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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เวลาไม่เคยรอใคร .. รู้สึกว่าเหมือนผ่านช่วงปีใหม่มาไม่นาน เผลอ
แป๊บเดียว .. ก็เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำาอะไรตามที่ต้องการ หรือท่านใดที่ลงมือทำาแล้ว
แต่ยังไม่ลุล่วงให้แล้วเสร็จ ก็เร่งมือกันเข้านะคะ ขอให้สำาเร็จตามที่ปรารถนาทุกท่านนะคะ
 ส่วน @Rama ฉบับนี้ ขอต้อนรับเทศกาลลอยกระทงไปกับคอลัมน์ Surrounding ที่มีประวัติการลอยกระทง
ภาคต่างๆ มาบอกเล่าเก้าสิบกันค่ะ ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนไปลอยกระทงที่ไหน ก็ติดตามอ่านกันได้ที่คอลัมน์นี้เลยค่ะ ..มาถึง
คอลัมน์ Beauty-Full มีคำาตอบเกี่ยวกับ “การร้อยไหม ว่าเป็น..ความสวยจริง..หรือเพียงกระแสนิยม” ท่านที่สนใจเชิญ
อ่านบทความนี้กันได้ค่ะ ..อีกหนึ่งความเชื่อใน Believe it or not? กลืนน้ำาลายผิดวิธี ทำาให้ฟันยื่นจริงหรือไม่? รวมถึงการ
เฝ้าระวังเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียในเด็ก “โรต้าไวรัส” และอันตรายหลังการกิน เมื่อเป็น “กรดไหลย้อน” รวมทั้ง
มาทำาความรู้จักกับ “คอลลาเจน” กันว่ากินแล้วมีประโยชน์อย่างไร?
 อีกหน่ึงบทความท่ีขอแนะนำาว่าไม่ควรพลาดนะคะ “นาฬิกา (กะ) ชีวิต” อ่านแล้วลองพิจารณาดูว่าเราดูแลตัว
เองเหมาะสมตามหลักของนาฬิกาแล้วหรือยัง? .. มาถึงบทความอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ .. “The Departure” ดูหนังแล้ว
ย้อนดูตัวเอง เมื่อชีวิตพลิกผันต้องมาทำางานกับศพ เชื่อว่าเราจะได้ข้อคิดดีๆ จากหนังเรื่องนี้ .. ต่อด้วยบทความในเชิงคิดบวก 
“ล้ม-ลุก” หากท่านหกล้มแล้วเลือกที่จะลุกหรือล้มต่อคะ? 
 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับน้ีมีงานวิจัยโรคชนิดใหม่ “โรคติดเช้ือฉวยโอกาส” จาก รศ.พญ.ศศิโสภิณ 
เกียรติบูรณกุล ให้ติดตามกันแบบเจาะลึกค่ะ .. ในคอลัมน์ Rama Today เราได้นำาภาพและเร่ืองราวในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบัน
การแพทย์แห่งใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อำาเภอบางพลี มาให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ  
 แฟนคอลัมน์ One Day Off ติดตามกันต่อกับ “เท่ียวท่องล่องเรือท่ัวกรุง ตอน 2” คอลัมน์ Giving and Sharing 
พบกบัประสบการณจ์ากผูป้ว่ย ทีใ่ช้เซลลต์น้กำาเนดิในการชว่ยชวีติ และปดิทา้ยฉบบักนัที ่การประกาศผลการแขง่ขนัคดัเลอืก
นักศึกษาแพทย์ ในโครงการ Rama Search 2012 ที่ถือว่าประสบความสำาเร็จและได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักเรียนมัธยมฯ 
ทั่วประเทศค่ะ .. เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว ไปเที่ยวกันก็อย่าลืมดูแลร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
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รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

รู ้จักโรคติดเชื ้อฉวยโอกาส

กับงานวิจัยที ่ประสบความสำาเร็จ

นาฬิกา (กะ) ชีวิต

[ The Departure ] 

ตกกระไดพลอยโจน  

รู ้ลึก รู ้ชัด กับคอลลาเจน
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 เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนนิทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ ์สถาบนัการแพทยแ์หง่ใหม ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี ณ 
ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ได้ริเร่ิมโครงการรามาธบิดีสู่คณะแพทยศาสตร์
ชั้นนำาในเอเชีย เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 
รอบ พุทธศักราช 2554 ถึง 2559 หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม และการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ โดยได้รับมอบที่ดินไปเมื่อวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีพื้นที่โดยประมาณ 291 ไร่ มีแผนการก่อสร้างระยะเวลา 48 เดือน และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำาเนิน
โครงการดังกล่าว 

 โครงการรามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำาในเอเชีย ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน 

 1. ส่วนบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยใน จำานวน 400 เตียง ลักษณะ
อาคารแยกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 
    1.1) ส่วนการให้บริการทางการแพทย์ท่ัวไป ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน จำานวน 400 เตียง
    1.2) ส่วน Premium Wing เน้นคลินิกตรวจสุขภาพและหอผู้ป่วยพิเศษ
    1.3) ส่วนของนักศึกษาและบุคลากร รองรับการเรียนการสอนและงานบริการการศึกษา
 
 2. พื้นที่สีเขียวส่วนกลาง ประกอบด้วย อนุสาวรีย์และลานพิธี ศูนย์รวมใจของชาวรามาธิบดีและประชาชนที่มา
โรงพยาบาล รวมทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมของชาวรามาธิบดีร่วมกับชุมชน

 3. สว่นการศกึษา ประกอบด้วย อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนท่ีใช้สอยหลักได้แก่ ห้องบรรยาย 300 ท่ีน่ัง ห้องบรรยาย
รวมและห้องเรียนกลุ่มย่อย Skill Lab และ CPR หน่วยบริการการศึกษา ห้องสมุด ห้องอาหารและพ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 
อาคารแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ท้ังยังมีพ้ืนท่ีสำาหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

 4. ส่วนท่ีพักอาศัย ประกอบด้วย หอพักบุคลากร หอพักแพทย์ หอพักพยาบาลและหอพักนักศึกษา จำานวน 4 หลัง 
ซ่ึงอำานวยความสะดวกในการพักผ่อนอย่างเหมาะสม โดยอาคารแต่ละหลังประกอบด้วยห้องพักประมาณ 160 ห้อง ต่อ 1 หลัง
 
 5. ส่วนสาธารณูปโภค ประกอบด้วย หอพักเจ้าหน้าที่และช่าง จำานวน 160 ห้องต่อหลัง

 6. พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
 
 โครงการรามาธบิดสีูค่ณะแพทยศาสตรช์ัน้นำาในเอเชยี เริม่ตน้ขึน้ไดด้ว้ยความรว่มแรงรว่มใจของชาวรามาธบิดทีัง้
มวล ที่จะรวมพลังกันมอบสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพของประชาชนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ ที่จะเป็นประทีปส่อง
ทางด้านสุขภาพของประเทศอย่างแท้จริง 

สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีวางศิลาฤกษ์

Rama
Today ดนัย อังควัฒนวิทย์

กิติยา สุวรรณสิทธิ์



 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำ ก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชาย
หญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง..” 
 ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายนเชื่อว่าหลายคนคงเตรียมตัวควงคู่คนรักและ
ครอบครัวไปร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทงที่ใดที่หนึ่งกันแล้ว วันลอยกระทง
จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 12 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติของไทยหรือ
ราวๆ เดือนพฤศจิกายนต้นหนาวตามปฏิทินสุริยคติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะ 
ก่อนที่จะไปลอยกระทงกันนั้น เรามาทำาความรู้จักเทศกาลลอยกระทงกันก่อน
ค่ะว่า เทศกาลลอยกระทงนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ทำาไมในแต่ละท้องถิ่นจึงมี
ความเชือ่และประเพณกีารลอยกระทงทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ทีเ่ปน็เทศกาลเดยีวกัน 

 ในภาคเหนือเรียกประเพณีลอยกระทงว่า “ประเพณียี่เป็ง” หมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนยี่
คือเดือนสอง ถ้านับตามปฏิทินล้านนาจะตรงกับเดือนสิบสองในปฏิทินจันทรคติไทย) ในเทศกาลยี่เป็งนี้
ธรรมเนยีมปฎบิตัขิองชาวลา้นนา นอกเหนอืจากการลอยกระทงในแมน่้ำา ชาวลา้นนานยิมไปปฏิบตัธิรรม ฟงั
เทศน์มหาชาติตามวัดวาอารามต่างๆ ช่วยกันประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน และถนนหนทางสายต่างๆ ด้วย
ช่อประทีป รวมทั้งชักโคมยี่เป็งรูปแบบต่างๆ ในภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “โคมแขวน โคมติ้ว และโคมผัด” 
โคมเหล่านี้จะถูกชักขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ทำาให้ท้องถนนสว่างไสวไปด้วยแสงไฟหลากสีสันตระกรานตา พอ
ตกกลางคนืจะมมีหรสพและการละเลน่มากมาย มกีารจดุดอกไมไ้ฟ แหโ่คมไฟพรอ้มกับมีการจดุประทปีหรอื
ผางปะติ๊บเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
 

 คอลัมน์ Surrounding รามา 360 องศา ได้สรรหาภาพสวยๆ บรรยากาศดีดีของประเพณีลอย
กระทงของแต่ละภูมิภาคมาฝากผู้อ่านทุกท่าน เผื่อทว่าท่านผู้อ่านอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการลอยกระทง
หรือศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่นๆ เราจึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมาโดยย่อไว้ที่นี่แล้วค่ะ  

 และที่เห็นจะเป็นเอกลักษณ์สำาคัญอันขาดมิได้ก็คือ การจุดประทีปโคมไฟลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า ชาว
ลา้นนาจะนยิมประดษิฐ ์“โคมลอย” หรอื “วา่วไฟ” ซึง่ทำาจากซกีไมไ้ผป่ระกอบกบัเปน็โครงคลา้ยบอลลนูและห่อโครง
นั้นด้วยกระดาษว่าวสีขาวบาง ครั้นจุดไฟบริเวณเชื้อไฟข้างใต้ที่เรียกว่า ขี้ไต้ ความร้อนจากไฟจะทำาให้แรงดันอากาศ
ลอยตัวสูงขึ้น เป็นตัวส่งทำาให้โคมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า 

   >> เมื่อสิ้นเสียงสวดมนต์อันอื้ออึงโคม
นับพันจะถูกปล่อยพร้อมกันขึ้นสู่ท้องฟ้า 
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานจิต
ให้เรื่องราวร้ายๆ ลอยหายไปพร้อมกับ
โคม บ้างก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกตุ
แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตามประเพณทีีส่บืตอ่กนัมาหลายร้อยปใีน

แผ่นดินล้านนา

ภาคเหนือ
ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

>> ประเพณียี่เป็ง วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่ 

>> วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่ 

  เปิดตำานาน
           “ลอยกระทงสี่ภาค” 

Surrounding
เรื่องโดย ปริศนา
ขอบคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอบคุณภาพวัดพันเตา จากคุณประทีป ดวงแก้ว
ขอบคุณภาพเรือไฟ จากคุณอดุล ตัณฑโกศัย



 สุโขทัยนับเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำาเนิดของประเพณีลอยกระทง ตามตำานานกล่าวไว้ว่า เดิมในวัน
เพ็ญเดือน 12 เป็นนักขัตฤกษ์ชักโคมลอย ซึ่งในสมัยโบราณเรียกว่า “พระราชพิธีจองเปรียง” ชายหญิงต่างตกแต่ง
โคมชัก โคมแขวน โคมลอยทั่วทั้งพระนคร และจัดงานมหรสพกันอย่างคร้ืนเครง บรรดาขุนนางข้าเฝ้าฝ่ายชายนั้น
จะประดิษฐ์โคมประทีปวาดเขียนลวดลายวิจิตรตระการตา ประกวดประชันกันโดยการชักโคมแขวนตามแนวโคมชัย
เสา เป็นระเบียบเรียงรายบริเวณหน้าพระที่นั่งชลพิมาน เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระราชอุทิศสักการะ
พระมหาเกศธาตุจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ ฝ่ายพระสนมกำานันก็ทำาโคมลอยร้อยด้วยบุปผชาติเป็นรูปต่างๆ ประกวดกัน 
ถวายใหท้รงอทุศิเป็นพทุธบูชา ครัน้ถึงเวลาพลบค่ำา สมเด็จพระรว่งเจา้ เสด็จลงพระทีน่ัง่ชลพมิานพรอ้มด้วยอคัรชายา 
พระบรมวงศ์และพระสนมกำานัน พราหมณ์ก็ถวายเสียงสังข์อันเป็นมงคล เป็นสัญญาณให้ทำาการชักสายโคมชัย โคม
ประเทยีบบริวารขึน้โดยพรอ้มกนั นางนพมาศพระสนมเอกไดป้ระดษิฐโ์คมลอยรปูดอกกระมทุ (ดอกบวั) เพือ่ถวายให้
พระรว่งเจา้ ทรงทอดพระเนตรอทุศิบชูาพระพทุธบาท สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพอพระราชหฤทยัมาก พลางตรัสชมวา่ 
โคมลอยอย่างนี้งามประหลาด ยังหาเคยมีไม่ จึงรับสั่งให้ทำาโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาท
นัมมทานทีจากกาลนั้นเป็นต้นไป ดังจารึกไว้ในหนังสือตำารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ความว่า 

 “ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำาดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลกำาหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 
ให้ทำาโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน” 

 จากขอ้ความดงักลา่วจงึสนันฐิานวา่ นางนพมาศเปน็ผูป้ระดิษฐก์ระทงดอกบวัข้ึนเปน็คนแรกในสมยัสโุขทยั 
นับเป็นตำานานแห่งการเริ่มต้นของประเพณีลอยกระทงตราบจนปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันการจัดงานเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง เรียกว่า “ประเพณีลอย
กระทง เผาเทยีนเลน่ไฟ” มีการจัดงานยิง่ใหญ่ตระการตา มีการแสดงแสง สี เสียงท่ียงัคงกล่ินอายของ “พระราชพธิจีอง
เปรียง” ไว้ให้ลูกหลานได้หวนคิดถึง โดยจำาลองบรรยากาศงานให้คล้ายคลึงกับเทศกาลลอยกระทงในสมัยกรุงสุโขทัย 
รวมทั้งการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง โคมชักโคมแขวน การจัดแสดงขบวนเรือในตำานานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และยังมี
การอนุรักษ์ธำารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อาทิ การจำาลองวิถีชีวิตสมัยสุโขทัย การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ 
ตลาดโบราณ การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟของชาวสุโขทัยนี้ นับว่าเป็นเอกลักษณ์
ของทอ้งถิน่ทีห่าชมทีไ่หนมิได ้โดยเฉพาะความงดงามของสถานทีจ่ดังานซึง่ถกูเนรมิตขึน้บรเิวณอทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยั ตำาบลเมอืงเกา่ อำาเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั บรรยากาศของเมอืงโบราณนีอ้บอวลไปดว้ยความรูส้กึอบอุน่สะทอ้น
ให้เห็นความเป็นไทยอย่างแท้จริง

ภาคกลาง
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ”

เมืองสุโขทัยตานานแห่งเทศกาลลอยกระทง



 ประเพณลีอยกระทงทางภาคตะวนัตกอนัเลือ่งชือ่คอืตำานานกระทงสาย
ไหลประทปี 1,000 ดวง ของจงัหวดัตาก เปน็งานประเพณทีีน่ำาหลกัคำาสอนของ
พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอม
รวมกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็น
เวลายาวนานหลายช่ัวอายุคน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 
ดวง จะแตกต่างจากงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นก็ตรงที่วัสดุที่นำา
มาใช้ประดิษฐ์กระทงทำามาจาก “กะลามะพร้าว” เนื่องจากชาวเมืองตากได้
มีการนำาเอามะพร้าวมาแปรรูปทำาเป็น “เมี่ยง” ซึ่งเป็นอาหารว่างที่ชาวเมือง
ตากรับประทานเป็นประจำาหลังอาหาร ซึ่งจะขูดเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวมาทำา
เม่ียง ส่วนกะลามะพร้าวจะถูกทิ้งไว้เป็นจำานวนมาก ครั้นถึงวันเพ็ญเดือนสิบ
สอง ชาวบ้านจึงได้นำากะลาด้านที่ไม่มีรูมาทำาเป็นกระทง โดยเอากะลามาขัดถู
จนสะอาด ตกแต่งลวดลายสวยงาม ภายในกะลาใส่ด้ายดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกา 
แล้วหล่อเทียนขี้ผึ้ง ซึ่งนำามาจากเทียนจำาพรรษาเหลือใช้ที่พระสงฆ์ใช้จุดตลอด
สามเดือนในช่วงเข้าพรรษา หลังจากออกพรรษาชาวบ้านจะนำาเทียนขี้ผึ้งเหล่า
นัน้มาหลอ่ใสใ่นกะลา ซึง่ถอืวา่เป็นของศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นสริมิงคลแก่ผูน้ำาไปลอย 

 ครัน้ถงึวนัเพญ็เดอืนสบิสอง กระทงกะลานบัพนัจะถกูปลอ่ยลอยลงสูแ่ม่น้ำาปิง ทีมี่สนัทรายใตน้้ำา ทำาใหเ้กดิเปน็รอ่ง
น้ำาขึน้ เม่ือนำากระทงกะลาลงลอย กระทงจะไหลไปตามรอ่งน้ำาดงักลา่ว หากลอยตดิตอ่กันนบัพนัหรอืจำานวนมากๆ จะทำาให้
ดูเป็นสายอย่างต่อเนื่องจนสุดตา แสงไฟในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเป็นทิวแถวตามแนวคุ้งน้ำา จึงเป็นที่มาของประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง นั่นเอง 

 ประเพณลีอยกระทงในจงัหวดัสมทุรสงคราม
นับว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร แตกต่างจากที่
อื่นก็ตรงที่วัสดุที่นำามาใช้ประดิษฐ์กระทง ซึ่งนิยมทำา
จาก “กาบกล้วย” อันเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
ประดับตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้และดอกดาวเรือง 
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่แฝงนัยสำาคัญของความ
ประหยัดเรียบง่าย กระทงสายกาบกล้วย นิยมจุดธูป

เพียง 1 ดอก ชบุกบัน้ำามนัยาง ธปูจะค่อยๆ 
เผาไหม้อย่างช้าๆ ให้ความสว่างไสวอย่าง
สวยงามตลอดลำาน้ำาแม่กลองของจังหวัด
สมุทรสงคราม

 
 เทศกาลลอยกระทงในกรุงเทพมหานครของทุก
ปแีทบจะทกุพืน้ทีท่ีจ่ดังาน แมจ้ะมผีูค้นเนอืงแนน่จนทอ้ง
ถนนกลายเป็นถนนคนเดินไปโดยปริยาย แต่ก็มิได้ทำาให้
ผู้คนย่อท้อที่จะเดินทางออกมาลอยกระทงได้เลย หาก
ลองนั่งเรือลัดเลาะไปตามแม่น้ำาเจ้าพระยา จะเห็นได้ว่า
ทุกท่าเรือคราคร่ำาไปด้วยฝูงชนถือกระทงน้อยใหญ่ต้ังใจ
อธิฐานขอขมาพระแม่คงคา ที่นำาน้ำามาใช้ดื่มใช้กิน รวม
ทัง้ทิง้สิง่ปฏกิลูตา่งๆ ลงในแมน่้ำา บางความเช่ืออาจตดัเลบ็ 
ตัดผม ตัดเศษผ้าที่ใช้แล้วทิ้งลงไปกับกระทงให้ลอยไปกับ
แมน่้ำาเพือ่สะเดาะเคราะหเ์พราะเชือ่วา่เปน็การตดัเคราะห์
ตัดโศกให้หลุดลอยไปกับกระทง นอกจากนี้ในปัจจุบันยัง
มีการนำาสตางค์ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตร ใส่ลงไป
ในกระทง เพราะเชื่อว่าการท่ีทำาเช่นนี้ จะนำามาซ่ึงความ
มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี 
 กรุงเทพมหานครมีการจัดงานวันลอยกระทงขึ้น
ในทกุป ีทัง้บรเิวณสถานทีส่ำาคญัตา่งๆ และตลอดแนวนา่น
น้ำาเจา้พระยาทัง้สาย มกีารจดัแสดงแสง ส ีเสยีง ขบวนเรือ
ประดับไฟฟ้า การจุดพลุตระการตาและประดับประดา
ตกแต่งไฟส่องสว่างริมสองฝั่งเจ้าพระยา 

 

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร 

มหกรรมแห่งสายนา เทศกาลลอยกระทง

ภาคกลาง
สมุทรสงคราม 

ลอยกระทงสายกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ภาคตะวันตก
จังหวัดตาก 

กระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง



 
 ประเพณีกระทงของภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากภาคกลางมากนัก มีการจัดงานรื่นเริง และตกแต่ง
ประดับประดาโคมไฟเป็นรูปต่างๆ ตามเมืองใหญ่ เช่น อำาเภอหาดใหญ่ หากแต่มีความเชื่อบางประการเกี่ยวกับ
การลอยกระทงที่เรียกกันว่า “ลอยเคราะห์” เป็นการลอยกระทงรูปแบบหนึ่ง โดยการนำาหยวกกล้วยมาทำาเป็น

 ถึงแม้เทศกาลลอยกระทงจะจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ แต่วัฒนธรรม
ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นก็รังสรรค์ให้มนุษย์คิดประดิษฐ์กระทงออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เป็นต้นว่าท้องถิ่นใดมีวัสดุทางธรรมชาติแบบไหนมากก็สามารถนำ มาประยุกต์ประดิษฐ์
กระทงให้เกิดความแตกต่างจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำ ของท้องถิ่น ผสมผสานกับความ
เชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละภูมิภาค ยิ่งสร้างสีสันให้กับเทศกาลลอยกระทง และยัง
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย  

 ภาคอสีานเรยีกประเพณลีอยกระทงวา่ ประเพณสีบิสองเพง็ หมายถงึวนัเพญ็เดอืนสบิสอง ซึง่จะมเีอกลกัษณ์
แตกต่างกันออกไปในแต่ละจังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ดใช้ชื่องานประเพณีว่า “สมมาน้ำาคืนเพ็ง เส็งประทีป” ตาม
ภาษาถิ่นมีความหมายถึงการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในจังหวัดสกลนครอดีตจะมีการลอย
กระทงจากกาบกลว้ยขนาดใหญ ่ลกัษณะคลา้ยกบัการทำาปราสาทผึง้โบราณ เรยีกงานนีว้า่ “เทศกาลลอยพระประทปี
พระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล”
 ในอดตีการประดษิฐก์ระธงของชาวอสีานนยิมนำาหยวกกลว้ยมาทำาเปน็กระทงขนาดใหญ ่โดยนำาหยวกกล้วย
ทั้งต้นมาต่อกันโดยใช้ไม้เสียบยาวหลายวาตกแต่งกระทงเป็นรูปเรือหงส์หรือพระยานาค แล้วพากันเอาเชือกมาลาก 

 ภาคใต้
ลอยเคราะห์ สะเดาะโรคภัย

ภาคตะวันออก

       เฉียงเหนือ
 ประเพณีสิบสองเพ็ง

>> เรือไฟ

กระทงไปปล่อยกลางน้ำาลอยร่วมกันทั้งหมู่บ้าน ใน
ปัจจุบันประเพณีการลอยกระทงของแต่ละจังหวัด
ทางภาคอีสานมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป บาง
พื้นที่มีการตกแต่งเรือไฟขนาดใหญ่เป็นรูปต่างๆ
งดงามตระการตา เรียกว่า “เรือไฟ” ร่วมกับการ
ลอยกระทง อย่างในจังหวัดอุบลราชธานี

แพ บรรจุเครื่องอาหารแล้วลอยไปตามลำาน้ำา ตามความ
เชื่อการเคราะห์ลักษณะนี้ ไม่ได้กำาหนดว่าจะต้องลอย
ในเดือนสิบเอ็ดหรือสิบสองแต่อย่างใด แต่จะลอยก็ต่อ
เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หายเจ็บ
หายไข้ การตกแต่งเรือหรือแพลอยเคราะห์ จะมีการแทง
หยวก เป็นลวดลายสวยงามประดบัดว้ยธงทิว ภายในบรรจุ
ดอกไม้ ธูปเทียน เงิน และเสบียงต่างๆ ตามความเชื่อของ
คนในท้องถิ่น



ร้อยไหม!!
“สวยจริง” 
หรือ “กระแสนิยม”

::: ไหมละลายนั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ มักใช้ในการ
เย็บอวัยวะภายในต่างๆ ส่วนไหมไม่ละลายนั้น ผลิตมาจากไนลอน  ไม่สามารถสลาย
เองไดต้ามธรรมชาต ิจงึตอ้งใชว้ธิตีดัไหมควบคูไ่ปดว้ย สว่นใหญน่ยิมใชใ้นการเยบ็แผล
บริเวณผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ :::

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

 หากจะกล่าวถึงกระแสท่ีกำาลังได้ รับความนิยมและสร้าง
ความฮือฮาในกลุ่มผู้รักสวยรักงามจำานวนมากในขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น 
“ค่านิยมในการมีใบหน้าเรียวเล็กและแลดูกระชับด้วยวิธีการร้อยไหม” 
นัน่เอง หลากหลายคำาโฆษณาและคำาบอกเลา่ของผลลพัทจ์ากการรอ้ยไหม 
ว่าสามารถช่วยทำาให้ใบหน้าดูเรียวเล็ก กระชับเต่งตึง อีกทั้งยังช่วยสร้าง
คอลลาเจนภายใต้ผิวหนัง ผนวกกับขั้นตอนการทำาที่สะดวก รวดเร็ว และ
ระยะเวลาการพักรักษาตัวที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดดึงหน้า ส่งผล
ให้หลายคนเลือกใช้วิธีนี้ โดยขาดการคำานึงถึงผลในระยะยาว 
 วิธีการร้อยไหมเพื่อความสวยงามนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศ
รัสเซีย ซ่ึงต่อมาได้แพร่หลายและได้รับความนิยมสูงสุดในแถบทวีป
เอเชีย  โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีและประเทศไทยตามลำาดับ แม้ว่า

ในเม่ือไหมนัน้เปน็วัสดุทีมี่ความปลอดภัยกย่็อมปลอดภัยตอ่การรอ้ยลงบนใบหนา้
เพื่อช่วยกระชับผิวหน้า ให้เต่งตึง ?
ไหมละลายนั้น นับว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ว่ามีความ
ปลอดภัยในแง่ของการใช้เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการเย็บแผลและสามารถละลายสลายไปได้เองตามธรรมชาติ แต่ไม่
ได้มีการอนุญาตให้ใช้เป็นวัสดุเพื่อการดึงหน้าหรือทำาให้หน้าเรียวเล็ก

การรอ้ยไหมบนใบหนา้นัน้สามารถยกกระชบัผวิทีห่ยอ่นคลอ้ยไปตามวยัและทำ ให้
หน้าดูเต่งตึงขึ้นได้จริงหรือไม่?
เมื่อเราร้อยไหมละลายลงบนใบหน้า ก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกาย เนื่องจากไหมละลายถือเป็น
สิ่งแปลกปลอม และเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงทำาให้เกิดอาการบวมในบริเวณนั้นๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือรู้สึกว่า
ผิวหน้าเต่งตึงขึ้นบริเวณที่ร้อยไหมละลายนั่นเอง

เชื่อว่าหากร้อยไหมแล้วจะสามารถทำ ให้ผิวหน้าเต่งตึงได้เป็น 10 ปี ?
อันที่จริงแล้วยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์หรือการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในระยะยาวใดๆ ที่ออกมายอมรับว่า
วธิกีารรอ้ยไหมละลายลงบนใบหนา้นัน้ สามารถชว่ยลดอาการหยอ่นคลอ่ยของผวิอนัเนือ่งมาจากอายทุีม่ากขึน้ 
รวมถึงไม่มีการศึกษาของผลลัพท์ในระยะยาวที่เกิดจากการร้อยไหม

นอกจากช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึงแล้ว การร้อยไหมยังสามารถช่วยให้จมูกโด่ง 
หน้าเรียวเล็ก และดวงตาดูกลมโตขึ้นได้ ?
ไหมที่สถาบันเสริมความงามหลายแห่งมักใช้ในการร้อยลงบนในหน้า คือ ไหมละลายชนิด Floating หรือ
เรียกกันว่า ไหมลอย และด้วยลักษณะเฉพาะตัวของไหมชนิดนี้ที่จะลอยอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือตามบริเวณต่างๆ 
เช่น จมูก กราม หรือหางตา ดังนั้นจึงทำาให้คาดการณ์ได้ยากถึงประสิทธิภาพของไหม ในการที่จะทำาให้หน้าตึง
จมูกโด่ง รูปหน้าเรียวเล็ก รวมถึงดวงตาที่กลมโตขึ้น จะกล่าวก็คือ เมื่อไหมนั้นลอยอยู่เฉยๆ ภายใต้ผิวหนัง ก็
คงจะไม่สามารถช่วยให้เรามีจมูกโด่ง หน้าเรียว หรือช่วยทำาให้ตากลมโตขึ้นได้นั่นเอง

จะได้รับความนิยม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการร้อยไหม ก็ยังคงเป็นคำาถามคาใจหลายๆ คน ซึ่งฉบับนี้ @Rama ได้รับเกียรติจาก 
อาจารยน์ายแพทยส์รุเวช น้ำาหอม แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญด้านศลัยศาสตร์ตกแต่ง ทีจ่ะมาตอบทกุขอ้สงสัยเพ่ือไขความกระจา่ง
ว่าด้วยการร้อยไหมบนใบหน้านั่นเอง

ไหมละลายที่ใช้นั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ?
ในวงการการแพทยน์ัน้ ศลัยแพทยส์ว่นใหญน่ยิมใชไ้หมละลายในการเยบ็แผลต่างๆ ไมว่า่จะเปน็แผลผา่ตดัตาม
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ และปอด เป็นต้น ดังนั้น หากจะมองในแง่ของวัสดุ ก็นับว่าไหม
ละลายนั้นเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยสูง 

 “แนน่อนวา่ไหมละลายนัน้เปน็วสัดทุีม่คีวามปลอดภยัตอ่รา่งกาย แตใ่นแงข่องการทำาหัตถการแล้ว ผูบ้ริโภคนัน้
ควรที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงใช้วิจารณญานในการตัดสินใจ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่จะนำามายืนยันถึงผลลัพท์ของการรักษา หรือหัตถการของแพทย์รวมทั้งยังไม่มีผล
การศึกษาหรือผลการวิจัยในระยะยาวของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร้อยไหมลงบนใบหน้านั่นเอง”

Beauty
Full อาจารย์นายแพทย์สุรเวช น้ำาหอม 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ทำ�ไมต้องกลืนให้ถูกวิธี
 ถ้ากลืนผิดวิธี ลิ้นจะมาสัมผัสบริเวณฟันหน้าทุกครั้งที่กลืน และออกแรงดันฟันหน้าให้ยื่นออกไปเรื่อยๆ หรือฟันห่างออก
เรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันจะกลืนมากกว่า 1,000 ครั้ง และแต่ละครั้งก็มีแรงกระทำา เมื่อดันฟันบ่อยๆ ก็ทำาให้ฟันยื่นเหยินได้

ทำ�ไมบ�งคนถึงมีก�รกลืนที่ผิดวิธี
 การกลืนของทารกที่เกิดมา ตามธรรมชาติแล้วมักจะเป็นการกลืนที่ถูกวิธี โดยลิ้นแตะกลางเพดาน แต่ต่อมาในเด็กบางคน
ที่ติดนมขวดไปจนโต ก็มักจะนำาลิ้นไปสัมผัสบริเวณฟันหน้าเพื่อบีบให้น้ำานมไหลออก ซึ่งจะทำาให้ติดนิสัยวางตำาแหน่งของลิ้นผิดไป 
หรือในเด็กที่ชอบดูดนิ้ว ก็จะมีตำาแหน่งลิ้นในการกลืนที่ผิดไป 

ก�รแก ้ไข 
 ฝึกการกลืนที่ถูกวิธีด้วยตนเองก่อน โดย
พยายามนำาลิ้นไปสัมผัสบริเวณกลางเพดาน
ทุกครั้งที่กลืน โดยเริ่มฝึกวันละ 50 ครั้ง แล้ว
เพิ่มไปเรื่อยๆ จนสามารถกลืนได้ถูกวิธี แล้ว
ฟันของคุณก็จะไม่เหยินหรือห่างขึ้นอีกต่อไป

กลืนน้ำ�ล�ยผิดวิธี
ทำ�ให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ??

 ดงันัน้ ตำาแหนง่ของลิน้จงึมีผลตอ่การกลนื ทำาใหเ้กิดการกลนืทีป่กติ
หรือไม่ปกติขึ้นได้
 การกลืนน้ำาลายที่ปกตินั้น ลิ้นจะแตะบริเวณกลางเพดานด้านใน
หลังฟันหน้าประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วกลืนน้ำาลายลงไปในลำาคอ โดยใช้
กล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นหลัก 
 การกลืนน้ำาลายที่ผิดปกตินั้น ลิ้นจะยื่นมาแตะบริเวณฟันหน้าบน 
หรือฟันหน้าล่าง โดยไม่สัมผัสบริเวณเพดานเลย กล้ามเนื้อที่ใช้ส่วนใหญ่
จะเป็นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปาก โดยที่ริมฝีปากต้องปิดสนิท เพื่อช่วยปิดกั้น
ให้การกลืนสิ่งต่างๆ ลงสู่บริเวณคอได้

การกลืนท่ีผิดวิธี ล้ินท่ีสัมผัสฟันหน้าทุกคร้ัง
ท่ีกลืนส่งผลให้ฟันย่ืนได้

จริง  !  ก�รกลืนนั้น อวัยวะที่สำ�คัญที่สุดคือ “ลิ้น” 

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์
ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 โรตา้ ไวรสั มกัพบไดใ้นเดก็เลก็ ซึง่เมือ่เดก็รบัเชือ้ไวรัสชนดินีเ้ขา้ไป จะทำาให้
เกดิโรคทอ้งเสยีโรตา้ โดยเมือ่เดก็ไดร้บัเชือ้ไวรสัชนดินีเ้ข้าไปในทางเดินอาหาร เชือ้จะ
ทำาให้เยื่อบุลำาไส้เล็กบาดเจ็บ ทำาให้เซลล์เยื่อบุลำาไส้เล็กสร้างน้ำาย่อยได้น้อยลง ทำาให้
การยอ่ยนมและอาหารลดลงการดดูซมึน้ำาลดลง ขณะเดยีวกนัลำาไสเ้ลก็มกีารหลัง่เกนิ
รว่มดว้ย ทำาใหเ้กดิทอ้งเสยี เมือ่เซลลเ์ยือ่บลุำาไสส้รา้งเสริมขึน้มาซ่อมแซมซ่ึงมกัจะเกดิ
ขึ้นใน 3-5 วัน อาการท้องเสียก็จะหายไป

ไวรัสโรต้าในเด็ก
 

 ขึ้นชื่อว่า ‘ไวรัส’..ย่อมมีอันตรายร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นกับ
ร่างกาย..ซึ่งไม่มากก็น้อย ย่อมต้องได้รับการรักษา
 เฉกเช่นเดียวกันกับไวรัสที่ชื่อ ‘โรต้า’ (Rota Virus) 

 

อาการทางคลินิก
            ผู้ป่วยมีไข้ อาเจียนมากในวันแรก ตาม
ด้วยท้องเสีย ถ่ายเหลวปนน้ำา อุจจาระมักมีกลิ่น
เหม็นเปร้ียว อาการอาเจียนและท้องเสียทำาให้เด็ก

เกิดภาวะขาดน้ำา อาการที่แสดงถึงภาวะขาดน้ำา 
ได้แก่ ปากแห้ง ร้องไห้ไม่มีน้ำาตา กระหายน้ำา
มาก ตาโหล กระหม่อมบุ๋ม หากขาดน้ำารุนแรง
มากขึน้ กจ็ะทำาใหเ้ด็กซึม ปสัสาวะนอ้ย หาก
ยังไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายจน
อาจช็อกได้ อาการท้องเสียมักจะเป็นอยู่
ประมาณ 3-7 วัน 

การรักษา
 การรักษาที่สำาคัญที่สุดคือ การแก้ไขภาวะ
ขาดน้ำา โดยการให้ผงเกลือแร่ โอ.อาร์.เอส. และ
การให้อาหารท่ีเหมาะสม โดยให้คร้ังละน้อยๆ แต่
ให้บ่อยๆ เพื่อให้ลำาไส้สามารถย่อยและดูดซึมได้ทัน 
ไม่จำาเป็นต้องงดนมหรืองดอาหาร การให้นมที่ไม่มี
น้ ำาตาลแลคโทสอาจช่วยได้ในทารก โดยเฉพาะ  

                        อย่างยิ่งรายที่อาการรุนแรงหรือเด็กขาดอาหารอยู่ก่อน ในเด็กที่อายุเกิน 6 เดือน  
 ควรให้อาหารอ่อนย่อยง่ายร่วมด้วย เช่น โจ๊กไก่ หรือโจ๊กหมู เป็นต้น 
 สว่นการกนิยาปฏชิวีนะนัน้ไมม่ปีระโยชนเ์พราะไม่สามารถกำาจดัเชือ้ไวรสัได ้ สว่น

ยาลดอาการท้องเสียนั้นไม่มีความจำาเป็น และบางชนิดอาจมีอันตรายต่อเด็กเล็ก 
หากใช้ควรเลือกยาชนิดท่ีไม่มีผลข้างเคียงหรือมีน้อยมาก ทั้งนี้จุลินทรีย์สุขภาพหรือ

โปรไบโอตกิสม์เีพยีงบางสายพนัธุท์ีม่ผีลการศกึษาวา่ชว่ยให้อาการทอ้งเสยีหายเรว็ข้ึนได้บา้ง

กลุ่มเสี่ยงสำาคัญ
 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กอายุต่ำากว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ เป็น
ช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุด  เด็กที่อยู่รวมกันในสถานเลี้ยงเด็กและเด็กที่ใกล้ชิดกับเด็กที่ท้องเสียจากเชื้อ
นี้ ส่วนผู้ใหญ่มักจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโรต้าแล้วจึงไม่น่ากังวล

วิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
 เนื่องจากเชื้อติดต่อจากคนสู่คน โดยการรับประทานเชื้อเข้าไป การป้องกันอาจจะทำาได้โดย
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ ่ควรหมัน่ลา้งมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนเตรยีม
หรือก่อนรับประทานอาหารหรือนม หรือหลังจากเข้าห้องน้ำา หลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ที่มีอาการท้องเสีย 
อีกวิธีหนึ่งในการป้องกัน คือ การรับวัคซีนโรต้า 

ข้อมูลวัคซีนโรต้า
 เป็นวัคซีนชนิดหยอด ในขณะนี้มี 2 ชนิดในประเทศไทย เริ่มหยอดครั้งแรกอายุไม่ต่ำากว่า 6 
สัปดาห์ ครั้งต่อไปให้ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หยอดทั้งหมด 2 หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ
ชนิดวัคซีน ดังนี้
 ชนิดแรก หยอดทั้งสิ้น 2 ครั้ง  ครั้งสุดท้ายควรให้เสร็จก่อนอายุ 6 เดือน  
 ชนิดที่สอง หยอดทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายควรให้เสร็จก่อนอายุ 8 เดือน

ประสิทธิภาพของวัคซีน
 วัคซีนลดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจาก
เชื้อโรต้าไวรัสได้ 80-90% ลดการรับผู้ป่วยไว้ใน
โรงพยาบาลเนือ่งจากทอ้งเสยีไดป้ระมาณ 80-95% 
โดยรวมป้องกันท้องเสียจากเชื้อโรต้าได้ถึง 70%

ผลข้างเคียงของวัคซีน
 วัคซีนมีความปลอดภัยสูง มีอาการข้าง
เคียงได้บ้าง เช่น ไข้ ถ่ายเหลว อาเจียน ซึ่งไม่รุนแรง 
มีรายงานการเกิดภาวะลำาไส้กลืนกันหลังรับวัคซีน
ได้บ้างหลังรับวัคซีนยังมีโอกาสเกิดโรคได้อยู่บ้าง 
แต่เม่ือติดเช้ือไวรัสโรต้าและเกิดโรคอุจจาระร่วง 
อาการมักจะไม่รุนแรง
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หัวหน้าหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 อาการสำ คญัของโรคกรดไหลยอ้น ไดแ้ก ่ความ
รู้สึกแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ขึ้นมาท่ีหน้าอกและคอ อาการนี้จะ
เปน็มากหลงัรบัประทานอาหารมือ้หนกั การโนม้ตวัไปขา้งหนา้ 
การยกของหนัก และการนอนหงาย อาการสำาคัญอีกประการ 

ไดแ้ก ่การมน้ีำารสเปรีย้ว
หรือรสขมไหลย้อนขึ้น
มาในปาก อาการเหล่า
นีพ้บไดบ้อ่ยในคนตะวนั
ตก แต่ในคนไทยส่วน
ใหญ่อาการแสบร้อนที่
บริ เวณหน้าอกพบได้
ไม่บ่อย และไม่รุนแรง
เท่าชาวตะวันตก ผู้ป่วย
มักมีอาการเรอ และมี
น้ำาเปรี้ยวขึ้นมาในปาก    

ในผู้ปว่ยทีม่กีารขยอ้นน้ำาและอาหารขึน้มาขัน้รุนแรง อาจทำาให้
เกิดการสำาลัก เข้าไปในปอดจนเกิดปอดอักเสบได้
 ผู้ป่วยจำานวนมากอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยได้ เช่น 
ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียนหลังรับประทานอาหาร เจ็บ
หนา้อก จุกคล้ายมอีะไรติดหรือขวางอยูบ่ริเวณคอ ตอ้งพยายาม
กระแอมออกบ่อยๆ อาการหืดหอบ ไอแห้งๆ เสียงแหบ เจ็บคอ 
อาการเหล่านี้เกิดจากกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียง
ทำาให้เกิดกล่องเสียงอักเสบเรื้อรัง

 โรคกรดไหลย้อนมีอาการแตกต่างจากโรค
กระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารมักมาพบ
แพทยด์ว้ยอาการปวดแนน่ทอ้ง แสบทอ้งบรเิวณใตล้ิน้ปี ่ทอ้งอดื 
ผู้ปว่ยบางรายอาจมถีา่ยอจุจาระดำา หรืออาเจียนเปน็เลอืดได ้ผู้
ปว่ยโรคกระเพาะอาหารมกัไมม่อีาการแสบรอ้นหนา้อกขึน้มาถงึ
คอเหมือนผู้ป่วย โรคกรดไหลย้อน ผู้ป่วยบางรายอาจมีเรอบ่อย 

กรดไหลย้อน...
อันตรายหลังการกิน
 โรคกรดไหลยอ้นเป็นภาวะท่ีน้ำายอ่ยจากกระเพาะอาหาร
ไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำาให้เกิดอาการที่มีผลกระ
ทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หรือก่อให้เกิดพยาธิสภาพของ
หลอดอาหารขึ้น

และมีน้ำาขย้อนขึ้นมาได้บ้างหลังทานอาหารอิ่มใหม่ๆ ทำาให้เกิด
ความลำาบากในการวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยบางราย

 โรคกรดไหลย้อนพบได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงผู้สูงอายุ 
อาการทีค่วรนกึถงึโรคกรดไหลยอ้นในผูป่้วยเดก็ ไดแ้ก่ อาเจยีน
บ่อยหลังการดูดนม โลหิตจาง น้ำาหนักและการเจริญเติบโตไม่
สมวัย ไอเรื้อรัง หืดหอบในเวลากลางคืน ปอดอักเสบเรื้อรัง ใน
เด็กบางรายอาจมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับ 

 ในคนไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงจนเกิด
เป็นอันตรายท่ีร้ายแรงต่อผู้ป่วย มีผู้ป่วยส่วนน้อยท่ีเป็นโรคกรด
ไหลย้อนเร้ือรังและรุนแรง จนอาจทำาให้เกิดแผลและตีบท่ีปลาย
หลอดอาหาร และมีการเปล่ียนแปลงของเซลล์เย่ือบุหลอดอาหาร 
ถ้าการเปล่ียนแปลงของเซลล์เย่ือบุหลอดอาหารเป็นข้ันรุนแรง 
อาจกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในท่ีสุด แต่ในคนไทยยังพบ
มะเร็งหลอดอาหารท่ีเกิดจากกรดไหลย้อนได้น้อย

 พฤติกรรมการกินและการดำาเนินชีวิตก็มีผล ทำาให้เกิด
โรคนีไ้ด ้เช่น การดืม่น้ำาชา กาแฟ น้ำาอัดลม น้ำาผลไม้ หรอือาหาร
ที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต สุรา รวม
ทั้งการสูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อเย็น
ปรมิาณมาก และไมค่วรนอนทนัทหีลงัรบัประทานอาหารอยา่ง
น้อย 3 ชั่วโมง ควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง 
ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงความเครียด ไม่
ใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไป ระวังน้ำาหนักตัวไม่
ให้มากหรืออ้วนเกินไป

 ผู้ป่วยที่มีอาการสำาคัญชัดเจนสามารถให้การรักษา
เบื้องต้นได้เลย ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการสำาคัญชัดเจน มีอาการ
อื่นร่วม หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น 
อาจจำาเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม เช่น การส่อง
กล้องทางเดินอาหาร การเอ็กซเรย์กลืนสารทึบแสง การตรวจ

ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจพิเศษสำาหรับโรคกรดไหล
ยอ้นโดยเฉพาะ ไดแ้ก ่การตรวจการบบีตวัของหลอดอาหารและ
การตรวจวดัความเปน็กรดดา่งในหลอดอาหาร ซ่ึงให้ผลจำาเพาะ
ในการวินิจฉัยโรคที่สุด

 ถ้าปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น จำาเป็นต้อง
รับประทานยาร่วมด้วย ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้ 
เช่น ยาเคลือบและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ยากลุ่มนี้จะ
ช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและใชไ้ดผ้ลดใีนผูป้ว่ย
ที่มี อาการไม่รุนแรงหรือ มีแสบหน้าอกเป็นครั้งคราว อีกกลุ่ม
คือ ยาลดการหลัง่กรด ยาในกลุม่ นีต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นขนาด
ของยา และระยะเวลาในการรักษาอย่างใกล้ชิด จึงควรอยู่ภาย
ใต้การดูแลของแพทย์ ส่วนยาเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหาร
และกระเพาะอาหาร อาจได้ผลในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการท้อง
อืดแน่นท้องร่วมด้วย

 ในปัจจุบันการรักษาด้วยยามักให้ผลการรักษาที่ดี 
แต่ต้องรับประทานยาเป็นเวลานานกว่าการรักษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหารทั่วไป และเมื่อหยุดยาผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมี
อาการกลับขึ้นมาใหม่ การผ่าตัดรักษาในปัจจุบันจึงอาศัยการ
ผ่าตัดผ่านกล้องทำาให้ลดอาการเจ็บจากการผ่าตัดได้ดีขึ้น และ
ได้ผลการผ่าตัดที่ดี
 การผา่ตดัมีขอ้แนะนำาในผูป้ว่ยดงัตอ่ไปนี ้ผูป้ว่ยทีร่กัษา
ด้วยยาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถควบคุมอาการหรือหยุดยา
ได้ และมีผลข้างเคียงจากยา ผู้ป่วยอายุน้อยที่จำาเป็นต้องรับ
ประทานยาเป็นเวลานาน และผู้ป่วยที่มีผลแทรกซ้อนที่รุนแรง
จากโรค เชน่ อาการสำาลกัอาหารและน้ำายอ่ยเขา้ไปในปอดบอ่ยๆ 
โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก

Healthy
Eating อ.นพ.สุริยะ จักกะพาก

ภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล



 เมือ่หลายเดอืนกอ่น บนหนา้จอโทรทศันม์กีารนำาเสนอขา่วกนัครกึโครม
เกี่ยวกับ “โรคประหลาด” ที่ผู้คนสนใจและตื่นตระหนกกันมาก..นั่นคือโรคที่มี
ภาวะติดเชื้อคล้ายกับ ‘โรคเอดส์’ ที่แท้จริงแล้วคือ ภาวะที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง
แบบฉวยโอกาส หรือที่เรียกว่า “โรคติดเชื้อฉวยโอกาส”
 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศศิ
โสภิณ เกียรติบูรณกุล แพทย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยผู้มีบทบาท
สำาคัญในวงการวิจัย ซึ่งนอกจากจะเล่าถึงที่มาของงานวิจัยเกี่ยวกับ “โรคติด
เชื้อฉวยโอกาส” แล้ว ยังมีมุมมองในการทำางานวิจัยมาฝากอีกด้วย 

รศ.พญ.ศศิโสภิณ 
เกียรติบูรณกุล
รู้จัก ‘โรคติดเชื้อฉวยโอกาส’ กับงานวิจัยที่ประสบความสำ เร็จ

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



 แล้วผลงานอีกชิ้นของอาจารย์
 ผลงานอกีชิน้ เปน็ผลงานทีเ่พิง่ตพีมิพใ์นวารสาร
ทางการแพทย์ New England Journal of Medicine 
ซ่ึงตีพิมพ์เร่ืองราวทางการแพทย์ท่ีมีความสำาคัญหรือเป็น
เร่ืองใหม่ท่ีมีความสำาคัญต่อวงการแพทย์ ผลงานท่ีได้ตี
พิมพ์ก็คือ การพบผู้ป่วยท่ีติดเช้ือเหมือนกับการติดเช้ือฉวย
โอกาส คล้ายกับการติดเช้ือในผู้ติดเช้ือเอชไอวีแต่ไม่ใช่ 
 ร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มน้ีได้สร้างสารท่ีทำาลายภูมิ
ต้านทานของตัวเองข้ึนมาเอง ทำาให้เกิดลักษณะมีภูมิคุ้มกัน
บกพร่องเหมือนติดเป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรค
เอดส์ ซ่ึงผู้ป่วยท่ีเป็นโรคน้ีจะต่างจากผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีติด
เช้ือเอชไอวีซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสชนิดหน่ึง เช้ือเอชไอวีน้ีจะไป
ทำาลายภูมิต้านทานหรือเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีส่ี กล่าวคือ 
ร่างกายกายมีภูมิคุ้มกันต่ำาลงจากเช้ือเอชไอวี แต่ท่ีเหมือน
กันคือ ผู้ป่วยกลุ่มน้ีจะสามารถติดเช้ือฉวยโอกาสได้ง่ายกว่า
คนปกติท่ัวไป ทำาให้ดูคล้ายกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเอดส์

 มีวิธีการรักษาโรคติดเชื้อฉวย
 โอกาสหรือไม่
 การรักษา “โรคติดเช้ือฉวยโอกาส” จะแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ การรักษาโรคติดเช้ือท่ีผู้ป่วยเป็น หากเป็นการ
ติดเช้ือราก็ทำาการรักษาเช้ือราน้ันๆ หากเป็นเช้ือท่ีเกิดจาก
แบคทีเรียก็ทำาการรักษาไป แต่น่ันก็เป็นเพียงการรักษา
ท่ีปลายเหตุ ส่วนการรักษาท่ีต้นตอท่ีแท้จริงน้ันยังไม่มี 
กล่าวคือการท่ีจะยับย้ังไม่ให้ร่างกายสร้างสารดังกล่าวท่ีมา
ทำาลายภูมิคุ้มกันของตนเองน้ัน ยังอยู่ในการวิจัยต่อไป
 ส่วนตัวสนใจในเรื่ องนี้มาก ซึ่ ง โครงการ
วิจัยชิ้นนี้มี ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าทีมนัก
วจิยัของประเทศไทยรว่มกบัสถาบนัวจิยัสขุภาพแห่งชาต ิ
(National Institute of Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อต้องการ
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องดังกล่าว 
จากข้อมูลที่เรามี ก็คาดกันว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะเชื้อ
ชาติหรือไม่ อย่างในไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ก็พบได้ และอีก
คำาถามหนึ่งที่พบก็คือ ทำาไมร่างกายจึงสร้างเชื้อขึ้นมาได้
เอง ในปัจจุบันพบการรายงานเมื่อ 5 ปีที่แล้วว่ามีคนไข้
ราว 130 รายในประเทศไทย ซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะมี
มากกว่านั้น

   แนวคิดในการทำ งานวิจัย
 สิ่งสำาคัญในการทำางานวิจัยนั้นอยู่ที่คำาถามในการทำาวิจัยก่อนเป็นลำาดับแรก โดยจะตั้งคำาถามจากการดูแลผู้ป่วยเป็น
หลกั เลอืกทำางานในคำาถามทีย่งัไมม่คีำาตอบ และเลอืกประเดน็คำาถามทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบการสาธารณสขุของประเทศ 
ตัวอย่างเช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้มีการทำางานทางด้านนี้มาโดยตลอด เนื่องจากเชื้อเอชไอวีนั้นมีหลายสายพันธุ์ การใช้
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย อาจนำามาใช้กับผู้ติดเชื้อใน
ประเทศไทยไม่ได้ จึงต้องใช้ข้อมูลที่มีการวิจัยในประเทศไทย 
 นอกจากนี้ การทำาวิจัยยังต้องดูความเหมาะสมของวิธีที่จะนำามาใช้ในการทำาวิจัย เช่น เป็นการทำาวิจัยที่เก็บข้อมูล

แบบดูข้อมูลย้อนหลังหรือทำาการวิจัยแบบไปข้าง
หน้า ดูความเป็นไปได้ การคาดการณ์ผลที่จะเกิด
ขึ้น จำานวนผู้ป่วยที่มีหรือที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย
นั้นๆ ความน่าสนใจของโรค ซึ่งบางครั้งอาจเป็น
โรคอุบัติใหม่ เป็นโรคที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน
หรือเป็นโรคที่พบไม่บ่อย และที่สำาคัญคือ เมื่อการ
ทำางานวิจัยสำาเร็จแล้วหรือก่อนที่งานวิจัยจะเสร็จ 
ควรมีการวางแผนล่วงหน้าว่า จะมีการเผยแพร่ให้ผู้
อื่นรับทราบด้วยอย่างไร นั่นหมายถึงการตีพิมพ์ผล
งานวิจัยดังกล่าว เพราะถ้าเราไม่ได้มีการตีพิมพ์ก็
เปรียบเสมือนว่าไม่มีผู้อื่นรับทราบ เสมือนกับยังไม่
ได้มีการทำาวิจัยเรื่องนั้นๆ

 ผลงานโดดเด่นด้านวิจัยที่ผ่านมา
 จนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยที่มีความสำาคัญในระดับประเทศหรือนานาชาติ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ผลงานที่ได้รับรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ สาขาสังคม ก็คือ “การพัฒนาชุดตรวจยีนแพ้ยาเอชไอวี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีมของ ศ.ดร.วสันต์ จันทรา
ทิตย์ หัวหน้าโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 แนวคิดในการทำาผลงานชุดนี้ เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวียังเป็นปัญหาที่สำาคัญของประเทศ โดยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อใน
ประเทศไทยประมาณหนึ่งล้านคน แต่ถ้านับจำานวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานจะพบว่ามีเพียง 300,000-400,000 คน เนื่องจาก
การรักษาการติดเชื้อเอชไอวีนั้นมีเพียงทางเดียวในขณะนี้คือ การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี ซ่ึงเราพบว่าปัญหาของการใช้ยา
รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ยามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น แพ้ยา เป็นผื่น ผื่นแพ้ยารุนแรงที่เป็นแบบผิวหนังลอกทั้งตัว เหมือนกับโรค
สตีเว่น จอห์นสัน บางรายรับประทานยาแล้วแก้มตอบ แขนขาลีบ เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องได้รับการรักษาไปตลอด
ชีวิต จึงเป็นที่มาของการพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้น ซึ่งถ้าเรารู้ยีนหรือสามารถทำานายได้ว่าผู้ป่วยที่รับประทานยาแล้วจะมีปัญหาดัง
กล่าวนี้เกิดขึ้น แพทย์ก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาชนิดนั้นกับผู้ป่วย 
 งานวิจัยช้ินนีไ้ดท้ำารว่มกบัคณะแพทยท์ีอ่ืน่ดว้ย ปกตแิลว้ลำาพงัเพยีงจำานวนผูป้ว่ยของรามาธบิดอียา่งเดยีว จะไม่เพยีง
พอ เพราะมจีำานวนผูป้ว่ยเพยีง 200-300 ราย จงึไดร้ว่มกบัคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร และอกีหลายแหง่ทีม่ผีูป้ว่ยและมศีกัยภาพในการทำาวจิยั จงึรวมผูป้ว่ยไดม้ากกวา่ 
1,000 ราย ซึ่งจากการทำางานร่วมกันมาจนถึงตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลว่าชุดตรวจนี้สามารถทำานายผลได้จริง
หรอืไม ่และสามารถลดปัญหาการแพย้าดงักลา่วไดห้รอืไม ่ยงัรวมไปถงึวา่จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลในกรณี
ที่เราสามารถทำานายหรือหลีกเลี่ยงปัญหาแพ้ยาท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ ซ่ึงในขณะนี้ได้มีการพัฒนาชุดตรวจนี้มาใช้ในจริงใน
ทางคลินิกแล้ว
 ส่วนวิธีการตรวจทำาได้โดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยมียีนที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไร มียีนผิด
ปกติที่ผู้ป่วยมีสัมพันธ์กับการแพ้ยาอะไร โดยที่เราทราบข้อมูลมาก่อนแล้วว่า ยีนที่ผิดปกติที่ตำาแหน่งใดมีความสัมพันธ์กับยา
แพ้ยาชนิดใดบ้างจากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีการทำามาแล้วก่อนหน้านี้



 แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อแล้ว
 โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง แต่ไม่มีอาการรุนแรง เราจะทำาการตรวจจากผู้ป่วยว่ามีการติดเชื้อจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
เช้ือไวรัส หรือเชื้ออื่นๆ รวมท้ังตรวจว่าผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์หรือไม่ ซ่ึงในผู้ป่วยเบาหวานบางรายก็สามารถติดเชื้อได้ง่าย 
ตรวจว่าสาเหตุเกิดจากการได้ยากดภูมิต้านทานหรือเปล่า เป็นมะเร็งด้วยหรือไม่ โดยเมื่อทำาการตรวจหลายอย่างแล้ว ก็
ยงัไมพ่บสาเหต ุทำาใหน้กึถงึประเดน็ของการตดิเชือ้ฉวยโอกาสขึน้มา จงึทำาใหท้ราบวา่อาจจะเกดิจากภมูคิุม้กนับกพรอ่งนี ้
 ในต่างประเทศ เคยมีการรายงานมาก่อนแล้วว่ามีภาวะนี้จริง และมีจำานวนผู้ป่วยที่รายงานไม่มาก ก็ถือเป็นโรค
ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำานวนผู้ป่วยราว 200-300 ราย 

 ผลสำ เร็จที่จะได้รับจากการทำ วิจัยชิ้นนี้
 ผลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ จะทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทำาให้เราทราบสาเหตุของการเกิดโรคว่าคืออะไร นั่นจะนำา
ไปสู่การวิจัยต่อเนื่องก็คือการรักษา ผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างน่าเห็นใจ เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง รักษามา 5 ปี 10 ปีแล้ว
ก็ยังเป็นอีก ที่เราสามารถทำาได้ในขณะนี้ก็คือการรักษาปลายเหตุ ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ ฉะนั้น จึงต้องหาทางทำาให้ร่างกาย
หยุดสร้างเชื้อขึ้นมาให้ได้

 การสอนงานวิจัยสู่รุ่นน้อง
 จริงๆ ที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ ก็เพราะโอกาสจากรุ่นพี่หรืออาจารย์ ซึ่งได้ช่วยผลักดัน ช่วยชี้แนะ ช่วยสอนในการ
ทำางานวิจัย อาจารย์ที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างคือ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ และศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 
สว่นอกีทา่นคอื ศ.นพ.สมนกึ สงัฆานภุาพ เมือ่เราได้รบัโอกาสทีดี่มา เรากต้็องมาสอนและใหโ้อกาสนีก้บัผูอ้ืน่ต่อเชน่ แพทย์
ประจำาบ้าน รวมถึงเป็นที่ปรึกษางานวิจัยด้วย

 แรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์
 เน่ืองจากชอบชว่ยเหลอืผูอ้ืน่และเลอืกเรยีนสายวทิยาศาสตรใ์นชว่งเรยีนระดบัมธัยมศกึษา อกีทัง้คณุพอ่คณุแม่ก็
อยากให้เป็นหมอ จึงเลือกเรียนหมอ พอมาเป็นหมอ ก็พบว่า การรักษาคนจึงเป็นเหมือนการทำาบุญ และก็เลือกเรียนหมอ
ทางด้านโรคติดเชื้อ เนื่องจากมีความสนใจในโรคเอดส์ เพราะเมื่อ 10 ปีที่แล้วยังถือได้ว่าเป็นโรคใหม่ที่มีอะไรน่าค้นหา 

 กับบทบาทของอาจารย์ผู้สอนและแนวทางการสอน
 การสอนม ี2 แบบ คอื สอนในหอ้งเรยีน และสอนนอกหอ้งเรยีน โดยทีก่ารสอนนอกห้องเรยีน จะ
เป็นการสอนขา้งเตยีงผูป่้วยและสอนทีห่อ้งตรวจ สว่นการสอนในหอ้งเรยีน จะสอนโดยใช ้PowerPoint 
เปน็หลกั และยกตวัอยา่งกรณศีกึษาของผูป้ว่ยใหเ้พือ่ใหน้กัศกึษาแพทยเ์ขา้ใจและเห็นภาพไดช้ดัเจน การ
สอนที่ห้องตรวจนั้นจะมีพยาบาลคอยจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ 3-4 คนต่ออาจารย์ 1 คน และพิจารณา
ผู้ป่วยให้นักศึกษาแพทย์ได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การสอนก็คือ การให้คำา
แนะนำานกัศึกษาแพทยใ์นการซกัประวตัแิละการตรวจรา่งกายเพือ่ใหส้ามารถทำาการวนิจิฉยัโรคได ้สว่น
การสอนแบบข้างเตียงผู้ป่วย จะให้นักศึกษาแพทย์เลือกผู้ป่วยเองเพื่อจะได้เป็นการตอบสนองในสิ่งที่
นักศึกษาแพทย์อยากเรียนโดยตรง และเปิดโอกาสให้ฝึกซักประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมทั้งวินิจฉัย
โรคเอง แล้วรายงานอาจารย์รวมถึงนักศึกษาแพทย์คนอื่นได้ฟัง

 อยากฝากอะไรถึงน้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่
 ส่วนตัวแล้วไม่ใช่นักวิจัยอาชีพ ซึ่งนั่นเป็นเพราะงานวิจัยที่ทำาไม่ต้องใช้ทุนมาก คล้ายกับทำางาน
วิจัยเป็นงานเสริมหรือเป็นงานอดิเรก เนื่องจากมีความชอบและสนุกในการทำางานวิจัย การทำาวิจัยต้อง
คิดเร็ว ลงมือให้เร็ว ศึกษาและเรียนรู้เองทุกขั้นตอน จะได้ไม่ช้า เพราะถ้าช้า งานวิจัยที่เราอยากทำาก็มี
คนอื่นทำาไปก่อนแล้ว งานวิจัยของเราก็จะไม่ถูกตีพิมพ์ เพราะถ้างานวิจัยไม่ถูกตีพิมพ์ก็เหมือนไม่ได้ทำา
ทั้งๆ ที่เราอาจจะเป็นคนที่คิดหรือทำาก่อนใคร

 การทำางานด้านวิจัยในฐานะแพทย์คนหนึ่ง จำาเป็นต้องคิดเร็ว และลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธี 
ซึ่งบางครั้งการทำางานเพียงลำาพังอาจไม่เกิดผลสำาเร็จดังใจหวัง แต่การทำางานวิจัยเป็นทีม จะช่วย
ทำาให้ประสบผลสำาเร็จขึ้นได้ ดังเช่นที่ รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ได้ทำาให้เห็น 



มีอยู่วันหนึ่ง...
เวลา 16.45  น. โดยประมาณ

ระหว่างที่นั่งง่วนอยู่กับการ “พิมพ์งาน” ส่งหัวหน้า
ไปพร้อมกับการแอบถอด “รายงานองค์ประชุม” 

(แฮ่ม ! ) แบบเต็มองค์คณะใน “สภาเฟซบุ๊กส์” อยู่นั้น
มีเสียงหนึ่งที่แสน “คุ้นเคย” ลอยลมเข้ามาเสียบหูดังจึ้กกก !!!

แบบปักทะลุถึงขั้วหัวใจโดยที่ไม่ทันตั้งตัว   
“อ่ะ! คุณสาธิตอาจารย์ให้หนูลองอ่านดู  

เผื่อจะได้แรงบันดาลใจดีๆ จากหนังสือเล่มนี้”   
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม  

“รศ.พรรณวดี  พุธวัฒนะ” เอ่ยเรียก  
พร้อมกับยื่นหนังสือ “พ็อคเก็ตบุ๊ก”  มาให้  1  เล่ม
ผมรีบรับพร้อม “ไหว้” ตอบขอบคุณอาจารย์กลับไป  

ครับ !  หนังสือที่ผมได้รับนี้มีชื่อเรื่องว่า...  
“เมื่อ...เวรกรรม  ไล่ล่า !!!...ดาราดัง...”

เป็นบันทึก (กรรม) ชีวิตของ “คุณปรียานุช ปานประดับ”
ศิลปินดังขวัญใจมหาชน

เรื่องราวของ “ผู้หญิง” นามนี้ที่ครั้งหนึ่ง
เธอเคยก้าวสู่ “บันไดดาว” จนเจิดจรัสเปล่งรัศมีดั่ง “นางฟ้า”  
จนโลกต้องยกให้เธอมี “ความงาม” มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

แต่สุดท้าย !!!  “เปลือกร่าง”  ฉาบเคลือบดูสวยงามที่มี
กับกำาลังถูก “ไล่ล่า” จาก “เวรกรรม” จนอาจหมดอายุขัย 

“ต้องตาย!!!”...เหลือไว้แต่  “ลมหายใจนิรันดร์”
...ในไม่ช้านี้ ????    

นาฬิกา (กะ) ชีวิต

I-Style
สาธิต อุณหกะ



ในหนังสือ “นุช – ปรียานุช” เล่าและเชื่อว่า  
“กรรมเวร” ถือองค์ประกอบหนึ่งใน “ทุกข์” ของเขาก็จริงอยู่

แต่พอใช้สติไตร่ตรองดูให้ดี  ผลกรรมที่แท้จริงกลับไม่ใช่เรื่องของ “กรรมเวร”  
มันกลับเป็น “กรรมกระทำา” ของเราในอดีตมากกว่า  

“...เพราะนุช...ทำาร้ายตัวเอง !...ไม่เมตตาตัวเอง ใช้งานร่างกายอย่างหนักแบบสุดๆ ทำางาน งาน  งาน และ
งาน  พองานหนัก  เราก็ใช้สมองมาก  ความเครียดก็มาก  แถมกิน อยู่ หลับนอนผิดวิสัยธรรมชาติ  ระบบเคมี
ในร่างกายเลยปั่นป่วน  ร่างกายขาดสมดุลสุดท้ายจบที่กลายเป็นแหล่งรวมโรคในที่สุด  นาฬิกาชีวิตของนุช

มันเลยผิดเพี้ยนไปหมด...”  
“การแพทย์ตะวันออก”  เชื่อว่า กลางวัน และกลางคืน  

มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์เสมอ คล้ายกับนาฬิกาชีวิต
โดยอวัยวะในร่างกายมี  12  ระบบ  แต่ละระบบจะสลับกันทำางานหนัก  2  ชั่วโมงในแต่ละวัน

ฉะนั้นส่วนไหนเวลาใดที่อวัยวะใดทำางาน  เราต้องปรับสัมพันธภาพให้ตรงตามนั้น
เขาทำางานเราให้เขาทำางาน  เขาหยุดเราก็ต้องให้เขาหยุดทำางาน  

เพื่อลดทอน “ความเสี่ยง-ความเสื่อม”  ให้กับร่างกาย 
จำาไว้นะครับ !!  “นาฬิกาชีวิต”  ของคนเรามันเดิน “หมุนเวียน”  อยู่ทุกวัน

หากเราไม่เคยเหลือบมองและพิจารณานาฬิกาชีวิตของตัวเอง
แน่นอนครับ “กรรม”  มันจะตาม “ไล่ล่า”  คุณแน่นอน !!! 

ครับหลังผมได้หนังสือมา...   
ผมใช้เวลา  2  วัน 1  คืนกับหนังสือเล่มนี้  

โดย  2  วันในการอ่าน อีก  1  คืนใช้เพื่อการหลับ (ฮ่า ฮ่า ฮ่า)
พออ่านจบสิ่งที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้...  

นอกจากภาพความประทับใจในเรื่องความ “รักแท้” 
ระหว่างคนสองคน “นุช” กะ “ตู่”  

ที่ต่อให้ “ความตาย” ก็ไม่สามารถแยก “ความรัก-ความผูกพัน” 
ของคนทั้งคู่ออกจากกันไปได้  (โหยโรแมนติกสุดๆ)

จะไม่ให้โรแมนติกได้อย่างไรครับ !!!
ในเมื่อ “คุณตู่” คอยยืนเคียงข้าง “คุณนุช” ให้ต่อ “สู้” เพื่อเอา “ชนะ”  

กับโรคซีสต์ในมดลูก และซิสต์ตามร่างกาย  โรคเนื้อเยื่ออักเสบทั่วตัว  
โรคไทรอยด์  โรคแคลเซียมรั่วซึม  โรคกระดูกเสื่อมขั้นรุนแรง ไมเกรน และโรคลูปัส

โห ! ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งโรคไม่ไหวจะเคลียร์ซะขนาดนั้น 
ใครว่าไม่โรแมนติกก็ช่าง  

แต่ผมว่าโคตรโรแมนติกสุด...สุด !!  

และหนังสือเล่มนี้ยังมอบ “แรงบันดาลใจ” ดีๆ ให้ผมอีกมุมมองหนึ่ง
จริงอย่างที่ “อาจารย์พรรณวดี” ว่าไว้ก่อนหน้านี้ 

เพราะมันช่วยสะท้อน “ภาพชีวิต” 
ให้ผมได้เข้าใจถึงสัจธรรม “ความไม่เที่ยง”  ของมนุษย์ 

ความไม่เที่ยงที่เป็นดั่ง “นาฬิกาชีวิต” ที่มักส่งสัญญานเตือนเราอยู่เสมอว่า
ทุกย่างก้าวของ “เวลา”  ที่ผ่านไป 

“ความเสื่อม” และ “ความตาย” มักเดินตามตูดเรามาแบบติดๆ เสมอ
ผมเคยมี “คำาคม” คำานี้โพสไว้ในเฟซบุ๊กส์ส่วนตัวหนึ่งชิ้นครับว่า...

บางครั้ง !!  คนเรามัวแต่มองนาฬิกาเพื่อรอคอย “อนาคต” 
แต่มักลืมมองนาฬิกาของ “อดีต” ที่ผ่านไป  
เพราะนาฬิกา “ปัจจุบัน” ที่เรามองดูอยู่นั้น

บางครั้งมันบอก “เวลา” ที่น่าเสียดายในอดีต
ที่ถูก “ปล่อยทิ้ง” ให้เสียเปล่าจน “น่าเสียดาย”
ใช่ครับ !!  หากนำามาผูกกับเรื่องของ “สุขภาพ”  

มีคนจำานวนไม่น้อยมักลืมย้อนกับไปทบทวนดูอดีต
เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมปัจจุบันที่มันอาจส่งผลถึงอนาคต

ว่า  ณ  จุดที่ยืนในปัจจุบันนี้ 
เรา “คิดดี-ทำาดี” กับสุขภาพมากน้อยแค่ไหน??

แล้วนับต่อจากวินาทีถัดไปนี้ในอนาคต  สุขภาพที่เป็นการกระทำาของอดีตที่ผ่านไป
...จะส่งผลอย่างไรกับเรา ???  
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01.00 น. - 03.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “ตับ”
   ข้อควรปฏิบัติ: นอนหลับพักผ่อนให้สนิท
   อาหารบำารุง: อาหารที่ช่วยล้างพิษ เช่น งา น้ำาผลไม้และน้ำาสะอาด

03.00 น. - 05.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ  “ปอด”
   ข้อควรปฏิบัติ: ตื่นนอน สูดอากาศสดชื่น
   อาหารบำารุง: อาหารจำาพวกเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอสูง เช่น ส้ม ผักใบเขียว น้ำาผึ้ง หอมใหญ่

05.00 น. - 07.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “ลำาไส้ใหญ่”
    ข้อควรปฏิบัติ: ขับถ่ายอุจจาระ
    อาหารบำารุง: อาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช

07.00 น. - 09.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “กระเพาะอาหาร”
   ข้อควรปฏิบัติ: กินอาหารเช้า
   อาหารบำารุง: ควรมีพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือ 25% ของปริมาณที่ควรได้รับตลอดวัน

09.00 น. - 11.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “ม้าม”
   ข้อควรปฏิบัติ: พูดน้อย กินน้อย ไม่นอนหลับ
   อาหารบำารุง: มันเทศสีแดง หรือเหลือง อาหารที่ทำาจากบุก

11.00 น. - 13.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “หัวใจ”
   ข้อควรปฏิบัติ: หลีกเลี่ยงความเครียดทั้งปวง
   อาหารบำารุง: อาหารที่มีสีแดงตามธรรมชาติ เช่น ถั่วแดงและผลไม้สีแดง น้ำามันปลา วิตามินบีต่างๆ 

13.00 น. - 15.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “ลำาไส้เล็ก”
   ข้อควรปฏิบัติ: งดกินอาหารทุกประเภท
   อาหารบำารุง: อาหารไขมันต่ำา น้ำาสะอาด

15.00 น. - 17.00 น.  เป็นช่วงเวลาการทำางานของ “กระเพาะปัสสาวะ”
   ข้อควรปฏิบัติ: ทำาให้เหงื่อออก (ออกกำาลังกาย หรือ อบตัว)

แฮ่ม !!! นิดหนึ่งครับ  
หากใครยังไม่มี “นาฬิกา”  เป็นของตัวเอง

ผมมีนาฬิกา  2  เรือนไว้ให้คุณเลือกใช้เพื่อตรวจ “ชะตาชีวิต”  คุณเอง
เรือนแรก:  นาฬิกาของ “Nunzia Paola Carallo”

นาฬิกาไอเดียสุดคลาสสิคที่หน้าปัดบอกเวลาเป็น “รูปภาพ” 
ซึ่งทุกวินาทีจะมีภาพที่ “ไม่ซ้ำา” กันเลยแม้แต่ภาพเดียว

เพื่อย้ำาเตือนสติให้เรารู้ว่า “เวลาที่ผ่านไปแล้วผ่านไป” เลยนั้น
มันจะไม่มีวัน “หวนกลับ”  มาเหมือนเดิมอีกต่อไป 

เรือนที่สอง:  นาฬิกาของ “Niklas  Jacob”
นาฬิกาธรรมดาๆ ที่ “เข็มยาว-เข็มสั้น”  มีความยาวเท่ากัน

และต้องรอคอย  1  นาที  เพื่อให้ “เข็มนาที” ขยับ
นาฬิกาเรือนนี้จะช่วยลดความ “เร่งรีบ” ของคนเรา

การหยุดรอ  “...1  นาที...”  เพื่อให้รู้เวลาจริงของชีวิต  
หยุดเพื่อนิ่งเพื่อเติมสติสู่ปัญญาสำาหรับทบทวนเรื่องราวในอดีต

จะได้นำามาต่อยอดรอรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
ครับ !!  สำาหรับเรื่องสุขภาพ  

ผมแนะนำาให้ใช้นาฬิกาทั้ง 2  เรือนประกอบกัน
แต่สำาหรับเรื่องงานกรุณาใช้ของ “Nunzia Paola Carallo” เท่านั้น

เพราะผมเคยเขกกบาลตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งที่ไม่ใช้นาฬิกาเรือนนี้
รู้มั้ยครับว่าทำาไม ???...

มีอยู่วันผมใช้ นาฬิกาของ “Niklas  Jacob”  เพื่อคิดทุกสิ่งอย่างที่อยากทำา
พอคิดเสร็จผมก็รูดบัตรเข้างานปั๊บ...จบครับ !!!

“...8.31 นาที...”  
ผมรูดบัตรสายไป 1  นาที  ฮือ  ฮือ  ฮือ  ^๐^

ช่วงเวลา: นาฬิกาชีวิต

12:30
12:46

12:07



เราทุกคนต่างก็เคยฝันใช่มั้ยครับ 
มิใช่ความฝันในยามหลับตา แต่ผมพูดถึงความฝันในขณะลืมตา 
สิง่ทีส่ว่นลกึของจติใจปรารถนา อนัอาจสง่ผลถงึความฝนัในยามหลบัตา 
“หนูอยากเป็นหมอ”
“ผมอยากเป็นคุณครู” 
“ฉันแค่อยากมีความสุข” 
ไม่ว่าคำาพูดเหล่านี้และอีกมากมายจะออกมาเมื่อใด ล้วนอยู่ในสถานะ
ของความฝัน... ยังไม่เป็นจริง 
มีความเป็นไปได้ หากเราลงมือลงแรงวิ่งไล่ตาม 
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน ที่จะทำาความฝันให้เป็นความจริงได้... 
ชายคนหนึ่งมีความฝัน 
ไดโกะฝันที่จะเป็นนักเชลโล่ และเขากำาลังอยู่บนเส้นทางของการไล่ล่า
ความฝัน... เขาได้เข้าวงออร์เคสตรา ได้เล่นเชลโล่ในเมืองหลวงอย่างที่
ตอ้งการ พรอ้มครอบครวัทีอ่บอุน่และพรอ้มจะฟนัฝา่ทกุอยา่งไปดว้ยกัน 
ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นและดูงดงาม 
จนถึงวันหนึ่ง ที่บางอย่างดูผิดเพี้ยน 
“...ยุบวงครับ...” 
เขากลายเป็นคนตกงาน ทั้งๆ ที่เพิ่งซื้อเครื่องดนตรีคู่ชีพมา เชลโล่คัน
เขื่องที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต เป็นตั้งแต่ตัวแทนของความฝัน 
ความพยายาม และการเล้ียงชีพ ถูกแปรสภาพและคุณค่า กลายเป็น
ภาระและหนี้ก้อนโตของชีวิต 
เมื่อความฝันพังทลาย ถ้ามีเวลาหลบเลียแผลใจได้ก็คงดี แต่ชีวิตจริงก็
ต้องอยู่กับความเป็นจริง 
ไดโกะพาภรรยาสุดทีรั่กกลับบา้นเกดิ พร้อมนบัหนึง่ใหม ่เขาลา้งไพ ่ขาย
เชลโล่ และทิ้งความฝันเก่าๆ ไว้เบื้องหลัง 
ท่ามกลางการเดินทาง ไดโกะที่กำาลังหางานเลี้ยงชีวิต เจอกับโฆษณา
หางานอันกระจิ๊ดริ๊ดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับสมัครงานในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ค่าตอบแทนดี พ่วงท้ายล่อตาล่อใจว่า “ไม่
ต้องมีประสบการณ์ในการทำางานจริง” 
ไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธ ไดโกะเข้ารับการสัมภาษณ์ในบริษัทเล็กๆ มี
ประธานหนึ่งคน เลขาฯหนึ่งคน ถามคำาสองคำาก็ได้งาน 
“ทำางานล่วงเวลาหน่อยได้มั้ย” 

“ครับ” 
“งั้นเริ่มงานเลย” 
“... หา?” 
เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัททั้งที่ยังไม่ทันได้ถามเรื่องสำาคัญออกไปด้วยซ้ำา 
“เอ่อ... ผมต้องทำาอะไรบ้างเหรอครับ?” 
“อ้อ... นั่นน่ะนะ...” 
เจ้านายของเขาไม่ได้ทำางานเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเท้าและยานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น 
ผู้ใช้บริการของพวกเขาคือ สัปเหร่อ ผู้วายชนม์ และครอบครัว 
บริษัทนี้จัดการแต่งศพในวาระสุดท้ายก่อนบรรจุสู่โลง สู่ “การเดินทางทางจิตวิญญาณ” ครั้งสุดท้าย 
ไม่ใช่เส้นทางที่เขาเลือกจะเดินแม้แต่นิดเดียว ไดโกะสับสนกับสิ่งที่ควรกระทำา สับสนกับสิ่งที่ควรจะบอกภรรยา
ไม่ต้องพูดถึงเสียงจากสังคมรอบข้างที่ตราหน้าว่าเขาและเจ้านายกำาลัง “หากินกับคนตาย” 
ฟังดูมันน่าทำาตรงไหน ทำาไมต้องกระเสือกกระสนขนาดนั้น ทั้งที่ยังไงเราก็ต้องจากไป? โลงศพที่ราคาต่างกันเรือนหมื่นเรือน
แสน หรือการแต่งหน้าแต่งตัวในวาระสุดท้ายจะมีค่าอย่างไร ในเมื่อทุกอย่างจะกลายเป็นเถ้าธุลีไม่ต่างกัน... 
ภายใต้ชะตาลิขิต ความจำายอม หรือตกกระไดพลอยโจน อย่างไรก็ตาม ไดโกะเดินต่อไปบนเส้นทางที่เขาไม่ได้เลือก และไม่
ได้ยินยอมพร้อมใจจะเข้าไป... 
หากเราจะลองย้อนมองดูในสมัยเข้ามหาวิทยาลัย จะมีสักกี่คนที่ยืดอกตอบได้อย่างภูมิใจว่า “เราเป็นคนเลือกเอง” 
รอ้ยแปดพนัทางแยกของชวีติ ไม่มีครัง้ใดทีเ่ป็นการตดัสนิใจครัง้สำาคัญทีส่ดุของชวีติ เชน่เดยีวกันกบัการเลอืกเขา้มหาวทิยาลยั 
แม้ใครหลายคนจะบอกว่าเรากำาลังเลือกสิ่งที่จะอยู่ด้วยกับมันไปทั้งชีวิต 
คนที่อ่านบทความนี้อยู่หลายคนคงรู้อยู่แก่ใจ ว่านั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราต้องตัดสินใจ 
และแม้เราต่างก็มีทางเดินที่เราฝัน 
ทางที่เราเลือกและไม่ได้เลือก 
ทางที่เรากำาลังเดินอยู่ และทางที่เราไม่ได้เดิน 
แต่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ทางเดินที่ผิด” 
แม้ว่าเราจะเดินอยู่บนทางที่เราไม่ได้เลือก ด้วยความจำาเป็น ด้วยสถานการณ์บังคับ หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
แต่ทุกสิ่งที่บังเกิดขึ้นบนโลก ทุกก้าวที่เราเดิน ล้วนมีคุณค่าในตัวมันเอง และเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่าง 
และแม้แต่เส้นทางที่เราไม่เคยวาดฝันไว้ ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เราเคยจินตนาการ 
และอาจแลดูไม่มีคุณค่าในสายตาของเราหรือใคร ๆ
แต่หากเราเปิดตาและเปิดใจรับ
อาจค้นพบคุณค่าของมัน และโลกใบใหม่ที่สวยงามกว่าความฝันใดๆ ทั้งปวง...  
ไม่เพียงผู้ที่พึงค้นหาความหมายของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ควรดูหนังเรื่องนี้ 
แต่ผมเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตามจะค้นพบความหมายใหม่ของทุกวันของคุณ จากการดูหนังเรื่องนี้ครับ 

 

( The Departures เปน็หนงัยอดเย่ียมหลายสถาบนัในปทีีเ่ข้าฉาย รวมถงึสถาบนัทีเ่รารูจ้กักนัดคีอื Academy Awards 
หรือรางวัลออสการ์เมื่อปี 2008 ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)

[The Departures] 
ตกกระไดพลอยโจน

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
นพ.ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2
ภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

*ภาพประกอบบทความจากภาพยนตร์ The Departures



 ในยุคนี้หลายคนคงคุ้นเคยและชินหูกับคำาว่า “คอลลาเจน” 
(Collagen) ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยว ยกตัวอย่างเช่น น้ำาผลไม้ผสม
คอลลาเจน ลกูอมผสมคอลลาเจน หรอื เยลลีผ่สมคอลลาเจน เปน็ตน้ 
 คอลลาเจน คือโปรตีนที่ร่างกายมนุษย์ทุกคนสามารถสร้าง
ขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ ทำาหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความ
ยดืหยุน่ใหแ้กอ่วยัวะตา่งๆ ภายในรา่งกาย โดยเฉพาะในกระดกู หลอด
เลือด ข้อกระดูก กระดูกอ่อน เส้นเอ็น รวมถึงผิวหนัง โดยร่างกาย
จะสามารถผลิตคอลลาเจนได้มากในขณะที่เรามีอายุน้อย และจะลด
ปริมาณการผลิตคอลลาเจนลงเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเอง

 จากการศึกษาของ University of Tuebingen ประเทศเยอรมนี ใน
ประชากรที่มีภาวะข้อเสื่อมจำานวน 2,000 คน พบว่าผู้ที่มีปัญหาจากโรคข้อเสื่อมที่ได้
รับคอลลาเจน (Collagen Hydrolysate) ในปริมาณ 5 กรัมต่อวัน ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าคอลลาเจนสามารถช่วยลดการอักเสบและอาการเจ็บปวด 
จากการเคลื่อนไหวในบริเวณเซลล์กระดูกอ่อนได ้

ลึก 
ชัด

 โดยทัว่ไปแลว้ เรายงัสามารถพบคอลลาเจนไดใ้นอาหารจำาพวก ปลาทะเล 
เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วหลากสี พืชผักใบเขียว เห็ดชนิดต่างๆ ผักผลไม้สีแดงส้ม เอ็นหมู 
เอ็นวัว และกระดูกอ่อน ฯลฯ
 
 ปัจจุบันยังมีคอลลาเจนในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำานวนหลาก
หลายชนดิ ไม่วา่จะเป็นชนดิเม็ดชนดิผงละลายน้ำา ชนดิน้ำาบรรจุขวด รวมถงึประเภท
ที่ผสมอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด 
 
 ทั้งนี้ปริมาณของคอลลาเจนที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ก็จะมี
ปริมาณแตกต่างกันออกไป เราจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยอมรับจาก
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหากต้องเลือกประเภทของคอล
ลาเจนในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ยังคงไม่แน่ใจในเรื่องของปริมาณการ
รบัประทาน ความปลอดภยัและความเหมาะสม ควรปรกึษาแพทยห์รอืนกักำาหนด
อาหารทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ เพือ่การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมและไม่กอ่
ใหเ้กดิอนัตรายแกร่า่งกาย เนือ่งจากคอลลาเจนนัน้เปน็สารสกดัทีไ่ดม้าจากพชืและ
สัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพ้และในบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

รู้ กับ“คอลลาเจน”

Co
lla
ge
n

3 วิธีรับประทานคอลลา
เจนให้ได้ประโยชน์สูงส

ุด

1.ดื่มน้ำามากๆ: คอลลาเจนนั้นต้องกา
รสารละลายในการดูด

ซึมเข้าสู่ร่างกาย หาก

ร่างกายได้รับน้ำาในปร
ิมาณที่ไม่เพียงพอ ร่าง

กายก็จะไม่สามารถดูด
ซึมคอลลาเจนไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้

2.รับประทานวิตามิน
ซี: วิตามินซีมีส่วนช่วยใน

การดูดซึมคอลลาเจน
เข้าสู่ร่างกาย      

ดังนั้น เพื่อได้รับประโ
ยชน์สูงสุด เราจึงควร

รับประทานคอลลาเจน
ควบคู่ไปกับอาหาร

ที่มีวิตามินซีสูง

3.รับประทานขณะท้อง
ว่าง: มีงานวิจัยระบุไว

้ว่า การเลือกรับประท
านคอลลาเจนชนิด

เม็ดหรือน้ำานั้น ควรร
ับประทานตอนเช้าขณะ

ท้องว่าง หรือก่อนรับ
ประทานอาหารเช้า 

30 นาที เพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการดูดซึม

คอลลาเจนที่ดียิ่งขึ้น

 ผลงานวิจัยของสถาบันผิวหนังประเทศญี่ปุ่น ในผู้หญิงอายุระหว่าง 
35-55 ปี จำานวน 47 คน โดยให้รับประทานคอลลาเจนในลักษณะเครื่องดื่ม
ปรมิาณ 10 กรมัตอ่วนั เปน็ระยะเวลา 3 เดอืน พบวา่ผวิหนงัมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ 
ริ้วรอยลดเรือนลง แผลเป็นดูจางลงและมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น

Varieties
Corner ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) 

อาจารย์ประจำาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล



เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ 
 ความสขุความทกุข ์ไมม่ใีครรูว้า่จะมาเมือ่ไหร ่จะยอมรบัความจรงิทีเ่จอไดแ้ค ่ไหน 

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป 
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน 

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน 
อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำาสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บ
ปวดไหว 

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป 
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน 

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน 
อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำาสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 

 เคยมีคนบอกฉันว่า .. “หากมีเรื่องที่ทำาให้เราผิดหวัง .. มักจะมีเรื่องที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับเราเสมอ”  ฉันก็อยากให้เป็น
เช่นนั้น เพียงแต่..ไม่รู้ว่าเรื่องดีๆ ที่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรน่ะสิ ..

 ประโยคนี้ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของฉันเสมอ เมื่อวันหนึ่งที่มีเรื่องที่ทำาให้เศร้าหรือผิดหวังเกิดขึ้นกับตัวฉัน .. ฉันเฝ้า
รอดูว่าเมื่อไรถึงจะมีเรื่องที่ดีกว่าตามมาสักที และในที่สุด..มันก็เป็นจริงตามที่มีคนบอกฉันไว้

ฉันเคยล้ม เคยเจ็บ เคยน้ำาตาไหล เคยมองไม่เห็นทางที่จะเดิน .. แต่เมื่อเช้าวันหนึ่งที่เสียงเพลงๆ หนึ่งจากวิทยุดังขึ้น

ล้ม-ลุก ... 
 บทเพลงนี้ทำาให้ฉันตั้งสติ และลุกขึ้นมายืนได้ใหม่อีกครั้ง ฉันอยากจะขอบคุณคุณบอย โกสิยพงษ์ เจ้าของบทเพลงที่
ได้แต่งเพลงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความหมายที่ดีมาก นอกจากเพลงจะไพเราะแล้ว เนื้อหาของเพลงยังเป็นเนื้อหา
ที่ให้กำาลังใจคนฟังได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งคุณกมลา สุโกศล ที่ได้ขับร้องเพลงนี้ออกมาได้อย่างกินใจและน้ำาเสียงชวนให้คนฟัง
อย่างฉันได้มีกำาลังใจลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตต่อไป .. ฉันเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่ได้กำาลังใจจากเพลงดีๆ อย่างนี้ .. 

 หลังจากที่น้ำาตาได้เหือดแห้งหายไป ..กำาลังใจที่กลับมาใหม่อีกครั้ง ทำาให้ฉันมองเห็นทางเดินที่อยู่ข้างหน้าชัดเจนขึ้น 
ได้เห็นว่ามีทางแยกอยู่หลายทาง..ชีวิตเราก็เหมือนกัน บางครั้งจุดหมายที่เราจะไป ไม่ได้มีแค่ทางเดียว แต่มีอยู่หลายทางด้วย
กัน เพียงแต่บางทีเราไม่เปิดใจที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆ.. ถ้าหากทางนี้ไปไม่ได้ เราก็สามารถเลือกที่จะเดินไปอีกทางได้ ถึง
จุดหมายเดียวกัน เพียงแต่เดินคนละทาง อาจจะอ้อมหน่อย แต่สิ่งที่เราเจอระหว่างทางเดินใหม่ ก็อาจเป็นสิ่งดีๆ ที่เรานึกไม่
ถึงได้เหมือนกัน ..

 หลังจากนั้น ทุกครั้งที่มีคนมาปรึกษาฉัน เรื่องราวต่างๆ มากมายก็ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุด ผิดหวังในการ
งาน หรือแม้แต่การเรียน .. ฉันจะนำาเอาประสบการณ์ข้างต้นมาเล่าให้พวกเขาฟังอยู่เสมอ 

 ณ จุดๆ หนึ่งที่เราเสียใจ ท้อแท้หรือผิดหวัง .. คงยากที่จะเข้าใจและคล้อยตามข้อความข้างต้น และเป็นการง่ายที่มัก
จะซ้ำาเติมตัวเองว่า ทำาไมชีวิตเราถึงโชคร้ายจัง .. ถ้าหากเราปล่อยวางอารมณ์ขุ่นมัว แล้วดึง “สติ” กลับมาเป็น “กุญแจ” ที่
จะนำาไปสู่หนทางในการแก้ปัญหาได้แล้วล่ะก็ .. เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็คงไม่อาจทำาร้ายใจของเราได้  ฉันเชื่อว่าประโยคข้างต้น
เป็นเพียงสัจธรรมของชีวิตที่ว่า ชีวิตเราก็คงมีสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป เมื่อวันหนึ่งมีความสุข อีกเดี๋ยวความทุกข์ก็มาเยือน 
แลว้ไม่นานมันก็จากไปตามกาลเวลา .. ดงัเช่น ประโยคทีว่า่ “ฟา้หลงัฝนยอ่มงดงามเสมอ” แตฉ่นัชอบทีจ่ะเตมิประโยคนีต้อ่วา่ 
“เมื่อฟ้างดงามได้ไม่นาน  พายุฝนก็จะกลับมาได้อีกเหมือนกัน” เพราะฉะนั้นจงอย่าประมาท ถ้าเรารู้ดังนี้ เตรียมใจที่จะรับ
มือกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย  เราก็จะเป็นดั่งเรือที่แข็งแกร่งและทนทานทั้งต่อแดดและฝน .. หากวันใดที่เราล้ม
ลง และคิดว่าจะล้มอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่มีวันจะลุกเดินขึ้นมาได้ เราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ คงได้แต่เจ็บกับแผลที่ล้มและ
รอว่าเมื่อไรแผลนั้นจะหายไปเอง .. แต่เมื่อใดก็ตามที่เราล้มไปแล้ว ไม่ว่าจะเจ็บเพียงไหน แต่ยังคงมีกำาลังใจสู้อยู่เสมอ บอก
กับตัวเองว่าต้องลุกขึ้นมาให้ได้ เมื่อนั้นเราจะฮึดสู้ขึ้นมาทันทีและพลังทั้งหมดที่เรามีจะทำาให้เราลุกขึ้นยืนจนได้อีกครั้งหนึ่ง .. 
เพราะฉะนั้นการยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น การมองโลกในแง่ดีและกำาลังใจจากตัวเราเอง จึงมีส่วนสำาคัญในการที่จะช่วยให้เรา
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ฉันเช่ือว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกของมันเสมอ เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับกับทางออกนั้นๆ
ได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง มีคนกล่าวว่า “ถ้าเกิดมาแล้ว ชีวิตสบายไม่ค่อยเจอปัญหา ก็จะไม่ค่อยได้เรียนรู้ชีวิต ถือว่าไม่คุ้มที่เกิด
มา ..ในขณะที่คนบางคนเจอปัญหา เพื่อให้ได้ขบคิดและหัดแก้ไข  ชีวิตก็จะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง และ
ไม่กลัวเกรงต่อปัญหาและอุปสรรคที่จะตามมา ถือว่าชาตินี้ได้เกิดมาคุ้มแล้ว ..” 

“การมองโลกในแง่บวก”
นั้นเป็นสิ่งที่ดี .. เพื่อให้มีกำาลังใจ ไม่ท้อ 

และอดทนที่จะสู้ต่อไปหากเจอปัญหา และทำาให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรือเหตุการณ์อะไร 

เป็นการหาจุดดีในสิ่งที่เราคิดว่าเลวร้าย เมื่อเรามองหาจุดดีจากสิ่งเหล่านั้นเจอ 
สิ่งนั้นก็จะไม่เลวร้ายอีกต่อไป 

คุณล่ะคะ อยากที่จะ “ล้ม” อยู่อย่างนั้น หรือ “ล้ม-ลุก” คะ? 

Easy
Living อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 สำาหรับใครที่ชอบดูรายการเรียลลิตี้ วันนี้เรามีโครงการดีๆ

ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานมาบอกเล่ากัน นั่นคือ โครงการ Rama Search 

2012 รายการเรียลลิตี้เฟ้นหานักศึกษาแพทย์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ นักเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิชาชีพแพทย์มากยิ่งขึ้น  โดยเปิดโอกาส

ใหน้กัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายสายวทิยาศาสตรม์าลองทดสอบความรูว้ชิาฟสิกิส ์วชิาเคม ีวชิาชวีวทิยา วชิาภาษาองักฤษ

และวชิาคณติศาสตร ์โดยคดัเลอืกผูช้นะเพยีงหนึง่ทมีทีจ่ะไดร้บัสทิธิเ์ขา้เปน็นกัศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงการนี้รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ ในรูปแบบทีม ทีมละ 3 คน แบ่งได้ 2 ประเภท คือประเภทตัวแทน

ของโรงเรียนและประเภทบุคคลทั่วไป ฝ่าด่านทดสอบความรู้ 3 รอบ  โดยรอบแรกเป็นการสอบปรนัย รอบที่ 2 แข่งขัน

ภาคปฏิบัติสายวิทยาศาสตร์ และรอบที่ 3  คัดเลือกเพื่อเข้าค่ายแข่งขันภาคปฏิบัติ 3 วัน 2 คืน เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศ

 และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลการตัดสินทีมผู้ชนะ Rama Search 2012 ซึ่งก็คือ ทีม 

S.B. Intensive จากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนี้แหล่ะใช่เลย จากโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม JPM  จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ทุกทีมจะได้รับทุนการศึกษา

และของรางวัล ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลใหญ่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดโครงการนี้ คือการมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาใน

ระบบโควตาพิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ทมีงานนติยสาร @ Rama ขอแสดงความยนิดกีบันอ้งๆ ทมีชนะเลิศดว้ยนะคะ สำาหรบัผูท้ีส่นใจการแข่งขันโครงการ 

Rama Search 2012 เรียลลิตี้เฟ้นหานักศึกษาแพทย์รามาธิบดี สามารถติดตามชมได้ทางช่องรามาแชนแนล ทรูวิชั่นส์ 

47 และ 80 ทุกวันอาทิตย์ ออกอากาศเวลา 11.00-12.00 น. 

  “บรรยาก
าศวันแถลง

ขา่ว

เปิดตัวโค
รงการ Rama 

Search 2
012” 

  “สอบคัดเลือกแบบปรนัย
รอบแรก น้องๆ จากท่ัวทุกภาค 
ตั้งใจกันมาก...”

  “น้องๆ
 ทั้ง 10 

ทีม

สอบปฎิบัต
ิการทาง LA

B  

ในรอบที่ 2
”

   “โฉมหน้าน้องๆ คนเก่ง ทั้ง 5 ทีม
ที่ผ่านเข้ารอบ”

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดี



     ท่าราชวงศ์ 
 เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ด้านการ

ท่องเที่ยวชื่อดัง “VirtualTourist” ได้

โหวดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริม

ทางดีที่สุดของโลก และแน่นอนว่าหากเราเดินทางด้วยรถยนต์แล้วละก็ คงใช้

เวลานานมากพอสมควรที่จะต้องทนติดอยู่บนท้องถนนกว่าจะได้พบกับครัวอาหารริมทางท่ีดีท่ีสุดในโลก

อย่างย่านเยาวราชหรือย่านไชน่าทาวน์ที่ชาวต่างชาติเรียกขาน หลายคนอาจไม่ทราบว่าท่าน้ำาราชวงศ์หากลงเดิน

ต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะได้เจอกับครัวกลางคืนของกรุงเทพมหานคร ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนชาวไทยเชื้อ

สายจีนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นย่านการค้า การเงิน การธนาคาร และร้านทองคำารูปพรรณที่ขึ้นชื่อ รวม

ทัง้ธรุกจิประเภทภตัตาคารรา้นอาหารของคนกลางคนื  จดุเดน่ของถนนเสน้นีค้อืศนูยร์วมสดุยอดอาหารเลศิรสทีม่ี

ความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของภัตตาคารหรู ร้านห้องแถว ร้านข้างถนน หรือแม้แต่หาบเร่แผงลอย เริ่มเปิดให้

บริการกันตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. 

 เคยได้ยินหลายคนพูดว่ากรุงเทพมหานครไม่เคยหลับใหล  เข้าใจว่าที่น่ีคงเป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีหมายรวมอยู่

ในคำาพูดนั้น เพราะแม้เวลาย่ำาไปเกือบเที่ยงคืนมองไปรอบด้านก็ยังคงเห็นผู้คนนั่งรับประทานของอร่อยกันอย่าง

แน่นขนัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจะยิ่งคึกคักมาก บรรยากาศของถนนที่ถูกขนานนามว่าถนนสายมังกรนี้ยัง

คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริง สังเกตจากตัวตึกแถวที่เรียงรายใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำามาหากิน ด้านล่าง

ตัวตึกแทบจะทุกหลังคาเรือนจะเปิดเป็นร้านค้าขายอาหาร

จีนประเภทต่างๆ ทั้งผลไม้ สมุนไพร เคร่ืองเทศ อาหาร

คาวหวาน ฯลฯ ผู้คนที่นี่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์และ DNA ชาว

จีนไว้จากรุ่นสู่รุ่น ความขยัน ประหยัด อดทนและรู้จักใช้

โอกาส ทำาให้เยาวราชยังคง

เป็นถนนสายเศรษฐกิจ

สำาคญัของไทยทีย่นืยาว

มากว่าร้อยปี

 ฉบับที่ผ่านมา One Day Off พาท่านผู้อ่านร่องเรือด่วนเจ้าพระยาลัดเลาะไปตามท่าเรือสำาคัญต่างๆตามลำาน้ำาเจ้าพระยา เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความงามของกรุงเทพฯให้ชัดเจนยิ่งข้ึนตามคำาขวัญประจำากรงุเทพมหานคร หลายท่านทีต่ดิตาม @Rama คงทราบกนัแลว้วา่แทจ้รงิแลว้กรงุเทพของเรามสีถานที่ท่องเท่ียวมากมายไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ แม้ว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองหลวงเล็กๆ แต่ก็ผสานวัฒนธรรมหลากหลายไว้อย่างลงตัว ฉบับนี้เราจะพาผู้อ่านไปสัมผัสกับย่านคนไทยเชื้อสายจีนและย่านวังเก่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีกันค่ะ

“กรุงเทพดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”         Bangkok   

One
Day ff เรื่อง: ปริศนา

ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

ขอบคุณภาพจาก คุณวีรกานต์ สถิตนิรามัย



  ท่าวังหลัง 
 ย่านน้ีพดูแลว้นึกถงึของอรอ่ย สดุยอดของแหลง่ชอ็ป ชมิ ชวิ 

ราคาสบายกระเปา๋ บรรยากาศเบาๆรมิแมน้่ำาเจา้พระยา ตดิกบัทา่วงั

หลังนี้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลศิริราช เดินเรียบไปตามฟุตบาทด้านหน้า

โรงพยาบาลไม่ไกลนักจะเจอร้านขายยาขนาดใหญ่ที่ขายดีมีคนเข้า

ออกตลอดเวลา มีคนเคยบอกว่าซื้อยาราคาถูกต้องมาที่นี่  

 นัง่เรอืขา้มฟากจากท่าน้ำาวังหลงัฝัง่ธนบรุมีายังท่าพระจนัทร ์

ที่มาของชื่อท่าพระจันทร์นี้มาจากเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 บริเวณท่าเรือ

แหง่นีเ้คยเปน็ทีต่ัง้ของปอ้มพระจนัทรบ์นแนวกำาแพงพระนครดา้นทศิ

ตะวันตก  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต

ทา่พระจนัทร ์ทา่พระจนัทรแ์หง่นีม้เีสนห่ด์ว้ยมนตข์ลงัของเขตวงัเกา่ 

สถาปัตยกรรมบริเวณนี้ยังคงเป็นสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์

ตอนตน้ ไมว่า่จะเปน็รัว้วงัทีต่ัง้เดน่เปน็กำาแพงสงูรอบดา้น บรรยากาศ

ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุยืนสองข้างทาง มีตลาดพระเครื่องเรียง

รายอยู่ริมฟุตบาทข้างวัดเก่า ตลาดเสื้อผ้า ร้านค้าแบกะดิน และร้าน

อาหารชือ่ดงัหลายรา้น มาย่านนีถ้า้ไมต่ระเวนหาของอรอ่ยทานถอืว่า

มาไม่ถึงท่าพระจันทร์ ที่ไปแล้วพลาดไม่ได้คือร้านแอ๊วท่าพระจันทร์ 

ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง มากี่ครั้งก็ยั้ง

ใจไว้ไม่อยู่ที่จะเข้ามาลิ้มรสค่ะ 

      
         

เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งยักษ์ทั้งสองเกิดทะเลาะกัน จึงสู้รบฟาดฟันกัน จนทำาให้พื้นที่บริเวณนี้โล่งเตียน เป็นที่มา
ของชื่อ “ท่าเตียน” ในปัจจุบัน ท่าเรือท่าเตียนนี้นับว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่ท่าเรือยังเป็นไม้กระดาน เมื่อคลื่น
เซาะกระทบไม้เราจะได้กลิ่นไอของความชื้นจากไม้ ทำาให้หวนนึกถึงวีถีชีวิตของบ้านริมน้ำาในยุคก่อน วันนี้มีเวลา
ไม่มากจึงขอน่ังเรือข้ามฝากไปยัง “วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร” วัดที่ได้ชื่อว่ามีพระปรางค์งดงามและเป็น
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า เดิมวัดอรุณฯนี้ชื่อว่าวัดมะกอกสร้างข้ึนในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยของสมเด็จฯ
พระเจ้าตากสินนั้นพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี คร้ันเสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตรงกับเวลารุ่งสาง จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแจ้ง” ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เป็นวัดในพระราชวังหลวงเช่นเดียวกับวัดพระแก้วในปัจจุบัน 

   ท่าเตียน

ยักษ์วัดแจ้ง
 เคยได้ยินเรื่องเล่าขานมาช้านานถึงตำานานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ วัดใหญ่สองวัดท่ีตั้งอยู่ตรงข้ามกันบริเวณสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา ยักษ์ผู้ทำาหน้าที่ดูแลวัดทั้งสองตน

“อากาศร้อนๆ เดินมาเร่ือยเป่ือย แวะจิบกาแฟท่ีร้าน A Day in Summer ซอยปรกอรุณ 3 ข้างวัดอรุณฯ บรรยากาศสบายๆ คล้ายกับมาน่ังริมทะเล”

หมูทอดทงคัตสึร้านแอ๊วท่าพระจันทร์ 

ร้านเล็กๆ ริมทางเดินสู่ท่าช้าง  



ป้อมพระสุเมรุหน้าสวนสันติชัยปราการ สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 1 เช่นเดียวกับป้อมพระอาทิตย์และป้อมป้องกันพระนครอ่ืนๆ แต่ปัจจุบันป้อมพระอาทิตย์ได้ถูกทา ลายไปแล้วคงเหลือไว้แต่เพียงช่ือถนนพระอาทิตย์ ให้เป็นอนุสรณ์

ท่าพระอาทิตย์ 
 ท่านี้เมื่อลงจากเรือแล้วเดินเลาะเรียบทางเดิน

ริมแม่น้ำาไปสู่สวนสันติชัยปราการ สวนสาธารณะที่ผู้

เขียนเองมานั่งเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆ มากี่ครั้งก็คงยังไม่

เบื่อ ในสมัยก่อนมักมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรม

ต่างๆของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

มหาวทิยาลยัศลิปากร ทีน่ีม่กัเปน็จดุนดัพบปะสงัสรรคข์อง

เหล่านักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้คนในละแวกนั้นๆ นอกจากงานประติมากรรมที่

วา่แลว้ยงัมกีารจดัแสดงผลงานจติรกรรม ภาพถา่ย โชวเ์ลน่สเกตบอรด์ เตน้บบีอย 

ละครใบค้นหนา้ขาว นกัดนตรพีเนจร การแสดงดนตรจีากกลุม่วยัรุน่ตา่งชาตทิีม่า

พกัอยูบ่รเิวณถนนขา้วสาร การเตน้แอโรบคิและอกีมากมาย ทีน่ีเ่ปดิกวา้งใหผู้ค้น

ไดแ้สดงความสามารถในรปูแบบของคนหวัใจศลิป ์นบัวา่เปน็ผสมผสานศลิปะกบั

การพักผ่อนไว้ได้อย่างลงตัวที่หาดูได้ไม่มากนักในเมืองไทย 

 มคีนเคยบอกวา่จดุเดน่ของการเทีย่วกรงุเทพคอืการไดเ้ดนิทาง

ไปสัมผัสวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและหลายหลายภายในวันเดียว จริงหรือ

ไม่นั้นคงต้องสัมผัสกันด้วยตนเอง แต่ที่แน่ๆ ผู้เขียนรับรองความจริงแท้

แน่นอนกับผลโหวดที่ได้รับจาก VirtualTourist ว่า “กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองที่มีอาหารริมทางดีที่สุดของโลก” เพราะมีน้อยประเทศในโลก

ที่จะขายอาหารกันตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนในประเทศไทย โดยเฉพาะ 

“กรุงเทพฯ” เมืองที่ไม่เคยหลับใหล



Activities
กองบรรณาธิการ

 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร และ ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร รับมอบเช็คเงินสดจำานวน 600,000 บาท จาก
คุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
คุณธนากร บุญชูช่วย และคุณไพลิน แย้มมา บริษัท แกล็คโซ
สมิทไคลน์ ประเทศไทย จำากัด (GSK) ในโอกาสสนับสนุนการ
จัดทำานิตยสาร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม
ไอแมค ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   

 ผ่านไปแล้วเป็นอย่างดีสำาหรับกิจกรรม Rama Kid Club ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 สำาหรับการบรรยายใน
หัวข้อ “ลูกมีน้ำามูก ภูมิแพ้ หรือเป็นหวัด” ซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  โดยมีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วม
เป็นจำานวนมาก

 เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2555 ณ หอ้งประชมุ 611 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย จัดการบรรยาย
เรือ่ง “ชวีติกา้วหนา้งานพฒันากา้วไกลด้วย R2R” โดยม ีอ.นพ.
วชิช ์เกษมทรพัย ์ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวจิยั อ.นพ.บวรศม ลีระพนัธ ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ และคุณชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เปน็วทิยากรบรรยายภายในงาน 

GSK มอบเงินสนับสนุน
การจัดทํานิตยสาร @Rama

การบรรยาย “ชีวิตก้าวหน้า
งานพัฒนาก้าวไกลด้วย R2R”

Rama Kid Club ครั้งที ่ 4

 ศ.นพ.กฤษฎา รตันโอฬาร หวัหนา้ภาควชิาศัลยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการจัดการความรู้ด้านความผิด
พลาดทางยา คร้ังท่ี 5” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้อง
ประชุม 611 อาคารเรยีนและปฏบัิตกิารรวมดา้นการแพทยแ์ละ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาร้อยใจ
ศิษย์-อาจารย์ประจำาปี 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 
2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมงคล
บพติร วดัพระศรสีรรเพชญ ์วดัมหาธาต ุ วดัราชบรูณะ วดัหนา้
พระเมรุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขาม
หยอ่ง วดัไชยวฒันาราม วดัพทุไธศวรรย ์หมูบ่า้นโปรตเุกส และ
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ชมรมดนตรีรามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และ
งานกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการ “ดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 
11” ประจำาปี 2555 เพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่
คณะ โดยการใช้ดนตรเีป็นส่ือในการสรา้งความสัมพนัธอั์นด ีอีก
ทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนและการทำางาน เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2555  ณ บริเวณใต้อาคารหอพักแพทย์

 งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษารามาธิบดี 
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระ          
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล ประจำาปี 2555 เพื่อระลึกถึงพระคุณ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา 

การจัดการความรู้ด้านความผิดพลาด
ทางยา ครั้งที ่ 5

โครงการทัศนศึกษาร้อยใจศิษย์-อาจารย์
ประจําปี 2555

โครงการดนตรีใต้หอฯ ครั้งที ่ 11

ถวายสักการะเนื ่องในวันมหิดล 



 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต 
พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2555 โดยรับมอบ
โล่รางวัลไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย LO1 
อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

 มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเดินวิ่งการกุศล “คุณร่วมหยุด 
เราร่วมหยอด เพื่อช่วยน้องปลอดไวรัสโรต้า” เมื่อวันที่ 19 
กันยายนที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของ
วัคซีน และการดูแลสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การดูแลสุขภาพเพื่อช่วยปกป้องทารกน้อยจากภัยร้ายของโรค
ท้องเสียในเด็กเล็กจากเชือ้ไวรัสโรต้า  โดยได้รับเกยีรตจิาก นาย
แพทยส์รุวทิย ์คนสมบรูณ ์อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
สาธารณสขุ เปน็ประธานเปดิงาน ภายในงานมตีวัแทน โดยได้
รับการสนับสนุนวคัซนีจากจเีอสเค ธนาคารยาเพือ่ประชาชน
ผ่านสภากาชาดไทย ทำาการมอบวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระ
ร่วงในเด็กเล็กจากไวรัสโรต้าจำานวน 2,000 โด๊ส ให้แก่มูลนิธิ
วัคซีนเพ่ือประชาชน เพ่ือนำาไปกระจายสู่ทุกภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย โดยผ่านองค์กรการกุศลใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.welovevaccines.com 

ศ.วินิต ได้รับรางวัลศิษย์ เก่ าดี เด่น 
คณะวิทยาศาสตร์

PMAC Art  Contest

 สำานักงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเลี้ยง
ผู้เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ประจำาปี 2555 และมอบของท่ีระลึกแด่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกษียณอายุ
ราชการ โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายบริการ และ 
รศ.นพ.สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2555 ณ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม 

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตรโ์รง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานในพธิเีปิด 
“งานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยให้บริการอุดฟัน ถอน
ฟัน และขูดหินปูน ฟรี!! เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ งาน 
ทันตกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 

 อาจารย์แพทย์หญิงโสมรัชช์  วิ ไลยุค ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานจดักจิกรรม “คา่ยผูป้ว่ยโรคขอ้
ไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (Juvenile Idiopathic Arthritis) และ
โรคเอสแอลอี (SLE) ครัง้ที ่2 ทา่มกลางความสนใจและการรว่ม
ทำากิจกรรมมากมายของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานเลี ้ยงเกษียณอายุราชการ
เจ้าหน้าที ่สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานทันตกรรมทําฟันฟรี

JIA Camp

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะผู้บริหารและ
พนักงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นำาโดย ศ.นพ.
อร่าม โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ ทำาบุญพระกรรมฐานจำานวน 9 รูป เน่ืองในโอกาสครบ
รอบ 1 ปี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

ทําบุญพระกรรมฐานจํานวน 9 รูป

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดงาน Workshop 
PMAC Art Contest โครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ  
“One Health”  โดยมี อ.นพ.ธัช   อธิวิทวัส  ผู้แทนจากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
เสวนาแนวคิดด้าน
สุขภาพ ในครั้ งนี้
ด้วย ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เม่ือ
วันที่  15 ตุลาคม 
2555

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ กรม
ควบคุม โรค  กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน
เดินวิ ่งการกุศล “คุณร่วมหยุด เราร่วมหยอด 

เพื่อช่วยน้องปลอดไวรัสโรต้า” พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อ
ประชาชนผ่านสภากาชาดไทย



 รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และอ.นพ.ธัช อธิวิทวัส 
ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการ ART. 
For CANCER  by cameonireal (โครงการงานศิลปะและ

 คุณพรรอร หงส์โต หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ
มอบเครื่องครัว TEFAL เพื่อใช้ในการผลิตรายการของสถานี
รามาแชนแนล จากคุณธนินท์ธร อัครภูมิพัฒน์ ตัวแทนจาก
สถานรีามาแชนแนล ณ หอ้งปฏบิติัการ ฝ่ายโภชนาการ อาคาร
โภชนาการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี รศ.นพ.ธันย์ 
สุภัทรพันธ์ุ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน 
พรอ้มดว้ย ศ.นพ.อรา่ม  โรจนสกลุ ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555  ณ  โถงเฉลิมพระเกียรติ  
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สันติภาพ แซ่อึ้ง 
(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ในการนำาเสนอผลงานวิจัย
แพทย์ประจำาบ้าน “Self 
Retaining Ab- lift : A New  
Assistant in Abdomino-
plasty, The Prototype 
ในงาน TST meeting and 
Aesthetic Asia  ณ ประเทศ
สิงคโปร์

รับมอบเงินบริจาค

งานสร้างสรรค์เพื่อผู้
ป่วยมะเร็งที่ยากไร้) 
จากคุณไอรีล และ 
คุณตวงพร ไตรสารศรี 
(ผูแ้ทนมอบ)  เปน็จำานวน 
260,660 บาท เมื่อวัน
ที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 
1 อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์

วันพยาบาลแห่งชาติ

 พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี รศ.นพ.ธนัย ์
สุภัทรพันธุ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้
แทนจากหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ใน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งทีมแพทย์จากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการตรวจรักษา
ด้วย ณ จ.อุบลราชธานี  และ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5-7 
ตุลาคม 2555

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

รับมอบเครื่องครัว TEFAL

ข่าวน่ายินดี




