อยา่งไร	อกีหนึง่คำาถามทีถ่ก

เถียงกันมานานว่า	“อยากผอม ต้องซื้อยาลดความอ้วนมาทาน”	 เป็นความเชื่อที่ทำาได้จริงหรือไม่	และมีอันตราย

อย่างไร	มาร่วมไขคำาตอบกันในคอลัมน์	Believe it or not? 

	 หากท่านใดที่เคยได้ยินคำาว่า	“พ่อแม่รังแกฉัน”	 ทราบหรือไม่ว่ามีความหายที่แท้จริงอย่างไร	 และความ

หมายนี้สะท้อนภาวะสังคมในครอบครัวยุคปัจจุบันอย่างไรกัน	 ติดตามความหมายของบทกลอนอันทรงคุณค่าเรื่อง	

“พอ่แมร่งัแกฉนั”	โดยพระยาอปุกติศลิปะสาร	ผา่นมมุมองจติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และวยัรุน่	ในคอลมัน	์Easy 

Living “อาหารวยัใส”	การรบัประทานอาหารเมือ่ลกูเขา้สูว่ยัรุน่	ควรแนะนำาเขาอยา่งไรกนัด	ีฉบบันีน้อ้งแพรวพาชมิมี

เคลด็ลบัดดีมีาฝากกนัค่ะ	ต่อกนัทีก่ารดูแลสขุภาพตนเองเมือ่เข้าสูว่ยัรุน่	มงีานวจิยัและโฆษณาหลายช้ินทีเดยีวท่ีแนะนำา

ว่าให้เด็กหญิงที่อายุตั้งแต่	9	ปีขึ้นไป	ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	ข้อมูลเป็นอย่างไร	เหตุใดจึงควรฉีดตั้งแต่ยัง

เด็ก	พลิกอ่านในฉบับได้เลยค่ะ

	 ปิดท้ายกันที่	 การดูแลสุขภาพผิวโดยแพทย์ผิวหนัง	 เชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนคงรู้จักเทคนิคการใช้เลเซอร์กับ

ผวิหนังกนัไปบา้งแลว้	แตก่ารใชเ้ลเซอรท์ีถ่กูตอ้งเพือ่ความงาม	เขาทำากนัอยา่งไร	และเลเซอรใ์ชก้บัปญัหาผวิหนงัแบบ

ใดได้บ้าง	ติดตามกันได้ในฉบับค่ะ

	 	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
    ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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	 หากถามถึงช่วงวัยของคนเราในแต่ละช่วงอายุ	คุณคิดว่า..วัยใดคือวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ	 ..วัยใดคือวัย
ที่ต้องการคำาชี้แนะมากที่สุด	 ..วัยใดคือวัยที่พ่อแม่กังวลใจมากที่สุด	 และ..วัยใดคือวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายและจิตใจมากที่สุด

แน่นอนเลย...นั่นคือ “วัยรุ่น”
 จากกระแสสังคมและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	
เราจะพบว่ามีเด็กๆ	 ที่เติบโตไว	 ที่มีทั้งความฉลาด	 กล้า
แสดงออก	มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจนมากกว่าแต่ก่อน	รวม
ทั้งยังสนใจเรื่องความเป็นของโลกและสังคมมากขึ้น	 และ
ยังทันต่อเทคโนโลยี	 แต่ในการชีวิตของเด็กๆ	 เหล่านี้	 เมื่อ
เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้ว	 ก็มักจะมีปัญหาท่ีหลากหลายเข้า
มา	 บางครั้งเป็นปัญหาชีวิต	 บางครั้งเป็นปัญหาทางกาย	
ปัญหาทางใจ	 ซึ่งพ่อแม่ในฐานะพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ	 จำาเป็น
ต้องพร่ำาสอน	 ให้การศึกษา	ความรู้	 และชี้แนะแนวทางใน
การขจัดกับปัญหาแก่พวกเขา

	 เพราะ	“วยัรุน่”	เปน็วยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางกายและจิตใจได้มากและเร็ว	ทำาใหก้องบรรณาธกิาร
ต้องร่วมพูดคุยกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านวัยรุ่นถึงปัญหาที่พบและคำาแนะนำาที่จะนำาไปปรับใช้	 โดยได้เกียรติจาก	
อ.พญ.จริาภรณ	์อรณุากลู	ภาควชิากมุารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล

ปัญหาในวัยรุ่นที่พบมากในปัจจุบัน
 ปัญหาท่ีพบมากของวัยรุ่นในปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องคุณแม่ในวัยรุ่น	 ปัญหาอัตราการมีเพศสัมพันธ์
กอ่นวยัอนัควร	ซึง่มอีตัราการตัง้ครรภม์ากขึน้เรือ่ยๆ	ทกุป	ีเหล่านีเ้ปน็ปญัหาใหญห่ลักของประเทศไทย	นอกจาก
นี้ยังมีปัญหาอื่นๆ	ด้วย	เช่น	ปัญหาความรุนแรง	มีการใช้ความรุนแรงในชีวิตประจำาวัน	เด็กจะอยู่กับความรุนแรง

มากขึ้น	มีการตั้งแก๊ง	การทำาร้ายร่างกายกันในโรงเรียน	มีการทำาร้ายกันทางคำาพูด	การล้อเลียน	การทำาร้ายกัน
ทางโลกไซเบอร์	เช่น	การทำาภาพประจาน	พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง	
	 นอกจากนี้	ยังพบปัญหาเด็กติดสุข	คือติดอยู่กับอะไรที่ทำาให้มีความสุข	เช่น	ติดเกมส์	ติดโซเชียลมีเดีย	
ทำาใหไ้มอ่ยากเรยีนหนงัสอืเพราะคดิวา่ไมส่นกุ	ชอบทำาอะไรทีม่คีวามสขุมากกวา่	ปญัหาเดก็ตดิสขุนีก้เ็ปน็ปญัหา
ใหญ่ที่เจอได้มากที่สุด	 เหล่านี้จะทำาให้เด็กขาดความอดทนและไม่มีความพยายาม	 และยังพบปัญหาเด็กไทย
อ่านไม่ได้	เขียนไม่ออกเพิ่มมากขึ้นด้วย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นที่เป็นปัญหามีอะไรบ้าง
 วัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยอาจจะคล้ายๆ	 กัน	 เพียงแต่
สิ่งแวดล้อมที่วัยรุ่นอยู่ในแต่ละยุคได้เปลี่ยนไปและแตก
ต่างกันไป	เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี	การ
เลี้ยงดูแบบรวดเร็วกระชับฉับไว	ทำาให้เด็กสมัยนี้รอคอยไม่
เป็น	ไม่อดทน	เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีการตอบสนองที่
รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา	 เช่น	อยากรู้อะไรก็สามารถ
รู้ได้ทันที	 เพราะมีเทคโนโลยีรองรับ	 ส่วนพ่อแม่ก็เลี้ยงลูก
แบบทะนุถนอม	 เลี้ยงแบบไข่ในหินไม่อยากให้เผชิญกับ
โลกภายนอก	 เพราะกังวลว่าสังคมอันตราย	 เด็กส่วนหนึ่ง
จึงเติบโตมาอย่างอ่อนปวกเปียก	 ทำาอะไรไม่เป็น	 ไม่เป็น
ผู้ใหญ่	 และมีพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะต้องหาเช้ากิน
ค่ำา	ทำาใหล้กูอยูก่บัปูย่า่ตายาย	หรอืทิง้ใหล้กูอยูค่นเดยีวไมม่ี
เวลาให	้เดก็พวกนีก้จ็ะโตมากบัความรูส้กึขาดความรกั	รูส้กึ
วา่ตวัเองไม่สำาคัญไม่มีความหมาย	จะยคุสมัยไหนวยัรุน่ก็คือ
ผลลัพท์ของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย	

ปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิดปัญหาในวัยรุ่น

	 ปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิดปัญหาในวัยรุ่นที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้คือ	 การเลี้ยงดูจากพ่อแม่	 เพราะเป็นคน
ใกล้ชิดกับเด็กวัยรุ่นมากที่สุด	 อย่างที่กล่าวคือ	 พ่อแม่
บางคนไม่มีเวลาให้ลูก	ไม่ใส่ใจ	หรือสอนลูกโดยใช้ความ
รุนแรง	ทำาร้ายร่างกายและจิตใจ	 เด็กกลุ่มนี้ก็โตมาแบบ
ไม่มีคุณภาพ	 ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ	 ไม่รักตัวเอง	 ไม่
นับถือตัวเอง	 เมื่อใดก็ตามที่ไม่รักตัวเองแล้ว	 ก็จะไม่
เข้าใจความรักของคนอื่น	 ส่วนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบ
ทะนุถนอมประเภททูนหัวของบ่าวก็จะมีปัญหาจากการ
เลี้ยงดู	นอกจากนั้นยังมีปัญหาทางชีวภาพ	เช่น	เด็กบาง
คนมีความฉลาดไม่เท่ากัน	 มีปัญหาทางด้านอารมณ์ไม่
เหมือนกัน	

 “วัยรุ่น”
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แนวโน้มของปัญหาที่อาจมากขึ้นเป็นอย่างไร

 ที่เราพบมากคือ	 เด็กสมาธิสั้นแล้วเรียนไม่ได้	 เรายังทำาการรักษาเด็กซึมเศร้า	 อีกเรื่องคือการ
ให้คำาแนะนำาในเรือ่งการดแูลเลีย้งดขูองคนในครอบครวัซึง่มคีวามสำาคญัมาก	เพราะพอ่แมจ่ะเลีย้งลกูในแตล่ะ
วยั	พอ่แมจ่ำาเปน็ตอ้งเปลีย่นบทบาทของตวัเองไปด้วย	เชน่	เล้ียงลูกในวยัเล็ก	กต้็องคอยทำาหนา้ท่ีชีแ้นะวา่อะไร
ควรทำา	ไมค่วรทำา	พอเริม่เขา้สูว่ยัรุน่	พอ่แมก่จ็ะมบีทบาทจากคอยชีแ้นะเปน็คอยรบัฟงั	คอยเปน็เพือ่นชว่ยแก้
ปัญหา	
	 ส่วนโรงเรียนเองเป็นสถานท่ีท่ีเขาใช้เวลาที่นั่นค่อนข้างมาก	 แม้พ่อแม่จะเลือกโรงเรียนที่อยู่แล้ว
ปลอดภัย	อยูแ่ลว้เสรมิสรา้งพฒันากบัตวัเอง	แตห่ลายๆ	ครัง้ทีเ่ราพบกม็กัจะไมใ่ชอ่ยา่งนัน้	เมือ่เดก็ไปโรงเรยีน
กจ็ะโดนเพือ่นลอ้	โดนครดู	ุจงึเนน้วา่ถึงเวลาแลว้ทีค่วรใหค้วามสำาคญักบัการยกระดับการแกไ้ขปญัหาในวยัรุน่	
อย่างหนึ่งเลยที่ควรลงทุนคือการศึกษา	เพราะถ้าไม่ลงทุนแล้ว	ก็แปลว่าเรากำาลังถอยหลัง	

แล้วคลินิกวัยรุ่นที่ รพ.รามาฯ ให้บริการรักษาอย่างไรบ้าง 

 มีเด็กอายุตั้งแต่	10-24	ปี	ที่มารับการรักษา	โดยมี
ปญัหาทีพ่บ	ไดแ้ก	่ปญัหาทางรา่งกาย	เชน่	เตีย้อยากสงู	อว้น	
ผอม	 มีโรคความผิดปกติทางการกิน	 เช่น	 โรคกลัวอ้วน	 สิว	
ประจำาเดือน	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ซึ่งคลินิกยังให้การ
รักษาปัญหาทางพฤติกรรม	 เช่น	 พฤติกรรมการเรียน	 การ
แสดงออกทางอารมณ์	 การไม่เข้าใจกันกับพ่อแม่	 อารมณ์
ซึมเศร้า	วิตกกังวล	เจ็บป่วยเรื้อรัง	ติดเกม	รวมทั้งเรื่องเพศ
ที่หลากหลาย
	 คลินิกให้บริการในสหสาขาวิชาชีพ	โดยมีแพทย์วัย
รุ่นให้การรักษา	มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	สังคมสงเคราะห์	
พยาบาล	 ให้การดูแลแบบองค์รวม	 ท้ังร่างกายและจิตใจ	
รวมทั้งสังคมของเด็ก	ทั้งยังให้การดูแลเรื่องเฉพาะเช่น	เรื่อง
ของแม่วัยรุ่น	 ความหลากหลายทางเพศ	 ซึ่งจะเปิดในเดือน
สิงหาคมนี้	 ซึ่งทางคลินิกวัยรุ่นมีการรักษาความลับในการ
รักษาของคนไข้	

คำาแนะนำาในการดูแลวัยรุ่น

	 วัยรุ่นเป็นที่มีพลัง	มีศักยภาพ	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ถ้าพลังเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ดี	ก็
จะทำาอะไรใหค้นรอบขา้ง	ชมุชน	หรอืประเทศไดร้บัพลงัทีด่เีชน่กนั	แตว่า่หลายๆ	ครัง้	ชวีติของวยัรุน่อาจสะดดุ
ไปกับการไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิต	รู้เท่าไม่ถึงการณ์	หรือมีความไม่พร้อมในทักษะชีวิต	รวมทั้งความรู้เรื่อง
เพศศึกษา	จึงอยากฝากวัยรุ่นว่า	ให้ใช้สติในการใช้ชีวิต	และให้ใช้เวลาในช่วงวัยนี้ในการพัฒนาตนเองที่จะไป
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต	 ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากให้หาคนช่วยเหลือปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้	 หรือปรึกษา
แพทย์ได้	



ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลรามาธิบดี
(LASIK RAMATHIBODI CENTER)

มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย แม่นยำ 

 “ดวงตา” เป็นหน้าต่างของหัวใจ

	 คำากล่าวนี	้เรามกัจะได้ยนิอยูบ่อ่ยคร้ัง	เพราะเชือ่
วา่หากเรามองตาใครแลว้	เรากจ็ะทราบความรูส้กึของเขา
ได	้รวมทัง้ในบางครัง้ทีม่นี้ำาตาไหลออกมา	กอ็าจแสดงออก
ได้ถึงอารมณ์ดีใจ	เสียใจ	ตื้นตันใจได้

	 แต่การใช้งานดวงตาในการมองของคนเรานั้น
ไม่เท่ากัน	บางคนใช้เพื่อมอง	บางคนใช้เพ่ง	บางคนใช้ถูก
วิธี	บางคนใช้มากเกินไป	ส่งผลให้ดวงตาของเรามีภาวะที่
ผดิปกตเิกดิขึน้แตกตา่งกนัไปได	้อยา่งเชน่	ภาวะสายตาสัน้	
ภาวะสายตายาว	ภาวะสายตาเอียง	หรือภาวะสายตาผิด
ปกติอื่นๆ	ซึ่งด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทันสมัย	สามารถ
แกไ้ขภาวะสายตาผดิปกตเิหลา่นีไ้ดด้ว้ยการใช	้“เลเซอร”์ 
หรือที่เรารู้จักกันว่า	“เลสิค” 

 “เลสิค”	 คือการนำาแสงเลเซอร์มาใช้แก้ไขความ
ผิดปกติของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น	 สายตายาว	
หรือสายตาเอียง	 โดยผู้ที่ได้รับการแก้ไขสามารถลดการ
พึ่งพาการใช้แว่นตา	 หรือไม่ต้องใช้แว่นตา	 หรือไม่ต้องใส่
คอนแทคเลนส์ลงได้	 ซึ่งในผู้สูงอายุที่มีภาวะสายยาวหรือ
สายตาสูงอายุ	ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือในระยะใกล้ๆ	ได้	
ก็ไม่สามารถทำาเลสิคได้เช่นกัน

	 ผศ.พญ.วรินทร	 จักรไพวงศ์	 ภาควิชาจักษุวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เลสิคว่า	

	 ที่ศูนย์เลสิคแห่งนี้ให้บริการรักษาแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ	 ทั้งตั้งแต่
กำาเนิด	สายตาสั้น	สายตายาว	สายตาเอียง	รวมทั้งสายตาสูงอายุ	โดยใช้เครื่อง
มือทีท่นัสมัยและมีมาตรฐานระดบัสงูในการรกัษา	แยกชัน้กระจกตาดว้ยเลเซอร์
ที่เรียกว่า	Femto	Second	Laser	(เฟมโต	เซ็คคอนด์	เลเซอร์)	ซึ่งในอดีตเรา
ใชใ้บมดีในการผา่ตดัแยกชัน้กระจกตากอ่นทีจ่ะใช	้Excimer	Laser	(เอก็ไซเมอร	์
เลเซอร์)	ในการแก้ไขปรับความโค้งของกระจกตา	แต่เนื่องด้วยการใช้ใบมีดจะ
ทำาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้	 ดังนั้น	 จึงนำา
เลเซอร์ทั้ง	Femto	Second	Laser	และ	Excimer	Laser	มาใช้ร่วมกัน	ข้อดี
ก็คือ	คนไข้มีโอกาสเสี่ยงที่เกิดข้อแทรกซ้อนน้อยลง	มีความสบายในการผ่าตัด	
ลดการเจ็บปวดลง	รู้สึกสบายตามากขึ้นระหว่างการผ่าตัด

	 ภายในศูนย์เลสิคโรงพยาบาลรามาธิบดี	 ประกอบไป
ด้วย	 ห้องวัดสายตา	 ที่ใช้สำาหรับการตรวจสายตาว่ามีความ
ผิดปกติอย่างไร	ก่อนทำาการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่ห้อง
ตรวจวเิคราะห	์โดยจกัษแุพทยจ์ะทำาการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
แนวทางในการผ่าตัดแก่คนไข้ให้ได้รับทราบ	หลังจากนั้นจะ
ทำาการนดัวนัเวลาเพือ่ทำาการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผดิปกต	ิซึง่จะ
รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

	 ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลรามาธิบดี	(LASIK	RAMATHI-
BODI	 CENTER)	 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางไปแล้วเมื่อวัน
ที่	 20	มิถุนายน	2557	ผู้สนใจสามารถเข้ารับการรักษาแก้ไข
ปัญหาสายตาและสอบถามรายละเอียดค่าบริการได้ที่	ศูนย์
เลสิคโรงพยาบาลรามาธิบดี (LASIK RAMATHIBODI 
CENTER) โทร. 02-200-4588

 ที่ศูนย์ เลสิคโรงพยาบาลรามาธิบดี 	 (LASIK	
RAMATHIBODI	 CENTER)	 ตั้งอยู่ที่	 ชั้น	 3	 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวทิยาลยัมหดิล	เปน็อกีแหง่หนึง่ทีใ่หก้ารรกัษาแกไ้ขภาวะ
สายตาผิดปกติมาโดยตลอด	 ซึ่งได้รับมาตรฐานการรักษา	 มี
เครื่องมือที่ทันสมัย	 ปลอดภัย	 และที่สำาคัญมีความแม่นยำา
มากในการผ่าตัดรักษา

Rama
Today ดนัย	อังควัฒนวิทย์



	 เมือ่วนัที	่28	เมษายน	2557	ณ	หอ้งบรรยาย	3-4	อาคารศนูยอ์บุติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ	“รู้ทันก่อนสาย	สุดท้ายแห่งชีวิต”	ซึ่งเป็นการบรรยายที่ให้ข้อมูลความรู้แก่
ผู้ป่วยและญาติผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการเตรียมตัวก่อนที่วันนั้นจะมาถึง	

	 เชื่อเหลือเกินว่า	“ความตาย”	นำามาซึ่ง	“ความสูญเสีย”	และ	“ความเศร้าโศก”	สำาหรับผมเอง	ขณะที่
กำาลงัเขยีนตน้ฉบับอยูน้ี่กเ็พิง่สญูเสยีคณุยา่อันเปน็ทีร่กัไปหมาดๆ	เลยคอ่นขา้งเขา้อกเขา้ใจในความรูส้กึของ	“ความ
สูญเสีย”	อันเกิดจาก	“ความตาย”	เป็นอย่างดี	

	 คุณยา่ของผมจากไปไมน่านดว้ยโรครมุเรา้มากมาย	โดยทีท่า่นเองไมเ่คยไดส้ัง่เสยีอะไรไวใ้นชว่งเวลาสดุทา้ย
ของชีวิต	คุณย่าจากไปอย่างสงบขณะอยู่ที่โรงพยาบาล	ไม่มีภาวะอาการทุรนทุรายทรมานใดๆ	ถือเป็นความโชคดี
ของคุณย่าในช่วงสุดท้ายของชีวิต

	 จาก	“ความตาย”	สูก่ารเกดิแนวคดิทีผ่มเองไดร้บัทราบจากในงาน	“รูท้นักอ่นสาย	สดุทา้ยแหง่ชวีติ”	วา่..
เราจะทำาตัวเองอย่างไรดีเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึง	 และเราควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดีเมื่อรู้ว่าช่วง
เวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึง	

แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าวันใดคือวันสุดท้ายของชีวิต	 จึงควรมีการตระเตรียมตัวและหัวใจให้
พร้อม	ซึ่ง	คุณศากุล ปวีณวัฒน์ พยาบาลชำานาญการ	เล่าให้ฟังว่า

การจัดงานในครั้งนี้	 เรามุ่งเน้นว่าจะทำายังไงให้ผู้ที่ดูแลหรือแม้แต่ตัวคนไข้เองที่เข้ามาร่วมฟังจะได้รู้จักการ
ดูแลตนเอง	 หรือจะรู้ว่าต้องดำาเนินชีวิตอย่างไรเมื่อวันนั้นจะมาถึง	 กิจกรรมที่เราจัดจะเน้นให้เกิดความเข้าใจว่า	
การทีค่นไขค้นหนึง่จะจากไปอยา่งสงบ	จะมปัีจจัยอะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยเราจะทำากจิกรรมจำาลองขึน้มากนั	เพือ่
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมองเห็นภาพว่า	สมมุติว่าวันสุดท้ายนั้นมาถึง	เขาคิดถึงเรื่องอะไร	ความสำาคัญของการวางแผน
ล่วงหน้า	ถ้าสมมุติว่าใกล้จะเสียชีวิต	 เขาจะมีการวางแผนอย่างไร	จะให้ยื้อสุดชีวิตเลยหรือเปล่า	หรือต้องการไป
อย่างสงบ	และก็มีประเด็นอะไรต่างๆ	 เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้กับเขา	จะได้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองหรือ
แม้แต่ดูแลคนไข้ใกล้ชิดได้ในอนาคต	

ต้องบอกว่า	 เรื่องใจเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด	 ร่างกายก็เป็นส่วนสำาคัญ	 เพราะว่าถ้ากายทุกข์	 ใจมันสงบไม่ได้	
ฉะนั้น	ถ้าเราจะต้องจากไป	เราต้องไม่เจ็บไม่ป่วย	จิตใจเราจึงจะสงบได้	ซึ่งเราก็จะต้องมีการปล่อยวาง	ถ้าเรายังมี
ห่วงเยอะ	กังวลเยอะ	เราคงไปอย่างสงบไม่ได้		

ในมุมของการเป็นผู้ปฏิบัติดูแลคนไข้ท่ีวันนั้นใกล้จะมาถึง	ก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างมากเหมือน
กัน	 เพราะลำาพังเพียงการดูแลก็เท่ากับการทุ่มแรงกายแรงใจไปมากแล้ว	 ก็ยังต้องดูแลกาย	 ดูแลใจของตนเองอยู่
ไม่ใช่น้อย	ฉะนั้น	จึงไม่ละเลยให้ความสำาคัญกับตัวเองด้วย	

..เพราะการดูแลกาย	 ดูแลใจ	 มีส่วนสำาคัญกับทุกชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชีวิตบั้นปลาย	 และช่วง
ลมหายใจสุดท้ายของการมีชีวิต..

รู้ทัน ก่อนสาย
   สุดท้ายแห่ง ชีวิต

จริงค่ะ...
เพราะว่ายาลดน้ำาหนักหลายประเภท

จะมีการผสมสารเสพติด
ที่ทำาให้เราเกิดอาการไม่อยากอาหาร	
บางชนิดมีการผสมฮอร์โมนที่ทำาให้

เร่งการเผาผลาญของร่างกายซึ่งเป็นการฝืน	
หรือไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ	

เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรซื้อมารับประทานเอง 
ยาลดน้ำาหนักส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มยาอนุพันธ์
ของกลุ่มยาบ้าที่ทำาให้ไม่เกิดอาการอยากอาหาร	

หากมีการปรึกษาแพทย์อย่างถูกต้อง	
แพทย์จะแนะนำากลุ่มยาอื่นๆ	

ที่มีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มยาข้างต้น

Back
stage 	ดนัย	อังควัฒนวิทย	์

Believe It
or Not ? อ.พญ.จิราภรณ์	อรุณากูร

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล



งิ้วเรื่องหนึ่งแกเล่าครั้งเยาว์อยู่        ได้ไปดูจำาไว้ได้ทุกสิ่ง
เกาะในจิตติดแน่นแม้นกับปลิง         เลยเป็นสิ่งสอนใจจนใหญ่มา
 
ตามเรื่องนั้นว่ามีเศรษฐีหนึ่ง							 		 เป็นคนซึ่งสูงชาติวาสนา
มีทรัพย์สินเหลือล้นคณนา									 		 มีบ้านช่องแน่นหนาด้วยข้าไท
ท่านเศรษฐีมีบุตรสุดที่รัก											 		 แกฟูมฟักใฝ่จิตพิสมัย
บุตรคนเดียวแสนจะห่วงดังดวงใจ								 หวังจะให้สืบวงศ์ดำารงไป
มีโรงเรียนไกลบ้านอาจารย์สอน							 กลัวลูกอ่อนลำาบากไม่พรากได้
อุตส่าห์จ้างครูบามาแต่ไกล														 ให้สอนในบ้านตนสู้ปรนปรือ
ฝ่ายลูกเรียนผู้เดียวให้เปลี่ยวจิต							 มักเบือนบิดเบื่อชังเรื่องหนังสือ
อยากได้เพื่อนพูดจาและหารือ											 พ่อก็อือออตามด้วยความรัก
เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อ่านด้วย						 ก็เพื่อช่วยชวนใจให้สมัคร
ครั้นมีเพื่อนเรียนล้อมอยู่พร้อมพรัก					 กลับชวนชักเล่นกันไม่หมั่นเรียน
ครูก็ดีจี้ไชมิได้หยุด																									 แกเห็นสุดเอาใจจึงได้เฆี่ยน
หวังให้กลัวอาญาตั้งหน้าเพียร								 แต่กลับเพี้ยนผิดคาดถึงขาดกัน
คือบุตรท่านเศรษฐีหนีไปหา												 พ่อฟ้องว่า	ครูนี้แกตีฉัน
ปลอบให้เรียนก็ไม่ไปจนใจครัน							 ต้องเป็นอันเลิกกับครูที่อยู่มา
อุตส่าห์จ้างครูใหม่ตามใจลูก										 แต่ไม่ถูกใจบุตรสุดจะหา
ครูคนนั้นฉันเข็ดไม่เมตตา															 คนนี้ว่าจู้จี้พิรี้พิไร
แต่เปลี่ยนครูอยู่ฉะนี้ไม่มีเหมาะ						 มักทะเลาะเลิกเรียนต้องเปลี่ยนใหม่
พวกครูๆ	เข็ดกลัวกันทั่วไป														 ถึงจะให้เงินมากไม่อยากเอา
บิดาผู้รักบุตรสุดจะกลุ้ม																			 ลูกเป็นหนุ่มใหญ่โตยังโง่เง่า
เที่ยวจ้างครูอยู่ห่างต่างลำาเนา									 ค่าจ้างเท่าไรนั้นไม่พรั่นกลัว
แต่ก็ไม่ยืดไปเท่าไรนัก																			 ประเดี๋ยวชักเหหันต้องสั่นหัว
เผอิญมาปะครูที่รู้ตัว																							 แกหวังชั่วค่าสอนสู้ผ่อนตาม
ศิษย์จะรู้เท่าไรไม่ธุระ																						 ชื่อเสียงจะเสียไปก็ไม่ขาม
ศิษย์ผู้ใดตั้งหน้าพยายาม																 สอนให้ตามแต่รักสมัครเรียน
ครูคนนี้ถูกใจอยู่ได้ยืด																					 ถึงจะจืดจางการเรื่องอ่านเขียน
ก็ถูกจิตศิษย์ตนย่อมวนเวียน												 อยู่จำาเนียรโตใหญ่ไร้วิชา

ฝ่ายพ่อแม่รักบุตรสุดจะรัก																 บุตรสมัครทางไหนมิได้ว่า
ใช้เงินทองกอบกำาไม่นำาพา															 อยู่ไม่ช้าแกก็ตายทำาลายชนม์
ทรัพย์สมบัติมรดกตกแก่ลูก														 ไม่ต้องปลูกเปลืองแรงแสวงผล
มีเพื่อนมาฮาฮือนับถือตน																		 เฝ้าแต่ขนทรัพย์จ่ายสบายจริง
เอาอะไรได้ทุกอย่างช่างสะดวก									 จะหยิบหมวกหมวกรี่เหมือนผีสิง
ทุกอย่างรู้เอาใจไม่ประวิง																		 ดูเหมือนชิงกันมาคราต้องการ
ไม่ช้านักทรัพย์ลดหมดสะดวก										 จะหยิบหมวกหมวกกระเดียดข้างเกียจคร้าน
ถ้าเผลอหน่อยคอยหนีตะลีตะลาน						 วิ่งเข้าร้านโรงจำานำาไม่อำาลา
เพื่อนทั้งมวลล้วนหายเหมือนตายจาก				 ที่มีมากคือสหายพวกนายหน้า
บ้านของท่านขายเท่าไรให้ราคา												 ผมช่วยค้าขายให้ด้วยไมตรี
เพื่อนสนุกพลุกพล่านขายบ้านช่อง						 พอเงินทองหมดเรียบก็เงียบจี๋
ต่อนี้ไปใครเยือนคือเพื่อนดี																	 ไม่เช่นนี้เพื่อนโหล่โง่ระยำา
บุตรเศรษฐีเป็นมาถึงครานี้																		 ไม่เห็นมีมิตรสหายมากรายกล้ำา
ผิวผู้ดีมีกระดากพะอากพะอำา															 จะคิดทำาการอะไรก็ไม่เป็น
ต้องตรำาตรากจากย่านถิ่นบ้านเก่า										 ขอทานเขาเลี้ยงตนด้วยข้นเข็ญ
พักสถานศาลเจ้าทุกเช้าเย็น																		 ค่อยคิดเห็นโทษตัวที่ชั่วมา
คิดถึงเรื่องเก่าแก่พ่อแม่รัก																					 สู้ฟูมฟักใฝ่ฝึกให้ศึกษา
ตามใจลูกเหลือล้นคณนา																						 ทุกสิ่งสารพัดไม่ขัดใจ
คิดถึงครูผู้สอนแต่ก่อนเก่า																					 บางคนเฝ้าฝึกฝนพ้นวิสัย
บางคนเฝ้าจู้จี้พิรี้พิไร																												ไม่ถูกใจฟ้องพ่อก็อออือ
จนเหลวไหลได้เข็ญถึงเช่นนี้																	 พ่อแม่ที่รักลูกทำาถูกหรือ
สิ่งใดพาเสียคนกลับปรนปรือ																 ร้องไห้ฮือบ่นว่าเหมือนบ้าบอ
วันหนึ่งไปถึงถิ่นบ้านซินแส																					ก็เดินแร่เข้าไปหาตรงหน้าหมอ
ร้องขอทานทันทีไม่รีรอ																									ฝ่ายท่านหมอมองหน้าไม่ว่าไร
ลงท้ายแกกลอกหน้าหาว่าหลอก												 เฮ้ย.	เจ้าวอกเอ็งอย่ามาไถล
หลอกดูลูกสาวข้าหรือว่าไร																					หรือเข้าใจว่ากูไม่รู้ที
ข้าหมอดูรู้จักลักษณะ																											อย่างมึงน่ะบอกเพศเป็นเศรษฐี
รูปลักษณ์พักตร์เจ้าเผ่าผู้ดี																						ทำาเช่นนี้ตั้งใจอย่างไรกัน
ลูกเศรษฐีฟังว่าน้ำาตาหลั่ง																					ตอบเสียงดัง	“พ่อแม่รังแกฉัน!”
ร้องไห้โฮซบหน้าพลางจาบัลย์																	คนบ้านนั้นต่างพากันมาดู
ท่านเจ้าข้า!	พ่อแม่รังแกฉัน																				เขาใฝ่ฝันฟูมฟักฉันอักขู
ฉันทำาผิดคิดระยำากลับค้ำาชู																					จะว่าผู้รักลูกถูกหรือไร
ท่านทายฉันนั้นถูกลูกเศรษฐี																			ผู้กลีเลวกว่าบรรดาไพร่
ซึ่งยังรู้กอบการงานใดๆ																								เลี้ยงชีพได้เพียงพอไม่ขอทาน
โอ๊ย!	ยิ่งเล่ายิ่งช้ำาระกำาเหลือ																	 โปรดจุนเจือเถอะท่านหมอขอข้าวสาร
เหมือนช่วยชีพข้าเจ้าให้เนานาน												 จักเป็นการบุญล้นมีผลงาม
ฝ่ายท่านหมอฟังเล่าสิ้นเค้าเงื่อน												 แกจึงเอื้อนโอษฐ์มีวจีถาม
ข้าฟังเจ้าเล่าไปก็ได้ความ																						 จึงเห็นตามพ่อแม่รังแกตรง
เข็ดหรือไม่ใครรังแกอย่างแม่พ่อ												 หรือว่าพอทนดอกบอกประสงค์
โอ๊ย!	หนเดียวชีวิตแทบปลิดปลง												 ถ้าซ้ำาสองต้องลงอวิจี
อย่ารังแกอีกเลยลูกเคยเข็ด																				ขอจงเมตตาเถิดประเสริฐศรี

พ่อแม่รังแกฉัน

Easy
Living พญ.นิดา	ลิ้มสุวรรณ

หน่วยจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น	
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล



ท่านหมอฟังยิ้มเยื้อนเอื้อนวจี																		เจ้าว่าดีสมจริงทุกสิ่งอัน
ข้าไม่อยากรังแกเช่นแม่พ่อ																				 ที่เจ้าขอข้าไม่อ่อนตามผ่อนผัน
แม้เจ้าขอสิ่งใดข้าให้ปัน																								 ก็เป็นอันข้าทำาซ้ำารังแก
เจ้าจะตกอวิจีไม่ดีดอก																										เจ้าจะออกปากพ้ออย่างพ่อแม่
ลูกเศรษฐีตกตะลึงทะลึ่งแล																			 โอ๊ย!	ผมแย่ถูกล่อลงบ่อตม
เมื่อไม่ให้ใครจะว่าเจ้าข้าเอ๋ย																		 นี่กลับเย้ยยกคำาทิ่มตำาผม
จะไล่ไปก็ไม่ไล่ให้ระทม																									ว่าแล้วซมซานกลับด้วยคับใจ
หมอขยับจับบ่าช้าซีเจ้า																									คำาที่เล่าบอกข้าน่าเลื่อมใส
พ่อแม่รักลูกผิดชนิดไร																											เขาก็ได้ทุกข์ถมจนล้มตาย
เวลานั้นตัวเจ้ายังเยาว์อยู่																							จึงไม่รู้ยั้งตนจนฉิบหาย
เดี๋ยวนี้เจ้ารู้สึกสำานึกกาย																							จงขวนขวายฝึกหัดดัดสันดาน
ข้าจักเป็นพ่อแม่ช่วยแก้ให้																						ต้องตามใจแต่ข้าจะว่าขาน
ถ้ายอมตามข้าว่าไม่ช้านาน																					จักไม่ต้องขอทานเขาต่อไป
ลงท้ายลูกเศรษฐียินดีรับ																								ไปอยู่กับซินแสแก้นิสัย
ไม่ว่ามีกิจการสถานใด																										แกใช้ให้ทำาสิ้นจนชินการ
แกปรานีจี้ไชด้วยใจรัก																											จนรู้จักค้าขายหลายสถาน
อยู่กับหมอต่อมาไม่ช้านาน																					ก็พ้นการทุรพลเป็นคนแคลน
ชาวเราเอ๋ยพ่อแม่มุ่งแต่รัก																						สู้ฟูมฟักในบุตรนั้นสุดแสน
แต่ความรักมักเดินจนเกินแกน																เลยเข้าแดนทุกข์ถมระทมกาย
ดังเศรษฐีรักบุตรสุดสวาท																		 บุตรอุบาทว์มิได้รักสมัครหมาย
เอาแต่ใจใฝ่ตามความสบาย														 พ่อแม่ตายก็เพราะตรมระทมใจ
ยังมิหนำาซ้ำาว่าด่ากระดูก																				 หาว่าถูกพ่อแม่รังแกได้
แต่ชาวเราเนาเขตประเทศไทย											 คงจะไม่พบปะขอประกัน
เพราะพระราชบัญญัติอุบัติแล้ว											 เหมือนดวงแก้วส่องสว่างทางสวรรค์
บังคับให้ศึกษาทั่วหน้ากัน																		 พระคุณธรรม์ข้อนี้ไม่มีเทียม
ที่สุดนี้ชาวเราน้อมเกล้าฯ	นบ														 พระจอมภพภูบดินทร์พระปิ่นเสียม
พระปลุกใจไทยทั่วตั้งตัวเตรียม										 ทุกอย่างเยี่ยมยิ่งคุณวิบุลเอย
 บทกวีโดย พระยาอุปกิตศิลปะสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)

	 บ ทก วี ข้ า ง ต้ น 	 เ ป็ น บทก วี ที่ ถ่ า ย ท อด เรื่ อ ง ร า ว ข อ ง คำ า ว่ า	
“พ่อแม่รังแกฉัน”	 ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งเรื่องราวพ่อแม่รังแกฉันมีการกล่าวขาน
กนัมาอยา่งยาวนานนบัตัง้แตอ่ดตี	แตห่ากมองเปรยีบเทยีบกนัในปจัจบุนักาลแลว้	
พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกจะเป็นไปหรือเปลี่ยนไปอย่างไรกันบ้าง

     การเลี้ยงดูเด็กอย่างไรจึงจะถือว่าตามใจมากเกินไป?
         	ถ้าสงสัยว่าเราตามใจลูกมากไปรึเปล่า	ให้พิจารณาว่าในการอบรมเลี้ยง
ดูลูกของเรานั้นมีการกำาหนดขอบเขต	กฎเกณฑ์หรือไม่	มากน้อยเหมาะสมเพียง
ใด	เพราะการเลี้ยงดูที่ตามใจมากเกินไป	คือ	การเลี้ยงดูที่ขาดขอบเขต	เด็กไม่เกิด
การเรยีนรูว้า่อะไรทำาได	้อะไรทำาไมไ่ด	้อะไรคอืเหมาะสม	อะไรคอืไมเ่หมาะสม	เชน่
ตัวอย่างในเรื่องนี้จะเห็นว่า	 ขอบเขตที่ถูกละเมิดอย่างชัดเจน	 คือ	 เรื่องการเรียน
หนังสือของลูก	 ซึ่งพ่อแม่ปล่อยให้ลูกสามารถต่อรองไม่สิ้นสุดจนท้ายที่สุดไม่ได้
เรียนหนังสืออย่างที่ควรจะเป็น

 
     ขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมคืออะไร แค่ไหนจึงเรียกว่าเหมาะสม?
	 อยากจะเริ่มจากสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก่อน	 ถ้ามีการละเมิดข้อกำาหนดเหล่านี้เม่ือไร	 ถือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว	
ควรหาทางมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือทันที

	 	1.	ทำาร้ายผู้อื่น	หรือ	ทำาร้ายตนเอง	บางครั้งเมื่อเด็กมีอารมณ์อาจทำาร้ายคนอื่น	 เช่น	ทุบตี	ชกต่อยพ่อแม่	
บางคนอาจทำาร้ายตัวเอง	 อย่างเช่น	 โขกหัวกับกำาแพง	 กรีดแขนตนเอง	 แม้บางครั้งเขาอาจทำาเพราะความโกรธไม่
พอใจ	เราควรยอมรับว่าความโกรธ	ความไม่พอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้	แต่จะมาแสดงออกด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้	
ไม่เป็นที่ยอมรับ

		2.	ทำาร้ายสัตว์	สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถรู้สึกเจ็บปวด	ทุกข์ร้อนได้	ถ้าเรายอมให้ลูกของเราสร้างความเจ็บ
ปวดทุกข์ทรมานให้กับสัตว์	 ก็เท่ากับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราอนุญาตให้เขาทำาร้ายผู้อื่นและตนเองได้ในอนาคต	
การที่เราสอนเขาในเรื่องนี้เป็นจุดตั้งต้นของการที่ทำาให้เขาเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น

		3.	ทำาลายข้าวของ	ทรัพย์สิน	เมื่ออารมณ์เป็นใหญ่	เด็กบางคนก็เลือกวิธีการนี้มาใช้ระบายอารมณ์	เช่น	ทุบ
ทีวี	ขว้างจานชาม	ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการระบายอารมณ์เช่นเดียวกัน
	 ถ้าพบพฤติกรรม ท้ัง 	 3 	 ข้อ น้ี ผู้ปกครองควรเข้า ไปหยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที 	 อย่ ายอม
ให้ทำ าต่ อ ไป 	 หาที่ ใ ห้ เ ด็ กสงบสติ อ ารมณ์ 	 เ มื่ ออารมณ์ เ ย็ นลงแล้ วต้ อ งพู ดคุ ยด้ วยท่ าที จ ริ ง จั ง ว่ า	
“โมโหได้ โกรธได้ แต่จะทำาพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้”	และควรให้เขาได้รับผลของการกระทำาของตนเอง	เช่น	
หักเงินค่าขนมตามราคาของสิ่งของที่ทำาเสียหาย	เข้าไปขอโทษและแสดงการรับผิดเมื่อทำาให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

	 นอกจากนีย้งัมีกฎเกณฑแ์ละขอบเขตอ่ืนๆ	ทีค่วรปลกูฝงัและกำาหนดใหล้กูปฏบัิตอิยา่งสม่ำาเสมอ	จนกฎเกณฑ์
และขอบเขตเหล่านี้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยหรือบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจาก
บุคลิกนิสัย	ค่านิยม	ทัศนคติของผู้ปกครองนั่นเอง	เช่น	

		-	ทำาการบ้านให้เสร็จก่อน	จึงจะมีสิทธิ์เล่น

		-	กินอาหารเสร็จแล้ว	ต้องเก็บจานชามที่ใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย

		-	เข้านอนให้เป็นเวลา	เช่น	ไม่เกิน	2	ทุ่ม	(สำาหรับเด็กเล็ก)

		-	เจอผู้ใหญ่	ต้องยกมือไหว้

		-	ตื่นแล้ว	ต้องพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้เรียบร้อย

		-	เกมเล่นได้	แต่ไม่เกิน	1	ชั่วโมง

กำาหนดกฎเกณฑ์สำาคัญ แต่ดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้สำาคัญกว่า... 

          สิง่ทีย่ากอาจไมใ่ช่การตัง้กฎเกณฑ์ แตเ่ปน็การบงัคบัใช้ใหเ้ปน็ไปตามท่ีตัง้ไว ้ซึง่ตอ้งการ
ความสม่ำาเสมอ ความอดทน การจูงใจให้ทำา และที่สำาคัญคือระยะเวลานานเพียงพอที่จะให้
สิ่งเหล่านี้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกนิสัยของลูกในที่สุด



	 ฉบับก่อน	เราได้คุยกันถึงกลไกการเสื่อมของผิวหนัง	รวมถึงวิธีการป้องกันและวิธีการรักษาเมื่อผิวหนังเสื่อม
ด้วยยาไปแล้ว	ในฉบับนี้เราจะพูดถึงวิธีการรักษาผิวหนังเสื่อมสภาพที่ได้ผลเร็วและได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆ	นั่นคือ	

 “การใช้เลเซอร์” 
	 ในปัจจุบันได้มีการนำาเลเซอร์	 อันเป็นเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์มาใช้ทางผิวหนัง	 ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
รกัษาโรคทางผวิหนงับางชนดิ	หรอืเพือ่ความงามโดยตรง	จะเหน็ได้วา่มเีลเซอรใ์หม่ๆ 	ชือ่แปลกๆ	ออกมาแทบทกุเดอืน	
แตล่ะเครือ่งก็มีคณุสมบัตโิดดเดน่แตกตา่งกนัไป	บางคนไปทำามาแลว้ไดผ้ลดคีุม้คา่กบัเงนิทีเ่สยีไป	แตใ่นขณะทีอ่กีหลาย
คนทำาแล้วไม่ได้ผลหรือเกิดผลข้างเคียง	ทำาให้ต้องเสียเงินไปโดยไม่จำาเป็น	และมีอีกหลายคนที่ทำาตามกระแสโฆษณา
โดยที่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วคืออะไร	ดังนั้น	เราควรมาทำาความรู้จักกับเลเซอร์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นกันดีกว่า		  

	 เลเซอร์แตกต่างจากแสงที่เรามองเห็นคือ	เลเซอร์มีช่วงความยาวคลื่นเดียวและเดินทางเป็นเส้นตรง	ทำาให้มี
พลงังานทีส่งูมาก	ไมเ่หมอืนแสงจากหลอดไฟท่ีจะกระจดักระจาย	ไมเ่ปน็ระเบยีบ	เลเซอรถ์กูนำามาใชใ้นทางการแพทย์
เป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว	และใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง	10	ปีให้หลัง	

“เลเซอร์ผิวหนัง”
อีกวิธีสำ�หรับก�รรักษ�และฟื้นฟูสภ�พผิวหนัง

ปัญหาความงามที่สามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ผลดีมีดังนี้

 1. ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด ตุ่มและก้อนบางชนิด 
สามารถรกัษาไดด้ว้ยคารบ์อนไดออกไซดเ์ลเซอร	์เลเซอรช์นดินีจ้ะทำางานโดยการเผาและการตดั	โดยขัน้ตอน
การรักษาจะยุ่งยากหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหา	 เช่น	 การรักษาติ่งเนื้อเล็กๆ	 สามารถทำาได้โดยใช้ยาชา
ชนิดทาและใช้เวลารักษาเพียงไม่กี่นาที	แผลหายภายใน	3-5	วัน	หากเป็นไฝและขี้แมลงวัน	แผลจะหายใน	
5-10	วัน	ขึ้นอยู่กับขนาดและความลึก	

 2. สผีวิเขม้ ในกรณนีีห้มายถงึปานสนี้ำาตาล กระตืน้ กระลกึ กระแดด รอยสกัและรอยดำาบางชนิด 
สามารถลดความเข้มข้นของสีลงด้วยเลเซอร์กลุ่มคิวสวิทช์	 เช่น	 เลเซอร์คิวสวิทช์นีโอไดเนียม	 -	 แย็ก	 	 ซึ่ง
มีความยาวคลื่นที่	 532	 และ	 1064	 นาโนเมตร	 ส่วนเลเซอร์ทับทิมชนิดคิวสวิทช์	 มีความยาวคลื่นที่	 694	
นาโนเมตร	และเลเซอร์คิวสวิทช์อเล็กซานไดรท์	มีความยาวคลื่น	755	นาโนเมตร	ในบางกรณีเช่น	กระตื้น
และกระแดด	 ใช้การรักษาเพียง	1-2	ครั้งรอยดำาจะจางลง	 ในขณะที่กระลึก	ปานชนิดลึก	และรอยสักต้อง
ทำาการรักษาซ้ำาหลายครั้งจนกว่าสีจะจางลงถึงระดับที่ต้องการ	

 3. เส้นเลือดฝอยที่ใบหน้าหรือขา รวมทั้งรอยแดง ปานแดง และแผลเป็นชนิดสีแดง 
สามารถทำาให้ดีขึ้นได้ด้วยเลเซอร์ที่มีความจำาเพาะเจาะจงกับเม็ดเลือดแดง	 เช่น	 เลเซอร์เพาซ์ดาย	 ซึ่งมี
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง	585-595	นาโนเมตร

 4. กำาจัดขน 
ใช้เลเซอรท์ีมี่ความจำาเพาะตอ่เม็ดสทีีอ่ยูท่ีบ่รเิวณรากขน	เช่น	เลเซอรล์องเพาซอ์เลก็ซานไดรท	์เลเซอรไ์ดโอด	
และเลเซอร์ลองเพาซ์นีโอไดเนียม	 -	 แย็ก	 หลังรับการรักษาด้วยเลเซอร์ชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง	 เส้นขนจะเล็ก
ลง	 จำานวนน้อยลง	 ขึ้นช้าลง	 จนอาจหายไปหมดได้	 แต่อย่างไรก็ตามเลเซอร์กำาจัดขนอาจจะไม่ได้ทำาให้ขน
หายไปอย่างถาวร

 5. แผลเป็นชนิดหลุม และริ้วรอย 
สามารถใชเ้ลเซอรช์นดิทีท่ำาใหเ้กดิการกระตุน้คอลลาเจนใตผ้วิ	ซึง่ในกลุม่นีอ้าจแบง่ยอ่ยไดห้ลายชนดิ	แตช่นดิ
ที่นิยมได้แก่	เลเซอร์กระตุ้นผิวแบบแบ่งส่วนหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า	แฟรกชันแนลเลเซอร์	โดยเลเซอร์
จะถูกยิงออกมาในลักษณะเป็นจุดๆ	โดยจะเว้นผิวปกติไว้บางส่วน	ทำาให้แผลหายเร็ว	 เลเซอร์กลุ่มนี้กระตุ้น
คอลลาเจนได้ดี	 และผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้น	 2-5	 วันแล้วแต่ชนิดของเลเซอร์	 เลเซอร์กลุ่มนี้นอกจากใช้รักษา
แผลเป็นแลว้	ยงัใช้กระตุน้การสรา้งเนือ้เยือ่คอลลาเจนในผวิช้ันลกึ	เพือ่ชะลอปัญหาริว้รอยกอ่นวยัไดอ้กีดว้ย
 
	 อย่างไรก็ตาม	 เลเซอร์มีข้อจำากัดในแง่ของการกระตุ้นผิวชั้นล่าง	 ดังนั้น	 ผู้ที่มีสภาพปัญหาเช่นผิว
หย่อนคล้อย	ปัญหาร่องแก้ม	คางเป็นสองชั้น	หนังตาเริ่มตกอาจไม่สามารถแก้ไขด้วยเลเซอร์ได้	
	 ในฉบบัหนา้เราจะมาพดูถงึเทคโนโลยเีหลา่นัน้	รวมทัง้โทษ	ขอ้จำากดัของเลเซอร์	และคำาแนะนำากอ่น
การตัดสินใจใช้เลเซอร์กันครับ	

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ	วชิรมน		

แผนกผิวหนังและเลซอร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล



ไวรัสร้ายใกล้ตัว 
ที่ควรป้องกันตั้งแต่วัยรุ่น

HPV…ไวรัสร้ายใกล้ตัว ที่ควรป้องกันตั้งแต่วัยรุ่น
	 เชื้อเอชพีวี	 (HPV)	 หรือ	 ไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา	 (Human	 papilloma	
virus)	เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด	โดย	HPV	แบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	

มะเร็งปากมดลูกร้ายแรงอย่างไร?
 มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์บริเวณปาก
มดลูก	หากไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาได้ทันเวลา	ก็อาจเกิดการลุกลามและแพร่
กระจายไปยงัอวยัวะขา้งเคยีงได้	โดยเฉพาะอวยัวะสำาคญัภายในชอ่งทอ้ง	เชน่	ตอ่มน้ำา
เหลือง	กระเพาะปัสสาวะ	ลำาไส้	ทำาให้ยากแก่การรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตสูง
	 มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ	2	รองจากมะเร็งเต้านม	ในประเทศไทย
พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ถึงปีละประมาณ	 8,200	 คน	 คร่ึงหนึ่งจะเสียชีวิต
ภายในเวลา	5	ปี	ในแต่ละวันมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ	12	คน

HPV ชนิดก่อมะเร็ง:	 มี	 14	 สายพันธุ์	
ทำาใหเ้ปน็โรครา้ยมะเรง็ปากมดลกู	มะเร็ง
ช่องคลอด	มะเร็งปากช่องคลอด	โดยสาย
พันธุ์	16	และ	18	 เป็นสาเหตุของมะเร็ง
ปากมดลูกถึงประมาณร้อยละ	70	รองลง
มาคือ	สายพันธุ์	45,	31	และ	33

HPV ชนิดไมก่่อใหเ้กิดมะเร็ง: 
ไม่ ไ ด้ทำาให้ เกิดมะเร็ งปาก
มดลูก	 แต่เป็นสาเหตุของหูด
หงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศ	
เช่น	HPV	6	และ	11	

ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ได้อย่างไร
 เชื้อ	HPV	ติดต่อได้ง่ายผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก	เมื่อติดเชื้อ	เซลล์ปาก
มดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งอาจใช้เวลานาน	10-15	ปี	 ซึ่งผู้หญิง
ที่ติดเชื้อมักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ	เป็นระยะเวลานาน	แต่จะมาพบแพทย์เมื่อมี
อาการแล้ว	เช่น	เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำาเดือน	มะเร็งมักเข้า
สู่ระยะลุกลามแล้ว	

ใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก
 ผู้หญิงแทบทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก	โดยเฉพาะผู้หญิง
ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย	และผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน		โดยพบว่าวัยรุ่นเป็น
ช่วงวัยที่พบการติดเชื้อ	HPV	มากที่สุด	ดังนั้นการป้องกันจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนเด็ก
หญิงเข้าสู่วัยรุ่น	จากการศึกษาพบว่าร้อยละ	50-80	ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว
มีโอกาสตดิเช้ือ	HPV	อยา่งนอ้ย	1	ครัง้ในชีวติ	แม้จะมีคู่นอนเพยีงคนเดยีวก็มีโอกาส
ติดเชื้อได้	และแม้ว่าร้อยละ	90	ของผู้หญิงที่ติดเชื้อ	HPV	แล้ว	จะสามารถกำาจัดเชื้อ
ไดเ้อง	แตเ่ราไมส่ามารถรูไ้ดเ้ลยวา่ผูห้ญงิคนใดสามารถกำาจดัเชือ้รา้ยนีไ้ด	้ดงันัน้	การ
ป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสำาคัญมาก	

เราจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร?
 สามารถป้องกันได้	2	วิธี	คือ	ฉีดวัคซีน	HPV	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	HPV	
และตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูเมือ่ถงึวยั		ซึง่หากตรวจพบความผดิปกตไิดต้ัง้แต่
ในระยะแรกๆ	ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

วัคซีน HPV ป้องกันได้อย่างไร?
 วัคซีน	HPV	จะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ	HPV	
ปัจจุบันวัคซีน	HPV	มี	2	ชนิด	ชนิดแรก	เป็นวัคซีน	HPV	ชนิด	2	สายพันธุ์	ซึ่งมีการ
เสริมสารกระตุ้นภูมิรุ่นใหม่	เน้นป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ	HPV	สายพันธุ์ก่อ
มะเร็ง	(HPV	16,	18	และ	HPV	สายพันธุ์ก่อมะเร็งอื่นๆ)	อีกชนิดเป็นวัคซีน	HPV	
ชนิด	4	สายพันธุ์	ใช้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก	(จาก	HPV	16,	18)	และหูดอวัยวะเพศ	
(จาก	HPV	6,	11)

Health
Station ผศ.นพ.ชนเมธ	เตชะแสนศิริ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล



ลูกสาวเรายังเด็กเกินไปที่จะรับวัคซีนหรือไม่?
 มะเรง็ปากมดลกูไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวัเดก็	แมว้า่โรคนีม้กัพบในผูห้ญงิชว่งวยักลาง
คนขึ้นไป	 แต่จากการศึกษาพบว่า	 ธรรมชาติของการเกิดโรคใช้เวลานาน	 10-15	 ปี	
หลังจากผู้หญิงเกิดการการติดเชื้อจนพัฒนาไปเป็นมะเร็ง	 หมายความว่าผู้ป่วยโรค
มะเรง็ปากมดลกูสว่นใหญไ่ดร้บัเชือ้ตัง้แตช่ว่งวยัรุน่	ดงันัน้เพือ่ใหว้คัซนีมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุจงึควรใหว้คัซนีกอ่นทีเ่ด็กจะได้รับเชือ้	HPV	นัน่คอืควรใหว้คัซีนในชว่งวยัรุ่นตอน
ต้น	หรือก่อนการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง	
	 เนือ่งจากเด็กสามารถสรา้งภมูคิุม้กนัได้ดีกวา่ผูใ้หญ	่การฉีดวคัซีนในเด็กหญงิ
ช่วงอายุ	9-14	ปี	จึงเป็นโอกาสดี	เนื่องจากสามารถให้วัคซีนเพียง	2	เข็มได้	หากอายุ
มากกว่า	15	ปี	ต้องฉีด	3	เข็ม	การลดจำานวนเข็มที่ต้องฉีดลงจาก	3	เข็มเหลือ	2	เข็มนี้	
มีข้อดีคือ	ประหยัดกว่า	สะดวกกว่า	และเจ็บน้อยกว่า	โดยตารางการฉีดแบบ	2	เข็ม
นีไ้ดร้บัอนมุตัจิากสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรยีบรอ้ยแลว้	(เฉพาะวคัซนี
ชนิด	2	สายพันธุ์)	
	 นอกจากนี้สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้มีคำาแนะนำาการให้
วัคซีน	HPV	โดยเน้นให้ฉีดวัคซีน	HPV	ในเด็กหญิงช่วงอายุ	11-12	ปี	(แนะนำาให้ฉีด	2	
เข็มที่	0,	6	เดือน	หรือ	3	เข็มที่	0,	1,	6	เดือนสำาหรับวัคซีนชนิด	2	สายพันธุ์	สำาหรับ
วัคซีนชนิด	4	สายพันธุ์แนะนำาให้ฉีด	3	เข็มที่	0,	2,	6	เดือน)	ทั้งนี้การฉีดวัคซีนตั้งแต่
วัยเด็กก็เพื่อให้ลูกพร้อมรับมือกับเชื้อที่เข้ามาเมื่อถึงวัยแต่งงานหรือจะมีเพศสัมพันธ์
ในอนาคต	การใหล้กูฉีดวคัซีนต้ังแต่กอ่นเข้าสู่วยัรุ่นจึงเปน็โอกาสสำาคญัท่ีเราจะใหก้าร
ปกป้องแก่ลูกตั้งแต่วันนี้

เราแก่เกินไปที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่
 แมว้า่วัคซนี	HPVจะใหป้ระโยชนส์งูสดุในเดก็หญงิ	แตก่ารใหว้คัซนีในผูใ้หญก่็
ยงัสามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนัได้สงูกวา่ภมูคิุม้กนัทีเ่กดิขึน้จากการติดเชือ้ตามธรรมชาติ
มาก	ผลการศกึษาในผูใ้หญพ่บวา่วคัซนียงัคงมปีระสทิธภิาพสงูในการปอ้งกนัรอยโรค
ก่อนมะเร็ง	ผู้ใหญ่จึงยังได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเช่นกัน
	 ปัจจุบันวัคซีน	HPV	ชนิด	2	สายพันธุ์ได้รับอนุมัติให้ฉีดในผู้หญิงตั้งแต่อายุ	
9	ปีขึ้นไป	สำาหรับวัคซีน	HPV	ชนิด	4	สายพันธุ์ได้รับอนุมัติให้ใช้ในผู้หญิงและผู้ชาย
อายุ	9-26	ปี

วัคซีนปลอดภัยหรือไม่
 การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ	HPV	มีความปลอดภัยสูง	ไม่พบอาการข้าง
เคียงท่ีรุนแรง	 ส่วนใหญ่อาการที่พบบ่อยได้แก่	 ปวด	 บวม	 แดง	 บริเวณที่ฉีดยา	 ซ่ึง
อาการดังกล่าวมักจะดีขึ้นและหายไปภายในเวลาประมาณ	3	วัน	



         สวัสดีผู ้อ่านทุกท่านนะคะ 
	 กลบัมาพบกบัแพรวอกีแลว้	สำาหรบัฉบบันี	้เราจะตอ่เนือ่งจากฉบบัทีแ่ลว้ทีน่ำาเสนอเรือ่งอาหารเดก็เลก็กนัไป	
สูฉ่บบันีอ้าหารสำาหรบัวยัรุน่คะ่	ทีผ่า่นมาบอกได้เลยนะคะวา่เราหาคำาจำากดัความหรือนยิามของวยัรุ่นได้ยากมากๆ	
ไม่ว่าจะเป็นคำาพูด	การแต่งตัว	การใช้ชีวิต	และที่สำาคัญเลยคือ	อาหารนั่นเอง	

	 วยัรุน่เป็นวัยท่ีบอกไดเ้ลยว่า “อยา่บงัคบั” ยิง่หา้มยิง่ย	ุแตแ่หม!่	ถงึหา้มไมไ่ด	้กย็งัสอนไดน้ะคะ	เราสามารถ
ให้คำาแนะนำาในสิ่งดีๆ	แก่วัยรุ่นไทยได้ค่ะ

									 สมัยนี้วัยรุ่นไทย	 ไม่ได้นิยมนั่งอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน	พอถึงมื้ออาหารคุณแม่	ก็ยก	5	หมู่มาวางแหมะไว้
ตรงหน้า	คุณลูกก็มีหน้าที่กินๆๆ	อย่างเดียวแล้วนะคะ	แต่คุณลูกเกือบทุกบ้าน	มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวาย
หาความรู้	โดยการออกไปเรียนพิเศษ	และสิ่งนี้เองที่ทำาให้ผู้ปกครองหลายคนโฟกัสแต่เรื่องการศึกษา	จนทำาให้บาง
ครั้งปล่อยปละละเลยเรื่องอาหารการกินกับคุณลูกวัยใส	 เมื่อผู้ปกครองไม่ได้มีเวลามานั่งดูแลลูกเหมือนแต่ก่อน	ก็
เลยขาดโอกาสทีจ่ะแนะนำาหรอืใสใ่จในเรือ่งอาหารการกนิ	เมือ่คณุลกูหวิกเ็ลยจดัการกบัตวัเองดว้ยวธิทีีง่า่ยและเรว็	
เช่น	ฟาสต์ฟู๊ด	อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้

									 เมื่อปล่อยให้ลูกจัดการกับความหิวของตัวเอง	จนติดเป็นนิสัยแล้ว	สิ่งที่ตามมาและสำาหรับบางคนยากต่อ
การแก้ไข	คือเรื่องพฤติกรรมการกิน	งั้นวันนี้เรามาแนะนำาคุณลูกวัยใสให้รู้จักกับโภชนาการในวัยรุ่นกันดีกว่าค่ะ

									 เริ่มจากมาเรียนรู้ช่วงอายุของคุณลูกกันก่อนเลย	เด็กจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงอายุ	12-20	ปี	ซึ่งเป็นช่วงที่
ร่างกายมีการเจริญเติบโตเต็มที่	และรวดเร็วมาก	รวมถึงขนาดและโครงสร้างของคุณลูกก็จะเปลี่ยนไปด้วย	ฉะนั้น
โภชนาการในวัยรุ่น	จึงมีความจำาเป็นอย่างมาก	เพราะช่วยให้การเจริญเติบเต็มที่	สมวัย	และมีสุขภาพที่ดีค่ะ

									 สำาหรับอาหารในวัยรุ่นนั้น	เราคงไม่มีอะไรเน้นเป็นพิเศษ	นอกจากจะแนะนำาให้ทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	
เพราะถ้าทานได้ครบ	5	หมู่	และหลากหลายแล้ว	คุณลูกวัยใสของเราก็จะได้รับสารอาหารต่างๆได้อย่างครบถ้วน	

									 อาหาร	5	หมู่	ยังคงเป็นที่รู้จักกันดี	เพราะหลายโรงเรียนปลูกฝังเด็กๆ	ตั้งแต่สมัยประถม	แต่ในวันนี้แพรว
จะแนะนำาให้รู้จักอาหาร	5	หมู่	โดยการแบ่งออกเป็น	6	กลุ่ม	ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ

อ า ห า ร  ว ั ย ใ ส . . .

									 น้ำานมจัดเป็นอาหารท่ีคุณค่าทางอาหารได้ครบถ้วน	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
โปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 และแร่ธาตุอ่ืนๆ	 เช่น	 แคลเซียม	 แต่จะให้เพียง
พอกับวัยรุ่น	ควรด่ืมวันละ	2	แก้ว	(แก้วละ	200	มิลลิลิตรต่อวัน)	หรืออีกวิธีคือ	
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ	2	ถ้วยต่อวัน	โดยหลีกเล่ียงการด่ืมนมปรุงแต่งรส	ซ่ึงนอกจาก
คุณค่าทางอาหารแล้ว	คุณลูกวัยใส	จะได้ส่วนเกินเป็นน้ำาตาลมาด้วยด้วยค่ะ

								 ผักสด	 จะช่วยเสริมแร่ธาตุ	 และวิตามิน	 โดยกลไกการทำางานส่วน
ต่างๆ	 ของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ	 นอกจากนี้ยังช่วยดูดซึมน้ำาตาล	 ปริมาณ	
โคเลสเตอรอล	และช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ	แต่กลุ่มผักนี้เด็กหลายคนไม่
เคยถูกปลูกฝัง	 หรือบางบ้านก็เป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่เคยทำาให้เห็น	 คุณลูกวัยใส
ส่วนมาก	เลยกลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานผัก
 

									 สำาหรับกลุ่มนี้	เด็กๆ	จะได้คุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับผักคือ	แร่ธาตุ	
วิตามิน	และกากใย	แต่ในกลุ่มนี้จะต้องระวังในเรื่องความหวาน	ควรเลือกทาน
ผลไม้ที่รสไม่หวานจัด	และทานได้ให้	3-4	คำา	หรือ	6-8	คำาต่อมื้อ

กลุ่มที่ 1 “น้ ำานม”

กลุ่มที่ 3 “ผลไม้”

กลุ่มที่ 2 “ผัก”

อ า ห า ร  5  หมู่Healthy
Eating แพรวพาชิม



	 สำาหรับคุณลูกวัยใสคนใดท่ีอาจจะประสบปัญหาภาวะน้ำาหนักเกิน	 ควรลดพลังงานจากที่แนะนำาในตารางลงนะ
คะ	นอกจากการทานอาหารให้เพียงพอ	และตรงตามหลักโภชนาการแล้ว	คุณลูกวัยใสก็ควรดื่มน้ำาสะอาดให้ได้วันละ	6-8	
แก้ว	และออกกำาลังกายอย่างน้อย	30	นาที	ถึง	1	ชั่วโมง	3-5	ครั้งต่อสัปดาห์

									 โภชนาการวัยใส	ไม่มีอะไรยากเลยค่ะ	นอกจากจะใส่ใจเรื่องเรียนแล้ว	เราก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องอาหารการกินที่ดี	
เพราะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้น้องวัยใส	มีแรง	มีกำาลัง	และเป็นอาหารสร้างพลังสมองให้กับน้องๆ	อีกด้วย	สำาหรับ
วันนี้ขอจบด้วยคติที่ว่า	“วัยใสใฝ่เรียนรู้  ใส่ใจสุขภาพ”	และติดตามฉบับต่อไปว่าจะเป็นอาหารวัยไหนค่ะ

	 	 	 	 **ข้อมูลจาก:	เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ	ฝ่ายโภชนาการ	โรงพยาบาลศิริราช

         เป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงาน	ช่วยให้เรามีแรงในการทำากิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำาวัน	นอกจากจะเป็นแหล่งของพลังงานแล้ว	การเลือกทาน
ข้าวที่ไม่ขัดสี	ยังให้วิตามิน	แร่ธาตุ	และกากใยให้กับร่างกายด้วย

									 เป็นแหล่งของโปรตีน	 ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ	 เสริมสร้างกล้ามเนื้อ	
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	 ควรเลือกทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันปานกลาง	 หรือ
ไขมันต่ำา	เช่น	เน้ือปลา	เนือ้หม	ูไกบ่รเิวณทีเ่ป็นสนัใน	ถัว่เมลด็แหง้	และผลติภณัฑ์
จากถั่วต่างๆ	เช่น	เต้าหู้	โปรตีนเกษตร	โดยการทานเนื้อสัตว์นั้น	ควรหลีกเลี่ยง
หนังสัตว์	และส่วนที่มีไขมันเยอะๆ

	 เปน็แหล่งของอาหารทีใ่หพ้ลงังาน	และใหค้วามอบอุน่แกร่า่งกาย	รวม
ถึงกรดไขมันจำาเป็นท่ีร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้	 ช่วยดูดซึมวิตามิน
ที่ละลายได้ในไขมัน	 เช่น	 วิตามินเอ	 วิตามินดี	 วิตามินอี	 วิตามินเค	 การเลือก
ประเภทน้ำามันนั้น	 ควรเลือกทานที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว	 เช่น	 น้ำามันรำาข้าว	
น้ำาถั่วเหลือง	น้ำามันดอกทานตะวัน	

	 เม่ือเราทราบถึงคุณค่าสารอาหารที่ควรได้รับแล้ว	 เราก็ควรจะให้คุณ
ลกูวยัใสเ่รยีนรูท้ีจ่ะทานอาหารใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการพลังงานของร่างกาย
ด้วย	ด้วยการกำาหนดแคลอรี่ในแต่ละวันค่ะ

พลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน ประมาณ 1800 – 2000 กิโลแคลอรี่
หมวดอาหาร ปริมาณอาหาร/วัน

			นมสด 			2	แก้ว	(1แก้ว	200	ซีซี)

			ผักสดหรือผักต้มสุก 			4-5	ทัพพี

			ผลไม้สดสุก 			3	ส่วน	(1	ส่วน	=	6-8	คำา)

			ข้าว	แป้ง	ธัญพืช 			8-12	ทัพพี

			เนื้อสัตว์	/	ไข่	1-2	ฟอง 			12-14	ช้อนกินข้าว

			ไขมันจากพืช 			3	ช้อนโต๊ะ

			น้ำาตาล	และเกลือเล็กน้อยหรือเท่าที่จำาเป็น

กลุ่มที่ 4 “ข้าวแป้ง ธัญพืช”

กลุ่มที่ 5 “เนื ้อสัตว์”

กลุ่มที่ 6 “ไขมัน”

 ขณะนี้ผมอยู่ท่ามกลางความมืดอันแสนอ้างว้างและสับสน บนโลกที่งดงามเกินกว่าจะมองเห็น 
สายลมพัดเอื่อยพาให้เวลาเดินผ่านไปช้าๆ โลกของผมในเวลานี้ราวกับอยู่ในค่ำาคืนที่มองไม่เห็นแม้แต่แสง
ดาว การเคลื่อนไหวทุกย่างก้าว เป็นไปอย่างช้าๆ มือทั้งสองข้างเอื้อมคว้าไปข้างหน้า พร้อมกับดวงตาที่ปิด
สนิท ผมรับรู้ได้เพียงเสียงและสัมผัสจากปลายนิ้ว มือของผมกำาลังเคลื่อนไปจับมือของเด็กชายคนหนึ่ง เด็ก
คนนี้คงจะมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกัน ....ผมจินตนาการ

 ภายในห้องเล็กๆ แห่งหนึ่ง ผนังห้องถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยรูปแกะตัวน้อยๆ หลายร้อยตัวยืน
เรียงกันเป็นแถว เป็นที่ถูกตาต้องใจของเด็กๆ หลายคน แต่ขณะนี้เราทั้งสองคนมองไม่เห็นอะไร 

 ผมพบวา่ตนเองกำาลงัอยูใ่นหอ้งฝกึพดูกบัเดก็ชายตาบอดอาย ุ12 ป ีทีด่วงตาทัง้สองขา้งของเขามอง
ไม่เห็นแสงสว่างตั้งแต่กำาเนิด อีกทั้งไม่ได้ออกเสียงพูดมาตั้งแต่อายุ 5 ปี หลังจากเข้าเรียนในโรงเรียนประจำา 

 ทุกครั้งที่ผมหลับตาลง ผมทำาเพื่อให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เด็กคนนี้ได้รับมากที่สุด

 ผมฝึกพูดให้กับเขาด้วยความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ร่าเริง มีทั้งเสียงพูด เสียงหัวเราะ 
เสียงของเล่น เสียงร้องเพลง ร่วมกับการใช้สัมผัสต่างๆ และระบบการรับสัมผัสด้านอื่นๆ ให้เขาได้รับรู้และ
เรียนรู้โลกใบนี้แทนการมองเห็นที่สูญเสียไปมากที่สุด ผมหวังว่าสักวันหนึ่งการพูดของเขาจะกลับมาอีกครั้ง

เสยีง...ในความมดื

Behind
The Scene ปฏิพัทธ์	อนุรักษ์ธรรม	

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล



 ผมยังไม่เคยลืมครั้งแรกที่ผมได้พบกับเด็กชายตาบอดคนนี้สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 3 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ผมเห็นอาจารย์ค่อยๆ พาเขาเข้าห้องฝึก และพูดบรรยาย
ภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏภายในห้อง ตลอดจนทุกการเคลื่อนไหว ทุกสรรพเสียง ทุกการสัมผัส เขาได้รับรู้
ภาพเหล่านั้นผ่านเสียงของอาจารย์นั่นเอง ในเวลานั้นผมนึกในใจว่า ถ้ามีโอกาสผมอยากฝึกพูดให้เขาสักครั้ง

 เวลาผ่านไป 1 ปี ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกแก้ไขการพูด และแล้วโอกาสที่ผมจะได้ฝึกพูดให้กับ
เด็กคนนี้ก็มาถึง ผมได้รับเขาเป็นคนไข้ในการฝึกปฏิบัติ และเลือกเป็นกรณีศึกษาที่สนใจ 

 เสียงเรียกชื่อและการสัมผัสมือกันครั้งแรกในวันนั้น ผมยังจำาความกลัวที่เขามีต่อคนแปลกหน้าอย่าง
ผมได้เป็นอย่างดี เขารีบซุกตัวเข้าหาแม่ มือทั้งสองข้างกำาแน่น และตัวสั่น หวาดกลัวต่อการได้พบกับคุณครู
คนใหม่ที่โผเข้าหาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เมื่อผมรับรู้ความกลัวนั้น จึงค่อยๆ เงื้อมมือไปจับที่มือทั้งสองข้างของ
เขาช้าๆ จนเขารู้สึกปลอดภัย และจูงมือประคับประคองพาเดินเข้าห้องฝึก หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา เขาไม่
เคยกลัวผมอีกเลย 

 ผมใชเ้วลาคน้ควา้หาขอ้มลูในการนำามาพฒันาภาษาและการพดูของเด็กคนนีจ้ากทีต่่างๆ มากมาย ทัง้
ขอ้มลูทางดา้นวชิาการ งานวจิยั และหนงัสอือา่นนอกเวลา ตัง้ใจรวบรวมขอ้มลูความรู ้ศกึษาจากประสบการณ์
ต่างๆ ให้ตนเองไดรู้จ้กัคนตาบอดมากทีส่ดุ รวมทัง้การไปงานนทิรรศการของคนตาบอด เปน็ผูน้ำาทางใหก้บัคน
ตาบอด และที่สำาคัญที่สุดคือการได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของการอยู่ในโลกแห่งความมืดด้วยตนเอง คือการ
ได้จำาลองตนเองเป็นผู้พิการทางการเห็นและดำาเนินชีวิตในขณะที่มองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างเช่นเดียวกับเด็ก
คนนี้ 

 ทั้งความคิด ความรู้สึกที่เขาได้รับมาตลอดชีวิต ผมพยายามสัมผัสกับมันเท่าที่จะสามารถทำาได้ เพื่อ
ที่จะได้นำาพาให้เขาก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจ

 ผมสงสัยและตั้งคำาถามในใจตลอดมาว่าเขาจะพูดได้อีกครั้ง
จริงๆ หรือไม่ ในวันนั้นยังไม่มีใครตอบคำาถามนี้ได้ แต่ทุกคนก็ยังคงเชื่อ
มั่นและมีความหวังต่อการเติบโตในวันข้างหน้าของเขาเสมอ 

 การรายงานกรณีศึกษาในครั้งนั้นจบลงอย่างงดงาม และสร้าง
แรงบันดาลใจให้ใครหลายคน แต่เป็นที่น่าเสียดาย ไม่นานภาคเรียน
สุดท้ายก็ผ่านพ้นไป ผมจบการศึกษาทั้งๆ ที่นอกจากเสียงหัวเราะแล้ว 
ผมยังแทบไม่ได้ยินเสียงของเด็กคนนี้เลย

 อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดีๆ ที่อยู่ในความทรงจำาคร้ังน้ัน 
ทำาใหผ้มและเพือ่นๆ มพีลงัใจในการทำาสิง่ตา่งๆ เพ่ือเด็กทีม่คีวาม
ผิดปกติของการสื่อความหมายอีกมากมาย 

 ในที่สุดวันที่ผมได้พบกับเขาก็หวนคืนมาอีกครั้ง 

 ผมได้มาทำางานเป็นนักแก้ไขการพูดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี วันนี้ผมได้เป็นนักแก้ไขการพูดเต็มตัว
แล้ว และเด็กคนนี้ก็ได้มาเป็นคนไข้ของผมตามที่ตั้งใจไว้จริงๆ ผมยังไม่เคยลืมสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะฝึกให้เขาพูด
ได้อีกครั้งและเห็นเขาได้เติบโตอย่างงดงามตามวัย

 ไม่นึกเลยว่าเขายังคงจำาผมได้ ผมจับมือของเขามาสัมผัสที่ศีรษะและใบหน้าของผมอย่างไม่รังเกียจ
เช่นเคย เขารับรู้ได้ทันทีว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือใคร เขาตอบสนองผมอย่างคนคุ้นเคย ยิ้ม หัวเราะ พร้อม
กับยกมือแสดงท่าทางดีใจเมื่อได้พบกันอีกครั้ง ผมตั้งใจและพยายามรับรู้ความรู้สึกของเขาให้มากที่สุด เขา
ตอบสนองต่อการฝึกพูดของผมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ส่งเสียงหัวเราะบ่อยครั้งขึ้นและดังขึ้น 

 ผมสัมผัสความชอบของเขาได้จากเสียง และมือทั้งสองข้าง “ผมหลับตาลงอีกครั้ง”

 ขณะนีผ้มอยู่ทา่มกลางความมดือนัแสนอบอุน่และมคีวามหมาย ในโลกแหง่ความมดื ผมกลบัไดเ้ห็น
ความงดงามที่เกิดข้ึนภายในใจอีกมากมายเกินกว่าที่ดวงตาทั้งสองข้างจะมองเห็นได้ ความสุข ความสนุก 
ตื่นเต้น ดีใจ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของเด็กคนนี้ ที่รับรู้ได้เพียงเสียงกับการสัมผัสมืออันบอบบางของเขา
เท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้สัมผัสถึงหัวใจอันบริสุทธิ์ที่เด็กคนหนึ่งต้องการจะสื่อสาร และส่งผ่านสิ่งที่
อยู่ในใจให้ใครต่อใครได้รับรู้ วันนี้ผมได้รับความรู้สึกนั้น 

 ในที่สุด “เขาเริ่มพูดกับผม”

 เสียงของเด็กชายค่อยๆ ตอบคำาถามของผมทีละน้อย คำาถามง่ายๆ เช่น “เอาไหม” “เล่นอีกไหม” 
เขาตอบคำาถามดว้ยเสยีงพดูในลำาคออยา่งสม่ำาเสมอมากขึน้ ผมไดย้นิเสยีงนัน้ชดัเจน เพราะผมอยูใ่นโลกความ
มืดพร้อมๆ กับเขา เมื่อผมปิดประสาทสัมผัสด้านการเห็นของผมลง ทำาให้ผมได้ยินเสียงจากหัวใจของเขาชัด
ขึ้น 

 ผมได้ยินแล้ว “เสียง...ในความมืด”

 เสยีงนัน้เปรยีบเสมอืนแสงเลก็ๆ ทีป่รากฏขึน้ในความมดืมดิ แสงนัน้ยอ่ม
สอ่งทางผู้คนใหเ้ดนิไปสูจ่ดุหมายปลายทาง เสยีงเลก็ๆ ในความมดืขณะนีก้เ็ช่นกนั 
คงเปน็เสยีงทีส่ง่นำาไปถงึหวัใจของใครคนใดคนหนึง่ทีร่อคอยการเตมิเตม็อยูเ่สมอ 
และเสยีงในความมดืนีจ้ะชว่ยโอบลอ้มดวงใจในความมดืมดิใหก้า้วเดนิออกมาสู่
โลกภายนอกได้อย่างมั่นคงต่อไปแน่นอน 

 เรื่องราวเล็กๆ ที่เกิดข้ึนนี้ ทำาให้ผมมีพลังใจในการฝึกพูดให้กับเด็กคน
นี้มากขึ้นไปอีก เพราะความหวังที่อยากเห็นเขาพูดได้อีกครั้ง เริ่มเป็นจริงขึ้นมา
แลว้ และเรือ่งนียั้งเปน็กำาลงัใจใหผ้มในการฝึกพดูใหเ้ดก็คนอืน่ๆ ไดพ้ฒันาภาษา
และการพูดต่อไปอีกด้วย อีกทั้งผมยังได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคน
ตาบอดที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูดอีกมากมาย ที่สำาคัญคือการรับ
รูค้วามรูส้กึของเขาอยา่งทีส่ดุจนทำาใหเ้รือ่งราวนีเ้ปน็หนึง่แรงบนัดาลใจใหผ้ม
ได้ก้าวไปพร้อมๆ กับเด็ก และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย ...เสียง
นี้จะส่งไปถึงหัวใจของเด็กๆ เหล่านั้นแน่นอน



1.
ผมนั่ง	“ครุ่นคิด”	กับการมอง	“ไฟเขียว-ไฟแดง”	ภาพนี้อยู่นานพอสมควร
โดยผมไม่รู้เลยว่าของสิ่งนี้อยู่ที่ไหน		และมันมีจริงหรือไม่	!?!		
หรือเป็นเพียงแค่	“สิ่งประดิษฐ์”		ตามแบบฉบับศิลปะขำาๆ	ชิ้นหนึ่งเท่านั้น
แต่สิ่งที่ทำาให้ผมต้องมอง		และพิจารณากับภาพนี้
เพราะมันชี้ชวนผมให้รู้สึกถึง		คำาว่า	“การตัดสินใจ”  
การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง		ที่จะส่งผลต่อ	“การกระทำา”	ในอนาคตถัดๆ	ไป
ลองคิดดูนะครับ		หากผมขับรถไปถึง	“แยกวัดใจ”		นี้
โดยมี	“ไฟแดง –  ไฟเหลือง”	สลับเรียงรายอยู่เต็มต้น		
ที่สำาคัญมี	“ไฟเขียว”	อยู่แค่ดวงเดียว		และไม่รู้ว่าเป็น	“ทางเปิด”	สำาหรับเราหรือไม่				
แน่นอน!!!			ผมคงสับสน	และมีแค่		2	ทางเลือกให้ตัดสินใจ
คือ		“ไปต่อ”		กับ		“ไม่ไปต่อ”		เท่านั้น
“ไฟเขียว – ไฟแดง”	แบบนี้		ใน		“ชีวิตจริง”	บนท้องถนนคงไม่มี	!!!
แฮ่ม	!!!			แต่ไฟเขียว	–	ไฟแดง		บน	“มโนชีวิต”	ของคนเราโดยเฉพาะวัยรุ่น
มันมีอยู่จริง	!!!
และมันมักปรากฏตัวออกมาสกัด	“ทางฝัน”		ที่มุ่งหน้าสู่	“ความสำาเร็จ”	ของเรากันอยู่เสมอ
หลายคนพอเจอ	“ทางแยก”	ที่เต็มไปด้วยไฟแดง	
กับความสับสนครึ่งๆ	กลางๆ	ของไฟเหลืองเหล่านั้น
มีไม่น้อยถอดใจสลัดทิ้ง	“ความฝัน”		แตะเบรกบอกลา	“ความมุ่งมั่น”		กันไปมากมาย
...ตอนมโนเจอสัญญาณ	“ไฟเขียว – ไฟแดง”	นี้ขึ้นในใจ			

2.
พูดถึงเรื่อง	“ความมุ่งมั่น”		และ	“ความสำาเร็จ”  
มีอยู่วันหนึ่งหัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพของผม		ส่งแผ่นซีดีหนังสารคดีมาให้
ชื่อเรื่องหน้ากล่องเขียนว่า...“จิโระ  เทพเจ้าซูชิ”	(JIRO	DREAMS		OF	SUSHI)
เป็นหนังสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราว	“ความมุ่งมั่น”	และ	“ตั้งใจ”	ของจิโระ
ชายชราวัย	85		ปี		ผู้เป็นตำานานของ	“นักทำาซูชิ”		มือหนึ่งของญี่ปุ่น
ชายผู้ที่มุ่งมั่นและตั้งใจกับการทำาซูชิ		มาตลอดเส้นทางชีวิตแบบไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง
ชายที่เชื่อมั่นในการกระทำาแบบ		“ซ้ำาๆ”		และ	“ใส่ใจ”		กับทุกๆ	รายละเอียดในสิ่งที่ทำา
จนได้พบเจอกับ	“ความสำาเร็จ”	ในที่สุด
“จิโระ”		พูดถึงความสำาเร็จในชีวิตของเขาไว้อย่างน่าคิดว่า		
ทั้งหมดล้วนมาจากความมุ่งมั่นและใส่ความจริงใจกับสิ่งที่ทำาเสมอ
“...เมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทำาอาชีพอะไร เราก็ต้องอุทิศตัวให้กับมัน เราก็ต้องรักงานที่เรา
ทำา  แล้วเราก็จะทำามันได้ด ีเราต้องไม่บ่นงานทีเ่ราทำา เพราะถ้าเราบน่นั่นคือ เรายังรกัมันไม่
พอ เราจงึตอ้งอทุศิชวีติเพือ่พฒันาฝมีอื มุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหด้ขีึน้นีแ่หละ คอื เคลด็ลบัของความ
สำาเร็จ มันคือกุญแจง่ายๆ ของความสำาเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากใครๆ ได้...”  
เชื่อมั๊ยครับ		“จิโระ”		เขาทำาอะไรซ้ำาๆ	เดิมๆ	ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา	
เขาทำาสิ่งซ้ำาเดิมทุกวัน		ขึ้นรถไฟที่เดิม		เข้าช่องจ่ายตั๋วช่องเดิม
ชิมอาหาร	ปรุงอาหาร		ทดลองทำาเมนูซ้ำาๆ	จนเกิดเป็นความเคยชิน
โสตประสาทแยกแยะความอร่อยของซูชิ		ได้คงที่เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนไป
นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้	“จิโระ”	โด่งดัง		
และถูกยกย่องให้เป็นนักทำาซูชิที่เก่ง	“ที่สุดในโลก” 
ผมชอบ	“แนวคิด”		ในการทำางานแบบ	ซ้ำาๆ	อย่างใส่ใจแบบนี้ครับ		
เพราะมันเป็นวิถีทางแห่ง	“ความสำาเร็จ”	ชนิดหนึ่ง		
ที่ได้มาโดยไม่จำาเป็นต้องง้องอน	“พรสวรรค์”	เลยแม้แต่นิดเดียว
เหมือนที่		“อเล็กซ์  เฟอร์กูสัน”		ผู้จัดการทีมแมนฯ	ยูไนเต็ด
เคยบอกไว้ว่า		90%		ของผู้ประสบความสำาเร็จ		
ล้วนผ่านการทำางานอย่างหนักทำาซ้ำาๆ	เดิมๆ	มาแล้วทั้งนั้น
ยกตัวอย่างเช่น	“เดวิด  เบ็คแฮม”	สุดยอดนักบอลที่เตะลูก	“ฟรีคิก”	ได้อย่างแม่นยำา
เขาทำาประตูจากลูกโทษ		และโยนบอลยาวได้เหมือนจับวางเป็นว่าเล่น
“...เบ็คแฮมไม่ได้เตะฟรีคิก หรือวางบอลได้แม่นยำาอย่างทุกวันนี้มาตั้งแต่เด็ก
เขาต้องฝึกหนักเป็นชั่วโมง  เป็นวัน  เป็นสัปดาห์  เป็นเดือน  
และเป็นปีๆ อย่างต่อเนื่องและอดทน   
กว่าเขาจะประสบความสำาเร็จเช่นในทุกวันนี้...”  

สัญญาณ
จราจรใจ

I-Style
สาธิต	อุณหกะ



3.
“จิโระ”		ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่กำาลังขาดความมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ
และกำาลังติด	“กับดัก”		สัญญาณไฟเขียว	-	ไฟแดงในมโนชีวิตกันอยู่
ทุกวันนี้มีคนท้อแท้และ	“ถอดใจ”	ระหว่างทางแบบไม่คิดจะต่อสู้มากมาย
และไม่น้อย	“มีฝัน”	แต่ยัง		“ไม่เริ่มต้น”	ก้าวเดินสู่ความสำาเร็จที่มุ่งหวังไว้
คุณ	“ประภาส ชลศรานนท์”	เคยเล่าเรื่องนี้ไว้ให้ชวนคิดครับว่า...
ณ		ที่แห่งหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง		3		คันจอดรอผู้โดยสารอยู่ท้ายซอย
โดยมีผู้โดยสารผู้ชาย	2		กับผู้หญิง		1		คนเดินมาจะใช้บริการพร้อมกันพอดี
ชายหนุ่มต่างเสียสละให้หญิงสาวก่อน		เธอจึงรีบบอกสิ่งที่เธอต้องการทันที
“ฉันจะไปตามหาฝันของฉัน”		ในขณะที่วินมอไซค์มองหน้าเกี่ยงกันแล้วพูดว่า
“แกไปดีกว่า  เรื่องนี้ฉันไม่ถนัด”		หญิงสาวไม่มั่นใจจึงรีบร้องทักขึ้นว่า
“แน่ใจนะว่ารู้ทาง  เพราะถ้าไปผิดทางฉันจะได้ยังไม่ไป”		พร้อมชักเท้ากลับ
“ผมจะไปค้นหาตัวเองครับ”		ชายหนุ่มผู้โดยสารอีกคนรีบพูดขึ้นบ้าง	
“ไปกับผมเลย”		พี่วินร่างยักษ์รีบเอ่ย	“ผมว่าผมเคยเห็นนะ ที่ๆ คุณว่าน่ะ”
หญิงสาวรีบหันกลับมาหาชายหนุ่มที่จะไปตามหาตัวเอง
“ระวังนะ  พวกนี้ชอบพาหลงบ่อยๆ”
“อ้าวทำาไมพูดแบบนี้ล่ะ”	คนขับร่างยักษ์แสดงอาการเริ่มหงุดหงิด		
ชายผู้โดยสารคนที่เหลือจึงรีบเอ่ยขึ้นแทรกว่า		“ผมจะไปตามหาความสุขไปถูกไหมครับ”
คนขับคนที่	3		เลิกลัก	“เออ...มันอยู่ตรงไหนครับ”
“อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน  เพราะผมก็เคยไปบ้างครั้งสองครั้ง  แต่จำาทางไม่ได้”
คนขับร่างยักษ์หันมาช่วยเพื่อน	“ลองดูสิครับ  ผมว่าน่าจะหาไม่ยาก”
ผู้โดยสารหญิงรีบเอยเบรกขึ้นทันที		“ของคุณไปถูกหรือยัง  ไปยุ่งกับคนอื่น”
ทั้ง	6		เริ่มถียงกันเข้มข้นจนพูดเลยไปถึงว่า		ถ้าไม่แน่ใจ
พวกเราอาจจะขอให้คนขับวิ่งกลับมาส่งที่จุดเดิม
เถียงกันไม่นานมอเตอร์ไซค์ทั้ง	3		ก็พาผู้โดยสารไปส่งที่ปากซอย
จากนั้นผู้โดยสารทั้ง	3		ก็แยกย้ายกันเดินทางต่อ...
ครับ	!!!	ฟังเรื่องนี้จบ		มันช่วย	“ตอบโจทย์”	ทั้งหมดให้กับเราได้เป็นอย่างดีว่า
ไม่ว่าคุณจะไปตามหาความสำาเร็จ		ความสุข		ความฝัน
ด้วยความมุ่งมั่นแบบเบ็คแฮม		หรือความเพียรพยายามอย่างจิโระ		
แต่ยังไงท้ายสุดแล้ว...		
เราทุกคนต้อง	“เริ่มต้น”	ด้วยการไปจุดเริ่มที่		“ปากซอย”	ก่อนทุกครั้ง
มิเช่นนั้น		คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เจอกับ	“ความสำาเร็จ”  
ที่แน่ๆ	จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับ	“สัญญาณจราจรใจ”	อีกด้วย
ป่ะไปครับ	!!!!!		พวกเรารีบไปปากซอยกันเถอะ

ตั้งสมาธิให้สงบ 
ท่อง 9  จบ  และทำ แบบซ้ำ ๆ  ตลอดวันดีนักแล
1.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล					
2.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
3.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
4.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
5.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
6.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
7.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
8.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล
9.	 กิน	ต้ม		อบ		นึ่ง		ยำา		ลวก		ตุ๋น		เดิน		วิ่ง		ยิ้มแย้มไม่เอาน้ำาตาล

คาถาหลวงพ่อท่อง วัดต้องทำ เสมอ  

จบปัญหายอดฮิตในวัยรุ่น ด้วยคาถาลดพุงพิชิตอ้วน



	 ช่วงหน้าฝนแบบน้ี	หากจะไปแล	ไปแอ่ว	ไป
ดู	ไปสัมผัสกับธรรมชาติ	เรามีสถานท่ีดีดีมาแนะนำากัน

	 ใช่แล้วครับ!!	“ทุ่งดอกกระเจียว” 

	 สำาหรับการเดินทางไป	 เราขับรถมุ่งหน้าสู่
จังหวดัชยัภมู	ิเพ่ือไปยงัอทุยานแหง่ชาตไิทรทอง	อนั
เป็นจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้	 หวังว่าจะ
เก็บภาพสวยๆ	 ของดอกกระเจียวมาฝากกัน	 อ้อ...
ลืมบอกไปว่า	การชมดอกกระเจียวควรไปชมในช่วง
เดอืนมถินุายนถงึสงิหาคม	ซึง่เปน็ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุที่
ดอกกระเจียวบานเปล่งให้เราเห็นและสัมผัส	 ..เม่ือ
เรามุ่งหน้าถึงอุทยานแล้ว	ต้องนั่งรถเช่าและเดินเท้า
ต่อไปเข้าไปอีกสักพัก	

ระหวา่งทางเราไดผ้า่นหนา้ผาแหง่หนึง่ทีม่ชีือ่
แปลก	“ผาหำาหด”	(คอลัมน์นี้มีแต่ชื่อแปลกๆ	เสีย
จริงเนอะครับ	^	^)	ไหนๆ	ก็ผ่านผาแห่งนี้แล้ว	ก็ขอ
แวะแช๊ะภาพกันสักหน่อย	 ผาแห่งนี้มีบางส่วนที่ยื่น
ตวัออกไป	หากไดไ้ปลองนัง่ไกวเทา้แลว้ละ่ก็	อาจจะ
ติดใจไม่ยอมลุก	 หรือไม่ก็อาจมีบางอย่างหดไปตาม
ชื่อก็เป็นได้นะครับ	(ว่าไปนั่น)

สวรรค์บนทุ่ง...

  “ทุง่ดอกกระเจยีว”

ถดัจากผาชือ่แปลก	กม็าถงึทีห่มายของเรา	...ทุง่
ดอกกระเจียว..	ทุ่งนี้อยู่บนภูเขา	มีอยู่หลายทุ่งด้วยกัน	
โดยสีของดอกกระเจียวจะมีทั้งสีชมพูและสีขาว	

การมาทุง่ดอกกระเจยีวแลว้ตอ้งการกดชตัเตอร์
ไว้นั้น	เรามีเทคนิคง่ายๆ	มาฝากกันครับ

-	 ช่วงเวลาเช้าๆ	 เป็นเวลาที่เหมาะแก่การถ่าย
ภาพดอกกระเจียวมาก	 หากมีแสงรำาไรและหมอกลง
ด้วยแล้ว	ภาพจะยิ่งสวยเลยทีเดียว

-	ควรเลือกดอกที่มีความสวยงามและสมบูรณ์

-	 ถ่ายภาพดอกไม้แบบนี้	 ควรหาฉากหลังที่มี
ความเด่นถัดจากตัวดอกไม้	 โดยให้สีของฉากหลังตัด
กันกับดอกไม้

-	 องค์ประกอบของภาพก็มีความสำาคัญ	 หาก
ตอ้งการถา่ยภาพใหเ้หน็เปน็ทุง่	ใหเ้ลอืกใชเ้ลนส	์wide	
ในการเก็บภาพทุ่งในมุมกว้าง	

ณ	 ทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้	 เดิมทีเกิดขึ้นจาก
ดอกกระเจียวป่าหลากหลายสายพันธุ์	 ที่พร้อมใจกัน
ขึ้นรายรอบบริเวณ	 ของอุทยาน	 เม่ือขึ้นอย่างหนา
แน่นจนกลายเป็นทุ่ง	 ที่มีแต่สีชมพูปนขาวและสีเขียว
ของลำาต้น	 รวมทั้งก้านใบสีเขียวสดแล้ว	 ก็จะมีความ
สวยงามเหมือนกับทุ่งในสรวงสวรรค์กันเลยทีเดียว	

บรรยายกันมาพอหอมปากหอมคอ	หากอยาก
ไปสมัผสัของจรงิ...แนะนำาวา่รบีไปในชว่งนี	้ก่อนทีด่อก
กระเจียวจะไม่บานเต็มทุ่งกันนะครับ...ความสวยงาม
แบบนี้	ไม่ได้มีบ่อยๆ	จ้า

One
Day ff เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย	์

			ภาพ:	ชนะภัย	ลิ้มสุวรรณเกสร
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“สิ่งที่เราเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนอื่น

เราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำ ให้ได้ดี

สิ่งนี้ก็จะเป็นผลดีต่อคนอื่นๆ ที่เราได้ไปช่วยเหลือเค้าค่ะ”
แพทย์หญิงกมลชนก โป้ซิ้ว

 บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับคะแนนสอบยอดเยี่ยม
Comprehensive Examination: 

Clinical Sciences III (OSCE)

	 เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2557	 ได้มีการจัดพิธี
กล่าวคำาปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	
44	และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี	ประจำาปี	2556	ณ	
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 โดยทีมงานนิตยสาร	
@Rama	ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีที่
เพิ่งจบการศึกษา	 เป็นแพทย์รุ่นใหม่ป้ายแดงและได้รับ
คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบประเภทต่างๆ	 พวกเค้ามี
เคลด็ลบัในการเรยีนอยา่งไรกนับา้ง	มาตดิตามกนัเลยคะ่

กับบัณฑิตแพทย์ ปี 56

(จากรูปด้านล่างเรียงลำาดับจากซ้ายไปขวา)

นายแพทย์ชัชพล พันธุ์แพ 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ	
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	I	(X-ray)
นายแพทย์ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ	
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	II	(MEQ)
แพทย์หญิงกมลชนก โป้ซิ้ว 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	III	(OSCE)

นายแพทย์พฤกษ์ เอี่ยมสกุลรัตน์	
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	
Sciences	I	(MCQ)
นายแพทย์เจษฎา เขียวขจี 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	
Sciences	I	(X-ray)

โฉมหน้�บัณฑิตแพทย์คนเก่ง ปี 2556

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ



นพ.ชัชพล:	 ที่สำาคัญเลยคือ	 การเรียนหมอเนี่ย	
จะไมเ่หมอืนกบัเรยีนคณะอ่ืน	ท่ีสำาคญัท่ีสดุคอืตอ้งรูจ้กั
แบ่งเวลา	เวลาพักผ่อน	เวลาเรียน	เวลามาราวด์วอร์ด	
(ตรวจคนไข)้	แบง่เวลาอา่นหนงัสอื	รูจ้กัทบทวนประวติั
คนไข้หรือโรคที่คนไข้เป็น	 พอเราเจอของจริงแล้วเรา
กลับไปทบทวนจะทำาให้จำาได้มากขึ้น	 ทำาให้การเรียน
ประสบผลสำาเร็จได้มากขึ้นครับ

นพ.ศุภวิชญ์:	 จริงๆ	 สิ่งที่สำาคัญในการเรียนก็
คือ		ความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย	การอ่าน
หนังสือ	การทบทวนความรู้	การไปดูคนไข้ทุกวัน	การ
ตรงตอ่เวลา	เราตอ้งแบ่งเวลาให้ถูก	เรยีนเป็นเรยีน	เลน่
เป็นเล่น	การทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา	เรียนรู้ด้วย
ตนเองอยู่ตลอดเวลาครับผม

พญ.กมลชนก:	 สำาหรับการเรียนหมอ	 เรื่องที่
สำาคัญที่สุดที่น่าจะเป็นพื้นฐานที่ทำาให้เราตั้งใจเรียน

วันนี้เรียนจบแล้ว เป็นบัณฑิตแพทย์หน้าใหม่
ป้ายแดง รู้สึกอย่างไรบ้าง? 

นพ.เจษฎา:	 ดีใจและรู้สึกขอบคุณทุกๆ	 คนที่
เกี่ยวข้อง	 และขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนและ
ทำาให้เรามีความรู้และประสบความสำาเร็จได้จนถึงทุก
วันนี้ครับ

นพ.พฤกษ์:	 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน
พวกเรามา	ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้

พญ.กมลชนก:	 รู้สึกดีใจมากนะคะ	 เพราะว่า
เรียน	 6	 ปี	 ก็หนักแล้ว	 ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับ
รางวัล	ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่คอยสอนมาตลอด	
6	ป	ีรวมทัง้อาจารยใ์หญด่ว้ยคะ่ทีเ่สยีสละเพือ่พวกเรา	
ขอขอบคุณพ่อแม่ที่คอยเป็นกำาลังใจให้ค่ะ

นพ.ศุภวิชญ์:	 ก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัล	
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนและ
เพื่อนๆ	ทุกคนที่เป็นกำาลังใจให้และพ่อแม่ที่เป็นกำาลัง
ใจให้ตลอด	ก็รู้สึกดีใจครับ

นพ.ชัชพล:	 ตอนแรกก็งงๆ	 ไม่คิดว่าจะได้ครับ	
พอได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจ	ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
เพือ่นๆ		แพทยป์ระจำาบ้าน	คนไข้ทุกคนท่ีเป็นคร	ูพอได้
รับรางวัลก็รู้สึกภูมิใจในสถาบันมากยิ่งขึ้น

ช่วยบอกที ว่ามีเคล็ดลับการเรียน
อย่างไรบ้างคะ?

ได้ดีก็คือ	 ความคิดที่เราหวังดีต่อคนไข้	 เพราะว่าส่ิงท่ี
เราเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนอื่น	
เราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น	 ต้ังใจเรียนและก็ทำาให้
ไดด้	ีสิง่นีก้จ็ะเปน็ผลดตีอ่คนอืน่ๆ	ทีเ่ราไดไ้ปชว่ยเหลอื
เค้าค่ะ

นพ.พฤกษ์:	 ตั้งใจเรียน	 ค่อยๆ	 เก็บทีละเล็กที
ละน้อยไปทุกวันแต่สม่ำาเสมอ	 ไม่ใช่ไปอัดๆ	 กัน	 และ
การเรียนจากชีวิตจริงคือ	 การตรวจคนไข้และกลับไป
ทบทวน	เป็นสิ่งที่ทำาให้เราจำาได้มากขึ้น

นพ.เจษฎา:	 ในความเห็นของผมก็คือ	 เคล็ด
ลับที่สำาคัญที่สุดคือความมุมานะและพยายาม	 ต้อง
พยายามตั้งใจอ่านหนังสือมากๆ		ต้องพยายามหมั่น
ดูสำารวจคนไข้เยอะๆ	 	 แบ่งเวลาในการพักผ่อน	 ก็
ช่วยได้ครับ

ต่อจากนี้ไป วางแผนชีวิตในอนาคตไว้
อย่างไรบ้างคะ?

นพ.เจษฎา:	 สำาหรับเป้าหมายในอนาคตก็คือ	
ตั้งใจว่าจะใช้ทุนให้ครบ	 3	 ปี	 จะได้ทำางานที่ชนบท
เพื่อตอบแทนคณะฯ	 และเพื่อจะได้รับทราบระบบ
สาธารณสุขของไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ

นพ.พฤกษ์:	 หลังจากเรียนจบไป	 ก็มีอะไร
ให้เรียนรู้อีกเยอะ	 ฝึกพัฒนาตนเองในอนาคต	 ทำา
ประโยชน์ให้สังคมต่อไปครับ

นพ.กมลชนก:	 ตอนนี้จบมาเป็นแพทย์ใน
โรงพยาบาล	สามารถช่วยเหลือคนในประเทศได้		คิด
ว่าคงจะทำางานเป็นแพทย์รับราชการเช่นนี้ต่อไปค่ะ

นพ.ศุภวิชญ์:	 การจบการศึกษาก็เป็นเพียงแค่
จุดเริ่มต้น	การได้คะแนนดีในห้องเรียนอาจจะเป็นแค่
ส่วนหนึ่ง		สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ	นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อผู้อื่นมากที่สุด	 ก็
คดิวา่จะต้ังใจทำางานในบทบาทหนา้ทีใ่นการเปน็แพทย์
และการอทุศิตนเพือ่คนอืน่ๆ	ทำาประโยชนแ์กส่ว่นรวม
ให้มากที่สุด

นพ.	ชชัพล:	พยายามเปน็แพทยใ์ชท้นุในชนบท
ใหด้ทีีส่ดุ	ไมใ่หต้กมาตรฐานงานวชิาชพี	ชว่ยเหลือชาว
ต่างจังหวัด	 ในอนาคตหากได้มีโอกาสก็อยากจะผลิต
งานวิจัยดีๆ	เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงให้กับรามาธิบดีครับ

มาถึงจุดนี้แล้ว มีใครที่อยากขอบคุณและ
กล่าวถึงบ้าง?

นพ.ชัชพล:	 ต้องขอขอบคุณคุณแม่	 เป็นคน
สำาคัญที่ทำาให้สอบติดสถาบันนี้	 ขอบคุณพี่และน้อง
ที่คอยช่วยเหลือ	สนับสนุนมาตลอด	ที่สำาคัญคือ	ขอ
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน	ทั้งที่คณะวิทยาศาสตร์และ
อาจารย์แพทย์รามาธิบดี	แพทย์ประจำาบ้าน	เพื่อนๆ	
พี่พยาบาล	พี่เภสัชกรทุกๆ	 ท่านในโรงพยาบาลด้วย
นะครับ	

นพ. ศุภวิชญ์ : 	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ครอบครัว	 คุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำาลังใจให้และ
น้องชายที่ช่วยเหลือในทุกๆ	 อย่างมาโดยตลอด	 ขอ
ขอบพระคุณอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นพรีคลินิก	
อาจารยจ์ากวทิยาเขตศาลายา	ช้ันคลินกิและคนไขทุ้ก
ท่าน	อาจารย์ใหญ่	เพื่อนๆ	ทุกคนที่คอยเป็นกำาลังใจ
ให้	 ช่วยเหลือในการส่งเสริมการเรียนซึ่งมีส่วนทำาให้
จบมาเป็นแพทย์ที่ดี	 น้องๆ	 พี่ๆ	 ในคณะฯ	 แพทย์
ประจำาบ้าน	 รวมถึงเพื่อนร่วมสหสาขาวิชาชีพทั้ง	
พยาบาล	เภสัชกรและบุคลากรที่ได้ร่วมงานที่หอพัก
ผูป่้วย	ความสำาเรจ็นีจ้ะไม่สามารถเกิดขึน้ไดเ้ลย	หาก
ไม่มีแรงผลักดันจากคนกลุ่มนี้ครับ 	 การประสบความสำาเร็จในชีวิตของคนเรา

นั้น	ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
เพยีงอยา่งเดยีว	แตย่งัมปีจัจยัอืน่ๆ	ประกอบดว้ย	เชน่	
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคม	การเรียนรู้จาก
สิ่งใหม่ๆ	หรือความผิดพลาดที่พบเจอ		ซึ่งการใช้ชีวิต
เป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น	 ย่อมมีอิสระทั้ง
ทางความคิด	รวมไปถงึมีอำานาจการตดัสนิใจเพิม่มาก
ขึ้น	 	ซึ่งหากน้องๆ	คนใดสามารถบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว	 สิ่งที่คาดหวังไว้	 คง

อยู่ไม่ไกลเกินจะไขว่คว้า	อย่างไรก็ตาม	ทีมงาน
นิตยสาร	@Rama	ขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ	ผู้ที่
กำาลังศึกษาทุกคน	ให้พบหนทางสู่ความสำาเร็จ
โดยเร็วนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ



เติมคุณค่า
ให้กับงานวิจัย (อย่างไรดี?)

นายแพทย์สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นท่ี 7

	 เชื่อได้ว่า	หลายต่อหลายท่าน	ยิ่งโดยเฉพาะนักวิจัย
รุน่ใหม่ๆ	อาจจะมีบา้งทีเ่คยถามตวัเองวา่	เมือ่ทำางานวจิยัเสรจ็
แลว้จะไปยงัไงตอ่	หรอืแมแ้ตง่านวิจยัท่ีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	จะ
สามารถเพิ่มคุณค่าได้จริงหรือ?			

	 เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 ศูนย์นโยบายและ
จัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้จัดการบรรยายพิเศษข้ึนในหัวข้อ	
“เติมคุณค่าให้งานวิจัย” โดยเชิญ	 นายแพทย์สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7	มาบรรยาย	ซึ่ง
นายแพทย์สมศักดิ์มีงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า	100	เรื่อง	โดยมี
ประเด็นว่า	จุดเริ่มต้นของงานวิจัยโดยแท้จริงแล้ว	จะใช่การ
คิดถึงผลประโยชน์ในเรื่องของการตีพิมพ์แค่นั้นหรือไม่?

	 สมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกานั้น	 มี
หลายเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจ	 แต่เมื่อนึกถึงเรื่องของ
การทำางานวิจัยแล้ว	 เหตุการณ์นี้ก็มักจะผุดขึ้นมาอยู่เสมอก็
คือ		ช่วงตอนเริ่มทำา	dissertation	(วิทยานิพนธ์)	เป็นช่วงที่
ทุกคนมีไฟพร้อมกับไอเดียบรรเจิด	และมักคิดกันว่า	สิ่งที่ตัว
เองจะทำาเป็นงานวิจัยนั้น	 ช่างเป็นเรื่องใหม่เสียจริงๆ	 ข้อมูล
ที่ได้มาก็คงเป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครในโลกนี้คนพบแน่ๆ	 วัน
หนึ่งในช่วงนำาเสนอไอเดีย	อาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่า	“There’s	
nothing	new	under	the	sun.”	

..ทุกคนทำาหน้าสงสัย..	

	 อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่านั่นก็เพราะ	 เมื่อเรามอง
ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้ว	ไม่แปลกใจเลยที่เรามักจะคิดว่าสิ่ง
ที่ตัวเองทำาเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นการค้นพบใหม่	 ไม่มีใครใน
โลกใบนีเ้คยทำาแบบนีม้ากอ่น	แตแ่ทจ้รงิแลว้	สิง่ทีเ่ราสงสัยวา่
มีจริงหรือไม่	จะใช่จริงหรือเปล่า	ล้วนแล้วแต่เคยได้มีคนลอง
ทำา	บางครั้งเคยได้มีคนค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้ว	แต่ที่เราทำา
วิจัยเพื่อให้ได้รับคำาตอบหรือยืนยันคำาตอบเดิมก็เพราะเพื่อ
ประโยชน์ในกลุ่มที่เราจะนำาไปใช้นั่นเอง	

	 เรื่องของวันนั้น	 ทำาดิฉันย้อนกลับมาคิดในวันนี้ว่า	
โดยแท้จริงแล้ว	 เรากำาลังทำาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆ	หรือ
เพือ่ผลประโยชนข์องตวัเอง	(คอืขึน้ชือ่วา่งานวจิยัไดถ้กูตพีมิพ์
แล้ว)	กันแน่	

 นายแพทย์สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ ได้อธิบายถึงการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยว่าแบ่งได้เป็น	2	แบบใหญ่ๆ	คือ

 1. Research to action and policy		ซึง่เกิดจาก
เหตุผลท่ีวา่	ทำาไมเราจึงทำางานวจัิยชิน้นัน้	และทำาอยา่งไร	เมือ่
ไดผ้ลงานวจิยัทีด่แีลว้	จงึคดิทีจ่ะใหง้านวจิยันำาไปใชป้ระโยชน์
ได้	 งานวิจัยในลักษณะนี้จะเกิดจากความสนใจใคร่รู้สิ่งต่างๆ	
ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง

Research
Inspiration อ.ดร.ปรียาสิริ	มานะสันต์	

ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ	
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล



 2. Making the impact	 งานวิจัยในลักษณะ
นี้เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญมากนั่นก็เพราะว่า	 งานวิจัยใน
ลักษณะนี้จะเอาประโยชน์เป็นท่ีตั้ง	 ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าได้
ความรู้ใหม่	 หรือความสามารถจากการทำางานวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น	
จนเกิดศักยภาพมากขึ้น	 ในที่สุดคือผลที่ได้จากงานวิจัยจะ
ต้องสามารถเกิดผลประโยชน์ทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้

คุณค่าของงานวิจัยคือ
การที่เราทำาสำาเร็จแล้วมีการขยายผล

คนอื่นสามารถนำาไปใช้ได้

โดยพื้นฐานแล้ว 
งานวิจัยจะเน้นเพิ่มพูนความรู้และ

เพิ่มศักยภาพของคนที่ทำาวิจัย
แต่จะดีกว่านี้ก็คือต้องสามารถนำาไปใช้

เผยแพร่ได้นั่นเอง

	 ในกลุ่มของการทำาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์นั้น	นายแพทย์สมศักดิ์	ได้แบ่งเป็น	3	หัวข้อคือ

 1. Biomedical research	หรือถ้าจะเรียกว่า	การ
ทำางานวิจัยในห้องปฎิบัติการก็คงไม่ผิดเท่าใดนัก	 แต่ถือว่า
สำาคัญเพราะเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

 2. Clinical research เป็นการทำางานวิจัยโดยใช้
ผลลัพท์เป็นตัวตั้ง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	 เราจะทำาวิจัยให้ดีกว่า
เดิมได้อย่างไรบ้าง	เริ่มจากการตั้งสมมติฐานแล้วจึงใช้วิธีลอง
ทำาอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งก็ยังแบ่งได้อีกว่า	 นักวิจัยบางคนลอง
แล้วถ้าไม่ได้ผลตามต้องการก็อาจจะมีลองซ้ำาอีก	 แต่นักวิจัย
บางคนเมื่อลองแล้วไม่ประสบผลก็อาจจะเลิกล้มความตั้งใจ	
แล้วไปหาวิธีการใหม่ๆ	 ได้เหมือนกัน	 งานวิจัยในลักษณะนี้
จึงมี	2	มุมคือในเรื่องของเทคนิค	 เช่น	การปรับโดส	(dose)
ยา	การปรับเปลี่ยนวิธี	หรือในเรื่องของระบบงาน	คือการตัด
บางวิธีการออกไป	 การพัฒนาระบบงานต่างๆ	 งานวิจัยทาง	
clinical	research	นี	้ในทา้ยทีส่ดุถา้นำามาปรบัใชจ้รงิ	จะเกดิ
ผลทางสังคม	สุขภาพ	และเศรษฐกิจได้	เช่น	สิ้นเปลืองเวลา
น้อยลงโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม	เป็นต้น

 3. System policy research	เป็นงานวจิยัทีน่ำาไป
สูข้่อวิธกีารดำาเนนิงานแบบใหมไ่ด	้เชน่	เมือ่เรามองถงึนโยบาย	
30	 บาทรักษาทุกโรคนั้น	 การที่นโยบายนี้จะประสบความ
สำาเร็จหรือไม่	 จุดสำาคัญไม่ใช่เรื่องราคาว่าจะ	 30	 บาทหรือ
ไม่	แต่ต้องคิดอย่างรอบคอบและมีมุมมองที่ชัดเจน	เช่น	การ
มองถึงวิธีการทำา	รูปแบบที่จะนำาไปใช้	วิธีการขยายผล		รวม
ทั้งต้องมีการประเมินว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ด้วย

คุณค่าของงานวิจัยคือ 
การทำางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่า

ทำางานวิจัยแค่เพียงงานเดียว
จะเป็นประโยชน์แน่ๆ

	 ก่อนจะจบการบรรยาย	 นายแพทย์สมศักดิ์	 ได้ให้
ขอ้คดิไวว้า่	การทำางานวจิยัทีด่	ีตอ้งอยา่กงัวลดา้นใดดา้นหนึง่
มากจนเกินไป	นักวิจัยที่เป็น	perfectionist	บางคนห่วงเรื่อง
วิธีการดำาเนินงานวิจัย	(Methodology)	มากจนเกินไป	ต้อง
คอยปรับวิธีการไปเรื่อยๆ	ทำาให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น

คุณค่าของงานวิจัยคือ
การได้นำางานวิจัยไปเผยแพร่ต่อสังคม

ให้เป็นที่เข้าใจ ให้เป็นที่ยอมรับ

	 แต่ถ้าทำางานวจัิยโดยมองเร่ืองการนำาไปใชป้ระโยชน์
เปน็ทีต้ั่งแล้ว	ปญัหาในส่วนของการดำาเนนิงานวจัิยนีก็้จะนอ้ย
ลง	เพราะเราจะมองมมุกลบัวา่	ทำาอยา่งไรจงึจะไดผ้ลลพัธต์าม
ที่วางแผนไว้มากกว่านั่นเอง

	 เหนือสิ่งอื่นใดนั้น	สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการตระหนักรู้
วา่	คณุคา่ของงานวจิยัหาใชแ่คอ่ยูท่ีเ่นือ้งานวจิยัแตอ่ยา่งเดยีว
ไม่	แต่งานวิจัยที่มีคุณค่าแท้จริงอยู่ที่การได้ถูกนำาไปใช้	ถูกนำา
ไปต่อยอดให้เกิดการถกเถียง	เกิดการวิพากษ์วิจารณ์	เพื่อให้
ในท้ายที่สุดเกิดเป็นประสิทธิผลที่ดีต่อสังคมต่อไป

ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ 

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์
●	แพทย์รามาธิบดีรุ่นที่	7
●	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
●	 Steering	 committee	 ประจำา	 Council	 on	
Health	Research	for	Development	(COHRED)
●	กรรมการประจำามูลนิธิอานันทมหิดล
●	 เคยดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการคนแรกของ	
สถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)	และเลขาธกิาร
ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข	 แต่ก็ยังมีความ
สนใจในด้านอื่นๆ	 เช่น	การวิจัยและการจัดการความ
รู้	ร่วมด้วย

 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลักดันองค์ความรู้   

●	 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบาย
สุขภาพ	 รวมทั้งสร้างเครือข่ายและบทบาทในการ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่มีอำานาจ	 ในการกำาหนด
นโยบายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ	
●	 ส่งเสริมความรู้และให้คำาปรึกษาแก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่สนใจเรื่องนโยบายสุขภาพ
●	ผลกัดนัและตอ่ยอดงานวจิยัของคณะ	ไปสูน่โยบาย
สุขภาพและชี้นำาสังคม
●	สร้างเครือข่ายกับองค์กร/หน่วยงานภายนอกคณะ	
ที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ	 (Health	 policy)	 และ
สุขภาพโลก	 (Global	 health)	 ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
●	 บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพประชากร
ไทย



 ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่าย 
ฮี โมฟี เลีย	 –	 กรุงเทพฯ	 คณะแพทยศาสตร์ 	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรค
เลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย	 ครั้ง
ที่	16	โดยมี	ศ.พญ.อำาไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ์		เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2557	
ณ	สวนวชิรเบญจทัศ	(สวนรถไฟ)	

	 ภาควชิาศลัยศาสตร	์คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด

งาน	 “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี	 ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบา

หวาน”	 โดยมี	 อ.นพ.สุรเวช	 น้ำาหอม	 ภาควิชา

ศัลยศาสตร์	 เป็นวิทยากรให้ความรู้	 โดยภายใน

งานมีบริการตรวจเท้า	ให้คำาปรึกษา	เรื่องอาหาร

สำาหรบัผูป้ว่ยเบาหวาน	วนัที	่6	พฤษภาคม	2557	

ณ	 ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ	 ชั้น	 1	 ศูนย์การ

แพทย์พระเทพรัตน์

	 เนื่องด้วย	วันงดสูบบุหรี่โลก	2557		
(World	 No	 Tobacco	 Day)	 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดงานและ
กิจกรรมต่างๆ	 มากมายและในปีนี้รวมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่	 ศ.นพ.รณชัย	 คงสกนธ์	 รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ	 คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่ได้ให้ความ
รู้และการสนับสนุนการดำาเนินงานควบคุมยาสูบของ
เครือข่ายด้วยดีมาโดยตลอด	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	
2557	ณ	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

 หออภิบาลทารกแรกเกิด	 ศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้
รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภค	 (Call	 Center)	 ดี
เด่นจาก	 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค	ณ	ห้องปาริชาต	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	
ซอฟเวอรีน	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2557	โดย
มีนายอำาพล	 วงศ์ศิริ	 เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค	เป็นประธานมอบรางวัล

	 	 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี

มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยสถานี	 Rama	 Channel	

ผุดโครงการดีดีเผื่อน้องๆ	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายในจังหวัดสมุทรปราการ	 ที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว	

เสนอแนวคิดเพื่อเป็นผู้นำาทางความคิดสำาหรับพัฒนาชุมชนที่น้องๆ	 อาศัยอยู่	

พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน	และรอบสังคม	ผ่านโครงการ	“Rama	 Idol:	คิดนอกกรอบ	รับ

ผิดชอบสังคม”	ด้วย	3	แนวคิดหลัก	ได้แก่	ด้านสุขภาพ	ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน	และด้านยาเสพติด	โดยได้เริ่ม

ลงพื้นที่ยังโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่ง

สามารถติดตามชมกิจกรรมดีดีในโครงการนี้ได้ทาง	

รายการ	Rama	Teen	Share	ทกุวนัเสาร์	เวลา	21.30	

-	22.30	น.	ทาง	True	Vision	50	และ	73	

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวทิยาลยัมหดิล	จดักจิกรรมวนังดสบูบหุรีโ่ลก	ขึน้
เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	2557	ณ	โถงเฉลมิพระเกยีรต	ิ
ช้ัน	 1	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 โดยใน
งานได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.พรรณวดี	 พุธวัฒนะ	
รองคณบดฝ่ีายสร้างเสริมสุขภาพและวฒันธรรม	เป็น
ประธานในพิธ	ีและมพิีธมีอบเกยีรตบัิตรให้กบัผูท้ีเ่ลกิ
บุหรี่ได้มากกว่า	1	ปี	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความ
รู้	 เรื่อง	 “ควันบุหรี่ร้ายทำาลายชีวิต...ทำาไมบ้านต้อง
ปลอดบุหร่ี”	 โดย	 อ.พญ.นภารัตน์	 อมรพุฒิสถาพร	
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด

Activities
กองบรรณาธิการ



	 ศ.นพ.วินิต	พัวประดิษฐ์	คณบดี
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยั
มหิดล	 ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับด้านความ
ร่วมมือ	(MOU)	กับ	Prof.	Miloslav	Kuba	ผู้แทนจาก	
Charles	 University	 ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	 เพื่อ
เน้นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้าน
การศึกษา	 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับวิทยาการทางการแพทย์และ
พยาบาลในแขนงต่างๆ	อีกด้วย	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	
2557	ณ	ห้องประชุม	2	อาคารเรียนรวม	ชั้น	6

	 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาล
สมุทรปราการ	 จัดโครงการลดระยะเวลารอ
คอย	 “ผ่าตัดต้อกระจก”	 คร้ังท่ี	 2	 โดย	 ศ.นพ.
วินิต	 พัวประดิษฐ์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผศ.นพ.
พรชัย	 สิมะโรจน์	 อาจารย์ประจำาภาควิชาจักษุ
วิทยา	 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและให้กำาลังใจบุคลากรผู้
ปฏบิติังาน	โดยม	ีนพ.สมัพนัธ	์คมฤทธิ	์ผูอ้ำานวยการ
โรงพยาบาลสมทุรปราการใหก้ารต้อนรบั	เมือ่วนัที	่
4	พฤษภาคม	2557	ณ	โรงพยาบาลสมุทรปราการ

	 ศ .นพ . วิ นิ ต 	 	 พั วประดิ ษฐ์ 	 	 คณบดี

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยั

มหิดล	 พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำาคณะฯ	

อาจารย์แพทย์	 รับมอบเงินจาก	 ท่านผู้หญิงวิระยา	

ชวกุล	 สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี	 ในโครงการพัฒนา

อาคารและชว่ยเหลือผู้ป่วยยากไร้	เป็นเพือ่ปรับปรงุหอ้ง

ตรวจอัลตราซาวด์	จำานวน	2	ห้อง	จำานวน	4,000,000	

บาทเมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2557	ณ	 ห้องประชุม

ท่านผู้หญิง	วิระยา	ชวกุล

	 นพ.มาโนชญ์	 ลีโทชวลิต	 รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่	เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดงูานคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ในดา้นโครงสรา้ง
และทรพัยากรบุคคล	การเงนิและการคลัง	การบรกิาร	และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดย
มี	ศ.นพ.วินิต	พัวประดิษฐ์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่	 ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงาน
คณบดี	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2557

	 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยมี	
ศ.นพ.วนิติ	พวัประดษิฐ	์คณบดคีณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลัยมหดิล	พรอ้ม
ด้วยอาจารย์แพทย์และบุคลากรรามาธิบดี	เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2557	
ณ	ห้องประชุม	งานบริหารงานโรงพยาบาล



	 เมื่อวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2557	 ศ.นพ.วินิต	 พัวประดิษฐ์	
คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำาคณะฯ	 อาจารย์แพทย์	
และบุคลากรรามาธิบดี	 ร่วมทำาบุญในพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารทรุดตัว	 (สถาบันการแพทย์	
จักรีนฤบดินทร์)	 โดยได้ถวายอาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่
พระภิกษุสงฆ์	จำานวน	9	รูป	ในครั้งนี้ด้วย	ณ	สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ

	 ผศ.นพ.ภาวิทย์	 	 เพียรวิจิตร	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 คณะแพทยศาสตร์	

โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ใหก้ารตอ้นรบั	พันเอกทนัตแพทย์บรบูิรณ์	นาวาเจรญิ	

หัวหน้าศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	พร้อมคณะผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากโรง

พยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานของงานสื่อสารองค์กร	 คณะแพทยศาสตร์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	907	

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	

	 ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	 มูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	 ในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 จัดงานวันธาลัสซีเมีย
โลก	คร้ังท่ี	 13	 ข้ึนในหัวข้อ	 “ธาลัสซีเมียกับคุณภาพ
ชีวิต”	 โดยมี	 ศ.นพ.วินิต	 พัวประดิษฐ์	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 กล่าวต้อนรับ	
และรศ.นพ.ธันยชัย	สุระ	หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์	
ภาควิชาอายุรศาสตร์และโครงการธาลัสซีเมีย	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน		ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ	ท่ีจัดข้ึน	เม่ือวันท่ี	18	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้อง
ประชุมอรรถสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	ช้ัน	5	ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ

	 รศ.พญ.จิรพร	 	 เหล่าธรรมทัศน์	 รอง
คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 รับ
มอบเงินบริจาคโดยมีผู้แทนจากเจษฎา	 เทคนิค	
มิวเซยีม	เป็นผูม้อบเงนิ	100,000	บาท	เพือ่สมทบ
ทุนมูลนิธิรามาธิบดี	 สำาหรับใช้ในการสนับสนุน
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	 ของคณะฯ	 เม่ือ
วันที่	29	เมษายน	2557	ณ	ศูนย์วินิจฉัยก้าวหน้า	
ศูนย์การแพทย์	สิริกิติ์		 	

	 คณะกรรมการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวทิยาลยัมหดิล	รว่มกนัจดัโครงการ	Hand	Cleaning….Moving	Together	โดยม	ีผศ.นพ.กำาธร	มาลาธรรม	
ประธานคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	 กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานใน
ครั้งนี้	และได้รับเกียรติจาก	ศ.นพ.วินิต	พัวประดิษฐ์	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน	และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานในประเภทต่างๆ	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	
2557	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี



	 รศ.นพ.สุวัฒน์		เบญจพลพิทักษ์	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี			
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	การจัดฝึกอบรม	“การใช้	 e-Learning	 	 เพื่อสนับสนุนการ
เรยีนการสอนทางการแพทยร์ะดบัปรญิญา”	คร้ังที	่2	ใหก้บัอาจารยแ์พทยป์ระจำาภาควชิาต่างๆ	เมือ่วนัที	่	13	
มิถุนายน	2557	ณ	ห้อง	317	อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	
โดยมีคุณพรชนก	นุชนารถ	คุณธวัชชัย	ก้านศรีรัตน์	งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้		คุณรุจิรา		เลิศกิตติวรา
กุล	งานบริหารการศึกษา	สำานักงานการศึกษา	เป็นวิทยากรในงานอบรม	และคุณเกรียงศักดิ์	บุญถวิล	รักษา
การแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้		กล่าวปิดงานฝึกอบรม	

	 งานสื่อสารองค์กร	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “พัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่าย
สือ่สารรามาธบิด”ี	หรอื	โครงการ1	:	20	จำานวน	
4	รุ่น	โดยมี	รศ.พญ.จิรพร	เหล่าธรรมทัศน์	รอง
คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 และอ.พิชญา	 ทอง
โพธิ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	กล่าวเปิด
งาน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 ดร.พจน์	 ใจชาญสุข
กิจ	เป็นวิทยากรบรรยาย	ท่ามกลางบรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ
เป็นกันเองของเหล่าบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทน
หน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมการประชุมสัมมนาใน
ครั้งนี้	ระหว่างวันที่	6	-	27	พฤษภาคม	2557	
ณ	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล		

	 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี แ ก่ 	
ศ.นพ.รัชตะ	 รัชตะนาวิน	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโอกาสได้รับ
รางวัล	 ผลงานวิจัยดีเด่นการประชุม
วชิาการประจำาปี	RCPT	2014	“The	ef-
ficacy	of	calcium	supplementation	
alone	in		elderly	Thai	women	over	
a	2-year	period”

	 ขอแสดงความยินดีแก่	 นางเรวดี	
รุ่งจตุรงค์	 เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหารดีเด่น	 จากที่
ประชุมสภาข้าราชการ	 พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปขมท.)	
ประจำาปี	 2556	 โดยมีหลักการทำางานที่
สำาคัญคือ	 “งานทุกช้ินต้องถูกต้องตามกฎ
ระเบียบและมคีณุภาพ”	หลกัการดำาเนนิชีวติ
คือ	“คิดดี	ทำาดี	มีแต่ให้”

	 ขอแสดงความยินดแีก	่ผศ.ดร.จริยา	
วิทยะศุภร	 ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี	 ในโอกาสได้รับประทานรางวัล	
“พยาบาลดีเด่น	 ประจำาปี	 2557”	 จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	
พระวรราชาทนิดัดามาต	ุประเภทผูส้นบัสนนุ
การปฏิบัติการพยาบาล	เขตภาคกลาง	โดย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	
23	มิถุนายน	2557	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ



	 ขอแสดงความยินดีแก่	 รศ.พญ.
ศศิ โสภิณ	 เกี ยร ติบู รณกุล 	 ภาควิชา
อายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโอกาส
ได้รับ	 รางวัล	 Best	 Abstract	 of	 the	
Year	Award	 2014:	 Academic	Center	
“HLA-B*35:05	and	CCHCR1	screening	
reduces	nevirapine	-associated	cuta-
neous	adverse	reactions	in	Thailand:	a	
prospective	multicenter	randomized	
controlled	trial”	จากการประชมุวชิาการ	
RCPT	2014

	 ศ.นพ.รัชตะ	 รัชตะนาวิน	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 แสดงความยินดีแก่บุคลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 จาก
งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	 ได้แก่	 ศ.นพ.
สุรเดช	 หงส์อิง	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 ได้รับ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล	 สาขาการวิจัย	 เรื่อง	
“การพฒันาการปลกูถา่ยเซลลต์น้กำาเนดิเมด็โลหติ
ในเด็ก”	(ตามภาพ	ที่	1	จากซ้าย)	รศ.นพ.อนันต์
นติย	์วสิทุธพินัธ	์ภาควชิากมุารศาสตร	์ไดร้บัรางวลั
มหาวทิยาลยัมหดิล	สาขาการแตง่ตำารา	เรือ่ง	“โรค
ลมชกัในเดก็”	(ตามภาพ	ที	่2	จากขวา)	และอ.พญ.
สรินิทร	ฉนัศริกิาญจน	ภาควชิาอายรุศาสตร	์ไดร้บั
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล	สาขาการบริการ	(ตาม
ภาพ	ที่	1	จากขวา)	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2557	
ณ	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 พญ.วนัด	ีชัน้ประเสรฐิภญิโญ	ได้
รบัรางวลัชนะเลศิ	จากผลงานวจิยัแพทย์
ประจำาบา้น	เรือ่ง	“Using	of	Ice	Cream	
for	 Diagnosis	 of	 Diabets	Mellitus	
and	Impaired	Glucose		Tolerance-
An	Alternative	to	the	Oral	Glucose	
Tolerance	Test	”

	 นพ.สิทธาคม	ผู้สันติ	พญ.ชมพูนุท	จุฑานันท์	
นพ.ไพฑูรย์	จองวิริยะวงศ์	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย
มหดิล	ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	Medicine		Tournament	
จากงานประชุมวิชาการประจำาปี	RCPT	2014




