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 สวัสดีค่ะ
 สวัสดีหน้าฝน ที่กำาลังเข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาวกันแล้วนะคะ ยังไงก็อยากให้รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะ ในรอบ
หลายเดือนที่ผ่านมามีคนเป็นไข้หวัดกันเยอะทีเดียว ส่วนเรื่องโรคภัยก็มีเช้ือโรคชนิดหนึ่งท่ีผุดช่ือข้ึนมาอีกครั้ง สร้างความตื่น
ตระหนกกันไปทั่วโลก ใช่แล้วค่ะ “เชื้ออิโบลา” ฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชนิดนี้มาฝากกันค่ะ ถึงแม้ว่าจะระบาดกันใน
กลุ่ม 5 ประเทศทวีปแอฟริกา แต่ก็ไม่ควรประมาทกันนะคะ
 เข้าสู่เนื้อหาหลักของฉบับนี้กันค่ะ สืบเนื่องจากฉบับก่อนหน้านี้ได้นำาเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ วัย สว. (สูงวัย) วัยเด็ก 
วัยรุ่นกันไปแล้ว เราเลยอยากนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “วัยทำางาน” กันบ้างค่ะ เพราะวัยทำางานเป็นวัยที่ต้องทำางานหามรุ่ง 
หามค่ำา ใช้แรงงาน ใช้สมอง ใช้ความสามารถต่างๆ มาก จนอาจลืมการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองไป 
 ฉบับนี้จึงมีคำาแนะนำาดีดีวาไรตี้สุขภาพหลากหลายมาฝากคนในวัยทำางานกันค่ะ 
 เริ่มกันที่ คอลัมน์ Healthy Eating น้องแพรวจะพาไปตรวจวัดค่าปริมาณการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในคนวัย
ทำางานกันค่ะ เพราะเชื่อว่า “โภชนาการดี ทำาให้มีพลังสมวัยทำางาน” ติดตามได้ในฉบับกันเลยค่ะ
 ต่อกันด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับการออกกำาลังกายวิธีใหม่เฟี้ยวล่าสุดและยอดฮิตติดใจคนวัยทำางานอย่าง “T25” ที่ว่า 
ชว่ยลดน้ำาหนักใหห้นุม่สาวชาวออฟฟศิไดจ้รงิหรอืไม ่พรอ้มทัง้มคีำาแนะนำาดดีใีนการออกกำาลงักาย บางคนอาจทานอาหารมาก
เกินไป มีความเครียดมากไป จนไม่มีเวลาออกกำาลังกาย ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะ...ที่จะเปลี่ยนตัวเอง
 เมื่อมีปัญหาผิวหน้า หลายคนก็คงจะนึกถึงการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิว แล้วทราบหรือไม่ว่า เลเซอร์แต่ละชนิดมีความ
สามารถแตกตา่งกนั และใหผ้ลการรกัษาทีไ่มเ่หมอืนกนั เราจะมวีธิใีนการเลอืกใชเ้ลเซอรอ์ยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัผวิหนา้ของเรา 
ติดตามได้ในคอลัมน์ Beauty-Full
 อีกปัญหาที่พบมากในวัยทำางาน นั่นคือ “โรคเกี่ยวกับสายตา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสายตาที่เกิดขึ้นหลังการใช้
งานคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะตาพร่ามัว ตาอ่อนล้า สายตาสั้น สายตาเอียง จนบางคนเริ่มมองภาพมัว แล้วจะมีวิธีป้องกันและแก้ไข
อย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์ Health Station
 ปิดท้ายกันที่ คอลัมน์ Backstage เมื่อความหลากหลายทางเพศเข้า
มามีบทบาทในสังคม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร และยังมีคำาศัพท์ใช้เรียกกลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายนี้ มาร่วมทำาความเข้าใจในเพศที่หลากหลายกับความ
หมายที่หลายหลาก เพื่อสร้างความเข้าใจกันดีในสังคมกันค่ะ

 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama



 โรคติดเชือ้ไวรัสอโิบลา (โรคอโิบลา หรอื EVD) เดมิเรยีกวา่
โรคไข้เลือดออกอิโบลา เป็นโรคของคนที่มีอาการรุนแรงและทำาให้
เสียชีวิตได้ในอัตราสูงถึง 90% เชื้อไวรัสอิโบลาจะแพร่จากสัตว์สู่
คนโดยการสัมผัสกับเลือด สิ่งคัดหลั่ง อวัยวะ หรือของเหลวชนิด
อื่นจากร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อ จากนั้นจะแพร่ระบาดไปยังคน 
โดยเป็นการแพร่โรคจากคนสู่คน

การรักษาโรคอิโบลา
 ผูป้ว่ยโรคอิโบลาท่ีมอีาการรนุแรงจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูลแบบประ
คับประคองอย่างเข้มงวด เนื่องจากยังไม่มียาหรือวัคซีนจำาเพาะที่ใช้ในการ
รักษาหรือป้องกันโรคทั้งในคนและในสัตว์
 

ไวรัสระบาด	“เชื้ออิโบลา”

การระบาดของโรค
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอิโบลา เกิดขึ้นในประเทศ
แถบทวีปแอฟริกา ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะมีคนไทยไปสัมผัสเชื้อ
หรือได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มา และการรับเชื้อยังเกิดจากการรับ
ประทานเนื้อสัตว์ป่าที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้เช่นกัน 

อาการแสดงเมื่อได้รับเชื้อ 
 โรคอโิบลาเปน็โรคเฉียบพลันรุนแรงจากเชือ้ไวรัส ส่วนมาก
จะเป็นไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวด
จุกแน่นท้อง เจ็บคอ อาจมีไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย มีผื่นผิวหนัง ไต
และตับทำางานบกพร่อง รวมทั้งมีอาการเหนื่อยง่าย ซึม อาจมีความ
ดันตก และมเีลือดออกตามอวยัวะต่างๆ เลือดทีอ่อกของไวรัสอโิบลา
จะรุนแรงกว่าเลือดออกในไข้เลือดออก

กลุ่มประเทศที่มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

 “เชื้ออิโบลา”

 ผศ.นพ.กำาธร มาลาธรรม หนว่ยโรคตดิเช้ือ ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล กลา่ววา่ จรงิๆ แลว้โรค
นีเ้กดิขึน้ในประเทศแอฟรกิา ซึง่อยูไ่กลจากประเทศไทยมากและเปน็ประเทศที่
โดยปกตแิล้วคนไทยไม่ค่อยไดเ้ดนิทางไปบ่อยนกั เพราะฉะนัน้โอกาสในการตดิ
โรคมานั้นค่อนข้างน้อย 

 การรบัเช้ือหรอืตดิตอ่เช้ือกันมา ไดแ้ก่ การรบัประทานเนือ้สตัวป่์าซึง่มี
เชือ้ของโรคนีอ้ยู ่นอกจากนี ้การอยูร่ว่มกันหรอือยูใ่กลช้ดิผูป่้วย โดยหลกัทัว่ไป
ของการเดนิทางไปตา่งประเทศนัน้ หากพบเหน็ผูท้ีมี่อาการไอ เป็นไข ้ก็ควรหลกี
เลีย่งไม่ไปควรใกลชิ้ดหรอืสมัผสับุคคลนัน้ และควรมีสขุอนามัยสว่นบุคคล ฝกึให้
เป็นนิสัย คือ การล้างมือ หรือทำาให้มือสะอาดอยู่เสมอ แบบนี้ก็จะช่วยป้องกัน
การติดเชื่อโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง 

*ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ 
ผศ.นพ.กำาธร มาลาธรรม หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลดน้ำ�หนักให้
หนุ่ม-สาวออฟฟิศได้จริงหรือไม่

T25

 T25  หรือ	 Focus T25  เ ป็นการ
ออกกำ	ลังกายแบบ	 High-Intensity	 Interval	 Training	
(HIIT)	ทีเ่นน้การออกกำ	ลงักายระดบัหนกัสลบักบัการพกัหรือ
ออกกำ	ลังกายระดับเบา-ปานกลาง	 โดยใช้เวลา	 25	 นาที/วัน	
5	วัน/สัปดาห์	มี	3	ระดับ	คือ	Alpha	Beta	และ	Gamma

     ส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ผลจริง!! 
   (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล)	เมื่อ...

 มีวินัย ออกกำ�ลังก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ ต�มคว�มส�ม�รถของแต่ละคน การออกกำาลังกายให้เกิดผลตามที่ตั้งไว้
ตอ้งอาศยัความมวีนิยั และความสม่ำาเสมอของตนเองเราตอ้งรูค้วามกา้วหนา้ของตนเองและปรับระดบัความหนกั-เบาของ
การออกกำาลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 ท�นอ�ห�รที่มีประโยชน์เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของร่�งก�ย ทานอาหารตามความต้องการของร่างกาย ไม่
ทานอาหารตามความอยากของตนเอง หลกัการทานอาหารทีง่า่ยทีส่ดุในการลดน้ำาหนกัคือ ทานอาหารใหไ้ดพ้ลงังานนอ้ย
กว่า (ไม่ควรน้อยเกินกว่า 500 กิโลแคลอรี่) หรือเท่ากับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ในสัดส่วนที่เหมาะสม
 พักผ่อนเพียงพอ การนอนหลับในช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และ
สามารถเผาพลาญได้ดีขึ้น

     ไม่ส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้จริง!! เม่ือ...
 ไม่จริงจัง ล้มเลิกกล�งคัน มักมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในหัว “ไม่มีเวลา!” “เหนื่อยเกินไป!” “หนักเกินไป!” 
“ฉนัทำาไม่ได!้” “แค่นีพ้อแลว้!” แนวทางแก้ไขคือ เราตอ้งจดัลำาดบัความสำาคัญใหก้ารออกกำาลงักายเปน็สว่นหนึง่ของชวีติ
ประจำาวัน หรือ กำาหนดเวลาให้กับการออกกำาลังกายเหมือนกับเวลาที่ต้องเข้าประชุมสำาคัญ
 ท�นอ�ห�รม�กเกินพอดี ออกกำาลังกายแล้วรู้สึกว่าใช้พลังงานไปมาก “กินแค่นี้ไม่น่าจะเป็นอะไร?” แนวทาง
แก้ไขคือจดบันทึกทุกอย่างที่ทาน และกิจกรรมที่ทำา เพื่อสำารวจสมดุลพลังงานของตนเองจะได้เห็นว่าใช้พลังงานมากกว่า
ทานอาหารหรือไม่
 เครียด ความเครียด ทำาร้ายร่างกายและจิตใจมากอย่างที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าคุณจะเครียดกับอะไรในชีวิต หยุด
ความเครียดนั้นไว้ก่อน ไปออกกำ�ลังก�ย แล้วคุณจะห�ท�งแก้ไขได้!

     คำาแนะนำาสำาหรับการออกกำาลังกายเพ่ือลดน้ำาหนัก 
 คุณควรออกกำาลังกายแบบแอโรบิก (Cardiorespiratory training) ความหนักปานกลาง-หนัก อย่างน้อยวันละ 
45 นาทีขึ้นไปอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับการออกกำาลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance training) ทุกกลุ่มกล้าม
เนื้อมัดใหญ่ 8-12 กลุ่มกล้ามเนื้อ/วัน 2-3 วัน/สัปดาห์

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
วิทพงศ์ สินสูงสุด 
ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



วิธีการช่วยเหลือ
        “ของติดคอ”
(ผู้ที่มีภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินลมหายใจ)

สิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นทางเดินลมหายใจเกิดขึ้นบ่อย ส่วน
มากเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วทำาให้ผู้ประสบเหตุต้องถึงแก่ชีวิต อย่างท่ี
เกิดขึ้นในเด็กเล็กๆ เช่น กระดุม เหรียญ น็อต ลูกอม  ติดคอ หรือ
ในผู้ใหญ่ เช่น อาหารชิ้นใหญ่ๆ ติดคอ

เม่ือทา่นพบผูม้อีาการของตดิคอ กอ่นอืน่ตอ้งแยกผูท้ีม่อีาการ
ของติดคอออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

วิธีการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มอายุ	คือ	

วิธีการช่วยเหลือเมื่อมีของติดคอชนิดรุนแรง
ในเด็กอายุน้อยกว่า	1	ปี

ชนิด อาการ การช่วยเหลือ
1. ของติดคอชนิดไม่รุนแรง • หายใจได้อยู่

• ไอได้อยู่
• พูด หรือออกเสียงได้อยู่

• ถ้ายังหายใจเองได้อยู่ ให้ผู้ที่มีของติดคอ 
พยายามไอออกด้วยตัวเอง โดยผู้ช่วยเหลือ
ยืนอยู่ใกล้ๆ
•  โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่
หมายเลขฉุกเฉิน 1669 หรือนำาผู้ประสบเหตุ
ส่งโรงพยาบาล

2. ของติดคอชนิดรุนแรง • หายใจไม่ได้ หายใจลำาบาก
• ไอไม่ได้
• พูดไม่มีเสียง พูดไม่ได้
• หน้าเริ่มซีด เขียว
• ใช้มือกุมลำาคอตัวเอง (เป็นลักษณะ
ท่ีแสดงออกเหมือนกันทั่วโลกของผู้
มีของติดคอ)

• ถามผู้ประสบเหตุว่า ของติดคอใช่หรือไม่ 
หากผู้ประสบเหตุพยักหน้า เนื่องจากพูดไม่
ได ้พดูไมอ่อก นัน่แสดงวา่มอีาการของตดิคอ
ชนิดรุนแรง จึงเริ่มให้การช่วยเหลือ

อายุน้อยกว่า

1	ปี
อายุมากกว่า

1	ปี

 1. หาที่นั่ง หรือนั่งคุกเข่า จับเด็กวางนอนคว่ำาไว้
บนขา (จับเด็กให้มั่นคงระวังเด็กหล่น) จัดให้ศีรษะเด็กให้ต่ำา
กวา่ลำาตวั มอืทีจ่บัเดก็ใหจ้บัทีบ่รเิวณขากรรไกรของเดก็ และ
ประคองคอเด็กไปด้วย (ระวังการจับเด็ก จะต้องไม่เป็นการ
บีบคอเด็ก)

 2. ใช้มือข้างที่ถนัดตบ
หลงัเดก็ บรเิวณก่ึงกลางสะบกัดว้ย
ส้นมืออย่างแรง 5 ครั้ง

 3. กลับตัวเด็กมานอนหงาย 
โดยเจบ็เดก็ใหม้ัน่คงทีบ่รเิวณทา้ยทอย 
โดยการประคองคอให้ดี

 4. ใช้นิ้ว 2 นิ้ว ของมืออีกข้าง กดลงบนก่ึงกลาง
หน้าอกของเด็ก โดยต่ำากว่าระดับหัวนมเด็กเล็กน้อย กด
กระแทกอย่างแรง 5 ครั้ง

 ทำาสลบัไปมาระหวา่งการตบหลงั 5 ครัง้ และการกด กระแทก
หนา้อก 5 ครัง้ไปเรือ่ยๆ จนเดก็รอ้งออกมาไดเ้อง หรอืมสีิง่แปลกปลอม
หลุดออกมา 

 หา้มทำาการลว้งเอาสิง่แปลกปลอมทีต่ดิออกมาหากยงัมองไม่
เหน็สิง่แปลกปลอมนัน้ เพราะจะทำาใหส้ิง่แปลกปลอมหลดุลงลกึไปอกี 
หรือทำาให้เด็กได้รับบาดเจ็บมากขึ้น

Varieties
Corner อมรรัตน์ ศุภมาศ

พยาบาลประจำาโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล



วิธีการช่วยเหลือเมื่อมีของติดคอชนิดรุนแรง
ในคนที่อายุมากกว่า	1	ปี

 หากขณะที่ทำาการช่วยเหลืออยู่ ผู้ท่ีของติดคอหมดสติแน่นิ่งไป ให้รีบทำาการช่วยฟ้ืนชีวิต
ทันทีตลอดเวลาให้รีบนำาส่งโรงพยาบาล  หรือให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก 1669 แล้วทำาการ
ช่วยฟื้นชีวิตระหว่างรอความช่วยเหลือ

 ภาพการใช้มือกุมลำาคอตัวเอง (เป็นลักษณะที่แสดงออก
เหมือนกนัทัว่โลกของผู้มขีองติดคอ) เมือ่ผู้ชว่ยเหลือถามผู้ประสบเหตุ
วา่ของตดิคอใชห่รอืไม ่หากผูป้ระสบเหตเุพยีงพยกัหนา้ เนือ่งจากพดูไม่
ได ้พดูไมอ่อก นัน่แสดงวา่มอีาการของตดิคอชนดิรนุแรง จงึเริม่ใหก้าร
ช่วยเหลือ

 โดยการเข้าไปด้านหลังผู้ประสบเหตุ อาจจะใช้วิธีคุกเข่า
ในการช่วยเหลอืเดก็ หรอืการยนืสำาหรบัการชว่ยเหลอืผูใ้หญ ่โอบ
รอบใต้รักแร้แล้วรัดกระตุกที่หน้าท้อง โดยมือข้างหนึ่งกำาแล้ววาง
ไวเ้หนือบรเิวณสะดอืแตใ่ตล้ิน้ปี ่มอือกีขา้งโอบกำาปัน้ไว ้วางกำาปัน้
ด้านนิ้วหัวแม่มือเข้าไปด้านในหน้าท้องผู้ประสบเหตุ แล้วให้รัด
กระตกุขึน้และเขา้พรอ้มๆ กนัแรงๆ จนกวา่สิง่แปลกปลอมจะหลดุ
ออกมา หรือจนกว่าผู้ประสบเหตุจะพูดหรือร้องออกมาได้

 หลงัการชว่ยเหลอืสำาเรจ็ทกุครัง้ ควรจะนำาผูป้ระสบ
เหตุไปตรวจเช็คร่างกายว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือหรือไม่

เอกสารอ้างอิง  BLS for Healthcare Providers: Student Manual. 
American Heart Association, 2011.

อายุมากกว่า

1	ปี



พลังของความปรารถนาดี....แม้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา
แต่หลายครั้งสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ ^_____^

และอาจให้อะไรมากกว่าที่เราเข้าใจ 

ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องไอซียูเรื่องนี้ค่ะ
(นำามาจากเรื่องจริง โดย พระไพศาล วิสาโล ค่ะ)

...ชายหนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บทางสมอง และ ไตวายเฉียบพลัน
ต้องฟอกเลือด อยู่ในภาวะโคม่า
หมอบอกว่ามีโอกาสรอดน้อยมาก

ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้องไอซียูนานเป็นอาทิตย์

เขาเล่าว่ารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง...
แต่บางช่วงจะรู้สึกว่า มีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังดีๆ ส่งเข้ามา

ทำาให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น
กลับมารวมตัวกัน เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา

สักพักความรู้สึกตัวนั้นก็เลือนลางไปอีก เป็นอย่างนี้ทุกวัน...

กำาลังใจและความเมตตานั้น
มีพลังที่แม้แต่คนไข้ซึ่งหมดสติไปแล้ว ก็สามารถรับรู้ได้

เรื่องนี้เป็นข้อคิดแก่หมอ พยาบาล และญาติ ว่าคนไข้โคม่านั้น
เขาโคม่าแต่กาย
ส่วนจิตใจยังสามารถรับรู้ได้ แม้จะรางๆ...

คำาพูดและสภาวะจิตใจของหมอ พยาบาล และญาติ ไม่ว่า
ทางบวกหรือลบ
สามารถมีอิทธิพลต่อผู้ป่วยได้

ถ้าพูดหรือคิดในทางร้าย อาการของผู้ป่วย ก็อาจจะทรุดลงได้
แม้จะให้ยาเต็มที่แล้วก็ตาม...

ดังนั้นพลังดีๆ มีผลต่อจิตใจได้อย่างมากนะคะ

แม้จะมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจค่ะ 

ตัวเราเองเมื่อส่งความปรารถนาดีกับคนรอบข้าง
สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นพลังดีๆ ย้อนกลับมาหาเราด้วยเช่นกันค่ะ

เพราะใจเราก็อ่อนโยนขึ้น มีพลังดีๆ ไปด้วยค่ะ 

พลังของความปรารถนาดี

We can’t help 

everyone, 
but everyone 
can help 

someone.

เขามารู้ภายหลังว่า มีพยาบาลคนหนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวร
จะเดินเยี่ยม ทักทายให้กำาลังใจ คนไข้ทุกคน

แต่ถ้าคนไข้ยังโคม่าอยู่ เธอก็จะจับมือส่งความรู้สึกดีๆ 
และให้กำาลังใจ “ขอให้มีกำาลังและรู้สึกตัว”

พอถึงเวลาลงเวรตอนบ่าย ก็บอกคนไข้ว่า ดิฉันจะลงเวร
“ขอให้คุณสบายทั้งคืน พรุ่งนี้พบกันใหม่”

เครดิตภาพ :  http://otrazhenie.wordpress.
com/2013/06/16/we-cant-help-everyone-but-
everyone-can-help-someone/

Easy
Living ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



พลังของความปรารถนาดีกับตัวเอง
ไม่เพียงแต่คนป่วย หรือ คนอื่นๆ ที่เราจะส่งพลังดีๆ พลังแห่งความเมตตาให้เขานะคะ

แม้กับตัวเราเอง
ถ้าเราลองส่งพลังดีๆ พลังแห่งความปรารถนาดี ให้ตัวเองบ้าง ในแต่ละวัน ^__^

เช่น การยิ้มให้กับตัวเอง ให้กำาลังใจตัวเองและขอบคุณตัวเองบ้าง 

พลังดีๆและกำาลังใจเหล่านี้
จะช่วย “เยียวยาใจ” เรา ให้สดชื่น มีกำาลัง เกิดความแข็งแรงขึ้นในจิตใจได้ค่ะ

เมื่อจิตใจเรามีกำาลัง แข็งแรงขึ้น
ไม่ว่าจะเจออุปสรรคข้างนอกสักเพียงใด เราก็สามารถฟันฝ่าไปได้ค่ะ ^__^

ในทางตรงข้ามถ้าเราหมั่นว่าตัวเอง ตำาหนิตัวเอง
จิตใจเราก็ห่อเหี่ยว เรื่องเล็กๆ ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะใจเราหมดแรงที่จะต่อสู้ค่ะ

ดังนั้น
.....วันนี้ อย่าลืมส่งความปรารถนาดีให้กับตัวเอง และคนรอบข้างนะคะ... 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ค่ะ ^___^

เครดิตเรื่องเล่าในไอซียู: จากหนังสือธรรมะสำาหรับผู้ป่วย
โดย พระไพศาล วิสาโล
http://www.kallayanatham.com/book/book_180.pdf

I love 
myself

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแพรวใน คอลัมน์ Healthy Eating อีกเช่นเคย พอได้ยิน
ชื่อแพรวปุ๊บ เรื่องโภชนาการก็ต้องมาปั๊บทุกทีเลยใช่ไหมคะ ท่านผู้อ่านที่ติดตาม คอลัมน์นี้
มาตั้งแต่เด็กยันแก่ เอ้ย! ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น ก็คงจะคิดตามแล้วว่า วันนี้ยัยแพรวจะเอา
โภชนาการอะไรมานำาเสนออกี แนน่อนค่ะ ไม่มีหยดุนิง่สำาหรบัคอลมันน์ี ้ทกุวยัเปน็วยัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง และตอ้งการสารอาหาร รวมถงึพลงังานแตกตา่งกันไป จากวยัรุน่แลว้จะแกเ่ลย
คงไม่ได้ เราจึงต้องคั่นด้วยวัยผู้ใหญ่ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “วัยทำางาน” ค่ะ

สำาหรับวัยทำางาน วัยนี้ต้องบอกเลยว่า หลายคนให้ความสนใจกับโภชนาการค่อนข้าง
น้อยมาก เนื่องจากต้องทำางานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว การที่จะหันมาใส่ใจเรื่องการ
กิน ความสวยความงามนั้น ก็คงจะมีน้อยลงค่ะ แค่ว่า ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน กินข้าวเช้า 
ทำางาน กินข้าวเที่ยง ทำางาน กินข้าวเย็น แล้วก็เข้านอน วันๆ นึงเวลาแทบไม่พอจะให้ทำาอะไร 
แลว้จะมาใสใ่จทำาไม หวิกก็นิกแ็คน่ัน้ เพราะแบบนีแ้หละคะ่ ทำาใหห้ลายคนเป็นประเภทนัง่ตดิ
เก้าอี้ ไม่รู้จักคุมอาหารและออกกำาลังกาย ส่วนใหญ่มารู้ตัวอีกทีโรคอ้วน หรือโรคอื่นๆ ก็ถาม
หากันแล้ว แบบนี้คงไม่ไหวนะคะ

โภชนาการดี
มีพลังสมวัยทำางาน

Healthy
Eating แพรวพาชิม



วันนี้แพรวเลยมีวิธีดูแลโภชนาการ “วัยทำางาน” มาฝากค่ะ เร่ิมแรก เราลองคำานวณหาความ
ต้องการพลังงานด้วยวิธีง่ายๆ และได้ตัวเลขคร่าวๆ ก่อนนะคะ 

 ให้นำา ส่วนสูง ลบด้วย 105 (สำาหรับผู้ชาย) หรือ 110 (สำาหรับผู้หญิง) ก็จะได้น้ำาหนักที่ควร
จะเป็นค่ะ ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่า น้ำาหนักตัวเราเกินไปประมาณเท่าไร และควรจะอยู่ที่เท่าไร จากนั้นนำา
น้ำาหนักที่หาได้ ไปคูณด้วย 30 ก็จะได้พลังงานที่ควรกินต่อวัน แต่สำาหรับคนที่น้ำาหนักเกินต้องการลด
น้ำาหนัก อาจจะคูณด้วย 25 แทนค่ะ พลังงานก็จะลดลง ยกตัวอย่างเช่น หญิงสูง 165 เซนติเมตร หนัก 
70 กิโลกรัม

165-110 = 55 จะเหน็แลว้วา่น้ำาหนกัของเขาเกนิมาประมาณ 15 กโิลกรมั ต้องลดน้ำาหนกั ฉะนัน้
จะเป็น 55 X 25 = 1375 kcal /วัน หรืออาจจะคูณน้อยกว่า 25 ก็ได้ตามความเหมาะสม เพราะบาง
ครั้งก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำาวันด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน

พลังงาน 1500 กิโลแคลอรี่/วัน

ข้าว 3 ทัพพี/มื้อ

เนื้อสัตว์ 4-5 ช้อนโต๊ะ/มื้อ

ผลไม้ 6-8 คำา/มื้อ

พลังงาน 1800 กิโลแคลอรี่/วัน

ข้าว 3 ทัพพี/มื้อ

เนื้อสัตว์ 5-6 ช้อนโต๊ะ/มื้อ

ผลไม้ 6-8 คำา/มื้อ

คุณผู้อ่านหลายท่านคงสงสัยว่า แล้วไขมันล่ะหายไปไหน? ไขมันยังมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์กับ
ร่างกาย เพราะเนื่องจากจะช่วยให้ความอบอุ่นแล้ว ยังช่วยในการดูดซึมวิตามิน A D E และ K ให้แก่ร่างกายด้วย 
แต่ถึงจะมีประโยชน์ ไขมันก็ยังไม่ใช่กลุ่มที่ทานได้มากอยู่ดี ฉะนั้นเราจึงควรทานของทอดแต่น้อย หรือหลีกเลี่ยง
ของทอด และอาหารฟาสฟู้ด นอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องปรุงต่างๆ เช่นน้ำาตาล น้ำาปลา เกลือ ผงชูรส สิ่งเหล่านี้
ก็ควรเลือกทานแต่น้อยเช่นกันค่ะ หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ปรุงได้ก็จะดีที่สุด เพราะจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ต่างๆ มาได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะ

วันนี้จะยกตัวอย่างพลังงานมาตรฐานทั่วไป คือ 
ผู้หญิง 1500 กิโลแคลอรี่/วัน และ ผู้ชาย 1800 กิโลแคลอรี่/วัน

เมื่อทราบความต้องการพลังงานกันแล้ว ก็มาดูตารางอาหารตามพลังงานที่ควรทานต่อวันกันค่ะ นอกจากพลังงานคร่าวๆ และตารางแนะนำาพลังงานแล้ว เรายังต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนหมวดหมู่อาหาร
เพื่อคุมให้ปริมาณพลังงานไม่เกินจากที่กำาหนดไว้ เช่น กลุ่มข้าว- แป้ง ก็จะมีผักประเภทหัว ฟักทอง มันแกว มัน
ฝรั่ง เผือก เป็นต้น หากเราทานอาหารประเภทนี้ไป 1 ทัพพี ก็ให้หักข้าวออก 1 ทัพพี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ค่ะ และควรทานอาหารในแตล่ะหมู่ใหห้ลากหลาย เพือ่ใหไ้ดร้บัสารอาหารตา่งๆ ครบถว้น ไมค่วรทานอาหารแบบ
เดิมซ้ำาๆ แต่หากอาหารที่เราทานนั้นเป็นอาหารสำาเร็จรูป เราก็สามารถคุมได้ด้วย การฝึกอ่านฉลากโภชนาการให้
เป็นนิสัยค่ะ เพราะถ้าเราอ่านฉลากโภชนาการได้ เราก็จะจำาแนกหมวดหมู่ของอาหาร และแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

สำาหรบัใครทีล่องคำานวณพลงังานครา่วๆ ไดแ้ลว้ ลองเทยีบกบัตารางด ูวา่ตวัเองอยูใ่กลเ้คยีงกบัอนัไหน ถา้
ลองคำานวณแล้วได้พลังงานน้อยกว่า ให้หักข้าวออกไป เหตุที่ไม่หักเนื้อสัตว์เพราะว่า โปรตีนจากเนื้อสัตว์จะช่วย
สรา้งกลา้มเนือ้ใหก้บัรา่งกายของเรา และเมือ่เรามกีลา้มเนือ้ระบบเผาผลาญเรากจ็ะดขีึน้คะ แตก่ารใชโ้ปรตนีสรา้ง
กลา้มเนือ้นัน้ จะมีประสทิธภิาพดทีีส่ดุก็ตอ่เม่ือมีการออกกำาลงักายควบคู่กับการคุมอาหารดว้ย เราจงึควรหาเวลา
ออกกำาลังกายอย่างน้อย 3-5 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แทนการนั่งติดเก้าอี้นะคะ

 

สำาหรับวันนี้ สาระดีๆ คงจุกอกอีกตามเคย อยากให้ผู้อ่านทุกท่าน ลองมองดูสิ่งท่ีเราเป็นตอนนี้ว่าดูแล
ตัวเองดีแล้วหรือยัง โภชนาการไม่ใช่เรื่องที่ต้องมองข้ามอีกต่อไป ทำางานได้ กินได้ แต่ก็ต้องคุมได้นะคะ แพรว 
และHealthy Eating ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

หล ีกเล ี ่ยง = ลดโรค

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู 

717 กิโลแคลอรี่
ข้าวไข่เจียวหมูสับ

808 กิโลแคลอรี่



  รู้จักเลเซอร์
และคำ�แนะนำ�ก่อนก�รเลือกใช้

 ฉบับที่แล้วได้กล่าวค้างไว้ถึงเรื่องข้อจำากัดของเลเซอร์ในแง่การกระตุ้นผิวชั้น
ลึก เช่น ผิวหย่อนคล้อย ปัญหาร่องแก้ม คางเป็นสองชั้น หนังตาเริ่มตก ซึ่งไม่สามารถ
แกไ้ขไดด้ว้ยเลเซอร์  แต่ในปจัจุบนันี ้ได้มกีารคดิคน้นวตักรรมทีส่ามารถกระตุน้ผวิชัน้
ลึกได้สำาเร็จแล้ว วิธีการที่ที่ได้ยินกันบ่อยๆ จนคุ้นหู ได้แก่ วิธีการใช้คลื่นวิทยุหรือที่
เรียกสั้นๆ กันติดปากว่า เครื่องอาร์เอฟ (RF) ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยยกกระชับผิวหน้า
และคอที่ให้ผลดีมาก หลักการทำางานของเครื่องนี้ จะทำาการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหดกระชับของเนื้อเยื่อคอลลาเจน ทำาให้ผิวแข็งแรงและเต่งตึง 
นอกจากน้ียังมีเครื่องที่เรียกว่า อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ที่สามารถรักษาเรื่อง
ความหย่อนคล้อยได้ดีไม่แพ้กัน 

 ท้ังสองวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรือยังเป็นไม่มาก และยังเหมาะ
สำาหรบัผูท่ี้กลวัการผา่ตัด เพราะไมม่แีผล สามารถกลบัไปใชช้วีติได้ตามปกติหลงัรกัษา 

 แต่สำาหรับเครื่องมือยอดนิยมที่จะแนะนำาให้รู้จักคือ IPL (Intense Pulsed 
Light) “ไอพีแอล หรือ อินเทนซ์ เพลาซ์ ไลท์” แปลตรงตัวก็คือ แสงความเข้มสูง 
ซึ่งคนส่วนมากจะเข้าใจผิดว่าคือเลเซอร์ 

 เครื่องนี้จะมีหลักการทำางานโดยการปล่อยคลื่นแสงในช่วงคลื่น 500-1,200 
นาโนเมตร ข้อดีของเครื่องนี้คือ เครื่องปล่อยแสงเป็นวงกว้าง ทำาให้สามารถแก้ปัญหา
ผิวได้หลายชนิดด้วยเครื่องตัวเดียว เช่น รอยดำา รอยแดง ทำาให้ใบหน้าขาวใสขึ้น 
นอกจากนีย้งัใชก้ำาจัดขนได้ด้วย เนือ่งจากแสงคอ่นข้างกระจัดกระจาย ซ่ึงแตกตา่งจาก
เลเซอร์ ดังนั้น จึงมีข้อจำากัดในการรักษา โดยเราจะพบได้บ่อยว่าไปทำาไอพีแอลรักษา
รอยดำามาเป็นสิบครั้งเหมือนจะจางลงช่วง 1-2 ครั้งแรก แต่หลังจากนั้นทำาไมรอยดำา
ไม่จางลง หรือไปถอนขนมาหลายครั้ง ครั้งแรกๆ เหมือนจะดี แต่ทำาไปเรื่อยๆ แล้วไม่
ค่อยเห็นผล นั่นเป็นเพราะคลื่นแสงที่ออกมาจากเครื่องยังไม่จำาเพาะเจาะจงมากพอ
เมื่อเทียบกับเลเซอร์ 

เราจึงมาคุยกันเรื่องโทษหรือข้อจำากัดของการใช้เลเซอร์เพื่อความงามกันดีกว่า

 แม้การใช้เลเซอร์เพื่อรักษาในเรื่องความงามจะให้ผลรักษาที่ค่อนข้างดี แต่หลักการทำางานของเลเซอร์คือ
ทำาให้เกิดความร้อนที่ผิวหนัง ดังนั้น อาจมีผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ทำาให้เกิดอาการแดง ดำา หรือรอยด่าง ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นชั่วคราว และจะค่อยๆ หายไปได้เอง 

อย่างไรก็ตามถ้าเลือกวิธีใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อีกมาก ดังเช่น

 1. การใช้เลเซอร์ที่ไม่เหมาะสมกับโรค เช่น เป็นกระลึก แต่เลือกใช้เลเซอร์ชนิดลอกหน้าทำาให้เกิดรอยไหม้
หรือแผลเป็นได้ หรือเลือกใช้ไอพีแอลก็จะทำาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่หาย

 2. การรักษาโดยขาดความชำานาญจากแพทย์ในสาขาผิวหนังเฉพาะ ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 
เกิดรอยดำา เกิดรอยแผลเป็น ดังนั้น หากต้องการรับการรักษาความงามด้วยเลเซอร์ สิ่งที่ควรคำานึงถึงเสมอคือ ต้อง
แน่ใจว่าแพทย์ที่ให้การรักษานั้น เป็นแพทย์เฉพาะทางบอร์ดผิวหนัง (ตจวิทยา) และมีความชำานาญในการใช้เลเซอร์ 
โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือแพทย์เฉพาะทางบอร์ดผิวหนังได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 
www.dst.or.th 

 3. การโฆษณาแอบอา้งสรรพคุณเกินจรงิ เชน่ มีการโฆษณาสรรพคุณวา่สามารถใชเ้ลเซอรพ์ลงังานต่ำา ไมเ่จบ็ 
ในการลบรอยหย่อนคล้อยได้ ซึ่งจะพบได้ตามสถานเสริมความงามและคลินิกบางแห่ง โดยในทางทฤษฎีแล้ว มีความ
เป็นไปได้น้อยมาก เพราะว่าการกระตุ้นคอลลาเจนต้องใช้พลังงานที่สูงพอ ดังนั้น ก่อนใช้บริการจึงควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของสรรพคุณที่แท้จริง

 ในการเลือกใช้เลเซอร์เพื่อความงามนั้น หากเราทราบข้อมูลที่ดีไว้ และศึกษาคำาแนะนำาต่างๆ ไว้ก่อน ก็
ยิ่งช่วยทำาให้การตัดสินใจต่างๆ ทำาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงขอคำาแนะนำาในการพิจารณาก่อนการตัดสินใจใช้เลเซอร์
เพื่อความงาม ดังนี้

 1) สิ่งที่สำาคัญลำาดับแรกสำาหรับการตัดสินใจเลือกรักษาด้วยเลเซอร์คือ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจว่าจำาเป็นหรือไม่ บางภาวะอาจไม่จำาเป็นต้องรักษา บางกรณีอาจรักษาได้ด้วยการใช้ยาโดยที่
ไม่จำาเป็นต้องทำาเลเซอร์ 

 2) หากตอ้งทำาการรกัษาดว้ยเลเซอรค์วรรบัการรกัษากับแพทยท์ีมี่ความรูเ้ฉพาะทางดา้นผวิหนงัและเลเซอร ์
เพราะรู้จักโรคและสภาพปัญหา เช่น กระเนื้อเกิดขึ้นที่ชั้นหนังกำาพร้า ถ้าแพทย์ไม่ชำานาญอาจยิงเลเซอร์ลึกเกินไปจน
ทำาให้เกิดรอยแผลเป็นได้ 

 3) ก่อนทำาเลเซอรบ์างชนดิไม่ควรตากแดดจดั หลงัทำาเลเซอรค์วรทายาหลงัเลเซอร ์ครมีบำารงุผวิและกนัแดด
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตนหลังทำาเลเซอร์ เช่น ไม่ควรโดนน้ำา หลีกเลี่ยงแสงแดด ซึ่งอยู่ขึ้นกับ
ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้รักษา 

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 หากจะกล่าวถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ไอที ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนเรา เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงคิดถึง “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” ซึ่งอาการของโรค
และสาเหตุสำาคัญเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลย 

 “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่การอ่านหนังสือเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่พักสายตาจนทำาให้กล้ามเนื้อตาล้า หรือการนั่งอยู่
ในทว่งทา่อริยิาบถหนึง่นานๆ โดยไมข่ยบัเขยือ้น และอกีหลากหลายสาเหตุทีล้่วนเปน็ปจัจัยเส่ียงทีท่ำาใหเ้กดิอาการของ
โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมขึ้นได้ เช่น ทิศทางการเป่าของแอร์ ความสว่างของหน้าจอ ระยะการมอง ท่าทางการนั่ง 
ตำาแหน่งการวางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 พญ.ญาณิน สุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลา่ววา่ สว่นมากมกัพบโรคนีไ้ดใ้นกลุม่วยัรุน่และวยัทำางาน เนือ่งจากคนกลุม่นีใ้ชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูห่นา้คอมพวิเตอร์

และโทรศพัท์มอืถือเกอืบตลอดเวลา ท้ังทำางาน คยุผา่นโปรแกรมสนทนา หรอืแมแ้ต่เลน่เกมส ์
จนเมื่อเกิดอาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา ปวดตา ตาพร่า 
เกิดภาพเบลอหรอืภาพซอ้น ปวดศรีษะ จึงมาพบแพทย ์ซ่ึง
การระบุไดว้า่ผูป่้วยป่วยเป็นโรคคอมพวิเตอรว์ชิัน่ซินโดรม

หรือไม่นั้น แพทย์ต้องวินิจฉัยอาการอย่างละเอียด 

 เมื่อกล่าวถึงอาการตาแห้ง ถือเป็นอาการหลักที่
ทำาให้เกิดอาการระคายเคืองตา แสบตา และอาจจะมี

การแพ้แสงร่วมด้วยได้ เราสามารถปรับสิ่งแวดล้อมรอบ
ตัวเพื่อลดอาการได้ เช่นว่า ปรับทิศทางการเป่าของแอร์หรือ

พดัลม โดยไม่เป่าโดนตา หรอืตรวจสอบดวูา่ความชืน้ในหอ้งเป็น
อยา่งไร ถา้เราปรบัสิง่เหลา่นีแ้ลว้ยงัไม่ดขีึน้ ก็ตอ้งใหก้าร

รักษาโดยการใช้น้ำาตาเทียม

 การดูแลรักษาโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม พบว่า เมื่อปรับสภาพ
แวดล้อมและพอจะแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้สายตาได้แล้ว อาการปวดศีรษะก็จะดีขึ้น 

เนื่องจากกล้ามเนื้อตาก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เมื่อใช้งานหนักหรือ
หักโหมเกินไป ก็ทำาให้เกิดอาการล้าและปวดตามมาได้ เหมือนกับดวงตาที่ผ่าน

การเพ่งมองสิ่งใดเป็นเวลานาน ก็ควรเว้นระยะการใช้และพักสายตาบ้าง เช่น 
ใช้สายตาไป 20 นาที ก็ควรพักสายตาสัก 20 วินาที ก็คือ มองไปที่ไกลๆ 

จากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 ฟุต เพราะบางทีเราลืมตัว ทำางาน
เป็นชั่วโมง พอเงยหน้ามองไปที่อื่น จึงทำาให้จุดโฟกัสสายตายัง

ปรับค่าระยะสายตาอยู่ที่วัตถุใกล้ ยังไม่ใช่สายตาปกติ จึง
เป็นที่มาของอาการตาพร่ามัว มองภาพไม่ชัด เกิดภาพ

เบลอและภาพซ้อน โฟกัสที่ภาพได้ไม่ชัดเจน ต้อง
ปล่อยไปสักพัก และจะค่อยๆ กลับไปเป็นปกติ

เช่นเดิมตามพื้นฐานสายตาของเรา 

 ส่วนการรักษา
ด้วยการใช้น้ำาตาเทียมนั้น 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำาน้ำาตา
เทียม 2 ชนิด คือ น้ำาตาเทียมแบบ
รายเดือน (1 ขวดใหญ่ เมื่อเปิดแล้วใช้ได้ 

1 เดือน) และ น้ำาตาเทียมแบบรายวัน (ใช้ได้ 
24 ชั่วโมง แล้วทิ้ง) สามารถใช้ได้ตามอาการ เช่น หาก
ตาแห้งไม่มากควรใช้แบบรายเดือน แต่ถ้าตาแห้งมากควรใช้

แบบรายวัน เนื่องจากสามารถหยอดได้บ่อยและถี่ ซึ่งภายหลังการหยอด
จะชว่ยทำาใหรู้ส้กึสบายตาขึน้ เหมอืนมนี้ำาหลอ่ลืน่ ชว่งแรกๆ ทีอ่าการมากๆ ตอ้งใชเ้ป็นประจำาตอ่เนือ่ง จน
แผลเลก็ๆ นอ้ยๆ ในตาสมานกันดเีสยีก่อน พออาการค่อนขา้งคงทีแ่ลว้ค่อยเวน้ระยะการหยอดใหห้า่งขึน้

 ผลมาจากการพฒันาและความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ทำาให้
เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ตามร่างกายได้ หากเราใช้ให้เป็นก็จะเกิด
ประโยชนอ์ยา่งมาก แตค่วรระมดัระวงัการใชง้านตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน เพราะอาจ
เกิดอันตรายในระยะยาวได้

Health
Station ดนัย อังควัฒนวิทย์



“รอ”...
ผมนั่งนึกถึง  และหาข้อมูลของคำาๆ นี้อยู่นานทีเดียว

เพราะมันเป็นคำาที่สะกิดต่อม “ฟุ้ง” พลุ่งพล่านขึ้นในหัวของผมอย่างมาก
หลังจากคำาๆ นี้  ผุดออกจากปากของเหล่า “บุคคลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ” รามาฯ

ซึ่งพวกเขาเหล่านี้  พร้อมใจกันประกาศหันหลังให้กับคำาว่า “รอ”  อย่างเด็ดขาด
คำานี้จึงเป็นมูลเหตุสำาคัญ ที่ทำาให้ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นในใจว่า

แท้จริงแล้ว ?? คำาว่า “รอ” มันมี “ข้อดี”  หรือ  “ข้อเสีย”  กันแน่
และเราควร “รอ” และ “ไม่รอ” กับเรื่องอะไรบ้าง !!

คำาว่า “รอ”  
ตามรากศัพท์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

และพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ  ต่างก็มีความหมายสอดคล้องกัน
ว่า “รอ” เป็นคำากริยาหนึ่งที่หมายถึง  การ “คอย” หรือ “รอคอย”

โดยผู้รู้ได้อธิบาย  และนิยามมุมมองที่สวยงามของคำาว่า “รอคอย” ไว้ว่า
“การรอคอย”  คือ  การตั้งมั่นจับจ้องที่มีคุณค่า  มีผล  มีปรากฎการณ์ต่างๆ 
จากอิทธิผลภายในที่ส่งออกมาสู่ภายนอก  ก่อให้เกิดการตัดสินใจ  เคลื่อนไหว

และ “กระทำา” การอย่างหนึ่งอย่างใดที่ดีที่สุดด้วยความเพียร  
เพื่อไปสู่ทิศทางที่จะเป็นที่สิ้นสุดของแก่นแท้ที่ตนเองหวังคอย

ที่สำาคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ “หลีกเลี่ยง” ไม่ได้
แต่เชื่อผมมั๊ยครับ ?? พอลองนั่งโฟกัสค้นหา “ประโยชน์” ของการรอในอินเตอร์เน็ต
เกือบ 80% คำาว่า “รอ”  ถูกพูดถึง หรือใช้ไปในเรื่องของ “ความรัก” เป็นส่วนใหญ่

ทั้งที่ “การรอคอย” สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการ “รอรัก” 

ยกตัวอย่างเช่น
การดึงการรอคอยมาใช้ “สอนเด็ก” ผ่านของเล่น

ที่เรียกว่า “ไข่ไดโนเสาร์” ของเล่นที่สอนให้เด็กรู้จักการรอคอยอย่างอดทน
ไข่ไดโนเสาร์นี้ เด็กจะต้องนำาไปแช่น้ำา และอดทนรอคอยเวลานาน 1 วัน 

เพื่อให้เปลือกไข่เปื่อย และแตกออกจากการพองตัวของตุ๊กตาไดโนเสาร์ภายใน
ซึ่ง “แคร์  เล็นเนอ” (Claire  Lerner)  ผู้เชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็ก  

ขององค์กร Zero to Three เชื่อว่า  

“ผู้ใหญ่ควรให้เด็กรอบ้าง และพยายามช่วยให้เขารู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
ฝึกให้รอคอยและรอคิว รู้จักอดทนอดกลั้น เพราะนี่เป็นสิ่งสำาคัญต่อการเรียนรู้ในตัวของเด็ก”

หรือแม้กระทั่ง  การใช้การรอคอยมา “สอนผู้ใหญ่” 
ให้รู้จักหยุดนิ่ง  หยุดความเร่งรีบ จนเกิดสติสำาหรับใช้แก้ปัญหาชีวิต 

ผ่าน “นาฬิกาไอเดีย” ที่มีเข็มยาวและเข็มสั้นยาวเท่ากัน
และต้องรอคอย 1 นาที  เพื่อให้ทราบถึงเวลาจริงด้วยปัญญาสติที่สงบ

การรอให้มีสติ  รอปัญญา  รอเพื่อสงบ  หรือรอเธอเพื่อสุขใจ...
ตัวอย่างเหล่านี้  ถือเป็น “ข้อดี” ของการรอคอยที่เรา “ควรรอ”

แต่คุณรู้มั้ย ??  ว่า “ข้อเสีย” ของการรอ คือมันเป็นทุกข์
ความทุกข์ครึ่งหนึ่งของชีวิต  คือ  การรอคอย

“ราล์ฟ  วัลโด เอเมอร์สัน”  กวีชาวอเมริกัน  เคยบ่นว่า
“ชีวิตมนุษย์หมดไปเท่าไหร่กับการรอ  การรู้ว่าทรัพยากรล้ำาค่าสุดของเรา

อันได้แก่เวลา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา  ถูกขโมยไป  เสียไป
อย่างไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้  เวลาที่เสียไปกับการรอคอยนั้น

จะเสียไปแบบตลอดกาล”
นี่จึงเป็นมุมมอง “ด้านลบ”  ต่อการรอคอย

การหยุดนิ่ง รอคอย ที่ขาดความเพียรโดย “ไม่กระทำา” การอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ ถือเป็นการรอคอยที่ “ไร้ค่า” เสียเวลา 

และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะ “รอ” 
ฉะนั้น “ข้อเสีย” ของการ “รอคอย” ที่เป็นจุดเปลี่ยนกลับทิศอันสำาคัญ  

จนทำาให้ “ข้อดี” กลายเป็น “ข้อเสีย” ในการรอคอย
นั่นคือ “การไม่กระทำา”  

แฮ่ม !! โดยเฉพาะกับ “เรื่องสุขภาพ”  ด้วยแล้ว หากเรามัวแต่ “รอ”  และ “คอย” 
“ไม่กระทำา” การอย่างใดอย่างหนึ่งให้ “หัวใจ” ไปคอยดูแลสุขภาพร่างกาย  

สุดท้ายเวลาจะ “คอย” และ “รอ” ขโมยชีวิตที่แสนล้ำาค่าของเราไปตลอดกาล
ผมมีนิทานจากหนังสือ “นิทานล้านบรรทัด” เรื่องนี้มาให้ พวกคุณได้เห็นค่าของเวลา  
จนไม่อาจรอคอย  และปล่อยทิ้งเวลาโดยไม่กระทำาตามความมุ่งหวังของตัวเองอีกต่อไป

I-Style
สาธิต อุณหกะ



กาลครั้งหนึ่ง...
มีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หวาย  เขาเปิดดูทีวีไปเรื่อยๆ 

ไม่ทำาอะไรมาตั้งแต่เช้า  ทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น
ประตูนั้นอยู่ห่างจากเก้าอี้หวายไม่ถึงห้าเมตร

ชายหนุ่มหันไปตามเสียง  แล้วก็หันมาดูทีวีดังเดิม
เสียงเคาะประตูยังคงดังเบาๆ ต่อเนื่อง

ชายหนุ่มเหลือบตามมองเล็กน้อย  แล้วหันกลับไปดูทีวีต่อ
ใครๆ ก็รู้ว่าชายผู้นี้เกียจคร้านเพียงใด  ทุกวันจะนั่งจับเจ่าดูแต่ทีวีตั้งแต่เช้า

เขาบอกกับใครๆ ว่าในทีวีนั้นมีฝันของเขามากมายให้ค้นหา
และมีอาชีพมากมายให้เขาเรียนรู้  แต่วันนี้เขายังคงตกงานอยู่
หน้าสมัครงานถูกเขาวง  ล้อมปากกาสีแดง หลายแห่งมากมาย

แต่ถึงกระนั้น  เขายังไม่เคยไปสมัครงานที่ใดเลย
“ฉันต้องไม่ขี้เกียจ” เขาเคยพูดดังๆ ตามที่ได้ยินจากรายการทีวี

พูดจบก็สะลึมสะลือหลับคาเก้าอี้ไป
วันนี้เขายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลย  ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้น

คือเขาขี้เกียจลุกไปตักข้าวใส่จาน  แม้จะมีคนมาส่งปิ่นโตทุกวัน
แค่ตักข้าวเขายังขี้เกียจ  แต่ละวันเขากินข้าวแทบจะไม่ครบ 3 มื้อ

เสียงเคาะประตูเบาๆ ยังคงดังอยู่
“เคาะประตูเบาขนาดนี้  หอยทากมาเคาะหรือไง” เขาประชดประชัน

แล้วก็ลุกไปเปิดประตูอย่างเสียไม่ได้  พอเขาเปิดประตูออกไป
ไม่มีมนุษย์คนใดยืนอยู่หน้าประตูเลย  เขาเอะใจ  แล้วก้มมองพื้น

เหมือนมีใครมาเล่นตลก  มีหอยทากตัวหนึ่งอยู่ที่พื้น
เขาหยิบมันขึ้นมาพินิจ  แล้วขว้างมันออกไปสุดแรงพร้อมเสียงโมโห

“ไอ้ต้วมเตี้ยมเอ๊ย”  แล้วเขาก็กลับมานั่งดูทีวีต่อ

ห้าปีผ่านไป...
เขายังนั่งอยู่ตรงนั้น  ไม่หางาน  ไม่ซักผ้า  ไม่ทำาอะไร

ผมยาวรกรุงรัง  ร่างกายผอมแห้ง  ฟันเป็นคราบเพราะไม่ทำาความสะอาด
เบื้องหน้าเขายังเป็นทีวีจอเดิม  เขายังดูมันตั้งแต่เช้า

ไม่ทำาอะไรเลยเหมือนปีที่ผ่านๆ มา
.
.
.
.

มีเสียงเคาะประตูเบาๆ ดังขึ้นอีก
เขาหันไปมองแล้วหันกลับมาดูทีวี  แล้วหันไปที่ประตูอีกที
เขารีบลุกยืนด้วยอาการกระตือรือร้นในรอบ 10 ปีของเขา

เขาเดินไปที่ประตูแล้วเปิดออก  หอยทากตัวหนึ่งอยู่ที่พื้นหน้าประตู
เขาแทบจะวิ่งขึ้นบันไดในวินาทีนั้น  เขารีบเข้าห้องน้ำาแปรงฟัน

อาบน้ำา  โกนหนวด  แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยที่สุด
แล้วรีบพุ่งตรงไปโบกแท็กซี่  

วันนั้นเขาเข้าไปเขียนใบสมัครงานถึงสามบริษัท

เป็นไงครับกับ “นิทานหอยทาก”  เรื่องนี้
ที่ชี้ให้เราเห็นถึง “การรอ” อย่างขี้เกียจไม่ยอมลงมือทำาของชายในนิทาน
ผิดกับเจ้าหอยทากที่แม้เชื่องช้าแต่ “ไม่รอ” ที่จะไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

ท้ายที่สุดนี้  ผมจึง “ไม่รอ”  ที่จะถามคำาถามกับพวกคุณข้อหนึ่งว่า
คุณ “รอคอย” อะไรอยู่มั้ย  และยังคงไม่เริ่ม “กระทำา” การอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อไปสู่ “เป้าหมาย”  ที่คุณมุ่งหวัง  เหมือนชายในนิทานบ้างหรือเปล่า ???

ถ้ามี !!  ผมขอแนะนำาให้คุณ  
ลองนั่งคุยกับ “หอยทาก” ตัวนี้  ดูหน่อยท่าจะดีนะครับ

นางสาวชาลิลา	พรมทอง					
พยาบาลห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์
 “เมื่อก่อนอ้วนมาก  ไม่เคยใส่ใจตัวเองเลย  แต่พอตรวจเจอน้ำาตาลในร่างกายสูง
เริ่มกลัวแบบไม่เห็นโลงศพ  ไม่หลั่งน้ำาตา  เลยรีบหันมาใส่ใจสุขภาพดูแลการกินมากขึ้น
เพราะชีวิตพี่จะไม่รออะไรแล้ว”

ร.รอแล้วเป็นไง                  
Before
น้ำาหนัก :  90  กก.  
สูง  : 152 ซม.  
รอบเอว :  36   นิ้ว   
ดัชนีมวลกาย   39

After
น้ำาหนัก :  75  กก.  
สูง  :  152  ซม.  
รอบเอว :  33   นิ้ว   
ดัชนีมวลกาย  32.4



นายแพทย์พงศกร	อธิกเศวตพฤทธิ์
หมอประจำ	ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
“เมื่อก่อนผมมัวแต่รอ  ไม่เริ่มใส่ใจการกิน  จนอ้วนมากร้อยกว่ากิโล  
พอเริ่มเจ็บป่วย  จึงไม่รอที่จะหันมาออกกำาลังกาย  และใส่ใจเรื่องกาย
กินอย่างถูกวิธี”

Before
น้ำาหนัก :  143  กก.  
สูง  : 170 ซม.  
ดัชนีมวลกาย  49

After
น้ำาหนัก :  93  กก.  
สูง  :  170  ซม.  
ดัชนีมวลกาย  32

Before
น้ำาหนัก :  65  กก.  
สูง  : 153 ซม.  
รอบเอว :  35   นิ้ว   
ดัชนีมวลกาย  27.7

After
น้ำาหนัก :  58  กก.  
สูง  :  153  ซม.  
รอบเอว :  34   นิ้ว   
ดัชนีมวลกาย  24.7

นางประทุม		บุญเจริญราษฎฐ์			
เจ้าหน้าที ่งานอาคารสถานที่ฯ
“ป้ามีโรคประจำาตัวเยอะมาก  ไทรอยด์  หัวใจ  เบาหวาน  ภูมิแพ้  ความดันสูง
ไขมันเกาะตับ    ทานยาวันละแปดเม็ด  ทุกวันนี้ป้าไม่รอแล้ว  ป้าต้องออกกำาลังกาย
รีบรู้จักวิธีการกิน  ดูแลตัวเองให้มากขึ้น  เพราะชีวิตป้ารอไม่ได้อีกแล้ว”

 คุณผู้อ่านเคยสำ	รวจตัวเองบ้างไหมครับว่า..คุณมีอวัยวะเพศใดติดตัวมาตั้งแต่เกิด	
	 แล้วคุณเคยสำ	รวจความต้องการในด้านเพศของตัวเองอย่างไร	
	 คุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย	หรือคุณชอบทั้งสองเพศ
	 แล้วถ้าคุณมีอวัยวะเพศชายมาก่อน	ตอนนี้ไม่มีมันแล้ว	คุณจะเรียกตัวคุณเองว่าอะไร

 คำ	ตอบที่ได้รับอาจจะมีเพียง	“ผู้ชายไง”	“ผู้หญิงไงคะ”
 แต่รู้หรือไม่ว่า ในยุคนี้ เราไม่ได้มีแค่ ผู้ชาย ผู้หญิง แล้ว ..เรา
ยังมีคนที่เรียก หรือถูกเรียกว่า ตุ๊ด กระเทย ทอม เกย์ เลสเบี้ยน และ 
ไบ ซึ่งคนที่เหล่านี้สามารถพบได้มากขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะอะไร 
ทำาไมจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าเพศหลากหลาย คอลัมน์เก็บตกหลังฉาก 
Backstage มีคำาตอบมาฝากครับ รับรองว่าคุณจะเข้าใจพวกเขามาก
ขึ้น ไม่ว่าจะในฐานะใด หรือชื่อใดที่คุณเรียกพวกเขาอย่างแน่นอน 

 ผมเองได้เข้าไปฟังการบรรยายเรื่อง “เพศหลากหลาย
ในวัยรุ่น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ด้วยความที่มี 
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายให้ฟัง จึงเกิดความสนใจในหลาย
ประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเก่ียวกับเพศ ที่โลกนี้เราไม่ได้มีแค่เพศ
ชายและหญิงแล้วเท่านั้น 

หลากหลายในวัยรุ ่น

Back
stage  ดนัย อังควัฒนวิทย์ 



 ก่อนอื่นเลย อะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็น
เพศใด อย่างในผู้ชายก็เช่น กระเดือกคอ อวัยวะ
เพศ โครโมโซม มีสเปิร์ม อย่างในผู้หญิงก็จะบอกว่า มี
รังไข่ เต้านม ประจำาเดือน มดลูก ...ถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วสิ่ง
ทีบ่ง่บอกทางเพศเหลา่นีห้ายไปจากตวัเรา เราจะยงัคงคดิวา่เรา
เป็นเพศนั้นอยู่หรือไม่ 

 คำาว่า “เพศ” ในความหมายอาจแปลได้ว่า การรับรู้ของตัวเรา
เองว่าคือเพศอะไร โดยวัดจากการแสดงออกและบทบาททางเพศที่แสดงออก
มา นอกจากนี้ “เพศ” ยังมีความหมายของความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ 
ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะความชอบ ความชอบทางเพศในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น 
 คนที่ชอบเพศตรงข้าม (Heterosexual) 
 คนที่ชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) 
 คนที่ชอบทั้ง 2 เพศ (Bisexual) 
 คนที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ (Asexual) 

 อ.พญ.จิราภรณ์ ได้อธิบายถึงศัพท์ที่มีการบัญญัติใช้กันทางการแพทย์เกี่ยวกับการ
เรียกขานกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไว้ดังนี้ 
 Gender Variant ความหลากหลายทางเพศ 
 Gender Spectrum ความเชื่อมโยงทางเพศ
 Gender Non-conforming คนทีเ่กดิมามเีพศไมถู่กกับเพศทีม่มีาต้ังแต่แรกเกิด

 LGBTIQ ได้แก่ Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (ชอบทั้งชาย
ทัง้หญงิ ทีย่งัไมม่กีารแปลงเพศ) Transgender (ตุ๊ด ทอม กระเทย ผู้หญงิขา้มเพศ เร่ิมทำาการ
เปลี่ยนแปลงทางกายของตัวเอง) Intersex (คนสองเพศ คนที่เกิดมามี 2 เพศ) Questioning 
queer (คนทีไ่มรู่ส้กึวา่ตวัเองเป็นฝา่ยใด ซึง่จะพบคนกลุม่นีไ้ด้มากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ รา่งกายเปน็
ผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้หญิง แต่ไม่ใช่ทอม แม้คนอื่นจะมองว่าเป็นทอม และจะนิยามตัวเองว่าไม่
สังกัดฝ่ายใด)
 ส่วนคำาจำากัดความที่คนทั่วไปมักนิยมใช้เรียกขานกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งเป็นคำาที่เราเคยได้ยินกันมา เช่น

 “เพศท่ีสาม” เปน็คำาทีใ่ชก้นัมาก แตก่ห็าคำาตอบได้ยาก และมกัจะมกีารถกเถยีงกนั
ว่าแล้วใครเป็นเพศที่ 1 เพศที่ 2 ก่อนจะมาเป็นเพศที่ 3 

 “เบ่ียงเบนทางเพศ” ดว้ยความหมายทีแ่ปลวา่ ผดิไปจากปกต ิจงึฟงัดเูปน็คำาทีค่อ่น
ข้างแรง หากเปรียบเทียบกับคนที่ถนัดซ้ายแล้ว หลายคนอาจมองว่าเป็นคนที่ผิดปกติ แต่คน
ถนดัซา้ยมคีวามสามารถทดัเทยีมคนถนดัขวา กเ็หมอืนกบัเพศทีแ่บง่แยกลักษณะออกไป แต่
ความสามารถทัดเทียม ไม่มีความแตกต่าง 

 “เพศทางเลือก” ด้วยคำานี้ จะเป็นการสื่อให้เห็นว่าสามารถเลือกเพศได้ ซึ่งบางครั้ง
พ่อแม่อาจไม่เข้าใจว่าเกิดมาเป็นผู้ชายดีดีไม่ชอบ อยากเป็นผู้หญิงทำาไม เพราะส่วนตัวเชื่อว่า

เรื่องของเพศบางครั้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเอง 
เราเลือกได้แค่สิ่งที่เราแสดงออก แต่ไม่ได้เลือกใน

สิ่งที่เราเป็น 

  นอกจากนี้ยังมีคำาอื่นๆ อีก เช่น เพศก้ำากึ่ง เพศหลากสี 
เพศเทยเที่ยวไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำาศัพท์ใหม่ที่มีการเรียกขานกัน

ในปัจจุบัน

 แต่ในเรื่อง คำาหรือศัพท์ที่เรียกขาน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำาให้คนในสังคม
ไดร้บัรูถ้งึการมีตวัตนของกลุม่คนทีคุ่ณก็รูว้า่ไม่มีความแตกตา่งกนัทัง้ในดา้นนสิยัใจคอหรอื

พฤติกรรมที่เป็นสิ่งดีงาม 

 อ.พญ.จริาภรณ ์ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิเก่ียวกับมุมมองหลากหลายแงม่มุเกีย่วกบัเพศหลาก
หลายไว้อย่างน่าสนใจว่า หากมองในมุมทางชีวภาพ คนเราเกิดมามีความเชื่อมโยงกันทาง
โครโมโซม อย่างผู้ชายก็จะเป็น XY หญิงจะเป็น XX แต่หากมองในมุมอัตลักษณ์ทางเพศ 
ในสังคมเราก็มีคนที่เป็นผู้ชายมีกล้ามใหญ่ๆ ชอบเตะบอล ไม่ชอบอะไรจุกจิก นิสัยแมนๆ 
และเราก็เจอผู้หญิงท่ีผู้หญ๊ิงหญิง ชอบสีชมพู ไว้ผมยาว ชอบแต่งหน้า แต่เราก็มีผู้หญิงที่
ซอยผมสั้น นิสัยไม่ขี้นินทา ไม่จุกจิก ไม่ขี้เม้าท์ แมนๆ เท่ห์ ชกมวยบ้าง มีความเป็นผู้หญิง 
แลว้กเ็จอผูช้ายทีไ่มช่อบเตะบอล ชอบอยูบ่า้นอา่นหนงัสอื ชอบรดตน้ไม ้ไมช่อบเลน่โลดโผน 
แล้วเราก็จะเจอผู้ชายที่มีความห้าวและความหวานผสมอยู่ในตัวคนเดียว เหล่านี้เป็นสิ่งที่มี
อยู่จริงในสังคม 

 หากมองในมมุบทบาททางเพศ กม็กีารกำาหนดโดยบทบาทและวฒันธรรม สว่นตวัอยาก
บอกว่า ผู้ชายเกิดมาโชคร้าย ที่ถูกสังคมกำาหนดในวงแคบๆ ไม่เหมือนผู้หญิงที่ซอยผมก็ได้ 
นุ่งกระโปรงก็ได้ แต่ผู้ชายนุ่งกระโปงได้ไหม จะถูกมองประหลาดทันที ถ้าไว้ผมยาวก็จะดู
แปลกไป เป็นตุ๊ด เป็นแต๋ว ผู้ชายจึงถูกกำาหนดบทบาทไว้แคบ นอกจากนี้ ผู้หญิงยังสามารถ
เลน่กฬีาทกุอยา่งไดห้มด ไมว่า่ชกมวย วอลเลย่บ์อล ตแีบด แตพ่อผูช้ายเลน่วอลเลย่บ์อล จะ
ถูกมองว่าสตรีเหล็กหรือเปล่า นี่เป็นตัวอย่างที่ผู้ชายถูกกำาหนดบทบาททางเพศไว้ในสังคม 

 หากมองในมุมรสนิยมทางเพศ ผู้ชายส่วนใหญ่บนโลกก็จะชอบผู้หญิง แต่ก็จะมีผู้ชาย
ที่ชอบผู้ชาย มีผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง หรือมีกระทั่งผู้ชายที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง เมื่อพูดถึง
ผู้ชาย เราก็จะบอกวา่มีอวยัวะเพศชาย แล้วถา้ชอบผู้ชาย เราก็จะเรยีกเขาวา่ เกย ์เมือ่พดูถงึ
ผู้ชายที่มีอวัยวะเพศชาย แต่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิง และชอบผู้ชาย เราก็จะเรียกเขาว่า ตุ๊ด กระ
เทย หรือทางการแพทย์เรียกว่า Transgender เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราพบเจอ ยังมี
คำาที่คนไทยใช้เรียกคนข้ามเพศอีกมากมาย เช่น อดัม และเชอร์รี่ 

 ถงึแม้วา่จะมีกลุม่คนทีมี่ความหลากหลายทางเพศเพิม่มากขึน้ในปจัจบุนั แตน่ัน่กอ็าจ
เป็นเพราะสังคมได้เปิดรับและพร้อมเปิดกว้างสำาหรับกลุ่มคนเหล่านี้ เพราะส่วนตัวผู้เขียน
เองเชื่อว่า ความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน ได้รับการเปิดแง้มออกมา
อยา่งเตม็ทีแ่ลว้ เฉกเชน่ประตทูีเ่ปิดกวา้งสูส่งัคม กลุม่คนเหลา่นีพ้รอ้มแลว้ทีจ่ะแสดงตวัตน
ออกมาให้เห็นว่า เพศที่ฉันเป็น แม้อาจไม่ใช่เพศที่ต้องการตั้งแต่เกิด แต่ก็เป็นเพศที่ฉันให้
ความเคารพ เหมือนกับที่ฉันเคารพทุกคนทุกเพศนั่นเอง



ไร้รากเหง้า ไร้สถานะ 
ไร้รัฐ ไร้สิทธิ แต่ไม่ไร้ที่พึ่ง

 หลายคนอาจคิดว่า บ้านคือ “วิม�น” แต่สำาหรับหญิงชราไร้บ้านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 97 ปี สามารถพูด
ได้เต็มปากเต็มคำาเลยว่า ใต้ถุนแฟลต 2 การเคหะทุ่งสองห้อง คือที่พักพิงอันแสนอบอุ่นของยาย

 หญิงชรา อายุ 97 ปี ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีญาติพี่น้อง ตามคำาบอกเล่าของยาย คือ เดิมเป็นคนสุโขทัยมี
ลกูสาว 1 คน และไดย้า้ยชือ่ออกมาเพือ่จะเขา้ทะเบยีนบา้นที ่กทม. แต่ลูกสาวมาเสียชวีติเสียกอ่น จึงไมไ่ด้ดำาเนนิการ
ต่อเป็นเหตุให้ยังไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตใด และส่งผลให้ยายไม่มีบัตรประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

 สมัยที่ยายมีกำาลังวังชาพอจะทำามาหากินได้ ยายมี
อาชพีขายข้าวโพดปิง้ ลูกชิน้ปิง้ ซ่ึงเปน็การประกอบสัมมาชพี
สุจริตที่บุคคลไร้สถานะอย่างยายพึงกระทำาเพื่อหาเลี้ยงปาก
ทอ้งได ้อาศยัเชา่แฟลตการเคหะทุง่สองหอ้งเปน็ทีพ่กัพงิ ดว้ย
สงัขารทีร่ว่งโรยตามกาลเวลา เมือ่ไมส่ามารถทำามาหากนิไดจ้งึ
ย้ายสำามะโนครัวลงมาอาศัยบริเวณใต้ถุนแฟลตเป็นที่พักพิง
กินอยู่หลับนอน เลี้ยงปากท้องด้วยน้ำาใจจากชาวแฟลตและ
ผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นผู้หยิบยื่นให้ 

 อาหารการกินจากพระที่วัดให้ลูกศิษย์นำา
มาให ้เงนิเพยีง 20 บาทจากน้ำาใจของผูค้นสามารถ
แลกกับการว่าจ้างให้คนกวาดขยะที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้นช่วยนำากระโถนส่ิงปฏิกูลของยายไป
เปลี่ยนถ่ายให้เป็นประจำา น้ำาใจเล็กน้อยแล้ว
แต่ศรัทธาจะหยิบยื่น ความเมตตาเหล่านี้คือ
น้ำาทพิยท์ีห่ลอ่เลีย้งและชว่ยตอ่ลมหายใจให้
ยายมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้

 “อโรค� ปรม�ล�ภ� คว�มไม่มีโรคเป็นล�ภอันประเสริฐ” ไม่ว่า
จะเป็นยุคสมัยใดก็ยังคงเป็นคำาพูดที่ฟังดูไม่ล้าสมัย คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการ
มสีขุภาพดมีคีา่มากกวา่การมเีงนิทองเปน็รอ้ยเปน็พนัลา้น ยายคอืหญงิชราที่
ไดร้บัพรอันประเสรฐินัน้ ยายไม่มีโรคประจำาตวัเหมือนเช่นผูส้งูอายทุัว่ไป จะ
มีเพียงสายตาฝ้าฟางไปตามวัย ทั้งที่อีกเพียง 3 ปี จะครบ 100 บ่อยครั้งที่
ถกูวยัรุน่ขีย้าแถวนัน้ทำารา้ยเพือ่ชิงเงนิเพยีงไม่ก่ีบาท แตย่ายก็ยงัสขุภาพแขง็
แรง เดินเหินได้เอง ช่วยเหลือกิจวัตรประจำาวันของตนเองได้ และสิ่งหนึ่งที่
ยายถือปฏิบัติเป็นประจำาสมัยที่ยังแข็งแรงกว่านี้ คือการใส่บาตร ทำาบุญ  

 “ย�ยจะอยู่ได้อีกสักกี่ปี ย�ยไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ ย�ยจะอยู่ที่นี่ 
ร่�งก�ยก็บริจ�คให้โรงพย�บ�ลร�ม�”

 ทุกครั้งที่นักสังคมสงเคราะห์พูดคุยถามความสมัครใจและชักชวน
ยายเขา้อยูส่ถานสงเคราะห ์จะไดร้บัคำาตอบลกัษณะดงักลา่วกลบัมาทกุครัง้

 สถานสงเคราะหจ์งึไม่ใชค่ำาตอบและไมใ่ชว่มิานทีย่ายไขว่
คว้าให้เป็นที่สุดท้ายของชีวิตเหมือนเช่นคนไร้บ้านหลายๆ คน 
ตราบใดที่ชุมชนยังให้ที่พักพิงแก่ยาย อีกทั้งระบบสวัสดิการต่างๆ 
ในประเทศไทยยงัมีขอ้จำากัดอยูม่ากในเรือ่งของหลกัฐานในการเขา้
ถึงสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะการมีบัตรประชาชน ซึ่งยายเป็นบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มคนไร้สิทธิดังกล่าว ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การ
เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับได้มีในฐานะที่
เป็นคนไทย ยายเคยได้รับการปฏิเสธการรับแจกเครื่องอุปโภค
บรโิภคจากภาครฐั เมือ่ครัง้อทุกภยัป ี2554 เพยีงเพราะยาย “ไมม่ี
บัตรประช�ชน”

 ยายจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีอยู่ชีวิตอยู่ที่ชายขอบของสังคม (ดอน) เมือง หลายครั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาหยิบยื่นความหวังการมีบัตรประชาชนให้ยาย แต่เรื่องก็เงียบหายไปตามกาลเวลา ตามยุคสมัย ตามการเปลี่ยนแปลง
ของตัวบทกฎหมาย ยายก็ยังเป็นเพียงคน “ไร้ตัวตน” มาจนถึงปัจจุบัน

 ถงึแม้วา่หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับกลุม่บุคคลไรส้ถานะกำาลงัเรง่แก้ปัญหาและจดัตัง้กองทนุรกัษาพยาบาลบคุคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กระบวนการขอมีบัตร ขั้นตอนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล แต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำาเนินการ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ เหล่านั้น บัตรประชาชนยังจำาเป็นหรือให้ประโยชน์แก่ยายอยู่
หรือเปล่า และก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าประเภทของสิทธิที่ยายจะได้รับ จะเป็นบุคคลไร้รากเหง้า หรือไร้สถานะและ
สิทธิ หรือต้องกลายเป็นบุคคลต่างด้าวเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปของยายได้ เหมือนเช่นผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่นัก
สังคมสงเคราะห์เคยพบ

 แตก่ารเป็นคนชายขอบของยายก็ไม่จดัวา่เลวรา้ยไปเสยีทเีดยีว ตราบใดทีย่ายยงัไดร้บัความเมตตาจากคนรอบ
ขา้งท่ีหยบิยืน่ขา้วปลาอาหารใหย้ายประทังชีวติในทุกวนั ยายมีความสุขกับการใช้ชีวติใตถ้นุแฟลตทีร่ายรอบไปดว้ยผูค้น
ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำาใจ มากกว่าการมีบ้านที่เรียกว่า “สถ�นสงเคร�ะห์”  

 97 ปีที่ยายมีสถานะเป็นคนไร้บ้าน ไร้รากเหง้า ไร้รัฐ ไร้สิทธิ แต่ก็เป็น 97 ปีที่ไม่เคยมีเลยสักวันที่ยายรู้สึกว่า
ตนเองเป็นคน “ไร้ที่พึ่ง” 

Behind
The Scene นางสาวชุลีพร ทองเก่า 

งานสังคมสงเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 สวัสดีครับ
 หากนกึถงึสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีท่ัง้ใกล้กรุงเทพฯ ใชร้ะยะเวลาเดนิทางไม่นาน

นัก มีวิถีชาวบ้านให้สัมผัสและมีความทรงจำาที่ดี

 แน่นอนครับว่า หลายคนคงนึกถึง “อัมพวา”

 เมือ่ไมน่านมานี ้ผมได้เดินทางไปยงัอมัพวา หลงัจากได้ไปสมัผสับรรยากาศ
มาก่อนหน้านี้เมื่อสัก 3 ปีก่อนเห็นจะได้

 ที่อัมพวาแห่งนี้มีความทรงจำาดีดีซ่อนอยู่ทั่วไปหมดครับ ไม่ว่าจะเป็น 
“แม่น้ำาแม่กลอง” แม่น้ำาที่ทำาให้เกิดวิถีชีวิตของคนที่นี่ เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็น
ท้ังแหล่งพึ่งพาอาศัยกันในห่วงโซ่อาหารของเหล่าบรรดาสัตว์น้ำา เมื่อพูดถึงสัตว์น้ำา 
แน่นอนครับว่า..ชื่อของปลาทู จะดังก้องขึ้นมาเป็นชื่อแรกเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะ

 ปลาททูีน่ีข่ึน้ชือ่มากครบัวา่ ตอ้ง “หนา้งอคอหกั” (แลว้ลำาตวัตอ้งอวบขาว
น่ากินมากๆ อิอ)ิ จนเรียกได้วา่ ใครเหน็เป็นตอ้งขอลิ้มชิมรสหรอืซื้อกลับไปเป็นของ
ฝากกันเลยทเีดียว ชือ่ของปลาทดัูงกระฉ่อนไปทัว่เร่ืองความอร่อยและสด นอกจาก
ชือ่จะกระฉ่อนแลว้ ยงันำารปูปลาทใูสเ่ขง่หนา้งอคอหกัไปทำาเปน็ของทีร่ะลกึขาย อนั
เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นความทรงจำาของที่นี่อีกด้วยครับ

เมือ่มาอมัพวา เรียกได้วา่..ใครท่ีมาแล้ว ไมม่าเท่ียวตลาดน้ำาอมัพวา..กเ็หมอืน
มาไม่ถึง

 “ตลาดน้ำาอมัพวา” แหลง่เศรษฐกจิทำาเงนิยอดฮติทีม่วีถิชีวีติชาวบ้านเป็น
แม่เหล็กดึงดูดใจให้มาสัมผัสบรรยากาศ ความทรงจำาดีดีที่ตลาดน้ำาแห่งนี้มีทั้งกลิ่น
อายจากความมีน้ำาใจของพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ ที่มาทุกครั้งได้จับจ่ายซื้อขายแล้ว 
ยังได้ของแถมติดไม้ติดมือกลับไป (อันนี้ชอบครับ) ซื้อ 10 มักได้ 11 ว่างั้นไปครับ!!

 ในอดตีเม่ือหลายปีก่อนทีม่าสมัผสัตลาดน้ำาอัมพวา นกัทอ่งเทีย่วอาจยงัไมม่ากนกั เพราะยงัไมเ่ปน็
ทีรู่จ้กัมาเทา่ใด แตใ่นตอนนีท้กุคนรูจ้กัทีน่ีเ่ปน็อยา่งดแีลว้ ทำาใหพ้ากนัมาเทีย่วสมัผสับรรยากาศและจบัจา่ย
ใชส้อยกันจนพอ่ค้าแม่ค้ายิม้ไม่หบุกันเลยทเีดยีวครบั สิง่ทีเ่ป็นแรงดงึดคูวามสนใจของตลาดน้ำาอมัพวากค็อื 
“เรอื” ซึง่ในอดตีใชโ้ดยสารลอ่งไปตามคลองและแมน่้ำาเพือ่ขายของ นบัเปน็วถิขีองชาวบา้นทีน่า่ทึง่มากครบั 
แตว่า่ในปัจจบัุน การใช้เรอืเป็นพาหนะโดยสารเริม่เปลีย่นรปูแบบไปมาก ไมว่า่จะนำาเรอืมาตดิเครือ่งเพือ่ให้
ลอ่งไดเ้รว็ขึน้ หรอืนำาเรอืมาใชเ้พือ่สำาหรบัเทีย่วชมวดัตา่งๆ รวมทัง้ชมบรรยากาศโดยรอบอมัพวา และยงัชม
เจ้าแมลงยอดฮิตที่หาชมได้ยากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง “หิ่งห้อย” 

แม้ว่าอัมพวาจะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ 
มากมายให้มาสมัผสั แตก็่อยากให้
คนที่มาท่องเที่ยว เตรียมสตางค์
มาใหด้คีรบั เพราะมขีองกนิของใช้
ให้จับแล้วจ่ายมากมายเหลือเกิน
เชยีวแหละ...อ้อ!! อัมพวายงัมีสวน
ผลไมม้ากมายใหเ้ลอืกลิม้ชมิรสอกี
ด้วยนะ ไว้ลองมาสักครั้งรับรอง
จะติดตาเพลินใจเลยทีเดียวเชียว
ครับ..  

One
Day ff เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

   ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 สวัสดีค่ะพี่เพื่อนน้องทุกคน ดิฉัน นักศึกษา
แพทย์อรชา ชูเชิด กำาลังจะข้ึนไปสู่การเรียนแพทย์ชั้น
ปีท่ี 3 ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นพร้อมกับการปาดน้ำาตาซึ่ง
ไม่รูว้า่มาจากความดใีจหรอืความรูส้กึอะไรกนัแน ่TT แต่
ระหวา่งทางทีก้่าวผา่นมานัน้ชา่งเตม็ไปดว้ยความประทบั
ใจมากมายให้ได้เรียนรู้ ศึกษา ไม่เฉพาะแค่ด้านวิชาการ 
แตย่งัไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการใชช้วีติ เรยีนรูก้ารทำางาน 
เรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ให้และผู้รับทำาให้เกิดคำาว่ามิตรภาพขึ้น
มา เรยีนรูถ้งึสิง่ทีเ่รยีกวา่ผดิหวงั หมดกำาลงัใจ ใหก้ำาลงัใจ 
ช่วยเหลอื และแบง่ปนั สิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้กบัฉนัเมือ่ฉนัได้
มีโอกาสเป็นผู้กำากับละครเวทีเรื่อง “บรรทัดสุดท้�ย”

 ในทุกๆ ชั้นของแต่ละปีจะต้องทำาโปรเจคใหญ่
ของรุ่นตัวเอง เช่น ปี 1 คือทำาค่ายรามาปณิธาน ปี 2 คือ
ทำางานรบันอ้ง สว่นป ี3 นัน้คอื การทำาละครเวที ซึง่ละคร
เวททีีท่ำาเปน็ละครการกุศล เปดิใหป้ระชาชนภายนอกได้
เขา้มาชมศักยภาพของนักศกึษาแพทยท์ีม่จีดุมุง่หมายวา่
เราไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็น
ดาราเล่นละคร สร้างสรรค์ผลงาน มีหัวด้านศิลป์อีกด้วย 
ซึ่งปี 2557 นี้ก็ตรงกับรุ่นฉันพอดี เราแสดงกันมา 7 ครั้ง
ตดิตอ่กนั ซึง่กอ็ยา่งทีบ่อกไปคอื เพือ่นทัง้รุน่โหวตคะแนน
เป็นเอกฉันท์ว่าฉันได้เป็นผู้กำากับฝ่ายหญิงพร้อมกับอีก

นศพ.เรียนดี	กิจกรรมเด่น 

“น้องม้ินท์”	
อรชา	ชูเชิด

คนหนึ่งคือแม๊กโด้ เป็นผู้กำากับฝ่ายชาย อาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้ว
ฉันแสดงเป็นนางเอกเพื่อนๆ เลยไว้วางใจเพราะถือว่ามีโอกาสศึกษา
งานมาแล้วก็เป็นได้

 การเป็นผู้กำากับนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย งานของผู้กำากับ
คือคอยดูทุกอย่างที่จะออกสู่สายตาผู้ชม คือทั้งการแสดง ดนตรี ไฟ 
เสียง บทละคร ฉาก เฮ้อออ....ปีที่แล้วง่ายกว่าเยอะจริงๆ เพราะรับ
ผิดชอบแค่การแสดงของตัวเองเท่านั้น แต่ยังไงเราก็รับงานนี้ไปแล้ว 
เราอยากทำางานนี ้เพราะเปน็ประสบการณท์ีค่งไมม่ใีครไดส้มัผสังา่ยๆ 
ก็เอาว้า เต็มที่ซะหน่อย 

 เร่ิมด้วยเขียนบท เป็นอะไรท่ีหนักหน่วงมาก เพราะเราต้อง
คิดเร่ืองเองท้ังหมด ทำางานร่วมกับทีมเขียนบท 5 คนซ่ึงต้องเร่ิมจาก
ศูนย์ ค่อยๆ คิดว่าจะเอาแนวเร่ืองแบบไหน ปัญหาท่ีพบคือบางคร้ัง
ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันบ้าง บางคนก็ยึดถือความคิดตัวเองมาก
เกินไป การประชุมน้ันก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  เช่ือม้ัยว่าใช้เวลากับ
การเขียนบทอย่างเดียวอยู่ถึงคร่ึงปีเลย พูดแล้วก็เหน่ือยเลย 55 

 ต่อมาคือส่วนของการแสดง อันน้ีเป็นส่วนท่ีเข้าไปคลุกคลี
ด้วยมากท่ีสุดเร่ิมจากการคัดตัวนักแสดง การเวิร์คช็อปเรียกได้ว่า
อยู่ด้วยกันตลอดสองเดือนเต็มๆ ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกัน ต้องเสีย
สละเวลาปิดเทอมของตัวเองเพ่ือซ้อมละครซ่ึงฉันก็ค่อนข้างจริงจัง
เม่ือซ้อม แต่เวลาพักก็คือจะเฮฮา ไม่ปล่อยให้นักแสดงต้องกดดัน 
ช่วยกันติ ช่วยกันชมเพ่ือให้ละคร ออกมาดีท่ีสุด  เราต้องซ้อมให้
คุ้มค่ากับเวลาท่ีใกล้เข้ามา เราจึงมีมาตรการคนมาสายคือ ใครมา
สายคร้ังท่ีเท่าไหร่แล้วคูณด้วยนาทีท่ีเกิน เช่นมาสายคร้ังท่ี 4 เวลา
เกินไป 15 นาทีก็ต้องจ่าย 60 บาท เช่ือม้ัยว่าคร้ังท่ีสายมากท่ีสุด
ทำาสถิติไว้ได้คือ 11 คร้ัง แต่ก็ต้องหยอดลงในกระปุกแบบฝืนใจ
เจ็บกันไป ตอนน้ีเงินในกระปุกมีเยอะมาก รวยกันเลยทีเดียว (แต่
ตอนน้ีกระปุกน้ันไม่รู้อยู่ท่ีไหนแล้ว 5555) 

 ส่วนเรื่องดนตรีคือจะมีฝ่ายดนตรีอยู่แล้วก็บอกว่า
ต้องการให้ฉากไหนมีเพลง อารมณ์ต้องประมาณไหน ซึ่งทำาได้
ดีมาก ปรบมือ สำาหรับเรื่องแสงและเสียงก็จะมีฝ่ายโสตคอย
คุมในวันจริง ติดต่อเรื่องการเช่าไมค์และลำาโพงต่างๆ ให้  ส่วน
สุดท้ายคือฉาก ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีคนมากที่สุด และต้องใช้หัวทาง
ดา้นศลิปห์นกัเอาการ ซึง่จะตอ้งคยุกันตลอดวา่อยากไดอ้อกมา
เป็นแบบไหน และต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างให้ตรงกับบทที่เขียน
มา ซึง่ทกุคนกร็ว่มมอืรว่มแรงชว่ยกนัเปน็อยา่งด ีบางครัง้อาจมี
ตะกกุตะกกับา้ง แตก่ส็ามารถผา่นมาไดโ้ดยความชว่ยเหลอืของ
ทุกคน

 การได้มาเป็นส่วนสำาคัญในละครเวทีครั้งนี้ทำาให้
เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง สนิทกับเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น ได้มี
ประสบการณ์ที่ถือว่าดีอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิต ฉันภูมิใจที่ได้
เป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งช่ือเสยีงใหต้วัเอง ใหก้บัละครเวทขีอง
รุ่น และให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ

 บางทคุีณอาจมีศักยภาพอืน่ๆ หลากหลายดา้นซอ่นอยู่
ในตวั เพยีงแตร่อวา่เม่ือไหรคุ่ณจะเปดิโอกาสใหม้นัไดแ้สดงออก
มากเ็ทา่นัน้ เพยีงแคอ่ยา่ปดิกัน้ตวัเองกลา้คดิ กลา้ฝนั บางทคีณุ
อาจจะทำาใหต้วัเองประหลาดใจก็เป็นได ้สดุทา้ยนีข้อฝากละคร
เวทขีองคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดขีอนอ้งรุน่ตอ่
ไปด้วยนะคะ ของเค้าดีจริง ขอบคุณค่า 

“บางทคีณุอาจมศีกัยภาพอืน่ๆ	หลากหลายดา้น
ซ่อนอยู่ในตัวเพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิด
โอกาสให้มันได้แสดงออกมาก็เท่านั้น”
       นักศึกษาแพทย์อรชา ชูเชิด

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



 เมื่อพูดถึงการผลกัดันงานวิจัยไปสู่นโยบายแล้ว	เชื่อ
ได้ว่าผู้อ่านหลายท่านอาจจะเบือนหน้าหนีเพราะความไม่น่า
สนใจ	ดว้ยเพราะไม่ทราบวา่จดุเริม่ตน้ของงานวจิยัทีจ่ะนำ	ไป
สูน่โยบายจะทำ	ได้อยา่งไร	รวมถงึบางทา่นอาจคดิวา่งานวจิยั
ของตนเองสามารถนำ	ไปสู่ระดับนโยบายได้อย่างไรกัน

Brunch Date with

Dr.Wiwat
 เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเสวนาแบบเป็นกันเองขึ้น โดยเชิญ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำานวย
การศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ มาร่วมเป็นผู้เริ่มนำาการเสวนา ในงานที่ใช้ชื่อเก๋ไก๋ว่า “Brunch date with 
Dr. Wiwat” ซึ่งทางศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ ตั้งใจโดยพื้นฐานว่านอกจากจะเป็นการเปิดตัวศูนย์นโยบาย
และจัดการสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ว สิ่งที่มุ่งหวังจริงๆ ก็คือการเปิดโอกาสให้ซักถามถึงความสำาคัญของศูนย์
นโยบายและจัดการสุขภาพในการที่จะช่วยให้ผลงานวิจัยที่ทำา ไปได้ไกลเกินกว่าบทความที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร
แต่ไปได้ไกลถึงนโยบายระดับชาติ

 ผู้อ่านหลายท่านอาจเคยได้ทราบมา
ก่อนแล้วว่า โครงการถุงยางอนามัย 100% ช่วย
ลดอัตราการติดเอดส์ทางเพศสัมพันธ์จนหลาย
ประเทศเอาไปเป็นแบบอย่างนั้นเป็นผลมาจาก
การริเริ่มของ นพ.วิวัฒน์ ท่านนี้ ซึ่งโครงการนี้
นี่เองที่ทำาให้ นพ.วิวัฒน์ ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟา้มหดิล ซึง่ถอืวา่เป็นรางวลัอนัทรงเกียรตสิงูสดุ
สำาหรับบุคคลในวงการแพทย์และสาธารณสุข 
แต่ก็เช่ือได้ว่ายังมีผู้อ่านอีกไม่น้อยที่ไม่แน่ใจว่า
โครงการนี้ถูกคิดริเริ่มได้อย่างไร

 ในสมัยที่ นพ.วิวัฒน์ ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านระบาดวิทยา เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมโรค
ติดต่อเขต 4 ประจำาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั้น ท่านได้รับทราบถึงจำานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
และจากการสำารวจกพ็บวา่สาเหตสุว่นใหญเ่กดิจากการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ ์(นัน่คอืการทีค่ณุพอ่บา้นไปเทีย่วสถาน
บริการแล้วกลับมาแพร่เชื้อให้คุณแม่บ้าน) นพ.วิวัฒน์ เชื่อว่าวิธีป้องกัน หาใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทยืด
อกพกถุงแต่อย่างใด เพราะวิธีนี้ไม่สามารถจะทำาให้คนที่ติดเชื้อโรคเอดส์ลดลงได้จริง แต่วิธีการที่สำาคัญคือการไปถึง
ต้นตอนั่นคือสถานบริการนั่นเองค่ะ เรื่องนี้ฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงทำายากเพราะขึ้นชื่อว่าสถานบริการแล้วจะมีวิธีการ
ใดเล่าที่จะบังคับให้พวกเขาปฎิบัติตามกันได้แน่

 แน่นอนค่ะว่า เรื่องนี้จบลงด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจปกครองหรือแม้แต่ผู้มี
อำานาจจับกุม โครงการนี้ได้รับการยกย่องไปทั่วเนื่องจากสามารถลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอดส์ได้จริง จนผู้มีอำานาจของ
ประเทศในขณะนั้นรับมาใช้เป็นนโยบายแห่งชาติ นั่นหมายความว่า นพ.วิวัฒน์ ได้กลายเป็นบิดาของ Condom Use 
Program (CUP) ไปโดยปริยาย

Research
Inspiration อ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ

ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



        ผูอ้า่นหลายทา่นอาจจะคดิวา่โครงการในลกัษณะ
นีอ้าจใหญเ่กนิตวัคงยากทีจ่ะไปของความรว่มมอืจาก
ใครแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นลองคิดถึงกรณีขับรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็
อกสิคะ เรื่องเล็กๆ ที่เราคาดไม่ถึงอย่างนี้ก็สามารถ
กลายเป็นนโยบายระดับชาติเช่นเดียวกันค่ะ

      
  ถามว่ากว่าจะเป็นนโยบายระดับชาตินี้จะมี

อุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ ตอบโดยไม่ต้องอ้อมค้อม
ว่า ทุกโครงการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นั้นย่อมต้องมี
อุปสรรคอย่างเรื่องของการต้องใส่หมวกกันน็อกเมื่อ

ขับขี่มอเตอร์ไซด์น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีหลายท่านอาจจะจำาได้ว่า กว่าจะถูกผลักดันมาใช้เป็นนโยบายเหมือนทุกวันนี้ต้อง
ผา่นเรือ่งราวมากมาย ถึงขนาดท่ีวา่มคีนข่ีมอเตอรไ์ซคห์ลายรอ้ยคนัมาชมุนมุปดิถนนสลีมพรอ้มกบัประกาศวา่ยงัไงกไ็มใ่ส่
หมวกกันนอ็กแน่ๆ  กนัมาแลว้ แตเ่พราะเมือ่นโยบายนีป้ระกาศใชท้ำาใหอ้บุตัเิหตจุากการขีจ่กัรยานยนตโ์ดยไมส่วมหมวก
กันน็อก (เช่น ทำาให้ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต) ลดลงจนแทบจะทันทีแน่นอนว่า นโยบายนี้ถูกจารึกไว้ว่าช่วยรักษาชีวิต
คนจำานวนมากไว้ด้วย

 สุดท้ายเรื่องของการทำางานวิจัยเชิงนโยบายนั้นอาจเป็นเรื่องยากและไกลตัว นพ.วิวัฒน์ ท่านฝากข้อคิดไว้ว่ามี
งานวิจัยอยู่ 3 รูปแบบที่สามารถผลักดันเป็นนโยบายได้โดยง่าย

แบบที่ 1 คือ 

เป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีคนทำ	มาก่อน
แบบที่ 2 คือ 

งานวิจัยนั้นเป็นการทำ	ซ้ำ		แต่ได้ผลดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประหยัดเวลากว่า
ประหยัดงบประมาณมากกว่า

แบบที่ 3 คือ

งานวิจัยนั้นก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้

 หากผูอ้า่นท่านใดมงีานวจิยั 1 ใน 3 งานวจิยัดงัทีก่ลา่วมาแลว้ละ่กอ็ยา่รอชา้ เพราะแตน่ีต้อ่ไปไมต่อ้งรอใหส้วรรค์
บนัดาลหรอืรอมอืทีม่องไมเ่หน็มาชว่ยใหฝ้นัเป็นจรงิอกีแลว้ นพ.ววิฒัน ์และศนูยน์โยบายและจดัการสขุภาพ ขอเสนอตวั
ที่จะผลักดันงานวิจัยนั้นให้เป็นนโยบายระดับชาติอย่างจริงจัง และไม่ใช่แค่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะ



 งานสือ่สารองคก์ร คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ 
Rama Channel จัดกิจกรรม “Rama Channel สัญจร 
On Stage” ขึ้น โดยมีคุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไป
ปฏิบัติการ สาขานครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา 
จำากัด รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซ่ึง
กจิกรรมภายในงานประกอบไปดว้ย กจิกรรมชวนเตน้ออก
กำาลังกาย การจัดรายการสด “พบหมอรามา ตอนปัญหา
วัยรุ่น” และกิจกรรม 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำาลังกาย 
อารมณ์ดี 
 นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบ
รายการและช่องทางการรับชมของสถานี ซึ่งสามารถรับ
ชมได้ทางช่อง True Visions 50 และ 73 หรือทางเว็บไซต์ 
ramachannel.mahidol.ac.th ทาง facebook “rama 
channel” และทางแอพพลิเคชั่น “rama channel” 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะมอลล์โคราช 
จ.นครราชสีมา

 ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา  หัวหน้าภาค
วชิาวทิยาศาสตรส์ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการ
สื่อความหมาย รศ.นพ.ศิริชัย หงษ์สงวนศรี และ อ.พญ.
นิดา ลิ้มสุวรรณ อาจารย์ประจำาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
สภากาชาดไทย โดยที่ผ่ านมาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้การดูแลเด็กที่ประสบปัญหา
ด้านสุขภาพจิต  และปัญหาเกี่ยวกับการพูดมาโดยตลอด
อยา่งต่อเนือ่ง เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่บ้านเดก็ 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ต.บ่อพลับ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม

 งานบ ริการ วิชาการ  คณะแพทยศาสต ร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย
พิเศษ เร่ือง “ Breakthrough Brain Cancer Immunother-
apy : Vaccine and Anti – PD-1/PD-L1” โดย ศ.นพ.วินิต 
พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับ
เกียรติจาก นพ.สุรศักด์ิ ภู่พานิช จาก Cedars-Sinai Medical 
Center Advanced Health Science Pavilion-Neuro-
sciences Los Angeles, CA ,USA  เป็นวิทยากรบรรยาย 
เม่ือวันท่ี  3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 910 C ช้ัน 9 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี

 คุณวชัีย-คุณอาภรณ ์สิงหถลาเมฆ มอบเงนิบรจิาค
จำานวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก 
หัวหน้าฝ่ายรับบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ
เงิน ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

 งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีว
อนามัย ร่วมกับ ศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ 
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานผู้ป่วยสัมพันธ์
และบริการผู้ป่วยใน จัดโครงการ Walk Rally Safety 
Day ขึ้น โดยมีบุคลากรรามาธิบดี ผู้ปฏิบัติงานในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรรามาธิบดีได้ทราบ
และตระหนักถึงความปลอดภัยต่อบทบาทหน้าที่ของตน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือ
และร่วมมือกันทำางานเป็นทีมอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี รศ.นพ.
ธนัย ์สภุทัรพนัธุ ์รองคณบดฝีา่ยบรกิาร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้แทนหน่วยงาน มอบส่ิงของพระราชทานแก่ราษฎร ใน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้บริการ
ตรวจรกัษาโรคทัว่ไปและบรกิารทางทนัตกรรม ณ โรงเรยีน
พิบูลย์รักษ์วิทยา อำาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และ
โรงเรียนพานพร้าว อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557

 คณุสมปอง-คณุบงัอรศร ีเชง็สทุธา มอบเงนิบรจิาค
จำานวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบ
ทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีคุณ
มาล ีสงัวาลยเ์ลก็ หวัหนา้ฝา่ยรบับรจิาค มลูนธิริามาธบิดฯี 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
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กองบรรณาธิการ



      ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ รองคณบดีฝ่าย
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน
จำานวน 5,000,000 บาท จากบริษัท วนวิทย์ แมนูแฟค
เจอริ่ง จำากัด เพื่อมอบและสมทบกองทุนงบกลางในการ
ปรบัปรงุภมูทิศันภ์ายในโรงพยาบาลรามาธบิด ีเม่ือวนัที ่13 
สิงหาคม 2557 ณ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่งจำากัด 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานส่ือสารองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เดินขบวน Rally รณรงค์การทำาแบบสอบถาม
วัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) แก่บุคลากร
รามาธบิดตีามหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบ
ถึงการทำาแบบสอบถามที่สามารถวัดระดับความสุขของ
ตนเองใน 9 ด้าน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ์ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล พรอ้มดว้ยคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ สำานักงานและ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ประจำาปี 2557 และมอบทุนการศึกษาให้กับ
บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการเรียนดีเด่นอีกด้วย เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 รศ.นพ.สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้
จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง คุณวิรัช อยู่ถาวร ผู้
ควบคุมวงเฉลิมราชย์ และคุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข ดาราช่ือดัง 
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “คอนเสิร์ต I WILL SURVIVE 
ผู้ชายแบบผม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข” ข้ึน ท่ามกลางส่ือมวลชน 
ศิลปินดารา และผู้สนใจ โดยคอนเสิร์ตจะจัดข้ึนในวันท่ี 12 
ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเฉลิมกรุง สามารถซ้ือบัตรได้ท่ีศาลา
เฉลิมกรุง และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2557 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ศ.นพ.วนิติ  พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ และ นกัศกึษา รว่มบนัทกึเทปถวาย
พระพร เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

 นางสาวสมพร  โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบสติ๊กเกอร์ ใน
โครงการรณรงค์ “วิ่ง ปั่น: รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ” 
จากกลุ่มนักวิ่งและนักป่ันจักรยาน ซึ่งสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์
ให้เกิดการร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ใน
ที่สาธารณะ โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากองค์กรภาคี
ต่างๆ ร่วมดำาเนินกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ด้วย เม่ือวันที่ 
6 กรกฎาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในงานแสดงความยินดีและ
เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิต
กิตตมิศักดิ ์รางวลัระดบัมหาวทิยาลยั ขา้ราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างดีเด่น ของคณะฯ โดยมีนักศึกษา
และบุคลากรรามาธิบดี มาร่วมแสดงความยินดีและมอบ
ช่อดอกไม้แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อ
ขอรับรองสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำาหรับ
แพทยศาสตร์ศึกษา (WFME) โดยมีคณะกรรมการประจำา
คณะตลอดจนผู้แทนหน่วยงานจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 816 อาคารเรียน
และปฏิบัติการวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี



 ธนาคารยูโอบี จำากัด(มหาชน) มอบเงินบริจาค
จำานวน 1,522,588.25 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการช่วย
เหลอืผู้ปว่ยยากไร้ แก่มลูนธิริามาธบิดฯี โดยม ีรศ.นพ.ธนัย ์
สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับ
มอบ ณ ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

 รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้าง
เสริมสุขภาพและวัฒนธรรม ดำาเนินการเสวนาในงาน 
“เปิดรั้วรามาฯ สู่ฟาร์มสร้างสุข” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 
นพ.อภสิทิธิ ์ธำารงวรากรู ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลอบุลรตัน ์
จังหวัดขอนแก่น พ่อคำาเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน และ
คุณรัตน์ปราณี กลมไทยสงค์ ทีมงานเกษตรกร ซึ่งมีสมาชิก
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือ
ข่ายสื่อสารรามาธิบดี หรือโครงการ Rama Network และ
บคุลากรผู้สนใจเขา้ร่วมฟงัการเสวนาในครัง้นีด้ว้ย เมือ่วนัที ่
21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 ภ าควิ ช าศั ล ยศ าสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 
“มหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์” (Surgical Quality Con-
ference) ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์  
ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และ อ.นพ.สาธิต กรเณศ หัวหน้า
ภาควชิาศลัยศาสตร ์กลา่วรายงาน เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 
2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคาร
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ
และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี  รศ.นพ.ชาญยุทธ 
ศุภชาติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และศ.คลินิก 
นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับมอบ
เงินบริจาคจำานวน 2,688,480 บาท จากคุณพ่อถนอม 
ถนอมบูรณ์เจริญและครอบครัว เพื่อสมทบทุนงบกลาง
สำาหรับสร้างห้องผ่าตัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2557 ณ วัดปริวาสราชสงคราม  

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำาปีงบประมาณ 2556 
พรอ้มกันนีค้ณะกรรมการประจำาคณะฯ และหวัหนา้หนว่ย
งาน ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 24 - 25 
กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 
5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม” สาธิตการ
ทำาอาหาร เพื่อสุขภาพ” เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยคุณรัชนี 
กองพนั นกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรหลักสูตร โภชน
บำาบัดและการบริหาร รุ่นที่ 25 เป็นวิทยากร นอกจากนี้
ยังให้คำาปรึกษาด้านโภชนาการและจำาหน่ายอาหารจาก
การสาธิต ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ 
ลานหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จดังาน “ดแูลเทา้ให้
ถกูวธิ ีชีวตินีไ้ม่มีแผลเบาหวาน” โดยม ีอ.นพ.สรุเวช น้ำาหอม 
อาจารย์แพทย์ประจำาภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้
ความรู ้โดยภายในงานมบีรกิารตรวจเทา้ ใหค้ำาปรกึษา และ
ให้คำาแนะนำาเรื่องอาหารสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ Rama Idol ภายใต้หัวข้อ 
“คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” โดยมีนักเรียนจาก
สถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมแต่ละ
ฐาน มีเจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาลรามาธบิดบีรรยายใหค้วาม
รู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ท่ามกลาง
บรรยากาศความสนุกสนานและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 18 
สงิหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล 



 ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน  โครงการการแข่งขันวิชาการ
นานาชาต ิChiang Mai University International Medi-
cal Challenge in Pathophysiology & Pharmacology 
ระหวา่งวนัที ่18-21 กรกฏาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
จำานวน 4 ท่าน อาจารย์ 1 ท่าน คือ

1. รศ.นพ.นพดล  ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์ผู้ควบคุม 
2. นางสาวชวิศา  เจนจิดามัย  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
3. นางสาวปาณิศา ภู่แก้ว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
4. นายณภัทร ณรงค์ฤทธิ์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
5. นายวรรณพงษ์ เชวงเกียรติกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

 โดยได้รับรางวัลที่ 2 จากภายในงาน

 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาล 
และหนว่ยรถพยาบาลกูช้พี คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการ
สาธารณสุขในงาน “มติชน Healthcare 2014” ระหว่าง
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ภายในงานมีการให้
บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตรวจวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจ
วดัมวลกระดูก และใหค้ำาปรึกษาปญัหาข้อเข่าเสือ่ม รวมทัง้ 
รายการพบหมอรามาฯ ออนสเตจ กิจกรรมตอบคำาถาม 
และวัดระดับเสียงหัวเราะภายในงาน




