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ค าน า 

 หนังสือเล่มน้ีเป็นการรวบรวมประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยมะเร็ง    

กล่องเสียงที่ท าผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมดของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผชิญโรค 

การรับการรักษาและการกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติหลังผ่าตัด รวมถึงการฝึก

ร้องเพลงในผู้ไร้กล่องเสียง หวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

กล่องเสียงที่ต้องท าผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด สามารถน าประสบการณ์    

ที่ผ่านมาช่วยในการตัดสินใจท าผ่าตัดและการปฏิบัติตนหลังท าผ่าตัด สามารถ

ปรับตัว วางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด 

 เรื่องเล่าทั้งหมดน้ีได้รับการอนุญาตจากเจ้าของประวัติและญาติแล้ว 
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พยาบาลผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
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คุณเซ้ียง ฉิมมณี 

ที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 ผมสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุสิบกว่าปี  

“ก่อนการเกิดโรคผมสามารถท างานหนักได้ อดนอนได้” 

 เมื่อหมอบอกว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงมีความทุกข์มาก แต่ภรรยาให้ผ่าตัด

กล่องเสียงออกเลย มิเช่นน้ันจะเสียชีวิต 

 ตอนน้ีผมได้ผ่าตัดมาแล้ว 16 ปี นับตั้งแต่ผมถูกผ่าตัดกล่องเสียงออกไป

แล้ว ผมก็รู้ว่าความทุกข์ทรมานของคนเราคืออะไร ความทุกข์มีหลายแบบ    

แต่แบบที่ผู้ไร้กล่องเสียงประสบอยู่น้ันคือความทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจและลึกล้ า

ไปจนถึงจิตวิญญาณ ส่ิงเดียวที่ผู้ ไร้กล่องเสียงต้องฟันฝ่า ส่ิงเดียวที่ผู้ ไร้     

กล่องเสียงต้องต่อสู้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานน้ี ก็คือ  

ต้องพูดให้ได้     ต้องพูดให้ได้     ต้องพูดให้ได้ 

(ผมพูดได้เท่าน้ีผมก็พอใจแล้วครับ) 

 อดีต ผมเป็นประธานชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี อยู่จนหมดวาระ 

และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของประธานชมรมฯ เป็นครูฝึกพูดให้กับสมาชิกใหม่

ของชมรมฯ ต่อมาผมก็มาฝึกร้องเพลง แล้วผมก็มาสอนให้สมาชิกชมรมของเรา

ซึ่งเป็นผู้ไร้กล่องเสียงให้ออกเสียงพูดได้เร็วขึ้น ถ้าจะสอนให้พูดอย่างเดียวออก

เสียงได้ยากมาก ผมก็เลยมาฝึกร้องเพลงกัน ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้ผ่าตัด

กล่องเสียงออกไปแล้ว ผมได้ไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนอื่นครับ ช่วยให้เขาเลิก

สูบบุหรี่กันครับเพราะบุหรี่มันเป็นพิษเป็นภัยมาก แล้วใครอยู่ใกล้คนสูบจะ

หายใจเอาควันบุหรี่ เข้าไปเรียกกันว่าบุหรี่มือสองครับ คนที่เขาดูดแล้วพ่น

ออกมาจากปากของเขา ผมจึงบอกให้รู้กันทุกท่านครับ ตอนน้ีผมดีใจมาก      

ถึ ง ก ล่ อ ง เ สี ย งผม ไม่ มี แ ต่ ผ มส าม า รถพู ด ไ ด้ แ ล ะ ร้ อ ง เพล ง ไ ด้ ค รั บ                     
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คุณชัยณรงค์  ศรีปราโมช    

ประธานชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 
 

 สวัสดีครับผม นายชัยณรงค์ ศรีปราโมช เกิดเมื่อ ตุลาคม 2501 อายุ 61 

ปี เมื่ออดีตเจอกับคนสูบบุหรี่มาตลอดตั้งแต่วัยเรียนมัธยมศึกษาเป็นต้นมา 

ตอนน้ันยังมีคนสูบบุหรี่เป็นส่วนน้อยและไม่ได้อยู่ใกล้กับเพื่อนที่สูบบุหรี่ ต่อมา

เมื่อเข้ามาท างานกับบริษัทผลิตสายไฟฟ้าซึ่งมีคนน้อย แต่สูบบุหรี่เกือบทุกคน 

และต่อมาได้ย้ายไปบริษัทในเครือเดียวกันแต่ผลิตสายไฟรถยนต์ ซึ่งมีพนักงาน

เป็นจ านวนมากและผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีจ านวนมากด้วย ตอนน้ันยังไม่มีการรณรงค์

เรื่องการสูบบุหรี่ สถานที่ส าหรับให้สูบบุหรี่ก็มี เวลาพักก็จะสูบบุหรี่โดยไม่เลือก

สถานที่ที่สูบ เมื่อเวลาเพื่อนของผมสูบบุหรี่จะอยู่คุยกันไป โดยไม่รู้ว่าควันบุหรี่

ท าให้เป็นมะเร็งกล่องเสียงได้ ครั้งแรกกล่ินบุหรี่มันเหม็นมาก แต่พอได้คุยกับ

เพื่อนบ่อยครั้งก็เริ่มชินกับกล่ินบุหรี่ จนกระทั่งมีอาการเจ็บคอ เสียงก็เริ่มแหบ

ไปหาหมอทั่วไปเขาก็ให้ยามากิน กลับบ้านมากินยาจนหมดชุดก็ไม่หาย กลับไป

หาหมออีกมีอาการตัวร้อน หมอก็ฉีดยาให้อีก 

 กลับมาบ้านได้ 4 วัน อาการก็เป็นอีก ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าต้องให้

หมอหู คอ จมูก ตรวจ จึงได้รู้ว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียง ก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่า

เป็นได้อย่างไร อยู่มาวันหน่ึงมีอาการหายใจไม่ออกคล้ายคนเป็นหอบหืดจึงรีบ

ไปหาหมอและได้เจาะคอเพื่อให้หายใจได้สะดวก หมอให้เตรียมตัวไว้ เมื่อผล

การตรวจออกมา หมอบอกว่าต้องตัดล่องเสียงออกทั้งหมดเมื่อรู้ว่าจะถูกตัด

กล่องเสียงออกก็ตกใจมาก ตอนน้ันนึกไว้ว่าถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ยอมตัดกล่องเสียง

ออก ขอเวลาคิดที่บ้านก่อน 7 วัน พอถึงวันนัดมา หมอถามว่าตกลงจะผ่าตัด

แล้วใช่ไหม ผมยังไม่ตกลง หมอจึงบอกว่าถ้าคุณไม่ผ่าตัดคุณจะเสียชีวิตทันที 

ด้วยความตกใจผมจึงรีบตอบตกลงผ่าตัดกล่องเสียงทันทีเพราะกลัวตาย 

 หลังท าผ่าตัดแล้ว  ชีวิตผมก็เหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่  กลับไปท างาน 

4 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



ได้ 2 ปี ก็ต้องออกจากงานเน่ืองจากบริษัทไม่มีงาน ให้เลิกการผลิต จึงได้     

มาฝึกพูดและมาเป็นอาสาสมัครให้ก าลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาล ช่วยให้เขามี

ก าลังใจต่อสู้กับชีวิตต่อไป ซึ่งท าให้ผมมีความสุขและสบายใจที่ได้ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยที่วิตกกังวลเกิดอาการเครียด ช่วยให้เขายิ้มได้อย่างสบายใจพร้อมที่จะ

ต่อสู้กับชีวิตได้ เป็นความภาคภูมิใจที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตและเมื่อหาย

ป่วยแล้วผมก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนการพูดให้กับผู้ไร้กล่องเสียงรายใหม่ ช่วยแนะน า

ให้สามารถพูดโดยใช้หลอดอาหารและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสบายใจ 

ปัจจุบัน 

 เมื่อมาเป็นสมาชิกของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดีแล้ว ได้รับเลือกให้

เป็นเลขานุการของชมรมฯ เวลาน้ันคิดว่าจะเป็นอะไรก็ได้ ท าเพื่อชมรมฯ และ

สมาชิกผู้ไร้กล่องเสียง นอกจากเป็นเลขานุการก็ยังให้ความช่วยเหลือกับสมาชิก

ในชมรมฯ และประธานชมรมฯ ซึ่งมีอายุมากกันแล้ว ผมได้รับเลือกเป็น

เลขานุการเมื่อป ีพ.ศ. 2556-2557 

 ต่อมาเมื่อปี 2558 วาระการเป็นประธานของคุณเซี้ยงก็ส้ินสุดลง มีการ

เลือกตั้งประธานชมรมขึ้นมาใหม่ จากการเลือกตั้งประธานชมรมผู้ไร้กล่องเสียง 

คนที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ ก็คือผม เมื่อได้เป็นประธานแล้วต้องท า

หน้าที่ต่อไปอีก 2 ปี แล้วได้ร่วมกิจกรรมทางสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศ

ไทยเรื่องการฝึกพูดและรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่วนกิจกรรมทางโรงพยาบาล       

ไปเยี่ยมคนป่วยต่างจังหวัดและไปพูดเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ตามโรงเรียน 

และกิจกรรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทัศนศึกษาต่างจังหวัด รดน้ าสมาชิก

ผู้สูงอายุและวันขึ้นปีใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ได้เรียนรู้ มีความสุขไปพร้อมกัน จนถึง

ปี 2559 ต่อมาปี 2560 วาระการเป็นประธานก็ส้ินสุดลง มีการเลือกตั้งใหม่ 

ผลออกมาผมได้รับเลือกเป็นประธานต่อไปอีก 2 ปี สุขภาพร่างกายก็ยังหาหมอ 

6 เดือน/ครั้ง กิจกรรมในช่วงตั้งแต่ปี 2559-2560 มีน้อยเพราะมีพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับปวง

ชนชาติไทยแต่กิจกรรมทัศนศึกษาต่างจังหวัด เยี่ยมคนป่วยเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดก็ยังคงมีอยู่ในทุกปี               เมษายน 2562 
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คุณศักดา พึ่งพุทธารักษ์   

เลขาธิการชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

1 ปีกับ 5 เดือนกับการพูดไม่มีเสียง 

 เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2556 ผมมีอาการเจ็บคอและเสียงแหบเวลา

พูดโดยไม่รู้สาเหตุ ก็หายามากินแต่ไม่หาย เป็นอยู่เช่นน้ี 3-4 เดือน จึงตัดสินใจ

ไปหาหมอ จนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่กล่องเสียง ต้องท าการผ่าตัดเอา     

กล่องเสียงออกทั้งหมด แต่ผมรับไม่ได้ที่จะสูญเสียการพูดไป แต่เมื่อได้รับ

ค าแนะน าจากหมอและด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวให้ท าการผ่าตัด 

มิฉะน้ันจะตายด้วยความทุกข์ทรมานเพราะจะกลืนอาหารและน้ าไม่ได้ จึงต้อง

ท าใจ และตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด 

 ผมผ่าตัดเอากล่องเสียงออกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ

ได้รับการฉายแสงประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 อีก 33 ครั้ง ช่วงน้ัน

ล าบากกายและทุกข์ใจอยู่หลายเดือนเพราะยังพูดไม่ได้ ต้องใช้การเขียนหนังสือ

เพื่อสื่อสารกับคนรอบตัว 

 ก่อนการผ่าตัดผมได้เข้าเป็นสมาชิกของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี ซึ่ง

ชมรมน้ีก่อตั้งโดย ร.ศ.ดรุณี ชุณหะวัต (อ.เจี๊ยบ) และมี อ.สุทธินี สุดใจ      

(คุณยุ้ย) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชมรมฯ ผมได้รับค าแนะน าและได้รับก าลังใจจาก

สมาชิกของชมรมที่แวะเวียนมาเยี่ยมขณะที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อ

การผ่าตัดและการฉายแสงผ่านไปด้วยดี ผมจึงได้มาเข้าชมรมฯ ทุกวันอังคาร

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผมอย่างมาก เช่น 

6 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



1. มีการฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร ซึ่งผมฝึกได้ช้ามาก ต้องใช้ เวลาถึงปีครึ่ง

กว่าจะออกเสียงได้ จึงสามารถพูดได้บ้าง จากการพร่ าสอนของผู้ฝึก  

การพูด (สมาชิกจิตอาสาของชมรมฯ) อีกทั้งยังมี อ.ดรุณี และ อ.สุทธินี 

คอยให้ก าลังใจ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังการ

ผ่าตัดอีกด้วย 

2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น รู้สึกสบายใจและมีก าลังใจมากขึ้น ได้มีโอกาสพบปะ 

ฝึกพูดกับสมาชิกที่ไร้กล่องเสียงเหมือนผม ท าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและ

เป็นปมด้อย 

3. ได้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด เป็นทัศนะศึกษานอกสถานที่ ที่ทางชมรมฯ จัด

ให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สมาชิกทั้งเก่าและใหม่ได้พบปะสังสรรค์

กัน ได้ฝึกพูดคุยกัน และแนะน าเทคนิคการพูดให้กันละกัน 

4.มีการติดต่อส่ือสารที่ทันสมัย โดย อ.สุทธินี ได้ตั้งไลน์กลุ่มชมรมผู้ไร้  

กล่องเสียงรามาธิบดีขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

และให้สามารถส่ือสารกันได้ระหว่างสมาชิก เมื่อสมาชิกท่านใดมีปัญหา

การดูแลสุขภาพ ก็ไลน์ถามมา อ.ดรุณี หรือ อ.สุทธินี ก็จะให้ค าแนะน า

ครับ 

 ปัจจุบันผมอายุ 71 ปี ผ่าตัดมาแล้วเกือบ 6 ปี มีสุขภาพแข็งแรงดี           

มีความสุขที่ได้มาชมรมฯ เพื่อท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกท่านอื่นๆ จึงขอถือ

โอกาสน้ี ขอบพระคุณ อ.ดรุณี อ.สุทธินี และครูฝึกจิตอาสาทุกท่านที่คอย

แนะน า และให้ก าลังใจผมด้วยดีเสมอมาครับ 

                ศักดา พึ่งพุทธารักษ์ 

   เลขานุการฯ และสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

           เมษายน 2562 
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คุณสาธิต  มงคลวัจน์ 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 

ย้ิมได้กับวิถีชีวิตใหม่  เมื่อวัย 65 ปี..... 

2 ปี 3 อย่าง จะรอดไหมเนี่ย! 

 ตกเตียงไหล่กระแทกพื้น ไหปลาร้าหัก 

 กา้วข้ามรั้วสูง 75 เซนติเมตรไม่พ้น เข่ากระแทกพื้น สะบ้าแตก 

 และ...... 

 เมื่อพบว่าเป็น มะเร็งที่กล่องเสียง ระยะที่ 3-4 อย่างไม่ทันตั้งตัว ท าให้

ต้องตัดกล่องเสียง พร้อมกับของแถม ตัดไทรอยด์ออกไป 1 ข้าง 

.......อย่างเฮง! 

ก่อนผ่าตัด 

 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานทุกท่านของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีในการเตรียมตัวและเตรียมใจ 

เพื่อรับมือกับสภาพของร่างกายและจิตใจ ที่จะต้องเปล่ียนไป อันเน่ืองจากการ

ผ่าตัดและฉายรังสีรักษา จากความช่วยเหลือของทุกท่าน ท าให้ผมเข้าใจและ

พร้อมรับมือกับสภาพร่างกายที่จะต้องเผชิญ  นอกจากน้ีก าลังใจจากครอบครัว 

 

8 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



ซึ่งเป็นส่ิงที่ส าคัญมากส าหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงอย่างผม ก าลังใจจาก

ภรรยา “คุณปื๊ด” ลูกชาย และ ลูกสาว ท าให้ผมมีแรงใจที่จะสู้ได้ โดยปราศจาก

ความกังวลใดๆ ทั้งสิ้น  

 ย้อนกลับไปวันที่ผมทราบว่า ผมเป็นมะเร็งกล่องเสียง เสียงของคุณหมอ

ยังคงดังก้องอยู่ในหูของผม..... 

 “คุณสาธิต คุณไม่ต้องตกใจ เมื่อคุณฟื้นขึ้นมา คุณจะต้องหายใจทางรูเปิด

ที่คอ มันก็เป็นแค่ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลง และวิถีชีวิตก็จะยังปกติ คนไข้

ที่ได้รับการผ่าตัดรักษา สามารถมีชีวิตอยู่ได้กว่า 20 ปี” 

 “ผมยังเล่นกอล์ฟได้หรือเปล่าครับ” ผมรีบถาม 

 “โอ๊ย... สบายมาก เหมือนคนปกติ” คุณหมอตอบ 

      หลังจากวันน้ัน ผมกลับมาเตรียมตัวผ่าตัด พยายามหาข้อมูล พร้อมกับ

อ่านคู่มือต่างๆ ที่คุณหมอและพยาบาลได้แจกให้  เตรียมตัวและเตรียมใจ              

ให้พร้อมส าหรับการผ่าตัด  

.....และแล้ววันผ่าตัดก็มาถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557…..  

ผมยังจ าได้ ดี..... 

หลังผ่าตัด 

 ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาภายในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด จ าได้ว่าตอนพยาบาล

เข็นผมออกมาจากห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ผมยังท ามือท าไม้โอเคให้ลูกสาวและ

พี่สาวอยู่เลย ผมจ าได้ว่าผมแทบจะไม่รู้สึกว่าผมได้ผ่านอะไรมาบ้างเมื่อ 5-7 

ชั่วโมงที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหรืออะไรก็ตามที่คุณหมอใช้กับผมในช่วงผ่าตัด 

 เมื่อกลับมาถึงห้องพัก ผมนอนหายใจมองดูคนรอบข้าง แถมชูมือชูไม้

โต้ตอบได้อย่างเป็นปกติ และไม่รู้สึกกังวลใดๆ เลย ผมรู้สึกว่าผมสามารถหายใจ

ได้โล่งและเย็นสบาย ซึ่งมารู้ทีหลังว่าอาจเป็นเพราะว่าผมมีเครื่องช่วยหายใจ 

หรืออาจเป็นเพราะตอนน้ีผมสามารถหายใจได้โดยตรงผ่านทางรูเปิดที่คอ ท าให้

ผมหายใจได้เต็มปอดอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน  

9 



 ผมมาทราบจากภรรยาภายหลัง หลังจากที่เขาเห็นแผลหายดีแล้ว บอกว่า

ครั้งแรกที่เห็นผมที่ห้องพักฟื้น เมื่อเห็นพยาบาลเข็นผมเข้ามา ภรรยาบอกกับ

ผมว่า เขาเห็นสายอะไร ไม่รู้ระโยงระยางเต็มไปหมด เห็นผ้าปิดแผลก้อนใหญ่ 

ที่ปิดอยู่บริเวณล าคอและท่อหายใจตรงกลางล าคอ ท าให้เขาต้องแอบวิ่งออกไป

ร้องไห้นอกห้องเพราะไม่อยากให้ผมเห็นและเสียก าลังใจ ซึ่งสายระโยงระยาง

เหล่าน้ัน ผมมาทราบทีหลังอีกเช่นกันจากคุณหมอว่าเมื่อร่างกายปรับสภาพได้

แล้วเลือดและน้ าเหลืองภายในที่ตกค้างจากการผ่าตัดได้ระบายออกหมดแล้ว 

คุณหมอจะค่อยๆ ปลดสายที่ระโยงระยางต่างๆ ออก  

 ผมใส่ท่อที่คออยู่ไม่กี่วัน คุณหมอก็ได้มาถอดท่อที่คอออกให้ช่วงกลางวัน 

ในช่วงที่ถอดและใส่ท่อ ผมไม่รู้สึกเจ็บเลย แต่เป็นความรู้สึกคันยิบๆ ที่คอแทน 

ท าให้ทุกครั้งที่ถอดและใส่ท่อที่คอ ผมจึงไอออกมาด้วยความคันคอ ภรรยาของ

ผมอีกเช่นกัน ที่ต้องแอบเดินออกไปนอกห้อง เพราะทนฟังเสียงไอของผมไม่ได้ 

ผมมารู้ภายหลังว่า เขากลัวว่าผมจะเจ็บ ก็เลยท าให้ทนดูไม่ได้ 

 นอกจากน้ี ส่ิงส าคัญที่ต้องระวังในช่วงแรกๆ คือ อย่าเผลอกลืนน้ าลาย 

เพราะในน้ าลายของเรามีเชื้อโรค อาจท าให้แผลผ่าตัดภายในติดเชื้อได้  

 ผมโชคดีที่สมาชิกในครอบครัวสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาดูแล ช่วยผม  

ดูดน้ าลายและคอยเตือนให้ผมบ้วนปากด้วยน้ าเกลืออยู่ตลอด แผลของผม     

แห้งดีและไม่ติดเชื้อใดๆ 

 ไม่กี่วันหลังผ่าตัด คุณหมอเริ่มให้น้ าแดงผ่านทางสายให้อาหารที่ใส่ไว้

ตั้งแต่ผ่าตัดแล้ว เมื่อกระเพาะของผมรับน้ าแดงได้เป็นปกติ หมอจึงค่อยๆ 

เปล่ียนมาเป็นอาหารเหลว และก่อนกลับบ้านไม่นาน เมื่อผมตรวจอีกรอบแล้ว

พบว่าแผลผ่าตัดทางเดินหายใจ และหลอดอาหารไม่มีรอยรั่วใดๆ คุณหมอ     

จึงเริ่มอนุญาตให้ผมกลืนน้ าลายได้ และรับประทานอาหารผ่านทางปากได้ใน

ที่สุด 

 เมื่อแผลหายดีแล้วและเร่ิมฝึกพูด  ผมเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียง 

 

10 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



รามาธิบดี ชมรมฯ เป็นที่พึ่งทางใจของผม อันดับแรกท าให้ผมสบายใจและท าใจ

ได้พร้อมต่อสู้กับโรคน้ีได้อย่างไม่เกรงกลัว ขอขอบคุณท่านเหล่าสมาชิกชมรมฯ 

ทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่น้ีด้วย ด้วยความจริงใจด้วย 

ความในใจจากครอบครัว 

 ตั้งแต่ทราบจากคุณหมอว่าคุณสาธิตเป็นมะเร็งกล่องเสียง ความรู้สึกที่

เกิดขึ้นน้ัน เราไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นค าพูดได้เลย มันจุกอยู่ที่คอ ได้น่ัง

ปรึกษากันว่าจะผ่าตัดหรือจะรักษาด้วยการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว โทรไป

ปรึกษาพี่สาว คนอื่นๆ และรวมถึงแพทย์ผู้ท าการรักษาก็แนะน าให้ตัด     

กล่องเสียงออกทั้งหมด ได้คุยกันกับคุณสาธิตว่า ถ้าผ่าตัดก็จะมีโอกาสหายขาด 

แต่หลังผ่าตัดแล้วจะไม่สามารถพูดได้แบบคนปกติ แต่ก็สามารถฝึกพูดได้ จึงให้

ก าลังใจคุณสาธิตไปว่าอาชีพเรา ไม่จ าเป็นต้องใช้เสียงมากมาย แค่ส่ือสารกัน   

รู้เรื่องก็พอ คุณสาธิตจึงตัดสินใจรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นล าดับแรก จึงกลับไป

บอกคุณหมอ ขอผ่าตัดเร็วที่สุด และได้รับความกรุณาจากคุณหมอได้จัดการ

เรื่องเวลาผ่าตัดให้ เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 หลังจากวันหมอนัด ก็กังวล

กันทั้งบ้าน แต่ก็ให้ก าลังใจคุณสาธิตกันอยู่ตลอดเวลา 

 เมื่อถึงก าหนดวันผ่าตัด ได้ไปส่งเข้าห้องผ่าตัดและหนีไปท างานต่อ ให้ลูก

สาวเฝ้า คิดว่าจะมาเมื่อออกจากห้องผ่าตัดแล้ว เพราะไม่อยากเห็น กลัวท าใจ

ไม่ได้จะเป็นลมก่อนคนไข้ หลังเลิกงานได้มาที่ห้องพักคนไข้ เมื่อเห็นคุณสาธิต

ครั้งแรกมีสายอะไรเต็มไปหมด ต้องออกไปร้องไห้ที่ระเบียงห้อง สงสารมาก 

เพราะเป็นคนกลัวพวกสายอะไรทั้งหลาย ลูกสาวก็บอกแม่อย่าร้องไห้นะ     

เดี๋ยวพ่อก็หาย จึงพยายามท าใจดีสู้เสือ และต้องขอขอบคุณ คุณหมอและ

พยาบาล ที่ช่วยแนะน าการดูแลหลังผ่าตัด เน่ืองจากพวกเราต้องผลัดกันไปเฝ้า 

คนละวันสองวัน รวม 12 วัน 

 ใกล้วันกลับบ้านคุณสาธิตสามารถทานข้าวต้มกับขนมปังได้ รู้สึกดีใจมาก 

มีก าลังใจขึ้นมาและก็ให้ก าลังใจตลอดมาพยายามดูแลอย่างใกล้ชิด ตัวคุณสาธิต

เองก็มีก าลังใจดีมาก นอกจากน้ียังมีผู้รู้แนะน าให้ทานอะไรดี ก็จะสรรหามาให้

ทานเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรง                                                   11 



 จนกลับมาบ้านก็ดูแลอย่างดีที่สุด เอาใจใส่ทุกเรื่อง จากเรื่องอาหาร    

การกินจนถึงความสะอาดรอบๆ ตัว และที่ดีใจที่สุดคือ วันที่คุณสาธิตฉายรังสี

ครั้งสุดท้ายเพราะสงสารมากกลัวจะเจ็บ ถามทุกวันว่าเจ็บหรือเปล่า ก็ได้ยิน

คุณสาธิตตอบแต่ว่า “ไม่เจ็บ” ซึ่งจริงๆ ก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บหรือเปล่าเพราะคุณ

สาธิตเป็นคนที่อดทนมาก และมาดีใจอีกครั้งเมื่อได้ยินคุณสาธิตพูดค าว่า 

“สวัสดีครับ”   

 ทุกคนในบ้านให้ก าลังใจ เป็นแรงใจให้ต่อสู้ และให้พยายามฝึกพูด เพื่อจะ

ได้ส่ือสารกับคนใกล้ตัวได้ ทุกวันน้ีได้เห็นว่าสุขภาพแข็งแรงดี สามารถไป       

ตีกอล์ฟได้ ก็ดีใจแล้ว 

บทสรุป 

 ก่อนรับการรักษาโดยการฉายรังสี ผมใช้เวลาเกือบ 1 เดือน เพื่อไปพบ

หมอฟันและปรับเปล่ียนวิธีการดูแลรักษาช่องปากของตนเองให้สะอาด เพราะ

ในระหว่างการรักษาโดยการฉายรังสี หากผมมีฟันผุหรือเกิดแผลในช่องปากจะ

ท าให้แผลหายช้า 

  ในระหว่างที่ผมได้รับการรักษาโดยการฉายรังสี จ านวน 36 ครั้ง ผมต้อง

บอกว่า ผมค่อนข้างโชคดีที่ไม่ค่อยมีอาการแพ้ มีเพียงแค่ปัญหาในเรื่องการ   

รับรสอาหารและน้ าลายแห้งท าให้ผมต้องรับประทานอาหารอ่อน อาหาร

ประเภทซุปรวมไปถึงอาหารเสริมและนมต่างๆ ท าให้น้ าหนักตัวผมลดลงไป

เพียง 5-7 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าน้อยมากส าหรับผู้ที่ได้รับการรักษาโดยการฉาย

รังสีทั่วๆ ไป  

 นอกจากน้ี ผมยังปฏิบัติตนตามค าแนะน าของคุณหมอ พยาบาล และ

ทีมงานทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยท าจิตใจให้ เบิกบาน ยิ้มสู้ ไม่คิดโทษตนเอง

หรือโทษใครกับอดีตที่ผ่านมา รู้ปัญหา ก็สามารถท าให้เราแก้ปัญหาได้ 

 

 

                                                                   เมษายน 2562 
12 ชมรมผูไ้ร้กล่องเสียงรามาธิบดี  



 

คุณภานุมาศ ชาติชินเชาว์               

อาสาสมัครครูฝึกพูดด้วยเครื่องช่วยพูด   

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  
 

นายภานุมาศ ชาติชินเชาว์ ถือก าเนิดวัน-เดือน-ปี ไม่ทราบได้ เพราะพ่อ

แม่แยกทางกันเมื่ออายุได้ 7 วัน คุณทวดเก็บมาเล้ียงจึงไม่ได้ถูกส่งไปบ้าน        

ราชวิถี สงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านถูกระเบิดอยู่หลังวัดเลียบ พาหุรัด คุณทวด

จึงได้พาเหลนไปภาคใต้ โดยได้ไปเฝ้าสวนของคุณปู่ที่เสียชีวิตเมื่อสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณย่าจึงแต่งงานใหม่แต่ไม่มี

บุตรจึงได้รับผมเป็นลูกบุญธรรม แต่อยู่เฝ้าสวนกับคุณทวด เมื่ออายุเกินเข้า

เรียนหนังสือแต่ผมไม่มีหลักฐานอะไรไปแสดงเลย คุณทวดจึงได้สมมุติให้ผมเกิด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2481 จึงได้เรียนหนังสือจนจบ คุณทวดอายุมากผมจึง

ต้องท างานหาเล้ียงคุณทวด จนคุณทวดได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 98 ปี ผมจึงได้มา

อยู่กับพ่อแม่เล้ียง ซึ่งก็ล าบากมากอาหารการกิน กินข้าวคลุกน้ าปลาอยู่บ่อยๆ 

(แต่โทษทีมีไก่จิ้ม) จากน้ันมาอยู่วัดกับเพื่อน อยู่มาก็หลายวัดอยู่เหมือนกัน   

เริ่มสูบบุหรี่โดยเก็บเอาก้นบุหรี่เอามามวนกับกระดาษบ้าง ใบจากบ้าง ใบตอง

บ้างแล้วแต่จะหาได้ จนจบมัธยมปลาย คุณปู่คุณย่าก็พามากรุงเทพมหานคร 

เพื่อเรียนต่อโดยได้เรียนที่โรงเรียนอาชีวะแห่งหน่ึงจนจบ  

 หลังจากจบอาชีวะผมก็เริ่มหางานท า โดยได้ท างานที่บริษัทหลายแห่ง   

จนผมจ าไม่ได้ เมื่อต้นปี 2504 เมื่อมีเงินเดือนก็เริ่มสูบบหรี่และด่ืมเหล้าเรื่อยมา 

ให้สมกับสมัยผมเป็นเด็กที่ไม่มีเงินซื้อแม้กระทั่งขนมและของเล่นเหมือนเด็ก  

คนอื่นๆ  เขา  ท างานอยู่บริษัทได้  1  ปี  ก็ลาออกมาเข้ากรมชลประทาน  เมื่อ  
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1 ตุลาคม 2505 อยู่เรือขุดกรมชลประทาน ต่อมาเข้าท างานที่กรมเจ้าท่าเมื่อ

ปลายปี 2508 ที่น่ีท าให้ผมมีรายได้มากเดือนละหลายหมื่น เพราะมีค่าโรงแรม 

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าล่วงเวลา ท าให้ผมได้มีเงินซื้อกินและดื่มหนักขึ้น ในที่สุดผมก็ได้

ลาออกและต่อมาได้เข้าท างานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสงขลา แต่ก่อน

จะมาอยู่การไฟฟ้า ผมถูกรถชนจนต้องได้นอนที่โรงพยาบาลสงขลา 1 คืน ก็ได้

พบกับภรรยาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นพยาบาล โดยไม่รู้ว่าเขาได้รับรางวัลขวัญใจ

พยาบาลและรางวัลงานอื่นๆ อีกหลายรางวัล เพราะเห็นเธอสวยดีก็ได้ขอเธอ

แต่งงานก่อนจะย้ายไปปัตตานี ได้หมั้นและแต่งงานในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 

2511 ต่อมาตัดสินใจลาออกจากกรมเจ้าท่า มาหารุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียน

เดียวกันกับผม มาเข้าท างานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2513 และก็ได้ส านึกว่าตัวเองก็

อายุย่างเข้าเลข 3 แล้วและก็มีบุตร 3 คน จึงพยายามสูบบุหรี่น้อยลดจนตั้งเน้ือ

ตั้งตัวได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีต าแหน่งดีๆ เหมือนเพื่อนๆ เขาที่เข้าท างานที่เดิมโดยไม่

ย้ายไปไหน ถึงแม้จะเป็นลูกน้องเพื่อนแต่ก็อยู่ได้จนอายุครบ 60 ปี อยู่ไฟฟ้าได้ 

29 ปีเต็มจนตั้งตัวได้จนถึงปัจจุบัน ผมได้ท าการตรวจที่โรงพยาบาลสงขลา

หลายครั้งเพราะผมมีการเจ็บคอมาก จึงได้ไปโรงพยาบาล มอ.  (สงขลา

นครินทร์ หาดใหญ่) โดยคุณหมออารักษ์ ทองปิยะภูมิ ตรวจและนัดวันผ่าตัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2536 จากน้ันเป็นต้นมาผมก็พูดไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วย

พูดจนถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่าคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงหรือไม่  

เพราะภรรยาก็เป็นพยาบาล คุณหมอบอกกับภรรยาว่าผมคงอยู่ได้ไม่เกิน 3-4 

ปี ก็จะเสียชีวิตแต่ผมก็อยู่มาได้ถึง 26 ปี ส่วนคุณหมอคงไม่ทราบว่าคนไข้ของ

คุณหมอยังไม่ตายเพราะน่ีคือชีวิตของ นายภานุมาศ ชาติชินเชาว์ ที่อยากเรียน       

ต้องท างานทุกอย่างที่ได้เรียน เรียนแค่น้ีก็พอใจ ที่อยู่ได้จนทุกวันน้ีก็เพราะ

อบายมุขที่ท าให้ชีวิตเปล่ียนไป จากคนพูดได้กลายเป็นผู้ป่วยไร้กล่องเสียงพูดกับ

ใครเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงเป็นอุทาหรณ์ให้รุ่นลูกๆ หลานๆ ได้รู้ว่าอบายมุขต่างๆ

มันไม่ดี มีแต่ท าร้ายร่างกายเราต้องเป็นผู้พิการตลอดชีวิต ขออย่าได้เอาเป็น

ตัวอย่างของลุงคนน้ีด้วยนะครับ 

 

14 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



 ทิ้งท้ายเวลาไปตลาดซื้อของตามร้านค้าต่างๆ ในตลาดตัวเมือง จะต้อง

ตามหลังภรรยาไปด้วยทุกครั้ง พอซื้อของจ่ายเงินเรียบร้อย เจ้าของร้าน      

จะส่งของให้ผมถือพร้อมพูดว่า “ให้คนขับรถถือก็ได้เจ๊” แฟนผมตอบว่า “ไม่ใช่

คนขับรถ ผัวฉันจ๊ะ” อุทาหรณ์น้ีสอนให้รู้ว่าจงเดินน าหน้าหรือเดินคู่กันไม่ควร

เดินตามหลังเว้นระยะห่างมาก จะท าให้เป็นเหมือนอย่างผม 

 ผมเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี เมื่อเดือนพฤษภาคม 

2547 โดยได้พบคุณเซี้ยงและคุณสายหยุดในวันที่มาตรวจ ต่อมาจึงสมัครเป็น

สมาชิกและมาร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ต่อมาในปี 2555 เมื่อภรรยาเกษียณ

ราชการก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครจึงได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ การ

เข้ามาร่วมกลุ่มท าให้ผมได้พบกับเพื่อนที่ผ่าตัดกล่องเสียงทั้งหมดเหมือนกัน 

ต่างก็ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ได้ฝึกพูดให้กับสมาชิกที่ ใช้ เครื่องช่วยพูด

เหมือนกับผม รวมทั้งได้ไปเยี่ยมให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยที่รอผ่าตัด

และผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ยังนอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  

เมษายน 2562 
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คุณสมเกียรติ แซ่เล้า                                      

อาสาสมัครครูฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร  

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

      สวัสดคีรับผมสมเกียรติ แซ่เล้า อายุ 74 ปี ผมเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่ปี 

2546 คือเริ่มหายใจไม่ค่อยออก ไอ เสียงเริ่มแหบ ตอนน้ันเริ่มตรวจที่

โรงพยาบาลเลิดสิน แต่หมอก็ยังท าการรักษาเบื้องต้น แล้วหลังจากน้ันผมก็ถูก

ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หมอนัดเอาชิ้นเน้ือไปตรวจ รอบแรกผล

ออกมายังหาเซลล์มะเร็งไม่เจอจึงนัดผ่าตัดใหม่ พอผ่าตัดส่องกล้องเอาชิ้นเน้ือที่

อยู่ลึกๆ ไปตรวจถึงเจอ รอบน้ีหมอเห็นอาการผมไม่ไหวแล้วเลยเจาะคอผมเลย

ครับ แค่เจาะคอตอนน้ันผมก็แทบจะบ้าคล่ังแล้ว ผลวินิจฉัยว่าผมเป็นมะเร็ง

กล่องเสียงขั้นสุดท้าย หมอบอกผมว่าอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี พอหลังจากเจาะคอผ่าน

มาเกือบเดือน หมอเริ่มนัดผ่าเอากล่องเสียงออกทั้งหมดและฉายแสงอีก

ประมาณ 20 กว่าครั้ง ตอนน้ันผมท้อมาก เขียนหนังสือและอ่านหนังสือไม่ออก 

จะส่ือสารกับใครก็ไม่รู้เรื่อง ต้องใช้ภาษามืออย่างเดียว ดีที่ลูกสาวยังให้ก าลังใจ

และคอยอยู่ช่วยดูแลผม จากคนปกติก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยทีเดียว  

 พอหลังจากการรักษาผ่านพ้นไปด้วยดี ผมก็เริ่มเข้าชมรมฝึกพูดอยู่นาน 

ติดน้ าอัดลม เพราะเข้าใจว่าน้ าอัดลมจะช่วยได้ ผมฝึกพูดอยู่นานมากก็ยังไม่ท้อ     

มาชมรมผู้ไร้กล่องเสียงศิริราชและรามาเป็นประจ า การได้เข้าชมรมเจอคนใน

กลุ่มเดียวกันจะท าให้เรารู้สึกดีขึ้น เข้าใจในส่ิงที่เราเป็น มีศักยภาพดีขึ้น ที่ชมรม 

ผู้ไร้กล่องเสียงรามาฯ มีกิจกรรมทัศนศึกษาทุกปี และได้ท าให้ผมผ่อนคลาย      

มีความสุขมาก เหมือนกับไปเที่ยวและได้พบเพื่อนใหม่ๆ ในวัยชรา 

16 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



 ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ดรุณีและอาจารย์สุทธินี ที่เป็นหัวเรือใหญ่ให้กับ

สมาชิกในชมรมฯ ทุกๆ คน และขอขอบคุณมิตรภาพดีๆ ด้วยครับ 

 สุดท้ายน้ีผมไม่ได้เข้า line กลุ่มเพราะผมอ่านไม่ออกแต่ลูกสาวเข้าแทน  

จะมีอ่านให้ฟังในบางครั้ง 

เมษายน 2562 
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คุณไกรสีห์ บุญขจาย                       

อาสาสมัครครูฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร  

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 ผมนายไกรสีห์ บุญขจาย เกิดเดือนพฤศจิกายน 2483 อายุ 79 ปี      

เป็นข้าราชการบ านาญ ผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2555 ที่วชิรพยาบาล 

 ผมได้เริ่มสูบบุหรี่ ในช่วงอายุ 17-18 ปี เรียนอยู่ โรงเรียนฝึกหัดครู

พลานามัย เปิดท าการสอนรุ่นแรกมีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดมากท าให้ติดบุหรี่ 

และสูบเรื่อยมา เพิ่มจ านวนมากขึ้น ท างานแล้วก็ดื่มสุราจนติด มีเพื่อนฝูงมาก

ในช่วงท างานได้รับการอบรมให้เลิกบุหรี่แต่ก็เลิกได้เป็นระยะ เร็วบ้าง นานบ้าง 

แต่ไม่สามารถเลิกตลอดได้ ท าให้สุขภาพทรุดโทรมลง มีอาการไอ จนกระทั่ ง

ประมาณ พ.ศ. 2536 ภรรยาและลูกสาวได้ขอร้องให้เลิกสูบบุหรี่ก็พยายาม 

เลิกสูบ จ าได้ว่า ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่ โลก           

ก็ตัดสินใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ โดยเริ่มหยุดทีละ 1 วัน และปฏิบัติเช่นน้ีไปเรื่อยๆ 

โดยจะมีอาการอยากสูบบ้าง แต่ก็พยายามแข็งใจไว้ ไม่สูบ หางานท าบ้าง อมยา

อมบ้าง ออกก าลังกายบ้าง ก็สามารถหยุดได้จากวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน 

เป็นปี ในที่สุดก็หยุดสูบบุหรี่ได้โดยยังมีอุปกรณ์การสูบและบุหรี่อยู่ครบ โดยไม่

แตะต้องอีกเลย ซึ่งส่ิงที่ส าคัญที่สุดคือจิตใจ ต้องมุ่งมั่นและใจแข็ง ท าให้ทาง

ครอบครัวดีใจมาก สุขภาพร่างกายดีขึ้น การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้รับ

ความก้าวหน้า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน จนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2543 

18 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



 ประมาณต้นปี พ.ศ. 2555 ก็เริ่มมีอาการไอ เสียงแหบลง ก็ซื้อยามาอม 

เป็นๆ หายๆ จนกระทั่งลูกสาวได้บอกให้แม่พาไปหาหมอ จึงไปพบแพทย์ที่วชิร

พยาบาลได้ให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียด และตัดก้อนเน้ือไปตรวจ อีก 1 

อาทิตย์มาฟังผล เมื่อมาฟังผลคุณหมอได้บอกว่าเป็นก้อนเน้ืออันตราย (มะเร็ง) 

จะต้องผ่าตัดออกและจะต้องฉายแสงด้วย โดยให้กลับบ้านก่อน รอฟังการ

ผ่าตัดว่าทางแพทย์และห้องผ่าตัดจะว่างเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบ 

 ในช่วงที่รอรับการผ่าตัดน้ัน ทางผมและครอบครัวมีความวิตกกังวลมาก 

โดยเฉพาะหมอบอกว่าผ่าตัดเอากล่องเสียงออกแล้วจะเป็นใบ้ พูดไม่ได้ โดย

ภรรยาและลูกได้พาไปหาหมอแผนโบราณ ที่ทราบว่าที่ไหนดีก็ไปรักษา กินยา 

บางหมอก็บอกว่าผ่าตัดดีกว่า ซึ่งยาแผนโบราณไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

เป็นเพียงหยุดการเจริญเติบโตเท่าน้ัน จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากวชิระ

พยาบาลว่าจะผ่าตัดได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม จึงตัดสินใจผ่าตัดและไป

นอนโรงพยาบาล ก่อนผ่าตัดทางพยาบาลได้ติดต่อให้คุณวิชัย สุวรรณเสรีรักษ์ 

ผู้ซึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วสามารถพูดได้มาพูดคุยและให้ก าลังใน โดยมีภรรยา

และบุตรร่วมฟังและซักถามด้วย ท าให้ทุกคนคลายความวิตกกังวลต่างๆ ขึ้น 

โดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าสามารถพูดได้ หลังการผ่าตัดแล้วจะช้าหรือเร็วอยู่ที่

ตัวเราเอง โดยผมก็มีเพื่อนที่เรียนพลานามัยมาด้วยกันก็ผ่าตัดมาแล้วก็พูดได้ 

(คุณธงชัย นิลน้ าเพชร) และก็ยังติดต่อกันอยู่ 

 23 สิงหาคม 2555 เป็นวันผ่าตัดกล่องเสียงออก โดยทราบว่ามี

คณะแพทย์จากวชิระพยาบาลและโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกันผ่าตัด ซึ่งการ

ผ่าตัดได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย หลังผ่าตัดแล้วก็พยายามปฏิบัติตัวตาม

แพทย์ส่ังอย่างเคร่งครัด ท าให้แผลหายเร็วแต่มาเจ็บและทรมาน ตอนหมอได้

ถอนฟันออกครั้งละ 2-3 ซี่ จนฟันกรามหมดเพื่อเตรียมไว้ฉายแสงและให้กลับ

บ้านได้ บ ารุงร่างกายและออกก าลังกายเสมอ ท าให้ร่างกายดีขึ้นโดยล าดับ    

ทางวชิระพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่าทางแผนกรังสีได้ตรวจแล้วไม่ต้องฉายแสง 

ต่อมาได้พบกับคุณธงชัยได้ให้ค าแนะน าขั้นตอนการปฏิบัติตัว การฝึกพูด ได้มา

ฝึกพูดที่โรงพยาบาลศิริราช ประมาณเดือนตุลาคมเริ่มออกเสียง พูดได้เร็วและ 
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พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ได้อบรมหลักสูตรเร่งรัดที่จังหวัดนครนายกและทุกๆ ที่  ที่มี

การฝึกพูด จนพูดได้อย่างรวดเร็วและได้ไปช่วยฝึกให้ค าแนะน าประสบการณ์ 

ให้ก าลังใจ เป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดีและ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งทั้งหมดน้ีขอให้ผู้ไร้กล่องเสียงมีก าลังใจ มีความ

เข้าใจขั้นตอนการพูด  ขยัน  อดทน  ความส าเร็จก็จะตามมาท าให้เราสามารถ 

พูดได้และใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น แม้แต่จะไร้กล่องเสียงก็ตาม 

เมษายน 2562 
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คุณก าธร วรรธนะเลาหะ 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 

ครั้งเดียวในชีวิต 

เม่ือกล่องเสียงต้องถูกตัด เพราะโรคร้าย 

กลายเป็นคนไร้กล่องเสียง พูดไม่เป็น 

ชีวิตหนอจ าใจฝืน แสนล าเค็ญ 

คงต้องเป็นคนบ้าใบ้ ในสังคม 

 

 ครั้งหน่ึงในชีวิต เคยเผชิญและรับรู้กับส่ิงดีๆ และส่ิงเลวร้ายมามากมาย 

แต่การผ่าตัดกล่องเสียงของผม เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต ที่เลวร้าย

และสุดเศร้าใจที่สุด 

 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผมอายุ 65 ปี สามปีก่อนหน้าน้ัน ผมได้ยกบริษัทที่ผม

ก่อตั้งและบริหารมาเกือบ 25 ปี ให้กับญาติใกล้ชิด โดยที่ได้สะสางบัญชี 

ลูกหนี-้เจ้าหนี้ ของบริษัทไว้แล้วอย่างหมดจดเรียบร้อย 

 ผมยังมีการงานที่รับเป็นที่ปรึกษาและกรรมการของบริษัทที่ผมร่วมลงทุน

อยู่ด้วย และยังมีงานสอนเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานครอีกด้วย 
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 ช่วงเวลาน้ัน ผมรู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพดีเยี่ยม และผมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง

เป็นอย่างมากที่ได้งดบุหรี่ได้ส าเร็จ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเป็นวัน

รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก แต่มีส่ิงหน่ึงที่ผมสมควรจะงด แต่ไม่ได้งด คือการเสพ

สุรา ผมไม่ได้ติดเหล้า แต่ผมก็เสพกับเพื่อนๆ และสมาชิกที่คบค้าในสังคม       

ในโอกาสต่างๆ ไม่เคยลดละและละเว้นเลย โชคร้ายหรือโรคร้ายได้ค่อยๆ       

คืบคลานมาหาผมแล้ว ในปี พ.ศ. 2547 ผมมีอาการเจ็บคอและมีความบกพร่อง

ในการกลืนอาหาร ต่อมาก็เกิดมีอาการเสียงแหบ ผมได้ไปพบหมอหลายหมอ 

หลายโรงพยาบาล หมอได้วินิจฉัยว่า “ต่อมทอมซิลอักเสบ” ให้ยามากิน แล้วก็

ดีขึ้นแต่เสียงยังแหบอยู่ จึงได้ไปพบหมอเฉพาะทางหู คอ จมูก โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ท า CT ส่องกล้อง ต่อมาก็ตัดชิ้นเน้ือไปเข้าห้องแล็บ พิสูจน์ว่าเป็น

มะเร็งหรือไม่ ใช้เวลาหน่ึงอาทิตย์ ผลทางห้องแล็บบอกว่าไม่สามารถลง

ความเห็นว่าเป็นเน้ือร้ายหรือไม่ หมอจึงให้ยามากินเพื่อดูผลอีกครั้ง อย่างไร   

ก็ตาม อาการเสียงแหบก็ดีขึ้น เมื่อดีขึ้นแล้วผมก็กลับไปสังสรรค์กับพรรคพวก

เพื่อนฝูงและทุกครั้งก็ไม่เว้นที่จะต้องเสพสุราไปด้วย 

 เวลาผ่านมา 2 ปี ปี พ.ศ. 2548 ผมทานอาหาร เกิดมีกระดูกติดคอ     

เมื่อคลายตัวหายดีแล้ว ก็เริ่มมีอาการเจ็บคอและเสียงแหบในวันต่อๆ มา   

คราวน้ีมีเพื่อนแนะน าไปหาหมออาจารย์นายแพทย์สมยศ แผนก หู คอ จมูก   

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ส่องกล้องแล้วส่งให้ไปตัดชิ้นเน้ือไปพิสูจน์    

อีกครั้ง ผลปรากฏว่ากล่องเสียงมีชิ้นเน้ือร้ายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณไม่มาก และให้

กินยารักษาดูอาการไปก่อน การรักษาเป็นไปด้วยดีเป็นเวลาปีกว่าๆ ระยะน้ีเมื่อ

อาการดีขึ้น ผมก็เริ่มเสพสุราปลาปิ้งกับเพื่อนฝูงอีก จนอีกหน่ึงปีต่อมา ปี พ.ศ.

2550 ผมก็มีอาการเสียงแหบและกลืนอะไรยากอีก อาจารย์หมอสมยศจึง     

ท าการตรวจส่องกล้องอีกครั้งและลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดเอาชิ้นเน้ือที่กล่อง

เสียง ประมาณ 1 ใน 4 ถึง 1 ใน 3 ของกล่องเสียงออก ซึ่งการผ่าตัดน้ีอาจ   

ท าให้ผมยังสามารถใช้กล่องเสียงที่เหลือ 3 ใน 4 เปล่งเสียงพูดได้ หรือไม่ได้ก็

เป็นไปได้ทั้งสองทาง และให้ผมพิจารณาตัดสินใจผมคิดว่า ผมยังมีความหวังพูด

ได้อกี 2 ใน 3 ผมจึงตัดสินรับการผ่าตัดทันที หลายวันต่อมาผมมานอนรอการ 

 

22 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



ผ่าตัดตามนัด เปล่ียนเส้ือผ้าคนไข้ผ่าตัดเรียบร้อย อยู่ๆ พยาบาลก็มาแจ้งว่า

ก่อนเข้าห้องผ่าตัดอาจารย์หมอต้องการพบผม เพื่อตรวจก่อนเข้าห้องผ่าตัด 

เมื่อไปถึงห้องตรวจ อาจารย์กับหมอลูกศิษย์ ประมาณ 6-7 คน เข้าไปในห้อง 

ส่องกล้องให้ผมและให้ผมดูวีดีโอ บนจอภาพที่แสดงชิ้นเน้ือร้ายบนกล่องเสียง

ของผม สรุปว่าชิ้นเน้ือร้ายหรือมะเร็งบนกล่องเสียงผม สันนิษฐานว่ากว้างยาว 

ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร จึงไม่จ าเป็นต้องผ่าตัด แต่ใช้การฉายรังสีก็เพียงพอที่จะฆ่า

หรือสยบเน้ือร้ายน้ีได้ ผมจึงรอดจากการผ่าตัดอย่างหวุดหวิด แล้วไปรับการ

บ าบัดรักษาด้วยกระบวนการฉายรังสี 33 ครั้ง ก่อนฉายรังสีผมไปพบหมอฟัน

และได้รับท าการถอนฟันผมจนเกือบหมดปากเพราะผมมีฟันผุอยู่ 

 หลังจากฉายรังสีแล้ว ผมก็กลับไปแข็งแรงอีกครั้ง ถึงแม้จะมีฟันปลอม 

เต็มปาก แต่ผมก็กลับไปเสพสุรา ร้องคาราโอเกะที่ผมชอบเหมือนเดิม เวลา 

ผ่านไปเหมือนโกหกจริงๆ ความสุข สนุก สบาย ได้ด าเนินไปประมาณ 7 ปี   

จนปี พ.ศ. 2556 ได้เกิดอาการเจ็บคอ เสียงแหบ และกลืนอาหารไม่คล่องคอ

อีก และครั้งน้ีผมได้กลับไปโรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์หมอสมยศได้

เกษียณไปแล้ว ผมได้พบกับอาจารย์หมอพลพงศ์ หลังจากส่องกล้องและตัด

ตรวจชิ้นเน้ือ คราวน้ีต้องเจาะคอด้วย เพราะผมหายใจไม่สะดวก ผลปรากฏว่า

ชิ้นเน้ือเป็นมะเร็งแล้ว ผมก็ถูกนัดให้ท าการผ่าตัดกล่องเสียงทันทีเลย 

 ก่อนผ่าตัด แน่นอน ผมคิดมากจนนอนไม่หลับ ลูกๆ ก็มาปลอบใจให้

ก าลังใจ ให้พ่อรับการผ่าตัด เพราะกลัวว่าพ่อจะเสียชีวิตด้วยมะเร็งกล่องเสียง

ที่อาจจะแพร่ขยายไปยังระบบอื่นๆ 

 ผมได้รับการผ่าตัด เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 มาถึงวันน้ี    

ก็ผ่านมาเกือบห้าปีแล้ว หลังจากผ่าตัด ผมมีน้ าหนักลดลงเกือบ 10 กิโลกรัม 

แต่ทุกวันน้ีผมแข็งแรงดีขึ้น ผมมีความสุขในการใช้ชีวิตได้เรียบร้อยดีพอสมควร

แก่อัตภาพ และผมได้รับการฝึกการพูดโดยการใช้หลอดอาหาร ที่ชมรม ผรส. 

ของโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันอังคาร และผมได้รับการดูแลเอาใจใส่ฝึกสอน

จากอาจารย์เจี๊ยบ คุณยุ้ย และอาจารย์ที่สอน รวมทั้งสมาชิก ผรส. ทุกคน 

ขณะเดียวกัน ผมก็ยังได้รับการอนุเคราะห์ฝึกการพูด จากอาจารย์วันชัยแห่ง 

สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทยอีกด้วย                                   23 



 ซึ่งผมจะไม่ลืมบุญคุณท่านทั้งหลายเหล่าน้ีเลย ก่อนจะจบเรื่องราวของผม 

ผมขอขอบคุณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคุณหมอ คุณพยาบาล ตลอดจน

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี ที่เอาใจใส่ดูแลด้วย และผมขอพูดทิ้งท้าย

เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้อ่านว่า  

“อยู่ไกลบุหรี่ ห่างไกลสุรา”     เป็นดีที่สุดครับ 

เมษายน 2562 
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ร.ต.ต. รณฤทธิ์ เศรษฐยานนท์ 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 สวัสดีครับ ผม ร.ต.ต. รณฤทธิ์ เศรษฐยานนท์ เกิดเดือนกันยายน ปี  

พ.ศ. 2491 ตอนน้ีอายุ 71 ปี ครับ ผมเป็นข้าราชการบ านาญ ได้รับการผ่าตัด

กล่องเสียงออกทั้งหมด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่โรงพยาบาลศิริราช 

 ผมเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 19 ปี คือประมาณปี พ.ศ. 2510 ผมรับราชการ

เป็นต ารวจตระเวนชายแดน ได้รับการแต่งตั้งประจ าหมวดสนามชายแดน 

ท างาน กินนอน อยู่กับเพื่อนๆ ที่ สูบบุหรี่  เพื่อนๆ ชวนให้สูบบุหรี่หลัง

รับประทานอาหารและเวลาว่าง เพื่อคลายเครียดและความเหงาที่คิดถึงบ้าน 

จึงลองสูบ สูบจนติด และเพิ่มจ านวนมากขึ้น 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้รับการแต่งตั้งให้มารับราชการที่จังหวัดนครปฐม 

จึงได้อยู่กับครอบครัวและมีเพื่อนมากขึ้น และเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น เคยพยายาม

เลิกมาหลายครั้งแต่ไม่สามารถเลิกได้ ในปี พ.ศ. 2541 ภรรยาได้น าหลานที่อายุ 

1 เดือนมาอยู่ด้วย จนหลานอายุได้ประมาณ 3 ขวบ หลานป่วยด้วยโรคทางเดิน

หายใจและหลอดลมอักเสบหลายครั้ง แพทย์แนะน าให้ผู้ที่อยูใกล้ชิดหลานเลิก

บุหรี่ ในปี พ.ศ. 2543 ผมเลิกบุหรี่ จึงท าให้หลานหายป่วยจากโรคทางเดิน

หายใจและหลอดลมอักเสบ 

 การเลิกบุหรี่ของผมใช้วิธีลดจ านวนลงจากวันละ 1 ซองเหลือ 3-4 มวน 

ช่วงน้ันมีอาการอยากสูบบุหรี่มาก หงุดหงิด แต่พยายามแข็งใจไว้ ใช้วิธีดื่มน้ า 

กินขนม นอนพักผ่อน และออกก าลังกายจนเลิกได้  ซึ่งใช้เวลา 1 สัปดาห์ และ 

25 



ไม่สูบอีกเลยจนปัจจุบัน ส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการเลิกบุหรี่ คือ จิตใจที่มุ่งมั่นและ 

ใจแข็ง ท าให้ครอบครัวดีใจมาก สุขภาพร่างกายผมแข็งแรงขึ้น การปฏิบัติงาน   

มีประสิทธิภาพ จนเกษียณราชการในปี พ.ศ. 2557 

 ประมาณต้นปี พ.ศ. 2557 เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ซื้อยามากินหลายอย่าง

แต่ก็ไม่หาย จึงไปพบแพทย์ที่คลินิกประมาณ 3-4 ครั้ง อาการดีขึ้นเป็นระยะ

แล้วกลับเป็นอีก ครั้งหลังน้ีเจ็บคอ ทานข้าวสวยและอาหารแข็งไม่ได้ ประมาณ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก 

ศาลายา แพทย์ได้ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ส่องกล้อง ตัดชิ้นเน้ือในคอ      

ที่อักเสบไปตรวจ หลังจากน้ัน 1 สัปดาห์ไปฟังผล แพทย์บอกว่าก้อนเน้ือที่เอา

ไปตรวจเป็นเน้ือร้าย (มะเร็ง) ต้องท าผ่าตัดออก แต่โรงพยาบาลไม่มีแพทย์

เฉพาะทางที่จะผ่าตัด จึงส่งตัวให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งและแจ้งว่าเป็นมะเร็งที่กล่องเสียง ต้องตัดกล่อง

เสียงออกและบอกว่าถ้าไปพบแพทย์ 2-3 ครั้ง แล้วอาการไอ เจ็บคอไม่หาย 

ต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางไม่ใช่ปล่อยไว้จนเป็นมาก ลามไปถึงกล่องเสียง    

ท าผ่าตัดกล่องเสียงออกแล้วจะพูดไม่ได้ แต่สามารถฝึกพูดทางหลอดอาหารได้ 

ถ้าไม่ผ่าตัดออกจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน จะรับประทานอาหารไม่ได้ และจะ

เสียชีวิต ผมจึงตัดสินใจให้แพทย์ผ่าตัดกล่องเสียงออก แม้พูดไม่ได้ยังสามารถ

เขียนส่ือสารกับคนอื่นได้ แพทย์ผ่าตัดเอากล่องเสียงออกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2557 ซึ่งการผ่าตัดได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย หลังผ่าตัดได้

ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด ท าให้แผลหายเร็วไม่เจ็บหรือ

ทรมาน เมื่อกลับไปอยู่บ้านได้บ ารุงร่างกายจนร่างกายดีขึ้นตามล าดับ ประมาณ 

20 วันหลังผ่าตัด เริ่มได้รับการฉายแสง ฉายทั้งหมด 36 ครั้ง และเคมีบ าบัด 3 

ครั้ง 

 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้เริ่มไปฝึกพูดที่โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 

20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้ไปฝึกพูดที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปลายเดือน

ตุลาคม ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพูดเร่งรัด  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่ม

ออกเสียงพูดได้ และมาฝึกต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลราชบุรี  

26 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



และไปฝึกพูดทุกแห่งที่มีการฝึกพูด จนพูดได้และได้ไปช่วยฝึกพูดและให้

ค าแนะน า ให้ก าลังใจแก่ผู้ไร้กล่องเสียงที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาล

กระทุ่มแบน โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งทั้งหมดขอให้ผู้ไร้กล่องเสียงมีก าลังใจ      

มีความเข้าใจขั้นตอนการฝึก ขยัน อดทน ในการฝึกออกเสียง จะท าให้สามารถ 

“พูดได้และมีชีวิตดีข้ึน แม้ไร้กล่องเสียงก็ตาม” 

 

                                         เมษายน 2562 
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ร.ต.ต.สมศักดิ์ เสือแก้ว 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

ผู้ที่ท าผ่าตัดกล่องเสียงออกบางส่วน 

 

 สวัสดีครับ ผมชื่อ ร.ต.ต.สมศักดิ์ เสือแก้ว เกิด พ.ศ. 2489 อายุ 73 ปี 

เริ่มรับราชการ 

 เข้ารับราชการต ารวจที่กองบังคับการต ารวจดับเพลิงพญาไท เมื่อ พ.ศ. 

2509 ในต าแหน่งผู้บังคับหมู่แผนกบัญชีการเงินและพัสดุ ขณะรับราชการ     

ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและวางแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นงานหนักในเดือน

สิงหาคม และปิดงบประมาณ 30 กันยายน ของทุกปี ซึ่งในห้องไม่ใหญ่มากนัก   

มีข้าราชการในห้องจ านวน 12 คน ซึ่งรับหน้าที่ต่างกันไป ซึ่งผมจะมีหน้าที่เบิก

จ่ายเงิน ทุกคนที่ท างานในห้องเดียวกันสูบบุหรี่และดื่มสุรา ซึ่งผมไม่สูบบุหรี่แต่

ต้องรับผลกระทบจะต้องสูดดมเป็นประจ าประมาณ 30 ปี อาจจะเป็นสาเหตุ    

มีผลกระทบต่อร่างกายได ้

การตรวจรา่งกาย 

 ในเดือนสิงหาคม จะมีการตรวจร่างกายทุกปี มีแพทย์จากโรงพยาบาล

ต ารวจมาตรวจผมและสงสัยว่าผมมีเสียงแห้ง แต่ผมไม่ได้สนใจ ในปี  พ.ศ.   

2548 ผมได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับราชการที่กองบัญชาการต ารวจนครบาลใน

หน้าที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณฝ่ายอ านวยการ 2 

28 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



 ในปี 2549 ซึ่งผมอายุ 60 ปีแล้ว และจะต้องเกษียณอายุในวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2549 ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 หู คอ 

จมูก โดยมีอาจารย์นายแพทย์ภูริช เป็นแพทย์ผู้ตรวจโดยส่องกล้องเข้าไปดู  

ทางจมูกและพบว่ามีก้อนเน้ืองอกบริเวณกล่องเสียง จะต้องรับการผ่าตัด   

โดยด่วน สงสัยจะเป็นมะเร็ง 

การผ่าตัดครั้งที่ 1 

 ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแพทย์ได้  

ท าการผ่าตัดเส้นเสียงออกไป 1 เส้น และตัดต่อมน้ าเหลืองทั้ง 2 ข้าง และ

แพทย์ไปพบเชื้อมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์อีก 2 ข้าง อยู่ห้องไอซียูประมาณ 10 วัน 

การผ่าตัดครั้งที่ 2  

 การผ่าตัดปรากฏว่าไปโดนเส้นไขมันท าให้ใบหน้าบวมมาก จะต้องท าการ

ผ่าตัดโดยท าบายพาสบริเวณข้างล าคอ 2 ข้าง ต้องเข้าห้องไอซียูอีก 12 วัน 

รวม 22 วัน 

ปัจจุบัน 

 ผมได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาการดีขึ้นมากและได้มาฝึก

การพูดที่ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงทุกวันอังคาร และต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วม

ชมรม โดยมี รศ.ดรุณี ชุณหะวัต คุณ สุทธินี สุดใจ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

รามาธิบดีที่แนะน าการรักษาร่างกายให้แข็งแรง โดยผมได้ออกก าลังกายเป็น

ประจ าทุกวัน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง 

 สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่เอาใจใส่ดุจพี่น้อง ขอขอบคุณ

ครับ 

                สวัสด ี

        ร.ต.ต.สมศักดิ์ เสือแก้ว 

                                                         เมษายน 2562                             
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คุณสุนทร ธงอาษา 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 ผม นายสุนทร ธงอาษา อายุ 64 ปี อาศัยอยู่จังหวัดสมุทรปราการ      

ได้เริ่มมีอาการป่วยคือมีอาการเจ็บคอเหมือนมีเสมหะติดอยู่ที่ล าคอ มีอาการ

เสียงแหบแห้ง จนพูดไม่มีเสียง จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

แล้วแพทย์ก็ได้ตัดชิ้นเน้ือที่ล าคอไปตรวจหามะเร็ง ผลตรวจก็ออกมาว่าเป็น

เน้ือร้าย โรงพยาบาลสมุทรปราการจึงได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล

รามาธิบดี แล้วโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ท าการตัดชิ้นเนื้อที่ล าคอไปตรวจหาเชื้อ

มะเร็งอีกครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นเชื้อมะเร็ง และแพทย์ได้ท าการผ่าตัดวันที่ 29 

ตุลาคม 2561 หลังจากผ่าตัดแล้วพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน  

ตอนที่ผมนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้มีการดูแลเอาใจใส่

จากคุณหมอและพยาบาลดีมากๆ และได้รับการดูแลจากสมาชิกชมรมผู้ไร้

กล่องเสียงรามาธิบดี ดีมากๆ ช่วยให้ได้รับค าแนะน าต่างๆ ที่ดีและเป็น

ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 หลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว คุณหมอได้ท าการนัดฉายรังสี 30 

ครั้ง นัดท าคีโม 7 ครั้ง นัดฉายรังสีอาทิตย์ละ 5 ครั้ง คีโมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ผม

มีอาการข้างเคียงจากการใช้รังสีและคีโมคือ อาการแสบที่ข้างในล าคอเป็นอย่าง

มาก ท าให้ทานอาหารและดื่มน้ าไม่ได้เลย ต้องทานอาหารฟีดทางสายยาง    

วันละ 4 ถุง 4 มื้อเป็นเวลา 4 เดือน น้ าหนักลดลงไปจากเดิมก่อนผ่าตัด 7 

กิโลกรัม เมื่อผ่านพ้นเป็นเวลาประมาณเกือบ 4 เดือน อาการแสบที่ล าคอก็เริ่ม

ทุเลาลงบ้างแล้วเริ่มทานอาหารได้มากขึ้น                         เมษายน 2562 

 

30 ชมรมผูไ้ร้กล่องเสียงรามาธิบดี 



 

คุณสนิท ศรีจันทรา 

อาสาสมัครครูฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

 สวัสดีครับ ผม นายสนิท ศรีจันทรา สมาชิกชมรมผู้ ไร้กล่องเสียง

รามาธิบดี ชีวิตผมเผชิญกับอะไรมาก็มาก แต่มีเรื่องอยู่เรื่องหน่ึงที่ผมจ าไม่มีวัน

ลืมเลยคือเรื่องสุขภาพ ที่ท าเอาผมทุกข์ทรมานกายและใจอย่างแสนสาหัส 

 เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2548 ผมเกิดมีอาการไอเจ็บคอและเริ่มมีอาการ

เสียงแหบ ผมก็เลยไปหาหมอที่คลินิก หมอตรวจดูแล้วให้ยาผมมาทาน ทานอยู่

ประมาณ 1 เดือน อาการก็ไม่ดีขึ้นเลย พอดีครบก าหนดเวลาที่เพื่อนผมและตัว

ผมต้องเอาเรือไปขึ้นคาน เพื่อซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมตัวเรือเพื่อทาสีตัวเรือ

ใหม่ มีอยู่วันหน่ึงเจ้าของเรือโทรศัพท์มาคุยกับผม เขาบอกผมว่าผมพูดอะไรมา

เขาฟังไม่รู้เรื่องเลย เขาจึงถามผมว่ามีเพื่อนอยู่แถวน้ันหรือเปล่า ให้เพื่อนช่วย

บอกบ้านเลขที่ ชื่อที่อยู่ในบัตรประชาชนให้ทีเพราะเจ้าของเรือเขามีน้องสาว

ท างานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อที่จะได้ท าบัตรโรงพยาบาลไว้ให้ผมก่อน 

แล้วให้ผมไปพบน้องสาวเขาที่โรงพยาบาลเพื่อพาผมไปพบแพทย์ แพทย์ได้

ตรวจดูอาการและพาผมไปส่องกล้องดู แพทย์บอกผมว่า “ผมเป็นมะเร็งกล่อง

เสียง” จะต้องผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด ผมก็ตกใจกลัวว่าผมจะพูดไม่ได้ ผม

ก็เลยถามแพทย์ว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ต้องตัดกล่องเสียงออก แพทย์บอกผมว่า    

“มี” คือวิธีการฉายแสงแต่จะต้องมีการเจาะคอเพื่อเอาไว้หายใจและจะต้องเจาะ

ท้องเพื่อให้อาหารเหลวทางหน้าท้องถึงจะฉายแสงได้ ผมเลยบอกแพทย์ว่าผม

ขอฉายแสงก่อน แพทย์จึงนัดผมไปเจาะคอในวันที่ 22 มิถุนายน 2548 และเร่ิม  
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ฉายแสงในวันที่  27 กรกฎาคม 2548 ฉายแสงครบ 33 ครั้ง ในวันที่  13 

กันยายน 2548 จากน้ันแพทย์ได้ให้สูตรอาหารปั่นมาท าทานเองที่บ้าน ทานอยู่

ประมาณ 6 เดือน แพทย์เห็นว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็เอาท่อที่คอออก เอา

สายยางให้อาหารทางหน้าท้องออก และผมก็ไปพบแพทย์ตรวจดูอาการตลอด 

แพทย์ก็ให้ยามาทานสม่ าเสมอ จนครบ 1 ปี 6 เดือน แผลที่เจาะคอก็ปิดสนิท  

ก็พูดได้เหมือนเดิม แต่แล้วเมื่อส้ินเดือนธันวาคม 2549 แพทย์นัดผมไปตรวจ

ตามปกติและได้ส่องกล้องดูก็พบว่าเน้ือร้ายมันยังอยู่ จ าเป็นต้องตัดกล่องเสียง

ออกทั้งหมดเพราะถ้าไม่ตัดมันจะโตขึ้นมันจะตัดไม่ได้และแพทย์เองก็จะไม่ตัดให้        

เพราะมันจะเป็นอันตราย ผมจึงตัดสินใจที่จะผ่าตัดใหญ่อีกครั้ง แพทย์นัดผม     

ไปนอนโรงพยาบาลและท าการผ่าตัดกล่องเสียงในวันที่ 5 มกราคม 2550 ใน

การผ่าตัดผมต้องใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจที่เส้นเลือดด าใหญ่ที่โคนขาเพราะ

หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ และใส่สายยาให้อาหารเหลวทางจมูก หลังจากการผ่าตัด

ที่ผ่านไปได้ด้วยดี ผมต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 1 เดือน         

โดยระหว่างน้ันแพทย์ได้ให้เคมีบ าบัดรวม 5 ครั้ง 

 ผมได้รับก าลังใจจากครอบครัวและจากชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดีที่

เข้ามาเยี่ยมเยียนพูดคุย พวกเขาเหล่าน้ันต่างพากันให้ก าลังใจผม บอกว่าผม

ต้องกลับมาพูดได้อีกครั้ง ผมรู้สึกมีก าลังใจการฝึกพูด ผมเลยสมัครเข้าร่วม

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดีตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา เมื่อผมกลับมาพักรักษาตัวที่

บ้านจนดีขึ้นแล้ว ทุกวันอังคารผมจะเดินทางไปที่ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี

เพื่อฝึกพูดเสมอ 

 ปัจจุบันน้ี ผมสามารถพูดได้แล้ว ผมสามารถพูดคุยกับครอบครัวรู้เรื่อง 

แม้ต้องพูดช้าๆ บ้างก็ตาม ผมสามารถด าเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติแม้ว่าตอนน้ี

ผมจะไร้กล่องเสียงแล้ว ทุกวันน้ีผมมีความสุขมาก ผมรู้สึกโชคดีกว่าใครหลายๆ 

คนที่เผชิญปัญหาเดียวกับผม  

 ทุกครั้งที่ ไปเยี่ยมพวกเขาเหล่าน้ันกับสมาชิกชมรมผู้ ไร้กล่องเสียง

รามาธิบดี ผมก็จะให้ก าลังใจเขาเหมือนที่พวกเขาเหล่าน้ันเคยให้ก าลังใจผมใน

วันที่ผมเข้าพักรักษาตัว ผมจะก้าวผ่านเรื่องน้ีไปไม่ได้เลยถ้าขาดพื้นฐานของชีวิต

ที่เรียกว่า “ก าลังใจ”                                            เมษายน 2562 



 

คุณวิมลรัตน์ พึ่งพุทธารักษ์ 

จิตอาสาชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

ประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง 

 ดิฉัน นางวิมลรัตน์ พึ่งพุทธารักษ์ อายุ 65 ปี เป็นภรรยาของคุณศักดา 

พึ่งพุทธารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง ของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผ่าตัดรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว เลยอยากแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา ให้ผู้ป่วย

และผู้ดูแลได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล เพราะโรคน้ีสามารถรักษาให้หายได้ 

สามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปค่ะ 

 เราทราบกันดีว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยน้ันย่อมเกิดกับเราได้เป็นเรื่องธรรมดา 

แต่เมื่อทราบว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยน้ันเกิดจากมะเร็ง มันคงไม่ธรรมดาเสียแล้ว 

มันตกใจ กลัว หดหู่และหมดอาลัยตายอยาก เช่นเดียวกับสามีตอนที่ทราบว่า

เป็นมะเร็งกล่องเสียง 

 เดิมทีสามีเคยดื่มเหล้า สูบบุหรี่ (ก่อนที่จะป่วยจากมะเร็งกล่องเสียง) และ

ไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพตนเองนัก เวลามีอาการไอหรือเจ็บคอก็แค่ซื้อยาอม          

แก้เจ็บคอ บรรเทาอาการไอมาใช้ไปตามเรื่อง จนกระทั่งมีอาการเจ็บคอมากขึ้น 

และเสียงแหบหายเวลาพูดมากๆ จึงได้ไปพบแพทย์และได้รับการตัดชิ้นเน้ือ    

ที่สงสัยว่าเป็นเน้ือร้ายไปตรวจ ปรากฏว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียง ระยะที่ 2-3 

แล้ว จะต้องได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออก เราทุกคนที่ไปฟังผลก็ตกใจ 

โดยเฉพาะสามี (น่ังน่ิงไม่พูดอะไรเลย) เพราะคิดว่าถ้าตัดกล่องเสียงออกก็จะ

พูดไม่ได้อีกต่อไป ส่ือสารกับใครคงไม่รู้เรื่อง พอกลับถึงบ้านก็บอกว่าไม่รักษา 

เรากับลูกสาวบอกว่าอย่างไรก็ต้องรักษาเพราะจะรอดชีวิตมากกว่าปล่อยไว้ 
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 ต่อมาได้พบกับคุณสุทธินี สุดใจ (พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

เมื่อรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการรักษา และได้แนะน าให้ไปพบ พูดคุยกับสมาชิก

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง (จิตอาสา) ของโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงทราบว่าการ

ผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียงน้ันไม่น่ากลัวอย่างที่เราวิตกกังวลกัน เพราะสามารถ

กลับมาพูดได้ มีสุขภาพดีและมีชีวิตเป็นปกติได้ พวกเราเห็นแล้วก็สบายใจ และ

มีก าลังใจมากขึ้น สามีจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2556 

 หลังการผ่าตัดคุณหมอบอกว่าต้องฉายแสงอีก 33 ครั้ง เพื่อป้องกันการ

กลับมาของมะเร็ง การฉายแสงท าทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ แต่การจะเข้ารับ

การรักษาโดยการฉายแสงน้ัน ผู้ป่วยต้องบ ารุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงมาก

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดื่มน้ าผลไม้

สดปั่นทุกวัน เพราะระหว่างการฉายแสง อาจมีอาการเจ็บคอ กลืนอาหาร

ล าบาก หรือไม่อยากอาหาร ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยมีน้ าหนักลดลงได้ 

 ส าหรับการพูดด้วยหลอดอาหารน้ัน จะเริ่มเมื่อแผลหายดีแล้ว ต้องมีการ

ฝึกออกเสียงจากหลอดอาหาร (พร้อมกับการออกก าลังกายบริหารคอ บ่าและ

ไหล่เพื่อป้องกันกล้ามเน้ือบริเวณดังกล่าวเกิดการยึดติด) ซึ่งก็รู้ว่ามันค่อนข้าง

ยาก แต่ความสามารถที่จะพูดได้เร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามและความ

อดทนขยันฝึกฝนของแต่ละบุคคล บางคนพูดเป็นเร็วและใช้เวลาประมาณ 3-4 

เดือน บางคนช้าอย่างเช่นสามีก็จะใช้เวลาประมาณปีเศษ ที่ส าคัญที่สุด คือต้อง

มีก าลังใจ เมื่อมีก าลังใจสู้ ไม่ท้อแท้ ก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

 ทั้งหมดทั้งมวลน้ีเป็นเพียงความรู้สึกที่พอจะจ าได้ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ

เหล่าน้ีเกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบันสามีอายุ 71 ปี มีสุขภาพกาย-ใจดี และดูมี

ความสุขมากขึ้นทุกครั้งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ไร้กล่องเสียงทั้งหลายสามารถมาพบปะกัน มาคุยกัน ฝึกออก

เสียงกัน แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเรียนรู้เทคนิคของแต่        

ละคน แล้วน ามาปรับใช้กับตนเอง อีกทั้งยังมี รศ.ดรุณี ชุณหะวัต (อ.เจี๊ยบ)         

ผู้ก่อตั้งชมรม และคุณสุทธิน ีสุดใจ (คุณยุ้ย) ผู้ดูแลรับผิดชอบชมรม มาคอย 
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ให้ความรู้และให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพให้กับสมาชิกของ

ชมรมเป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แล้วยังมีเครื่องดื่มและอาหารว่างเล็กๆ 

น้อยๆ ไว้บริการอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง มา ณ 

โอกาสน้ีด้วยค่ะ 

 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้บริการทุกวันอังคาร 

เวลา 09.00-11.00 น. เพื่อให้สมาชิกมาท ากิจกรรมร่วมกัน บางครั้งก็จะไป

เยี่ยมผู้ป่วยที่มารักษาหรือก าลังจะผ่าตัดด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง เพื่อปลอบ

ขวัญให้ก าลังใจกับผู้ป่วย เรียกได้ว่า เพื่อนช่วยเพื่อนให้คลายความวิตกกังวลได้ 

 สุดท้ายน้ีขอให้ผู้ป่วยทุกท่านโชคดี หายป่วยในเร็ววัน หากผู้ป่วยท่านใด      

มีเวลาและสะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น   

ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านได้ ไม่มากก็น้อย 

 อน่ึง บุหรี่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง 

หากท่านพบเห็นคนรู้จักหรือญาติที่สูบบุหรี่ ก็ขอได้โปรดอย่าละทิ้งโอกาสที่จะ

เข้าไปอธิบายและชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง 

และคนรอบข้าง ช่วยๆ กันนะคะเพื่อคนที่คุณรักค่ะ  

        ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่าน 

                       วิมลรัตน์ พึ่งพุทธารักษ์ 

                                                           เมษายน 2562 
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สามเณรพิพัฒน์ ทับอุ่น 

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

กล้ามเน้ืออ่อนแรงบางส่วน สายเสียงขยับได้น้อยและใส่ท่อหลอดลมคอ 

 

 เหตุเกิดบริเวณถนนสาย 1 ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ วันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 24.00-02.00น. ถูกยิงที่ศีรษะด้านหน้าข้างซ้ายทะลุ

สมองและตัดสมองทิ้งเป็นบางส่วน ผ่าตัดเอากระสุนออกวันที่ 14 มกราคม 

พ.ศ. 2551 เวลา 07.00-10.00 น. ที่โรงพยาบาลศิริราชและใส่กะโหลกเทียม 

นอนโรงพยาบาลทั้งหมด 28 วัน คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วและนัดมาท า

กายภาพบ าบัดสัปดาห์ละ 2 วัน (ฝึกพูดและท ากายภาพบ าบัด) นัดพบแพทย์

ศัลยกรรมประสาท แพทย์หู คอ จมูก และ จักษุแพทย์ เดือนละครั้ง ในขณะน้ี

แพทย์ศัลยกรรมประสาทไม่ได้นัดแล้ว แต่นัดพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อเปล่ียน

ท่อหลอดลมคอ 6 สัปดาห์ต่อครั้ง ขณะน้ีนัดพบจักษุแพทย์ 3 เดือนต่อครั้ง 

และนัดฝึกพูดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ที่ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี และ ชมรม  

ผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารและวันพุธ 

เมษายน 2562 
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คุณสุทัศน์ อินทรสุวรรณ 

อดีตสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 
 

 สวัสดีครับผมนายสุทัศน์ อินทรสุวรรณ  

 เป็นผู้ไร้กล่องเสียง เน่ืองจากสูบบุหรี่มานาน เริ่มสูบตั้งแต่อายุ 20 ปี    

สูบมานานกว่า 40 ปี เริ่มมีอาการเสียงแหบได้ไปหาหมอและได้ยามากิน 2-3 

วัน อาการไม่ดีขึ้นจึงไปหาหมอด้านหู คอ จมูกที่โรงพยาบาลศิริราช ตรวจพบว่า

เป็นมะเร็งกล่องเสียง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2554 ครั้งแรกคุณหมอให้ยาเคมีบ าบัด 7 ครั้ ง และฉายแสง 35 ครั้ง              

ก็ค่อยยังชั่ว เสียงดีขึ้นหน่อย แต่อีกไม่นานเสียงก็กลับมาแหบอีก ต่อมาเดือน

ตุลาคมต้องเข้าโรงพยาบาลอีก ทีน้ีคุณหมอได้เจาะคอให้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2555 ระหว่างเจาะคอ ผมช็อกไป ไม่รู้นานเท่าไหร่ ช็อคนอนเจาะคอในห้อง

ผ่าตัด มาฟื้นอีกทีก็อยู่ที่ห้องพักคนไข้ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ นอนหายใจไม่

สะดวก คุณหมอต้องท าการเจาะปอด ผมคิดว่าไม่รอดแล้ว และวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2555 ต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อผ่าตัดกล่องเสียง แล้วก็นอน

รักษาตัวอีก 15 วัน คุณหมอทดลองให้กินน้ า ปรากฏว่าน้ ารั่วที่แผล เลยต้อง

นอนรักษาตัวอีก ทีน้ีแผลมันไม่ติดเลยต้องเข้าท าแผลในห้องผ่าตัดอีก เกือบทุก

อาทิตย์เพราะแผลไม่ติด คุณหมอต้องตัดเน้ือส่วนอื่นมาปิดช่วย ต้องเข้าห้อง

ผ่าตัดท าแผล ตอนที่คุณหมอมาท าแผลบนเตียงที่ห้องคนไข้ทรมานมาก เวลา

ท าแผลวันไหนได้คุณหมอผู้หญิงมาท าแผลก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่ค่อยเจ็บ แต่วัน

ไหนเป็นคุณหมอผู้ชายมาท าแผลเจ็บมาก บางครั้งก่อนท าแผล 30 นาที 

พยาบาลต้องมาฉีดยามอร์ฟีนให้ก่อนไม่อย่างน้ันเจ็บมากๆ  
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 ระหว่างนอนรักษาตัวอยู่ น้ัน คุณหมอส่งตัวไปอบออกซิเจนความดัน

บรรยากาศสูง (ไฮเปอร์บาริค) เหมือนคนด าน้ าลึก เข้าไปนอนในแคปซูล 

เจ้าหน้าที่เขาจะปรับแรงดันอากาศ แรกๆ หูจะอื้อ ต้องหาวเพื่อไม่ให้หูอื้อ ต้อง

อยู่ในแคปซูลครั้งละหน่ึงชั่วโมงครึ่ง ผมต้องอบทั้งหมด 60 ครั้งเป็นเวลา 90 

ชั่วโมง ระหว่างนอนรักษาตัวและท าแผล ผมต้องไปหาซื้อยาที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า (โรงพยาบาลทหารเรือ) ยาทาแผลอันน้ีผมจ าไม่ได้แล้วว่า

ชื่ออะไร ยาเป็นหลอด ที่โรงพยาบาลศิริราชและตามร้านขายยาไม่มีขาย ต้องไป

ซื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่เดียว คุณหมอเป็นคนเขียนชื่อยาให้ไป 

ยาหลอดเล็ก หลอดละ 900 บาท ผมต้องใช้ประมาณ 5 หลอด ระหว่างรักษา

ตัวอยู่น้ันคุณหมอเขาเจาะหน้าท้องเพื่อให้อาหารทางหน้าท้อง ผมไม่ได้กิน

อาหารทางปากเกือบปี 

 9 เดือนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ผมเริ่มไปฝึกพูดครั้งแรกวันที่ 16 

กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557 ผมเองคิดว่าไม่รอดแล้วสาเหตุที่แผลไม่ติดเพราะ          

ฉายแสงก่อนผ่าตัด เน้ือเยื่อและเซลล์ต่างๆ มันตาย เลยเป็นเรื่องใหญ่ ในตัว      

มีแผลเป็นเต็มไปหมด 

 ผมเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  ท าให้ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ฝึกพูด ได้มีเพื่อนที่คอยให้ก าลังใจเพิ่มขึ้น ขณะน้ีผมพูด

โดยใช้หลอดอาหารได้มากขึ้นแล้วครับ 

 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ ปี พ.ศ. 2560 
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เกร็ดความรู้จากสมาชิกรวบรวมจากประสบการณ์ตรง 

ของสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  

ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร 

- ผ่อนคลาย อย่าเครียด กายบริหาร เดินเร็ว และ ออกก าลังกาย 

- ท าตัวปกติเหมือนเดิม ไม่ท าตัวพิเศษเหมือนเป็นคนไข้ 

- รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ ใช้ชีวิตให้เป็นปกติ 

- รับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

ท่านมีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีใด 

- พูดช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อน ยิ่งรีบพูด เสียงจะยิ่งหาย และ ฟังไม่ชัดเจน 

- การเขียนเพื่อส่ือสารกับผู้อื่น ใช้ไลน์หรืออีเมลในการส่ือสาร 

- การส่ือสารต้องพยายามพูดให้ชัดเจน ช้าๆ ไม่เร็วเกินไป ให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ 

- พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง ให้ใช้ภาษามือช่วย 

ท่านมีวิธีฝึกพูดอย่างไรให้พูดได้ชัดเจน 

- ห้ามเครียดหรือโมโหเด็ดขาด พูดช้าๆ ชัดถ้อยชัดค า ต่อเน่ืองเป็นประโยค   

พูดเต็มประโยคจนกว่าลมที่กักไว้จะหมด 

- ต้องเริ่มตั้งแต่การออกเสียง พยายามให้เป็นปกติ สังเกตจากผู้รับฟังว่าเข้าใจ

ที่เราพูดไหม และต้องแก้ไข พัฒนาตัวเองเรื่อยๆ 

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร 

- ต้องขยันออกเสียง “อะ” วันละหลายๆ ครั้ง ยิ่งมากยิ่งดีจนกว่าเสียง “อะ” 

จะออกมาจากหลอดอาหาร 
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เคล็ดลับในการฝึกพูด 

- ดื่มน้ าพร้อมกับกล้ัวให้มีเสียง ฝึกเรอและออกเสียง “อะ” “อา” “อ”ิ “อี” 

เคล็ดลับในการฝึกร้องเพลง 

- ร้องเพลงช้าๆ เอื้อนยาวๆ ใช้คีย์ต่ า 

ข้อแนะน าส าหรับครูฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร 

- ต้องเข้าใจพื้นฐานของผู้ฝึก โน้มน้าวให้ผู้ฝึกอยากลองฝึก ไม่รีบร้อน       

ฝึกตามขั้นตอน เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับผู้ฝึก 

- เทคนิคการฝึกพูด ต้องท าให้ผู้ฝึกพูดเข้าใจวิธีการ มีความอดทนและขยันฝึก 

เพื่อพัฒนาวิธีการพูดขึ้นเรื่อยๆ 

 

การฝึกร้องเพลงในผู้ไร้กล่องเสียง 

 พว สุทธินี สุดใจ 

 การฝึกร้องเพลงในชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี เริ่มมานานแล้ว เพราะ 

รศ.ดรุณี ชุณหะวัต แต่งเพลงผู้ไร้กล่องเสียงให้สมาชิกร้องเพื่อเป็นก าลังให้แก่

ผู้ป่วย และเมื่อสองปีที่ผ่านมา ประมาณต้นปี 2559 เริ่มศึกษาพัฒนาการฝึก

ร้องเพลงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะสมาชิกเริ่มฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร

ได้เพิ่มขึ้น พูดได้ดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือยังใช้เวลาในการเร่ิมเปล่งเสียงนานหรือ

บางครั้งออกเสียงได้ไม่ครบทุกพยางค์ บางครั้งตั้งใจมากแต่เสียงไม่ออก หรือ

คนที่ออกเสียงได้ดีแล้วแต่ออกเสียงได้ครั้งละหน่ึงพยางค์ยังไม่สามารถออก

เสียงเป็นค าต่อเน่ืองได้ ประกอบกับคุณสุทัศน์ถอดเน้ือร้องจากเพลงที่ชอบมา

ให้สมาชิกท่านอื่นดู สมาชิกพูดถึงเพลงที่ชอบร้องก่อนผ่าตัดกล่องเสียง ช่วยกัน

นึกชื่อเพลงที่ชอบและอ่านเน้ือเพลงที่จดมาบ่อยๆ อาจารย์ดรุณีจึงทดลองพิมพ์

เนื้อเพลงมาทดลองให้ออกเสียง โดยเลือกเพลงที่สามารถแบ่งเป็นจังหวะ 
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ช่องเพลงละ 2 พยางค์ เลือกเพลงที่มีคีย์ไม่สูงหรือต่ าเกินไป ไม่มีเอื้อน ปรากฏ

ว่าสมาชิกส่วนใหญ่สามารถพูดตามเป็นจังหวะได้ แต่ยังไม่สามารถออกเสียงได้

ครบทุกพยางค์ และด้านท้ายของเพลงส่วนใหญ่เริ่มไม่มีเสียงร้อง จึงปรับให้

ช่วยกันร้องเพลงสลับบรรทัด คนที่ร้องได้ก็ร้องให้จบบรรทัด คนที่ยังเสียงออก

ได้เล็กน้อยก็ขยับปากและเปล่งเสียงเท่าที่สามารถออกเสียงได้ ต่อมาเมื่อมีการ

เปล่ียนจุดสนใจไปที่เน้ือเพลงท าให้ไม่กังวลต่อการกักลมและขยับปาก ท าให้

จังหวะการกักลมและขยับปากเพื่อออกเสียงเริ่มสัมพันธ์กันมากขึ้น การเปล่ง

เสียงพยางค์แรกมีจังหวะที่ดีและเร็วขึ้น ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพในการออก

เสียงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ต่อมาสมาชิกจึงเริ่มเปล่งเสียงออกมาให้ครบทุก

พยางค์มากขึ้น ท่านที่พูดได้บ้างแล้วก็มีจังหวะการพูดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมาก

ขึ้น จึงเริ่มใช้เพลงที่สามารถแบ่งจังหวะช่องเพลง ช่องเพลงละ 3  4  และ 5 

พยางค์ ตามล าดับ 

 จังหวะดนตรีจะช้ากว่าปกติเล็กน้อย เพื่อช่วยให้สมาชิกมีจังหวะสูดลม     

กักลม และเปล่งเสียงร้องเพลงได้ การฝึกร้องเพลงช่วยให้สมาชิกเริ่มกักลมและ

ออกเสียงจากการกักลมในแต่ละครั้งเพี่มขึ้น สามารถออกเสียงร้องเพลงช่อง

เพลงละ 2 3 4 และ 5 พยางค์ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ถึงเสียงจะ  

ออกไม่ครบทุกพยางค์แต่ส่วนใหญ่สามารถร้องเพลงได้ตามจังหวะ ถ้าไม่ได้

จริงๆ ก็ออกเสียงอ่านเน้ือเพลงตามจังหวะดนตรี บางท่านสามารถเริ่มร้อง

เพลงได้ครบทั้งเพลง และมีหลายท่านที่สามารถปรับเสียงโทนสูงและต่ าได้

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามจังหวะเพลง ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในผู้ที่พูดด้วยหลอดอาหารอยู่

แล้ว การฝึกร้องเพลงท าให้สมาชิกรู้สึกมีความสุขที่ได้ร้องเพลง ได้ด าเนิน

กิจวัตรประจ าวันในส่ิงที่ชอบหรืองานอดิเรกที่เคยปฏิบัติก่อนการเจ็บป่วย         

บางท่านสามารถไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนและเข้าสังคมได้ โดยมีข้อห้าม คือ 

การงดดื่มสุราและงดสูบบุหรี่ และอีกแรงบันดาลใจคือสมาชิกต้องการฝึกร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพลงสรรเสริญพระบารมีใน

งานประชุมวิชาการปี 2559 
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การเตรียมตัวก่อนฝึกร้องเพลง 

1. ฝึกบริหารร่างกายให้แข็งแรง ฝึกบริหารกล้ามเน้ือบริเวณ ล าคอ ไหล่ 

หน้าอกและหน้าท้องเพื่อความพร้อมในการฝึกพูด ปล่อยสบายๆ ให้กล้ามเน้ือ

ผ่อนคลายและมีการเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือเป็นปกติ ลดการเกิดพังผืด พยายาม

ออกเสียง “อะ” ทุกวัน วันละ 100-500 ครั้ง 

2. หมั่นทาโลชั่น บริเวณ คาง ล าคอ บ่าไหล่ และนวดคลึงเพื่อให้ผิวอ่อนนุ่ม 

มีความยืดหยุ่น เหมาะแก่การพูดและการร้องเพลง 

3. เริ่มฝึกพูดด้วยหลอดอาหาร โดยการออกเสียงค าแรกให้ได้ก่อน ไม่ต้อง

เครียด พยายามส่องกระจกดูลักษณะท่าทางเวลาเปล่งเสียงและการพูด โดย

ให้ท่าทางเป็นธรรมชาติมากที่สุด และมีลักษณะท่าทางไม่ผิดปกติมากจนเกินไป 

 เมื่อฝึกออกเสียงสระได้แล้วให้เริ่มออกเสียงเป็นค า เริ่มจากค าละ 1 

พยางค์ก่อน และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 3 4 หรือ 5 พยางค์ และเริ่มพูดเป็น

ประโยค ควรเริ่มจากเพลงที่ชื่นชอบ 

 

การเลือกเพลง 

1. เลือกเพลงที่ชอบ 

2. เลือกเพลงที่มีโทนเสียงไม่สูงหรือต่ าเกินไป เพลงที่ไม่มีเอื้อน หรือถ้ามีก็

ตัดส่วนที่เอื้อนออก ให้ออกเสียงตามปกติ 

3. เริ่มต้นจากเพลงที่มีจังหวะช่องเพลงละ 2 พยางค์ก่อน เลือกเพลงที่

คุ้นเคย จะท าให้ร้องได้เร็วขึ้น แต่ถ้าสามารถพูดได้ครั้งละมากกว่า 3-4 พยางค์

ขึ้นไป สามารถเลือกร้องเพลงที่ชอบได้ 

4. เลือกเพลงที่สามารถฟังเพลงต้นฉบับได้ เพราะควรจะฟังเพลงจนคุ้นชิน 

แต่เวลาร้องจะต้องปรับจังหวะให้ช้าลง เพื่อเว้นช่วงในการหายใจ    

 ถ้ามีคาราโอเกะให้ปรับจังหวะเพลงให้ช้าลงในจังหวะที่สามารถร้องตามได้ 
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5. เลือกเพลงที่มีเน้ือเพลง ถ้าไม่มีก็ต้องถอดเน้ือเพลงเอง กรณีที่ไม่มีเน้ือ

เพลงสามารถขอในเว็บไซต์ที่เผยแพร่เน้ือเพลง ซึ่งมีประสบการณ์ในการขอ 

เนื้อเพลงให้แก่สมาชิก แต่อาจต้องใช้เวลารอหลายวัน 

 

การฝึกร้องเพลง 

1. เริ่มอ่านออกเสียงเป็นค าตามจังหวะดนตรี เริ่มจากช้าๆ ก่อน เลือกเพลง

ที่มีช่องเพลงละ 2 พยางค์ก่อน โดย พยายามออกเสียงติดกัน 2 พยางค์ ถ้าท า

ไม่ได้ให้ออกเสียงทีละ 1 พยางค์ แต่ควรพยายามให้เป็นจังหวะติดกันเหมือน

การพูดเป็นค า หนึ่งค า  

2. สามารถร้องเพลงแบ่งเป็นช่องเพลงละ 1 2 หรือ 3 พยางค์ได้ เริ่มจากใช้

โทนเสียงเดียว พูดหรือร้องเพลงตามจังหวะ อาจต้องช้ากว่าปกติ 1-4 จังหวะ 

แต่รักษาจังหวะให้สม่ าเสมอ จนผู้อื่นสามารถฟังแล้วเป็นเพลง แล้วค่อยเริ่ม

ร้องเพลงในจัวหวะที่เร็วขึ้น แต่อาจไม่ต้องปรับจังหวะให้เร็วเท่ากับเพลง

ต้นฉบับก็ได ้

3. เน้ือเพลงถ้ายาวไปก็เริ่มร้องทีละครึ่งเพลง หรือเท่าที่ร้องได้ก่อน ถ้าชอบ

ตรงสร้อยเพลงก็ฝึกร้องเฉพาะสร้อยเพลงที่ชอบได้ ถ้ามีคนช่วยกันร้องหลายๆ 

คน อาจแบ่งกันร้องสลับบรรทัด ในการเริ่มต้นฝึก เน้ือร้องอาจใช้สีที่แตกต่าง

กันเพื่อให้สะดวก ในการร้องแยกบรรทัด ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่และชัดเจน 

4. การฝึกร้องเพลงอาจใช้เครื่องขยายเสียงช่วย เพื่อให้ได้ยินเสียงร้องของ

ตนเองดังขึ้น ควรฟังว่าร้องถูกจังหวะหรือไม่ หรือมีเสียงออกครบทุกพยางค์

หรือไม ่

5. ก่อนการร้องเพลงทุกครั้งต้องจิบน้ าและไอเอาเสมหะออกให้หมดก่อน 

เพื่อช่วยให้สามารถออกเสียงได้ต่อเน่ือง ลดการระคายเคืองคอ ลดการไอ

กระแทกบริเวณอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง  เพราะอาจท าให้รู้สึกทุกข์ทรมาน 

ท้อแท้ไม่อยากฝึกร้องเพลงต่อได้ ระหว่างฝึกร้องเพลงควรจิบน้ าเป็นระยะๆ ใน 
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การเริ่มต้นเพลงใหม่ควรจิบน้ าก่อนทุกครั้ง ช่วยให้รู้สึกชุ่มคอ ท าให้เสียงสดใส

ขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ในส่วนของเน้ือเพลงจะเริ่มต้นจาก เพลง “เก็บตะวัน” เพราะคุณสุทัศน์

จดเน้ือร้องมาให้และขอให้ช่วยสอนร้องเพลงน้ี เน่ืองจากชอบความหมายของ

เพลง แต่ไม่ใช่แนวเพลงที่เคยร้องและเพลงมีจังหวะการเอื้อนยาว จึงไม่สามารถ

ฝึกร้องด้วยตนเองได้ ซึ่งปกติจะชอบน าเนื้อเพลงมาอ่านเน้ือเพลงเอง  

 เน่ืองจากคุณสุทัศน์ยังออกเสียงได้ครั้งละหน่ึงพยางค์ จึงต้องน ามาปรับ

ช่องเพลงละ 1-2 พยางค์ มีจังหวะที่ช้าลงเพื่อให้ฝึกร้องเพลงได้ง่าย และสมาชิก

ท่านอื่นก็สามารถร้องเพลงร่วมกันได้ 

*ขอขอบคุณส าหรับท่านเจ้าของเน้ือเพลงทุกเพลงที่น ามาเผยแพร่* 

เพลงผู้ไร้กล่องเสียง 

ท านองเพลง ลอยกระทง                      เน้ือร้อง รศ.ดรุณี ชุณหะวัต 

*พวกเรา ผู้ไร้ กล่องเสียง 

เปล่ง ส าเนียง ไม่ได ้เหมือนเก่า 

การ ผ่าตัด รักษา พวกเรา 

แต่ไม่ เหมือนเขา ต้อง หายใจ ทางคอ 

มา มา ช่วยกัน   มา มา ช่วยกัน 

ช่วยกัน แล้ว หัวใจ ผ่องแผ้ว สดชื่น สบาย 

ชมรม เรา พัฒนา ชมรม เรา พัฒนา 

ช่วยกัน รักษา ก าลัง ใจ 

ช่วยกัน ส่งเสริม ก าลัง ใจ 
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เพลง “เก็บตะวัน” 

เก็บ ตะวัน  ที่เคย  ส่องฟ้า 

เก็บ เอามา  เก็บไว้  ในใจ 

เก็บ พลัง  เก็บแรง  แห่งแสง  ยิ่งใหญ่ 

รวม กันไว้  ให้เป็น  หนึ่งเดียว 

 

เก็บ เอากาล  เวลา  ผ่านเลย 

สิ่ง ที่เคย  ผิดหวัง  ช่างมัน 

หนึ่ง ตัวตน  หนึ่งคน  ชีวิต  แสนสั้น 

เจ็บ แค่นั้น  ก็คง  ไม่ตาย 

 

* ธรรม ดา เวลา  ฟ้าครึ้ม  เมฆหม่น 

พายุ ฝน  อยู่บน  ฟากฟ้า 

คง ไม่นาน  ตะวัน  สาดแสง  แรงกล้า 

ส่องให้ ฟ้า งดงาม 

 

** หาก ตะวัน  ยังเคียง  คู่ฟ้า 

จะ มัวมา  สิ้นหวัง  ท าไม 

เม่ือ ยังมี  พรุ่งนี้  ให้เดิน  เริ่มใหม่ 

มั่นคง ไว้  ดังเช่น  ตะวัน      (ซ้ า * , **) 
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เพลง “รัก” 

รักทะเล  อันกว้าง  ใหญ่ไพศาล 

รักท้องฟ้า  โอฬาร  สีสดใส 

รักท้องทุ่ง  ท้องนา  ดั่งดวงใจ 

รักป่าเขา  ล าเนาไพร  แสนสุนทร 

รักพฤกษา  รุกขชาติ  ที่ดาษป่า 

รักปักษา  ร้องกู่  บนสิงขร 

รักอุทัย  สว่าง  กลางอัมพร 

รักทั้ง  รัตติกร  ในนภดล 

รักดารา  ส่องแสง  สุกสว่าง 

รักน้ าค้าง  อย่างมณี  มีโภคผล 

รักทั้งหมด  ทั้งสิ้น  ที่ได้ยล 

รักนวลนาง  รักจน  หมดสิ้นใจ 

รักพฤกษา  รุกขชาติ  ที่ดาษป่า 

รักปักษา  ร้องกู่  บนสิงขร 

รักอุทัย  สว่าง  กลางอัมพร 

รักทั้ง  รัตติกร  ในนภดล 

รักดารา  ส่องแสง  สุกสว่าง 

รักน้ าค้าง  อย่างมณี  มีโภคผล 

รักทั้งหมด  ทั้งสิ้น  ที่ได้ยล 

รักนวลนาง  รักจน  หมดสิ้นใจ 
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https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


หนังสือ รวมเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง  

สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

บรรณาธิการ สุทธินี สุดใจ 

                  รศ.ดรุณี ชุณหะวัต 

ผู้แต่ง คุณเซี้ยง  ฉิมมณ ี คุณชัยณรงค์ ศรีปราโมช 

 คุณสาธิต มงคลวัจน ์ คุณศักดา พ่ึงพุทธารักษ์ 

 คุณสมเกียรติ แซ่เล้า  คุณภานุมาศ ชาติชินเชาว์ 

 คุณไกรสีห์ บุญขจาย คุณก าธร วรรณธนะเลาหะ 

 ร.ต.ต. รณฤทธิ์ เศรษฐยานนท ์ ร.ต.ต.สมศักดิ์ เสือแก้ว 

 คุณสุนทร ธงอาษา คุณสนิท ศรีจันทรา 

 คุณวิมลรัตน์ พึ่งพุทธารักษ์ สามเณรพิพัฒน์ ทับอุ่น 

 คุณสุทัศน์ อินทรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพสุทธินี สุดใจ 

 

พิมพ์ครั้งที่ 1   ธันวาคม 2560  จ านวน 100 เล่ม   (ห้ามจ าหน่าย) 

พิมพ์ครั้งที่ 2   มีนาคม 2561    จ านวน 400 เล่ม  (ห้ามจ าหน่าย) 

พิมพ์คร้ังที่ 3 เมษายน 2562   จ านวน 500 เล่ม  (ห้ามจ าหน่าย) 

                    (พิมพ์ครั้งที ่3 ได้รับการสนับสนนุจากมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด) 

                     พิมพ์ที ่ไอเดีย อินสแตนท พร้ินทิ่ง โทร. 02-285-2835 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์      เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2562 

จัดท าโดย สุทธินี  สุดใจ 

 

(สงวนลิขสิทธิ์) 



กิจกรรมชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร  

เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ 

                              อาคารบริหาร ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  ณ หอผู้ป่วยใน 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันตรุษจีนและ 

วันที่มีกิจกรรมนอกสถานที่) 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0811382117, 0917746482 

อีเมล  ent.rama.inf@gmail.com. 

ติดตามข่าวสารทางเว็บเพจที่ FB : ผรส รามา

https://www.facebook.com/LaryngectomeeRAMA/ 

 

https://www.facebook.com/LaryngectomeeRAMA/

