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 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ @Rama ฉบับที่ 2  ซึ่ง
ฉบบันีเ้ปน็ฉบบัต้อนรับหนา้ร้อนเต็มๆ เนือ่งจากอณุหภมูท่ีิเพ่ิมข้ึนทุกวนัๆ ทำาใหห้ลาย
ท่านอดบ่นกันไม่ได้ ว่าทำาไมหน้าร้อนปีนี้ถึงร้อนเช่นนี้ .. @Rama เลยขอนำาเสนอ
สาระนา่รูซ้ึง่สามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นชวีติประจำาวนัและเขา้กบัยคุสมยั  ไมว่า่จะ
เป็น 9 กลเม็ดเด็ดวิธีเลือกใช้ครีมกันแดด ในขณะที่แสงแดดจัดๆ ทำาอย่างไรเราถึงจะ
ปกป้องผิวเราได้อย่างปลอดภัย หรือกับอีกบทความเรื่อง “องศาเดือด”  ซึ่งประกอบ
ด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับวิธีดับกระหายคลายร้อน .. เมื่อพูดถึงหน้าร้อน โรคที่มาใน
หน้าร้อนอีกโรคหนึ่งคือโรคอุจจาระร่วง ทุกท่านคงรู้จักน้ำาเกลือแร่กันดี แต่รู้ไหมคะ
ว่า “น้ำาเกลือแร่” มีที่มาที่ไปอย่างไร ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ จะมาไขความ
กระจ่างให้แก่เรา .. อีกทั้งยังแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวในคอลัมน์ one day off ซึ่งไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ .. ทั้งสวย ทั้งอิ่ม และได้ความรู้ในคราวเดียวกัน ไปกับเพื่อนๆ หรือ
ไปกันเป็นครอบครัวก็ยิ่งสนุก .. 

 แต่เราก็ยังไม่ลืมทิ้งท้ายกับบทความอีกหลายบทความที่เป็นข้อคิดดีๆ ไม่ว่า
จะเป็น “บุหรี่” เลิกอย่าเลือก “ทำาในสิ่งที่รัก .. รักในสิ่งที่ทำา” หรือ “กังวลอะไร
ไหม??” แตเ่รากไ็มล่ะเลยบทความเพือ่สขุภาพต่างๆ อกีมากมาย ได้แก่ “สขุภาพดไีม่
ต้องอด” คราวนี้ทุกๆ ท่านคงดีใจที่เราสามารถมีสุขภาพดีกันได้ โดยไม่ต้องอด เพียง
แต่เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม หรืออีกบทความเรื่อง “เมื่อ .. ข้อเข่า 
.. เสื่อม” ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงภาวะนี้ได้สักคน แต่ปฏิบัติตัวอย่างไรนี่สิ 
สำาคัญกว่า หรือแม้แต่ .. การใส่กางเกงฟิตเปรี๊ยะ เสี่ยง “เป็นหมัน” จริงหรือไม่ .. 
และทิง้ทา้ยกบั “10 Applications” ใน smartphone ทีท่กุทา่นตอ้งลอง .. คอลมัน์
แนะนำา “The justice” ละครเวทีฝีมือว่าที่คุณหมอ ซึ่งเป็นละครเวทีที่ให้ข้อคิด อีก
ทั้งยังเป็นละครการกุศลอีกด้วย ..  

 สุดท้ายนี้จะขอแนะนำา “ศูนย์ทันตกรรม” ที่เปิดใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งหากใครสนใจสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะคะ ..

contenteditor’S talk

Research Inspiration ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์
ผู้บุกเบิกให้สารน้ำาทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

Rama Today ศูนย์ทันตกรรม (Dental Care Center)

Education Talk “The Justice” ละครเวทีฝีมือว่าที่คุณหมอ

Health Station เมื่อ..ข้อเข่า..เสื่อม

Healthy Eating สุขภาพดีไม่ต้องอด.. แค่ลด หวาน มัน เค็ม

Beauty-Full 9 กลเม็ดเด็ด วิธีเลือกใช้ครีมกันแดด

Believe It or Not? ใส่กางเกงฟิตเปรี๊ยะ เสี่ยง “เป็นหมัน” จริงหรือไม่?

Behind the Scene กังวลอะไรไหม??

Activities กิจกรรมในรามาฯ

Giving and Sharing รวมพลังอาสา ครั้งที่ 2 
& หนึ่งน้ำาใจ ล้านคำาขอบคุณ ครั้งที่ 5

i-Style “บุหรี่” เลิกอย่าเลือก

Surrounding องศาเดือด..ประเทศไทยร้อนมาก

Easy Living ทำาในสิ่งที่รัก..รักในสิ่งที่ทำา

Varieties Corner “10 Apps” ต้องลอง
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One Day Off ดื่ม!! ให้กับสุขภาพ

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ  @ Rama



องศาเดือด..
อากาศ             ทำาให้คนเราเสียชีวิตได้จริงหรือ  

วิธีดับกระหายคลาย

ประเทศไทยร้อน

ร้อน

ร้อน
มาก

 โดยทัว่ไปแลว้อากาศรอ้นอาจไมไ่ดม้ผีลโดยตรงกบัการเสยีชวีติ  แตอ่าจเปน็เหตใุห้เกิดความผดิปกติ
บางอย่างเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำา  เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นร่างกายจะมีกลไกอัตโนมัติสั่งการให้มีการระบาย
ความรอ้นออกมาในรปูแบบของเหงือ่ ซึง่เราสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่าและยงัมีไอเหงือ่ทีร่ะเหยออกมา
ทางต่อมผิวหนังซึ่งเราไม่สามารถมองเห็น การระบายออกของเหงื่อทั้งสองชนิดนี้จะมีปริมาณมากกว่าปกติ
เม่ืออากาศรอ้น  และการระบายออกในปรมิาณทีม่ากขึน้นัน้เป็นตวัการทำาใหร้ะดบัความเขม้ขน้ในเลอืดและ
เกลอืแรใ่นรา่งกายเขม้ขน้เกินไป  จะสงัเกตไดจ้ากการทีเ่รามักจะอยากดืม่น้ำามากๆ ในเวลาทีอ่ากาศรอ้น นัน่
เป็นเพราะรา่งกายตอ้งปรบัสภาพสูภ่าวะสมดลุซึง่เป็นกลไกธรรมชาต ิ แตห่ากรา่งกายมสีภาวะเครยีดหรอืมี
โรคอื่นแทรกซ้อน เช่น ไมเกรน ก็อาจทำาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นลมมากขึ้น  เพราะสภาวะเครียดจะไป
กระตุ้นหัวใจให้บีบตัวแรงขึ้นและกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติบางอย่างในร่างกาย ส่งผลให้หลอดเลือด
ขยายตัวทันที  จึงทำาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ในคนปกติหากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อน
ไดท้นัก็สามารถเป็นลมไดเ้ช่นเดยีวกัน การเป็นลมไม่ไดท้ำาใหเ้ราเสยีชีวติไดโ้ดยตรงแตห่ากเราเปน็ลมแลว้ลม้
ศรีษะกระแทกพืน้  หรอืเปน็ลมระหวา่งทีอ่ยูใ่นน้ำากม็โีอกาสทีจ่ะเสยีชวีติได ้ซึง่สว่นใหญม่กัจะเกดิในผูส้งูอายุ

 อากาศร้อนๆ มีหลายวิธีดับร้อนไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในห้องแอร์
เย็นๆ เพราะเครื่องปรับอากาศนั้นช่วยปรับสภาพอากาศให้ใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิของเรามากที่สุด จึงทำาให้เรารู้สึกสบายตัว  แต่การอยู่ในห้อง
แอร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ทำาให้ผิวแห้งและขาดความชุ่มชื้นได้เช่นกัน การ
อาบน้ำาเย็น เป็นการนำาความเยน็เขา้สัมผัสรา่งกายโดยตรง  ทำาใหเ้รารูส้กึ
ผ่อนคลาย  แตงโมผลไม้ยอดฮิต แตงโมเป็นผลไม้ที่ช่วยรักษาความเย็น
ในร่างกาย ถ้าแช่เย็นได้ยิ่งดีเพราะจะทำาให้รู้สึกสดชื่น  การพัดหรือเป่า
พดัลม เป็นการเป่าเหงือ่บนผวิหนงัใหร้ะเหยออกไปเรว็ขึน้ ทำาใหรู้ส้กึเยน็
สบาย ดังนั้นจึงควรคู่ไปกับการการดื่มน้ำาเย็นๆ เพื่อทดแทนน้ำาที่สูญเสีย
ไปจากเหงื่อ นอกจากนี้การดื่มน้ำาเย็นยังช่วยทำาให้รู้สึกสดชื่น  แต่สำาหรับ
ผู้ที่ออกกำาลังกายกลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดหรืออ่อนเพลียจาก
อาการลมแดด ไม่ควรดื่มน้ำาเย็นจัดในทันทีเพราะจะทำาให้เกิดอาการ
ตะคริวท้องซึ่งเป็นอันตรายมากค่ะ

 ฤดูร้อนปีนี้หันไปทางไหนก็มีแต่เสียงบ่นว่าร้อนๆๆๆ หลายคนรู้สึกว่าประเทศไทย
ปีนี้อากาศร้อนข้ึนมากกว่าปกติ แม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็ตาม  หลายคนหันมาเล่น
น้ำาสงกรานต์ยามค่ำาคืนโดยให้เหตุผลว่าทนแสงแดดจ้าในตอนกลางวันไม่ไหว  ขนาดอยู่ใน
บ้านหรือตัวอาคารต่อให้ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศลงจนเกือบจะถึงจุดเยือกแข็งแล้วก็
ยงัไดแ้คบ่รรเทาใหอ้ากาศภายในหอ้งลดลงเทา่นัน้เอง ไมไ่ดท้ำาใหรู้ส้กึวา่เยน็เลย  แตถ่า้บ้าน
ไหนไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ ครั้งนี้คงเข้าถึงคำาพูดที่ว่าร้อนตับแลบได้อย่างลึกซึ้ง  ระหว่าง
วันที่นอนตากอากาศอบอ้าวราวกับอยู่ในตู้อบนั้น เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำาไมเรารับรู้ถึงความ
รู้สึกร้อน  เรารู้สึกร้อนได้อย่างไร?

 เพราะมนษุยเ์ปน็สตัวเ์ลอืดอุน่ซึง่รา่งกายมคีวามสามารถในการรกัษาระดบัอณุหภมูิ
ให้คงท่ีอยู่เสมอ คือ 36.5-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์จะเป็นอิสระกับ
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและไม่ผกผันตามสภาพอากาศภายนอกเหมือนเช่นสัตว์เลือดเย็น
อื่นๆ ดังนั้นแล้วไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะผกผันเพียงใด ร่างกายของเราจะยังคงรักษา
อณุหภมูไิวท้ีเ่ดมิและปรบัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมอยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้เมือ่อากาศภายนอก
สูงขึ้นหรือต่ำาลง  จึงทำาให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกร้อนและหนาวนั่นเอง

Surrounding
ปริศนา



 หลายท่านอาจสัมผัสได้ว่า นับวันสภาพอากาศบ้านเรานั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภัยที่เป็นเงาตามตัว
ภายใต้สภาพอากาศท่ีร้อนระอุเช่นนี้ก็คือ แสงแดดนั่นเอง การสะสมของรังสีอัลตราไวโอเลตหรือที่เราเรียกกันว่า 
รังสี UV ที่มาพร้อมกับแสงแดดในสภาวะที่มีสภาพอากาศร้อนเช่นนี้นั้นเทียบเท่าได้กับการสะสมอันตรายจากรังสี
อัลตราไวโอเลตเป็นระยะเวลาครึ่งปีได้เลยทีเดียว ซึ่งหลายคนต่างเข้าใจว่าภัยจากแสงแดดนั้นอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อร่างกาย เช่น อาการแสบ บวม แดง ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันอาการเหล่านี้ก็จะหายไป
เอง แต่หารู้ไม่ว่าภัยจากรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นจะถูกสะสมไปเรื่อยๆ ในทุกครั้งที่เราถูกแสงแดด อันที่จริงแล้วรังสี
อัลตราไวโอเลตจะถูกสะสมอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่วัยเด็กเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตลอดช่วงอายุของเรา ซึ่งกว่า
อาการต่างๆ จะปรากฏก็นานมากจนแทบไม่รู้สาเหตุแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การเกิดมะเร็งผิวหนัง และความชราก่อน
วัยอันควร เป็นต้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่ง ณ เวลานี้ครีมกันแดดอาจเป็นคำาตอบของใครๆ หลายคน วันนี้เรามีข้อมูลดีดีจาก
แพทย์ผิวหนังมาฝากเกี่ยวกับการเลือกใช้ครีมกันแดดอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการกันแดดสูงสุด

1. Chemical Sunscreen: มีคุณสมบัติในการดูซับรังสีอัลตราไวโอเลตไว้ในผิว ซึ่งหลังจากโดนแดดเป็นระยะ
เวลาหนึ่งก็จะเสื่อมสมรรถภาพลง และนี่คือเหตุผลที่ครีมกันแดดบางยี่ห้อระบุวิธีใช้ให้เราต้องทาซ้ำาทุกๆ 2 – 3 ชั่วโมง

2. Physical Sunscreen: มีส่วนประกอบหลักเป็นสารทึบแสง จึงทำาให้แสงไม่สามารถส่องผ่านไปได้ แต่จะ
ถูกสะท้อนออกมา ซึ่งข้อเสียของครีมกันแดดชนิดนี้ก็คือทำาให้ผิวหนังบริเวณที่ทาขาววอกจนเกินไป และในบางครั้งก็
ก่อให้เกิดคราบขาวเวลาเหงื่อออกอีกด้วย

3. Tanning Sunscreen: เป็นครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติทำาให้ผิวคล้ำาขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในผู้ที่มีผิวขาว
ที่ต้องการมีผิวสีน้ำาตาลแทนอย่างปลอดภัย

1. หลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น.

2. เลือกใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA และ UVB 

3. เลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15 ในชีวิตประจำาวัน และ SPF 30++ ในวันที่ต้องประกอบ
กิจกรรมกลางแจ้ง

4. เลือกครีมกันแดดชนิดกันน้ำาสำาหรับกิจกรรมบางชนิด เช่น ว่ายน้ำา พายเรือ โปโลน้ำา โดยสังเกต
จากบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะมีคำาว่า “Waterproof” ระบุไว้

5. ฉีดหรือพ่นผลิตภัณฑ์กันแดดประเภทสเปรย์ซ้ำาทุก 30 นาที เนื่องจากผลิตภัณฑ์กันแดดประเภท
นี้นั้นสามารถล้างออกได้ง่ายดายด้วยน้ำาและมีประสิทธิภาพความคงทนบนผิวหนังน้อยกว่าชนิด
ครีมและโลชั่น

6. ทาครีมกันแดดในปริมาณที่หนาเพียงพอที่จะปกป้องผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลต และอย่าลืมทา
ในบริเวณที่ถูกแสงแดดเผาได้ง่าย เช่น จมูกและท้ายทอย

7. ทาครีมกันแดดอย่างน้อย 20–30 นาทีก่อนออกแดด และควรทาซ้ำาทุกๆ 90 นาทีหรือ 2 ชั่วโมง 
เมื่อต้องประกอบกิจกรรมกลางแจ้งอย่างต่อเนื่อง

8. อ่านฉลากที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียด ถึงวิธีการใช้และส่วนประกอบของครีมกันแดดนั้นๆ

9. เลือกใช้ครีมกันแดดที่มีสารป้องกัน UVA ได้ดีอย่างน้อย 2 ชนิด ได้แก่ Oxybenzone Parsol 
1789 TiO2, ZnO Mexoryl SX, XL Tinosorb M,S เป็นต้น

9กลเม็ดเด็ด
วิธีเลือกใช้ครีมกันแดด
9กลเม็ดเด็ด

ทำ�ความรู้จักกับประเภทของครีมกันแดด:

Beauty
Full กมลวรรณ



ใส่กางเกง

ฟิตเปรี๊ยะ
เสี่ยง  เป็นหมัน

จริงหรือไม่
 ปัจจุบันยังไม่มีผลวิจัยที่แน่นอนออกมา
ยืนยันว่าการใส่กางเกงฟิตทา ให้เป็นหมัน 

  แต่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า การใส่
กางเกงฟิตหรือรัดรูปทำาให้ลูกอัณฑะเสียหายและ
อาจทำาให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือเป็นมะเร็ง 

 อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ ควรหันมา
ใส่กางเกงที่ใส่สบาย เนื่องจากการใส่กางเกงฟิต
สัมพันธ์กับผลกระทบเชิงลบสำาหรับทั้งชายและ
หญิง ทำาให้บริเวณในร่มผ้าร้อนและอับชื้นมากกว่า
ปกติ  การระบายอากาศไม่ดีทำาให้เกิดเชื้อราและ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรี กางเกงฟิตยัง
จำากดัการเคลือ่นไหวของขอ้สะโพกและมผีลเสยีตอ่
กระดูกสันหลัง ถ้ารัดบริเวณหน้าท้อง จะทำาให้การ
ไหลเวียนของหลอดเลือดลดลงอีกด้วย

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
รศ.นท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



Dental CenterCare

ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์                                         
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การใหบ้รกิารดา้นการรกัษาทางทนัตกรรมทีค่รบวงจร และความพรอ้มในดา้นการรกัษาที่
ครบทุกสาขาทางทันตแพทยศาสตร์ โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อ
ตอบสนองประสทิธภิาพดา้นการรกัษาและความพงึพอใจใหก้บัผูป้ว่ย ดว้ยความพรอ้มทาง
ดา้นเทคโนโลยขีัน้สงูและเครือ่งมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยัทำาใหผู้ป้ว่ยสามารถไวว้างใจ รวม
ทั้งสร้างความประทับใจด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการ  ภายในศูนย์มีการตกแต่ง
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น รู้สึกผ่อนคลาย ลดความกลัว และความวิตกกังวลก่อนเข้ารับการ
รกัษาทางทนัตกรรม นอกจากนีย้งัมสีิง่อำานวยความสะดวกอยา่งครบครนั และมบีรรยากาศ
ที่อบอุ่นเป็นกันเอง 

 ศนูยท์นัตกรรมแหง่นีถ้กูออกแบบใหส้ามารถใชส้อยไดอ้ยา่งครบวงจรและเพยีงพอ
สำาหรับรองรับการให้บริการ อาทิ ห้องให้การรักษา ห้องสอนเรื่องการดูแลสุขภาพในช่อง
ปากและฟันด้วยตนเอง ห้องพักฟื้นหลังการทำาหัตถการ  ซึ่งให้บริการผู้ป่วยหลังการรักษา
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีพื้นที่สำาหรับเด็กที่สอนด้านการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแบบ
งา่ยๆ รวมทัง้มมุใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครองในการดแูลสขุภาพชอ่งปาก ใหก้บัลกูนอ้ย ยงัมหีอ้ง
สอนการแปรงฟนัเพือ่ใหเ้ดก็ๆ รู้จักวธิกีารแปรงฟันท่ีถูกวธิแีละฝึกปฏบิติัจนเกดิเปน็สุขนสัิย
ที่ดี เพราะสุขภาพฟันเริ่มต้นด้วยการดูแลตั้งแต่วัยเด็ก   

 การทำาทันตกรรมในเด็กเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก 
ศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้จึงได้จัดให้มีคลินิกทันตกรรม
สำาหรับเด็กโดยเฉพาะ   เด็กที่มารับการรักษาจะได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทันตแพทย์ เพราะการดูแล
รักษาทางทันตกรรมในเด็กมีความสำาคัญอย่างยิ่งใน
การเฝา้ระวงั  เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัฟนัทีย่ากจะ
แก้ไขในอนาคต  เป็นการตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่
ระยะเริม่แรก  ฝกึวนิยัในการดแูลสขุภาพชอ่งปากและ
ฟันให้สะอาด อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการ
รักษาในอนาคตอีกด้วย 

 ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระ
เทพรัตน์ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย ใช้ระบบดิจิตอลทั้งระบบ อาทิ เครื่อง X-Ray 
แบบ Cone Beam CT ซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบ
สามมิติสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำา 
โดยทำาการจำาลองเป็นภาพสามมิติเพื่อใช้ประกอบใน
การรักษาทางทันตกรรม เช่น การจัดฟัน การผ่าตัดขา
กรรไกรและใบหน้า การฝังรากเทียม การวิเคราะห์ข้อ
ต่อขากรรไกร ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำาเร็จยิ่งขึ้น 

Rama
Today กองบรรณาธิการ



 Dental Operating Microscope เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ฉพาะในการรกัษาคลองรากฟนัทีม่ลีกัษณะซับซอ้น  
เช่น การรักษาคลองรากฟันที่ตีบตัน การตรวจหารอยร้าวหรือรอยแยกในตัวฟันและรากฟัน  การซ่อมแซมจุดทะลุที่
รากฟัน การรื้อเดือยฟันและเครื่องมือที่หักค้างในคลองรากฟัน นอกจากนี้ยังใช้ในการผ่าตัดปลายรากฟันแบบ
จุลศัลยกรรม (Microsurgery) ทัง้ยงัชว่ยในการสือ่สารกบัผูป้ว่ยใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัโรคหรอืปญัหาทีเ่ปน็อยูแ่ละแนวทาง
การรกัษามากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัมเีครือ่งมอืขยายคลองรากฟันและวดัความยาวคลองรากฟันด้วยกระแสไฟฟ้า  รวม
ทั้งเครื่องมืออุดคลองรากฟันที่ทันสมัย

 ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ โดย
คำานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ในการให้บริการทางทันตกรรมครอบคลุมทุกสาขา 

ศนูยทั์นตกรรม ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตน ์อยูบ่ริเวณชัน้ 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้บริการเวลา 7.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 02-200-4022 ,02-200-4268 และ 02-200-4269



เมื่อ..ข้อเข่า..

เสื่อม
โอ๊ย..โอ๊ย..ปวดจัง
ปวดเหมือนกระดูกจะหัก�
เดินแล้ว..ก็ขัดๆ�
ข้อเข่า�เป็นอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย??

..โรคข้อเข่าเสื่อม..น่ะสิ

 โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาที่สำาคัญ ซ่ึงพบมากในวัย
กลางคน และผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษา หรือปฏิบัติ
ตัวอย่างเหมาะสม อาจทำาให้มีความเจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป เดิน
ได้ไม่ปกติ ปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันต่างๆ ไม่สะดวก มีความทุกข์
ทรมาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  

 โรคขอ้เขา่เสือ่มเปน็โรคทีเ่กดิจากความเสือ่มของกระดกู
อ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำางานของกระดูก
ข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตาม
ลำาดับ  

อาการแสดงในระยะแรก

การวินิจฉัย�

การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม�สามารถทำ�ได้ดังนี้

 เริ่มปวดเข่าเวลามีการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า 
อาการจะดขีึน้เม่ือหยดุพกัการใชข้อ้  รว่มกับมีอาการขอ้ฝดืขดัโดยเฉพาะเม่ือมีการ
หยุดเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อเริ่มขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือ
มีเสียงดังในข้อ เมื่อมีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น    เหยียด
หรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิด
รูป ทำาให้เดินและใช้ชีวิตประจำาวันลำาบาก และมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับ

 สามารถทำาได้จากการซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร่วมกับ
ภาพถ่ายรังสีซึ่งสามารถบอกความรุนแรงของโรคได้

การปรับอิริยาบถในชีวิตประจำาวัน เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ   ขึ้นลงบันไดโดยไม่จำาเป็น 
หรอื การยกหรอืแบกของหนกัๆ  ควบคมุน้ำาหนกัตวัไมใ่หม้ากเกนิไป ,ออกกำาลงักายอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ให้กลา้ม
เนื้อรอบข้อแข็งแรง ในระยะที่มีอาการปวดควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องกระโดด เช่น วิ่ง หรือเล่นเทนนิส การออก
กำาลังกายที่แนะนำา ได้แก่ ว่ายน้ำา เดิน เป็นต้น

การรกัษาโดยการผา่ตดั มีวธิกีารผา่ตดัชนดิตา่งๆ เชน่ การสอ่งกลอ้งภายในเขา่ เพือ่ตรวจสภาพและลา้งภายในขอ้ 
ใชใ้นกรณทีีม่เีศษกระดกูออ่นมาขวางการเคลือ่นไหวของเขา่และเปน็ขอ้เขา่เสือ่มในระยะแรก การผา่ตดัปรบัแนว
ขอ้ ทำาในกรณทีีม่กีารผดิรปูของขอ้ โดยแกไ้ขแนวแรงใหก้ระจายไปยงัจดุทีผ่วิขอ้ยงัดอียู ่และการผา่ตดัเปลีย่นผวิ
ข้อเข่าเทียม ซึ่งเป็นวิธีการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม ในระยะปานกลางถึงระยะรุนแรง ที่ให้ผลการรักษาดีที่สุดคือ 
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 ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ทั้งการ
เดิน วิ่ง ยกของหนัก การรับประทานอาหารที่มีผลต่อน้ำาหนักตัว รวมทั้งการปรับรูปแบบการออกกำาลังกายที่
เน้นเฉพาะส่วน ซึ่งจะเกิดผลดีกับข้อเข่า เป็นการถนอมข้อเข่าให้มีไว้ใช้งานได้นานขึ้น 

 ในรายที่สงสัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่ สามารถมาพบแพทย์ได้ที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธ
ปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การใช้ยาบรรเทาอาการข้อเส่ือม เพื่อลดอาการปวดและอักเสบภายในข้อ ได้แก่ ยาแก้ปวด
พาราเซตามอล ยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาพยุงหรือลดความเส่ือม เป็นต้น ซึ่ง
การรับยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ส่วนการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อนั้น  สามารถลด
อาการปวดในช่วงสั้นๆ 2-3 สัปดาห์ ต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ แต่ไม่ควรฉีด
ประจำา เนื่องจากจะทำาลายกระดูกอ่อนข้อต่อได้     

ทำาให้หายปวดเข่า ข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังผ่าตัด สำาหรับประเทศไทยมีการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมานานกว่า 40 
ปแีลว้ และในปัจจุบนัโรงพยาบาลรามาธิบดมีีการผา่ตดัชนิดนีป้ระมาณ 30-40 รายต่อเดอืน ซึ่ง
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมคือ ผู้ป่วยที่มีอาการปวด  ซึ่งส่งผลต่อการทำากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำาวันของผู้ป่วย   และได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล

ข้อเข่าเสื่อมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการเกิดคือ
   1. ความเสื่อมแบบปฐมภูมิ หรือ ไม่ทราบสาเหตุ 
เป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ของผิวกระดูกอ่อนตาม
วัย ซึ่งสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น น้ำาหนักตัว เพศหญิง และ
กรรมพันธุ์

 2. ความเสือ่มแบบทตุยิภมู ิเปน็ความเสือ่มท่ีทราบ
สาเหตุ เช่น เคยประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บที่ข้อและเส้น
เอ็น การบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณข้อเข่า จากการทำางานหรือ
เลน่กฬีา โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์ เกา๊ต์ ขอ้อกัเสบตดิเชือ้ โรค
ของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น 
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สุขภาพดีไม่ต้องอด…
แค่ลด 

หวานเกิน��

เค็มเกิน

มันเกิน���

หวาน มัน
เค็ม

 การมีสุขภาพดปีราศจากโรคภยัไข้
เจ็บนั้น นับว่าเป็นที่ต้องการของเราทุกคน 
แตท่ราบหรอืไม่วา่ ในปจัจบุนัจำานวนผูป้ว่ย
ที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรค
หวัใจ โรคความดนัโลหติสงู โรคอว้น ฯลฯ มี
ปริมาณสูงขึ้นทุกปี และสาเหตุหลักอันเป็น
ปจัจยัเสีย่งทีก่อ่ใหเ้กดิโรคเหลา่นีน้ัน้มาจาก
พฤติกรรมการกินหรือการบริโภคที่ไม่ถูก
ตอ้ง น่ันคอืการมโีภชนาการเกนิ ผดิสดัสว่น
และรบัประทานอาหาร หวาน มนั เคม็ มาก
เกินไป

 การบริโภคน้ำาตาลมากเกินความต้องการของ
ร่างกายจะส่งผลให้ตับอ่อนทำางานหนัก ซ่ึงการบริโภคของ
หวานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานย่อมทำาให้ตับอ่อนเกิด
ความล้าจนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เต็มที่ จนก่อให้เกิด
โรคเบาหวาน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโรคได้ระบุไว้ว่า ในหนึ่ง
วันเราไม่ควรบริโภคน้ำาตาลเกิน 6-8 ช้อนชา แต่ปัจจุบัน
พฤตกิรรมการบรโิภคของคนเราไดเ้ปลีย่นไป ผูค้นสว่นใหญ่
นยิมบริโภคของหวานจำาพวกขนมขบเคีย้วและน้ำาหวาน เชน่ 
น้ำาอัดลม ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำาตาลประมาณ 7 ช้อนชาต่อ
ขวด ชาเขียวประกอบไปด้วยน้ำาตาลโดยประมาณ 6 ช้อน
ชาต่อกล่อง และขนมทองหยอดประกอบไปด้วยน้ำาตาล 1 
ช้อนชาต่อ 1 ชิ้น เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของน้ำาตาลที่ผสมลง
ไปในเคร่ืองด่ืมหรือขนมขบเคีย้วกค็อืใหพ้ลังงานแกร่่างกาย
เพียงเท่านัน้ แต่เมือ่เทียบผลไมแ้ล้วกลับใหส้ารอาหารทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อร่างกายได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น วิตามิน เกลือ
แร่ และใยอาหารนั่นเอง

 เม่ือพูดถึงความเค็ม หลายท่านอาจ
นึกถึงเกลือ วัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการปรุง
แต่ง แปรรูป และถนอมอาหาร ยกตัวอย่าง
เช่น อาหารจำาพวกบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ขนม
ขบเคี้ยว ไส้กรอก ลูกชิ้น หรือผักผลไม้ดองนั้น 
เปน็อาหารทีม่เีกลอืประกอบอยูใ่นปรมิาณมาก 
ซึ่งการรับประทานเค็มเกินนั้นเป็นต้นเหตุที่นำา
ไปสู่โรคเรื้อรังหลายชนิด ได้แก่ ความดันโลหิต
สูง โรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร และโรคกระดกู หากรา่งกายไดร้บัเกลือ
มากเกินความต้องการ ในระยะแรกอาจไม่
แสดงความผิดปกติใดๆ แต่ต่อมาจะส่งผลให้
ความดนัโลหติภายในรา่งกายสงูขึน้เรือ่ยๆ และ
การอับเสบของอวัยวะภายใน จนเป็นปัญหา
สุขภาพเรื้อรังตามมา ดังนั้นเราจึงควรจำากัด
ปรมิาณเกลอื ลดเครือ่งปรงุจำาพวกน้ำาปลา ซอีิว๊ 
ซอสหอยนางรม ฯลฯ ขณะประกอบอาหาร 
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกระป๋อง รวม
ถึงอาหารสำาเร็จรูปต่างๆ

 อาหารหลายประเภทที่เราคุ้นเคยและเลือกรับประทาน เช่น เนย มายองเนส กะทิ 
หมูยอ กุนเชยีง นัน้มีไขมันแอบแฝงอยูใ่นปรมิาณมาก ซึง่นอกจากปรมิาณไขมนัทีม่ากบัอาหาร
แลว้ วธิกีารประกอบอาหารกย็งัเปน็สาเหตหุลกัทีส่ง่ผลใหป้รมิาณไขมนัทีเ่ราจะไดร้บัในแตล่ะ
มื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ทราบหรือไม่ว่าเมื่อไข่ 1 ฟอง ถูกแปรรูปให้เป็นไข่ต้มจะมีปริมาณไขมันอยู่ 8 กรัม 
เม่ือทำาเป็นไข่ดาว ก็จะประกอบไปด้วยไขมันประมาณ 20 กรัม ซึ่งถ้าหากทำาเป็นไข่เจียว 
ปริมาณของไขมันก็จะเพิ่มเป็น 30 กรัม ทั้งนี้เป็นเพราะการทอดนั้นต้องใช้น้ำามันจำานวน
มากกว่าการปรุงด้วยวิธีอื่น จึงทำาให้ปริมาณไขมันที่เข้าไปแทรกอยู่ในอาหารนั้นมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น อันที่จริงแล้วไขมันนับว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย อีกทั้งยังช่วย
ในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค เข้าสู่ร่างกายอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับปริมาณ
ไขมันมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเรา
จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารทอดกรอบ โดยจำากัดอาทิตย์ละไม่เกิน 3 ครั้ง นอกจาก
นี้เราควรคำานึงถึงปริมาณน้ำามันที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละครั้ง ให้ใช้ในปริมาณแต่
น้อย หรือเท่าที่จำาเป็น และเลือกรับประทานอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง ตุ๋น แทนการทอด

 จากข้อมูลของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำานักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 
2543 – 2554 พบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 
100,000 คน ส่วนใหญ่นั้นมักมีสาเหตุมาจากโรคในกลุ่ม
หัวใจและหลอดเลือด  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรค
หัวใจขาดเลือด โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต และโรคเบา
หวาน ด้วยเหตุนี้เองทางสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรอื อย. จงึไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
การแสดงฉลากของอาหารสำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
บางชนดิ พ.ศ. 2554 ขึน้มา เพือ่ใชใ้นการควบคมุใหผู้ผ้ลติ
แสดงฉลากกำากบัอาหารรปูแบบใหม่เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจ
และสามารถตดัสนิใจเลอืกซือ้ไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ในระยะเริม่ตน้
ไดก้ำาหนดใหใ้ชกั้บผลติภณัฑอ์าหาร 5 ชนดิ ไดแ้ก ่มนัฝรัง่
ทอดกรอบหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าว
เกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังอบกรอบ
จำาพวกแคร็กเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ คาดว่า
ในอนาคตอาจเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั้ง 5 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะต้องแสดงค่าพลังงาน 
น้ำาตาล ไขมัน และโซเดียม (เกลือ) ในฉลากโภชนาการ
รูปแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) หรือมีอีก
ชือ่หนึง่วา่ “ฉลากหวาน มนั เคม็” บรเิวณดา้นหนา้บรรจุ
ภัณฑ์ นั่นเอง
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พลังงาน: ความต้องการพลังงานนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ กิจกรรมในแต่ละ วันและ
ภาวการณ์เจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งใน 1 วัน เราไม่ควรได้รับพลังงานเกินกว่า 2,000 กิโลแคลอรี่  (คิดเป็น 100%)

น้ำาตาล: คือปริมาณน้ำาตาลที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ ท้ังน้ำาตาลตามธรรมชาติ เช่น ความหวานจากผลไม้ และน้ำาตาล
ที่เติมเข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ปริมาณน้ำาตาลที่เราควรได้รับต่อวันคือไม่เกิน 65 กรัม ( คิดเป็น 100%)

ไขมนั: คอืปรมิาณไขมนัท้ังหมดท่ีอยูใ่นอาหาร ไมว่า่จะเปน็ไขมนัทีม่อียูต่ามธรรมชาติหรอืไขมนัทีเ่กดิจากการปรงุแตง่ 
ซึ่งปริมาณไขมันที่เราควรได้รับต่อวันคือไม่เกิน 65 กรัม ( คิดเป็น 100%)

โซเดียม: คือปริมาณโซเดียมทั้งหมดที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่มที่เรารับประทาน โดยรวมถึง ผงชูรส ผงฟู ซอสปรุง
รส ฯลฯ ปริมาณสูงสุดที่แนะนำาให้ปริโภคต่อวันคือไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม ( คิดเป็น 100%)

                 รู้ถึงที่มาของฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA ไปแล้ว คราวนี้เรามาเริ่มต้นทำาความรู้จักกับ GDA 
หรอื ฉลากหวาน มนั เคม็ ใหม้ากยิง่ขึน้กนัดกีวา่ ฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA จะมลัีกษณะเปน็ทรงกระบอก
หัวและท้ายมนในแนวตั้งเรียงติดกันจำานวน 4 ส่วน ประกอบด้วย พลังงาน น้ำาตาล ไขมัน และโซเดียม

พลังงาน

กิโลแคลอรี กรัม กรัม มิลลิกรัม

น้ำาตาล ไขมัน โซเดียม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น 1ถุง/ 1ซอง/ 1กล่อง
ควรแบ่งกิน __ ครั้ง   คือจำานวนครั้งที่แนะนำาให้รับประทาน โดยเฉพาะเมื่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ มีมากกว่า 
1 หนว่ยบรโิภคนัน่เอง ยกตวัอยา่งเชน่ หากระบวุา่ ควรแบง่กนิ 2 ครัง้ นัน่หมายถงึเราควรไมค่วรรบัประทาน
ทั้งหมดภายในหนึ่งวัน แต่ควรจะแบ่งรับประทานวันละ 1 ครั้งเป็นจำานวน 2 วัน หรือแบ่งรับประทาน 2 
คนนั่นเอง

*
**

 ถึงแม้ว่าฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA นั้นจะสามารถทำาให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปได้ดียิ่ง
ขึ้น โดยระบุข้อมูลของปริมาณพลังงานน้ำาตาล ไขมัน และโซเดียม ที่เราจะได้รับจากอาหารนั้นๆ เราก็ยังไม่ควร
ละเลยที่จะอ่านรายละเอียดตารางข้อมูลโภชนาการที่ระบุไว้ด้านหลังผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้การมี “สุขภาพดีไม่ต้อง
อด…แค่ลด หวาน มัน เค็ม” จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังได้อย่างแน่นอนถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะควบคุม
ปรมิาณและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการบรโิภค เชน่ ลดประมาณการรับประทานข้าวนอกบา้นและหนัมาประกอบ
อาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน หันมาเลือกวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการประกอบอาหาร และ
ออก กำาลงักายสม่ำาเสมอ เพยีงเทา่นีเ้ราทกุคนกจ็ะสามารถมสีขุภาพดแีบบไมต่อ้งอดและมคีวามสขุกบัการเลอืกรบั
ประทานอาหารที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกาย

 อ่านบทความกันไปแล้ว หลายๆ ท่านคงนึกอยากจะทำาอาหารรับประทานเองขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะ 
@Rama ฉบับนี้ มีสูตรอาหารอร่อยๆ ที่ประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ นั่นก็คือ แกงส้มผัก
รวมปลาช่อนย่างรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ตบท้ายด้วยของหวานดับคาวง่ายๆ อย่างเช่น ผลไม้ตามฤดูกาล
สัก 2-3 ชิ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้มื้ออาหารที่เต็มอิ่มไปด้วยความอร่อยที่ให้ความสุขทางใจและความสุขทางกาย
แล้วล่ะค่ะ

1. ย่างปลาช่อนให้ด้านนอกพอสุก
2. นำากระชายโขลกรวมกับน้ำาพริกแกงส้มให้ได้ที่
3. ยีเนื้อปลาช่อนบางส่วนและนำามาโขลกร่วมกับน้ำา

พริกแกงส้ม
4. ต้มน้ำาซุบให้เดือดแล้วนำาเครื่องแกงที่โขลกไว้ใส่ลง

ไปในหม้อแล้วต้มให้เดือด
5. เมื่อเดือดแล้วใส่ผักลงไป เมื่อผักสุกแล้ว ปรุงรส
6. เมื่อปรุงรสเสร็จแล้ว ให้ใส่เนื้อปลาช่อนที่ย่างไว้ลง

ไปในหมอ รอเดือดอีกครั้ง 
** จึงพร้อมตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ**

(สูตรนี้สามารถรับประทานได้ 4 ท่าน)

ปลาช่อน  60 กรัม
กระชาย   30  กรัม
น้ำาพริกแกงส้ม   2  ช้อนโต๊ะ
น้ำามะขามเปียก  2  ช้อนโต๊ะ
น้ำาปลา    1  ช้อนโต๊ะ
น้ำาตาลปึก    2 ช้อนชา
เกลือ    1 ช้อนชา
กะหล่ำาปลี    30 กรัม
ผักกาดขาว   30 กรัม
หัวไชเท้า   30 กรัม
กวางตุ้ง    30  กรัม
ถั่วฝักยาว   30  กรัม

เมนูคู่สุขภาพ�

เครื่องปรุง

วิธีทำ�อาหาร

แกงส้มผักรวม
ปลาช่อนย่าง



ให้กับสุขภาพ 

World
Milk

Day

 ไม่เพียงแต่เด็กๆ เท่านั้นท่ีต้องการดื่ม “นม” 
เพ่ือสุขภาพ นมให้สารอาหารท่ีมีประโยชน์และจำาเป็น
ต่อคนทุกเพศทุกวัย องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ 
หรอื FAO (The Food and Agriculture Organization) 
จึงกำาหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนม
โลก” (World Milk Day) ด้วยเหตุนี้เอง One Day 
Off ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอร่วมรณรงค์เทศกาลวัน
ด่ืมนมโลก ด้วยการพาท่านผู้อ่านทุกท่านเดินทางไปพัก
ผอ่นหยอ่นใจและดืม่นมสดๆ กนัถงึแหลง่ผลตินมทีจ่ดัได้
ว่าเป็นแหล่งผลิตนมโคแท้ๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงนิเวศอีกด้วยค่ะ

ท่องเที ่ยวเชิงเกษตร ในเขตธรรมชาติ 

 เคยเห็นนมสดวางขายตามมาร์เก็ตต่างๆ มากมาย 
คำาถามคือ นมเหล่านั้นมาได้อย่างไร เราจึงพาทุกท่านมา
ทัวร์ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้สัมผัสขั้นตอนและ
ขบวนการผลิตนมอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นจากการคัดสรรพันธุ์
โคทีใ่หน้้ำานมกับเรา ซึง่นบัวา่มีความจำาเป็นอยา่งมาก  เพราะ
แท้จริงแล้วโคนมมีถิ่นกำาเนิดมาจากภูมิประเทศในเขต
หนาว  เราจึงจำาเป็นต้องปรับปรุงสายพันธุ์ให้เข้ากับสภาพ
ภมูปิระเทศในเขตรอ้นอยา่งประเทศไทย  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สาย
พนัธุท์ีส่ามารถใหน้้ำานมในปรมิาณมากทีเ่พยีงพอ จากนัน้แลว้
การใหอ้าหารและสภาพแวดลอ้มความเปน็อยูก่เ็ปน็สิง่สำาคญั  
โคนมควรได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อิสระตามธรรมชาติในระยะ
ก่อนให้นม หรือที่เรียกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง เพื่อลด
ความตึงเครียดจากการถูกกักขัง และทำาให้โคมีสุขภาพจิตที่
ดี ซึ่งทำาให้ผลผลิตน้ำานมเพิ่มขึ้น  และการเล้ียงปล่อยแบบ
ขังคอกสำาหรับโคที่กำาลังจะให้น้ำานมกับเรา  โคนมเหล่านี้
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  จึงต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็น

สัดส่วนเพื่อง่ายต่อการดูแลและรักษาสุขภาพด้วย เพราะคือ
โคที่มีสุขภาพที่ดีก็ย่อมให้น้ำานมที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน สิ่ง
สำาคัญอีกประการหนึง่ทีไ่ม่นอ้ยกวา่กนันัน่คอืการควบคมุดแูล
ด้านอาหารของโคนม ซึ่งต้องให้ความสำาคัญอย่างมากและมี
การพฒันาอาหารอยา่งตอ่เนือ่ง การผสมอาหารจำาเปน็ตอ้งมี
การคำานวณอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการและความตอ้งการ
ที่แท้จริงของโค เพราะอาหารที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำานม
ด้วยนั่นเอง 

 โคนมทีใ่ชร้ดีนมนีจ้ะเป็นโคเพศเมียทีมี่อายตุัง้แต ่18 
เดือนขึ้นไปและถูกทำาให้ตั้งท้องด้วยวิธีการผสมเทียม โดยโค
จะไดร้บัการรดีนมวนัละ 3 ครัง้ดว้ยเครือ่งรดีนมทีท่นัสมัย ซ่ึง
น้ำานมดิบที่ได้จะถูกส่งเข้าโรงงานผลิตเพื่อผลิตและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพก่อนถูกนำาไปจัดจำาหน่าย ด้วยขั้น
ตอนการขนส่งที่เน้นความสะอาดและขั้นตอนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำานมไว้ให้ได้มากที่สุด  

One
Day ff เรียบเรียง: ปริศนา

ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 
ที่นี่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนทุกท่านได้มี

โอกาสได้รีดนมวัวกันแบบถึงเต้าเลยทีเดียว  เพื่อ

ให้ได้ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพคงคุณค่าสารอาหาร

และความสด จึงมีการจัดระบบการจัดส่งน้ำานม

ดิบเข้าสู่โรงงานผลิตที่มีระยะทางเพียง 50 เมตร

 โรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตด้วยระบบ 

ISO 9001 : 2008 GMP และมาตรฐานด้านการ

จัดการความสะอาดและปลอดภัย (HACCP)

 ระบบการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ

สินค้าแบบ “Just in time” ผลิตและจำาหน่าย

เพียง  “วันต่อวัน” เท่านั้น  ทำาให้ได้นมสด ใหม่

สารอาหารครบถ้วน

 นมสดพาสเจอไรซ์ คือนมสดแท้คุณภาพสูงท่ีผ่านกรรมวิธีท่ีเรียก
ว่าพาสเจอไรส์ คือการใช้อุณหภูมิต่ำาที่ 72 - 73 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
15 วินาที เพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ให้โทษต่อร่างกายมนุษย์ แต่ยังคงรักษา
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ไว้ กระบวนการนี้จะใช้ความร้อนต่ำาสุดเพื่อรักษา
กลิน่และรสของน้ำานมสดใหค้งอยู ่จงึไมไ่ดท้ำาลายเชือ้จลุนิทรยีท์ีท่ำาใหอ้าหาร
เนา่เสยี ดงันัน้แลว้ เมือ่ไดผ้ลติภณัฑน์มสดพาสเจอไรซจ์งึจำาเปน็จะตอ้งเก็บ
ในตู้เย็นหรือตู้แช่ ที่อุณหภูมิคงที่ที่ 4 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บไว้ได้ 
7 วนั นบัต้ังแต่วนัผลิต โดยอายกุารเกบ็จะส้ันลงหากเกบ็ไวใ้นอณุหภมิูทีส่งู
กว่ากำาหนด 

 นมสดพาสเจอไรซ์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท  ประเภทแรกคือนม
สดพาสเจอไรซ์ธรรมชาติซึ่งไม่มีการแยกไขมันเนยออก ประเภทที่สองคือ 
นมสดพาสเจอไรซ์พร่องมันเนย ซึ่งเป็นนมโคสดแท้ที่มีการแยกไขมันออก
ไปให้เหลือเพียง 1.5 % แต่ยังคงธาตุน้ำานมอื่นๆ ไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้น
แล้ววัยเด็กจึงมีความต้องการนมสดพาสเจอไรซ์ที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ 
วัยเด็กควรดื่มนมสดธรรมชาติ เพราะมีวิตามิน เกลือแร่ ไขมัน และโปรตีน
ครบถ้วน เนื่องจากเด็กต้องการใช้พลังงานในการทำากิจกรรมและการเรียน
รู้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนผู้ใหญ่ควรดื่มนมสดพาสเจอร์ไรซ์แบบพร่องมันเนย 
เพราะมีปริมาณไขมันต่ำา ซึ่งร่างกายสามารถเผาผลาญและนำาไปใช้ได้หมด
โดยไม่เหลือสะสมไว้ในร่างกาย และที่สำาคัญคือสารอาหารก็ยังคงอยู่อย่าง
ครบถ้วนเช่นกัน

 กว่าที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า แสงแดดจ้าได้นำาพาเราท่องเที่ยวไปทั่ว
ฟาร์มปศุสัตว์  ให้เราได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของโคนมน้อยใหญ่ ทำาให้เราได้รู้
วา่ กวา่ทีเ่ราจะไดด้ืม่น้ำานมสกักลอ่ง ตอ้งผา่นขัน้ตอนการผลติและเลีย้งดโูคนมมา
เป็นอยา่งด ี มองไปในหบุเขาไกลสุดตาเป็นหบุเขาเวิง้วา้งกวา้งใหญ่ แตเ่หน็จะเป็น
ทีท่ีป่ระทบัใจทีส่ดุสำาหรบัทรปินี ้ พืน้ทีก่วา้งใหญ่ทีเ่หน็ไกลๆ คือพืน้ทีส่ำาหรบัโคสงู
วัยที่ไม่สามารถให้น้ำานมกับเราได้แล้ว โคเหล่านี้ไปไหน?... “เรามีพื้นที่กว้างพอ
ให้โคสูงวัยเหล่านั้นได้ท่องเที่ยวและหาอาหารด้วยตัวเองหลังหุบเขาด้านหน้า  
เราดูแลจนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตไป” คำาพูดนี้ทำาให้เรารับประทานอาหารเย็น
ได้อย่างสุขใจ

พาสเจอไรซ์อย่างไร?

เด็กและผู้ใหญ่จะ
รับประทานนมแบบไหน

เหมาะสมที่สุด?

“รีดปุ๊บ....ผลิตปั๊บ”

 “Just in
 Time”

             “นม”จดัอยูใ่นกลุม่อาหารทีม่แีรธ่าตแุคลเซยีมสงู
ที่สุด ซึ่งมีความสำาคัญอย่างมากในการเสริมสร้างกระดูก
ใหแ้ขง็แรง นมมีแคลเซยีมท่ีรา่งกายสามารถดดูซมึไปใช้ได้
ดีที่สุด  และยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารอื่นๆ อีกจำานวน
มากทีจ่ำาเป็นตอ่รา่งกาย เชน่ โปรตนี คารโ์บไฮเดรต ไขมัน 
วติามิน และเกลอืแรส่ำาคัญอยา่งฟอสฟอรสั  แตป่ระโยชน์
ของนมทีเ่ราอาจยงัไม่เคยไดท้ราบกัน นอกจากนมจะช่วย
เสรมิสรา้งกระดกูใหแ้ขง็แรงแลว้  การดืม่นมตัง้แตอ่ายยุงั
น้อย จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกแตกหักได้ง่ายเมื่ออายุ
มากขึ้นด้วย  เพราะร่างกายเรามีความสามารถในการ
สะสมแคลเซียม  เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นร่างกายมีความ
สามารถในการสะสมแคลเซยีม ได ้200-400 มลิลกิรมัตอ่
น้ำาหนกัตวัตอ่วนั  ซึง่นบัเป็นช่วงท่ีรา่งกายมีความสามารถ
ในการสะสมสงูสดุ  แตเ่มือ่เรากา้วเขา้สูว่ยัผูใ้หญห่ลงัจาก
อายุย่างเข้า 30 ปีไปแล้ว ร่างกายมีความสามารถในการ
สะสมแคลเซยีมได ้0 มิลลิกรมัตอ่น้ำาหนกัตวัตอ่วนั ซึง่นัน่
ก็หมายความวา่ หลงัจากอาย ุ30 ปีไปแลว้ รา่งกายจะไม่
สะสมแคลเซยีมอีกตอ่ไป เราจงึตอ้งมีการเตมิแคลเซยีมให้
ร่างกายเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในกระดูก  ดังนั้น จึง
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยที่คนในครอบครัวจะต้องหันมาดื่ม

นม เพราะเม่ือคนเราอายมุากขึน้กเ็ทา่กบัวา่เรายิง่ตอ้งการ
แคลเซียมในปริมาณที่มากขึ้น มิใช่เพียงในวัยเด็กอย่างที่
หลายคนเคยเข้าใจเท่านั้น   

 เรามักพบผู้สูงอายุบางกลุ่มหันมารับประทาน
แคลเซียมสังเคราะห์ในรูปของแคปซูลเพื่อป้องกันโรค
กระดูกพรุน “คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการรับประทาน
แคลเซยีมแคปซลู กบัการดืม่นมนัน้แตกตา่งกนัหรอืไม”่  

 คำาตอบคือแตกต่าง เพราะแคลเซียมธรรมชาติ
ที่ได้จากน้ำานมนั้น ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีกว่า และ
ดูดซึมเข้าสู่กระดูกชั้นในทำาให้กระดูกแข็งแรงแบบถาวร 
นอกจากนี้ยังสร้างเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ แต่การทาน
แคลเซียมสังเคราะห์ไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อได้ แคลเซียม
แบบแคปซลูจะชว่ยเคลอืบเพยีงผวิกระดกูเทา่นัน้ หากเลกิ
รับประทานเมื่อใดแคลเซียมก็จะหลุดล่อนออก  นอกจาก
นี้แล้วยังมีผลวิจัยอื่นๆ ที่พบว่าการดื่มนม  ทำาให้ร่ายกาย
รู้สึกสดชื่น สมองทำางานได้ดี เพราะสมองจะหลั่งสารเพื่อ
ลดความตงึเครยีดเมือ่รา่งกายไดด้ดูซมึสารอาหารในน้ำานม
เข้าไปอีกด้วย

เคยสงสัยหรือไม่ว่า การทานแคลเซียมแคปซูลกับการดื ่มนม แบบไหนได้ประโยชน์มากกว่ากัน?



บุหรี่ เลิกอย่าเลือก

 เสียดาย !! หาภาพมาให้ดูกันไม่ได้
 มีอยู่วันหนึ่งผมเห็นภาพในเฟซบุ๊ค  ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
 ภาพการ์ตูนลายเส้นที่มี “กบเหลาดินสอ”  แสดงบทนางเอกอกอึ๋มสุดเซ็กซี่เร้าร้อน  นั่งเสื้อผ้า
หลุดลุ่ยเหนื่อยหอบอยู่บนเตียง   โดยข้างกายมีเจ้า “ดินสอไม้” สั้นจู๋ลำาตัวเกือบติดยางลบนั่งติดประชิด
เธอ  หลังพึ่งเสร็จกิจบทพระเอกร่วมรักในฉาก “อิโรติก” ใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ
 ผมนั่งดูภาพนั้นและคิดอยู่พักใหญ่ครับ  
 และสิ่งที่คิดได้มันไม่ใช่เรื่องของ  “ความต้องการ”  หรือ  “การยอม”  พลีกายถวายชีวิตแบบ
ไม่คิดใดๆ เพื่อให้แลกมาซึ่งความสุข  โดยไม่สนใจใส่ใจว่าเซ็กซ์ร้อนๆ ที่ “ไม่เหมาะสม” นี้  อาจนำาไปสู่
จดุจบของชวีติรกัทีส่ัน้ลงทกุครัง้ทีเ่ขา้ไป “ข้องแวะ”  ซ่ึงกนัและกนัของเจ้าดินสอไม ้  ตามนยัยะทีเ่จ้าของ
ภาพต้องการจะสื่อและบอกให้ทราบกัน
 สิ่งที่คิดมันกับเป็นเรื่องของ “บุหรี่”  
 กับชีวิตที่  “ต้องเลือก”  มากกว่าครับ
 เพราะอะไรหรือครับ!!!! 
 บังเอิญได้ทราบข้อมูลมาว่า  ทุกวันนี้การรณรงค์ให้คน “ลด-ละ-เลิก”  สูบบุหรี่  มันยากกว่าการ
สอนให้ลิงปีนขึ้นต้นไม้เก็บมะพร้าวเสียอีก  
 จนการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ดูจะ  “ไร้ค่า”  ลอยลม  
 ผู้สูบบุหรี่ยังคง “เพิ่มขึ้น” ต่อเนื่องและเรื่อยไป
 มีคนจำานวนไม่น้อย  “ไม่เลือก”  ที่จะเอาจริงกับการ  “เลิกสูบบุหรี่”  อย่างจริงจัง
 ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นรู้อยู่เต็มอกว่า  การสูบบุหรี่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพ   
 แต่ก็ยังสูบ!!!
 ไล่ไปตั้งแต่  หนังเหี่ยว  หน้าไม่ใส  ตาโหล  รูปไม่หล่อ  ปากเหม็น  ฟันเหลือง  ปอดเน่า  
แฟนไม่รัก  ลูกไม่ชอบ  ผู้คนรังเกียจ  และอื่นๆ อีกมากมายหลายสิ่งที่เมืองไทยประกันชีวิตไม่ชอบ  
 ก็เหมือนกับเจ้าดินสอนั่นแหละครับ!!
 ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ยัง  “เลือก”  ที่จะทำา  
 แถมมองเป็นเรื่องขี้ประติ๋วเล็กจิ๊บๆ ไปซะอีก 
 ยิ่งสูบชีวิตก็ยิ่งสั้น

 ข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับเรื่องบุหรี่ของ  “ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ”  ทำาให้เราทราบว่า
ประเทศไทยเริ่มรณรงค์ไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจังตั้งแต่  พ.ศ.2529  ซึ่งในขณะนั้นมีผู้สูบบุหรี่อยู่ที่  11  ล้าน
คน  
 ผ่านไป 25  ปี สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของการทำางาน  นิ่งครับนิ่ง
 นิ่งสนิท  ประเทศไทยยังคงมีผู้สูบบุหรี่อยู่ประมาณ  11  ล้านคนเช่นเดิม
 ในรามาฯ เองก็เช่นกัน
 เชื่อหรือไม่???
 มี  “ชาวรามา ฯ”  กว่า  300  คน  สูบบุหรี่  
 และม ี “คณุหมอ”  ผูรู้ล้กึรูจ้รงิในภยัรา้ยของบหุรี ่ แตย่งัแอบสบูบหุรีซ่ะเองอกีกวา่  2  เปอรเ์ซ็นต์
ด้วยกัน
 มีคำาถามๆ ว่า  คนสูบบุหรี่ไม่ลดลง
 เป็นเพราะการรณรงค์ใช้ไม่ได้ผล  หรือลุยรณรงค์กันไม่เต็มที่หรือเปล่า???
 คำาตอบคือไม่ใช่!!  
 แต่ติดอยู่แค่ผู้สูบบุหรี่  “ไม่เลือก”  ที่จะทำาตามเท่านั้น
 บวกกับคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่พยายามเลิกแล้วแต่สุดท้าย “ทำาไม่สำาเร็จ”
 เหตุเพราะขาด “แรงจูงใจ”  ที่ดี
 ทุกวันนี้มีกลยุทธ์จากภาครัฐมากมายผุดออกมาใช้  “กระตุ้นเตือน”  ให้เลิกบุหรี่  ทั้งไม้อ่อน
ไม้แข็ง  อาทิ  ใส่ภาพโรคร้ายจากบุหรี่หน้าซอง  ขึ้นภาษีเพื่อให้บุหรี่แพงขึ้น  ประกาศพื้นที่โซนนิ่งสีแดง
ห้ามสูบบุหรี่  นู่นนี่นั่น ฯลฯ  
 เชน่เดยีวกบัใน “รามาธิบด”ี  ทีท่กุวนันีย้งัคงเดนิหนา้รณรงคก์ระตุน้เตอืน  วางกฎระเบยีบ  พรอ้ม
เปิดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ “บุคลากร”  และ “ผู้ป่วย / ญาติผู้ป่วย”  เกิดการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อ
เนื่องและจริงจัง  
 ไม่ว่าจะเป็น  เปิดคลินิกเลิกบุหรี่
 ตั้งทีมสายตรวจเลิกบุหรี่
 ตั้งชมรมชีวิตใหม่ไร้ควันบุหรี่
 วางยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์
 แต่เชื่อผมมั้ย ?? การรณรงค์ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้  
 คงใช้ไม่ได้ผลกับนักสูบบุหรี่ตัวยง
 หากเขาเหล่านั้นยัง “ไม่มีใจ”  และยัง  “ไม่เลือก”  ที่จะหยุดสูบบุหรี่  
 ขอย้ำาครับ ขอย้ำา!!    
 มันใช้ได้กับ “ผู้สูบบุหรี่”  บางคนที่ “แน่จริง”  กับ “ตั้งใจจริง”  เท่านั้น 
 ผมเคยถามไอ้โต้งเพื่อนผมว่า
 “เฮ้ย เมื่อไหร่ เอ็งจะเลิกสูบบุหรี่สักทีวะ  ที่สูบก็หายาก   บุหรี่ก็แพงโคตรๆ ซองหนึ่งเกือบร้อย
บาท”
  “ไม่สนใจหรอก  แพงก็แพงไป  เดี๋ยวนี้ข้ามีแต่ปากกับปอดว่ะ  ข้าเจอเพื่อนคนไหนยืนสูบบุหรี่อยู่
แสดงว่าตรงนี้สูบได้  แล้วข้าก็ขอเขาดูดด้วย  ไม่ต้องเสียตังค์แถมได้เป็นเพื่อนคุยอีกต่างหาก”   โต้งตอบ
แบบเมินๆ 
 นี่ไงครับความรู้สึกหลักๆ ของนักสูบบุหรี่ 
 มันเต็มไปด้วยอารมณ์  “ไม่”   ไม่เลือก  ไม่รับรู้  ไม่แคร์สื่อ ไม่กลัว  ไม่สน
 ไม่เลิกสูบใครจะทำาไม!?!

I-Style สบาย สบาย สไตล์...ใหม่
สาธิต อุณหกะ



กับชีวิตที่ “ต้องเลือก”
 “การเลือกให้”  กับ  “การให้เลือก”  
 คำา 2 คำานี้  มันต่างกันทาง “ความรู้สึก” ของคนเรานะครับ
 “การเลือกให้”  ความรู้สึกที่ได้ของผู้รับมักมีทั้ง  “ถูกใจ”  กับ “ไม่ถูกใจ” 
 แต่ “การให้เลือก”  ร้อยทั้งร้อยมักจบด้วยค่าความรู้สึกที่  “ถูกใจ” เสมอ
มีตัวอย่างเรื่องเล่าของการให้เลือกมาใช้เป็นตัวแก้ปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับ
เรื่องมีอยู่ว่า...  
ครอบครัวๆ หนึ่ง  มีพี่น้องสองคนชอบทะเลาะกันเป็นประจำา 
เพราะความดื้อและนิสัยไม่ยอมกันของเด็กทั้งคู่  
ทุกครั้งที่ผู้เป็นพ่อแบ่งปันขนมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับลูก 
สิ่งที่ตามมา  มักเป็นภาพของการทะเลาะเบาะแว้ง
แย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในของสิ่งนั้นประจำาทุกครั้งไป
วันหนึ่งผู้เป็นพ่อใช้วิธี  “การให้เลือก”  เพื่อมาเป็นตัว “ตัดสินปัญหา” ในการแบ่งเค้กให้ลงตัว  
เพราะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาทำาการแบ่งเค้ก  
เด็กน้อยทั้งคู่จะคอยจ้องว่าชิ้นไหนใหญ่กว่ากัน
จากนั้นจะเปิดศึกแย่งชิงเค้กกันอย่างเมามันส์อุตหลุดทันทีแบบไร้ซึ่งเทรนเนอร์
วิธีที่น่ารักแต่แยบยลลงตัวที่ว่านั้นคือ
คุณพ่อให้ลูกคนหนึ่งเป็นคนตัดเค้ก  และให้อีกคนเป็นคนเลือกครับ
ลงตัวครับ...ลงตัว  
คนตัดหมดสิทธิ์เถียง  หากตัดพลาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน  
ส่วนเจ้าคนเลือก  รอครับรอ  รอคนตัดพลาดชิ้นไหนใหญ่กว่า  เขาจอง!!
เห็นมั้ยครับ???
“การให้เลือก”  มักจะตรงใจกว่า  “การเลือกให้” เสมอ
ฉะนั้นการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็เช่นกัน
ควรให้เขา “เลือกเอง”  
เพราะ  “การเลือกให้” คนสูบบุหรี่เลิกสูบแบบยัดเยียดคงเป็นได้ยาก
กว่า “การให้เลือก”  ที่จะเลิกสูบบุหรี่  “ด้วยตัวเอง”  
แค่เราช่วยหา  “แรงจูงใจ”  ที่ทำาให้เขาเลือกและปฏิบัติก็พอ
แฮ่!!!!  งั้นชาวรามาฯ ที่ยังสูบบุหรี่ทั้งหลายครับ  
ผมมีแรงจูงใจดีๆ มาให้พวกคุณเลือก 
ระหว่าง “สวดสามวันเผาหลอก”  กับ  “สวดเจ็ดวันเผาจริง” 
คุณเลือกเอา!!...จะเอาแบบไหน???



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดี



 ครั้งหนึ่งตอนผมยังเด็กมีมุมหนังสือระเกะ
ระกะอยู่หลังห้องเรียน ผมชอบไปแอบน่ังอ่านหนังสือ
เงียบๆ และเปิดโลกส่วนตัวให้กับตัวเองระหว่างที่รอพ่อ
กับแม่มารับกลับบ้านทุกๆ เย็น วันหนึ่งคุณครูประจำาชั้น
เดนิเขา้มาในระหวา่งทีผ่มนัง่อา่นหนงัสอืแนวปรชัญาเล่ม
หนึง่ คณุครเูดนิเขา้มาถามผมดว้ยสหีนา้ท่ีแสดงความฉงน
และถามผมว่า..ทำาไมผมถึงชอบอ่านหนังสือประเภทนี้ 
“ผมอยากหาคำาตอบว่าผมเรียนไปทำาไม ไม่มีหนังสือเล่ม
ไหนสอนผมเลย ว่าโตขึ้นผมจะต้องเป็นอะไร” 

 คำาถามของผมไม่ใช่เป็นเพราะผมไม่รู้ว่าทำาไม
เราต้องศึกษาหาความรู้ แต่พ่อกับแม่บอกผมเสมอว่าถ้า
ผมเรียนเก่งๆ โตขึ้นผมจะมีงานทำาดีดี  หาเงินได้เยอะๆ 
แต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าการหาเงินได้เยอะๆ นั้น 
มันคือสิ่งที่จำาเป็นขนาดนั้นเลยหรือ แล้วถ้าเราหาเงินได้
เยอะๆ แล้ว เราต้องแลกกับความสุขที่หายไปเราควรจะ
แลกกับมันอย่างนั้นหรือ ผมเห็นพ่อกับแม่ทำางานหนัก
เหน็ดเหนื่อย  เคร่งเครียดกับมันตั้งแต่เช้าจนเย็น น้อย
ครั้งที่ผมจะเห็นท่านยิ้มและมีเวลาพาผมไปเที่ยวเหมือน
กับลูกคนขายข้าวแกงข้างบ้าน การที่เรามีเงินเยอะๆ  

หมายความว่าเราจะมีความสุขเสมอไปอย่างนั้นหรือ ผม
อ่านหนังสือเพราะอยากรู้แค่ว่า  คนเราจะรู้ได้อย่างไรว่า
โตขึ้นเราจะนำาความรู้ที่เรียนไปประกอบอาชีพอะไร เรา
จะไดป้ระกอบอาชพีตรงตามทีเ่ราไดเ้รยีนมาอยา่งนัน้หรอื
เปล่า  
 คำาถามวันนั้นที่ผมถามคุณครูทำาให้คุณครูเองก็
นัง่ครุน่คดิอยูน่านและบอกผมวา่ครเูองกไ็มไ่ดค้ดิวา่ตวัเอง
จะมาเปน็คร ูคณุครอูยากเปน็นางพยาบาลแตก่ไ็มรู่เ้พราะ
อะไรทำาใหค้รถูงึไดม้านัง่พร่ำาสอนหนูๆ  อยูต่รงนี ้ แต่ครไูม่
เสยีดายนะทีค่รไูดม้าสอนหนูๆ เพราะครมูคีวามสขุดคีรพูดู
แล้วมองผมด้วยสายตาที่เอ็นดูแล้วบอกกับผมว่า “หนูจง
ต้ังใจเรียนนะ แล้ววันหนึ่งจะได้ทำางานในส่ิงท่ีตัวเองรัก”  
คำาพูดของคุณครูที่บอกผมวันนั้นทำาให้ผมพยายามตั้งใจ
เรียนตลอดมา  แต่ในใจของผมยังยึดติดกับคำาว่าโตขึ้นมา
ผมจะตอ้งทำางานทีต่นเองรกั  ครบูอกวา่ถา้เราไดท้ำางานที่
เรารกัเราจะไมรู่ส้กึวา่เรากำาลงัทำางานแตเ่ราจะสนกุและมี
ความสขุกบัมนั  ผมพยายามตัง้ใจเรยีนและตัง้ใจทำางานให้
ดีที่สุดเสมอมา แต่ไม่ว่าจะจบหลักสูตรหรือได้ปริญญามา
กี่ใบ วันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำางานที่ผมรักสักที

 แล้วผมรักอะไร..แล้วผมอยาก
เป็นอะไร?

อาชีพในหัวของผมตอนนั้น ผมนึกถึงนักธุรกิจที่ประสบ
ความสำาเรจ็ระดบัโลก? ใสส่ทู ผกูไทดเ์ทห่์ๆ  ขบัรถคันหรูๆ  
แต่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจมุ่งมั่นไปที่จุดนั้น ผมมีเพื่อนสนิท
คนหนึ่งที่ครอบครัวของเขามีกิจการ ทำาธุรกิจเป็นของตัว
เอง พอ่กับแม่ของเขาเรยีกไดว้า่เป็นผูท้ีป่ระสบความสำาเรจ็
คนหนึ่งในวงการธุรกิจก็ว่าได้  แต่สุดท้ายพวกท่านก็จาก
โลกนีไ้ปดว้ยปญัหาสขุภาพรมุเรา้ พวกเขาอทุศิตนเพือ่งาน
จนไม่มีเวลาให้ครอบครัวและคนที่เขารัก  สุดท้ายปัญหา
สุขภาพก็พรากชีวิตพวกเขาไป เพื่อนของผมเป็นคนดูแล
พวกท่านในวาระสุดท้ายของชีวิต  

 เพื่อนผมเคยบอกกับผมว่าเวลาที่พ่อกับแม่มีให้
เขามากที่สุดในชีวิต คือเวลาที่ท่านป่วย เพื่อนผมอยู่ดูแล
เคียงข้างท่านไม่ห่างก่อนที่พวกท่านจะลาโลกไป ไม่ใช่เจ้า
นายหรือลูกน้อง คนที่เขาอุทิศตนเกือบครึ่งชีวิตระหว่าง
ที่ทำางาน  เงินที่พวกเขาได้มาสุดท้ายยังไม่ทันใช้เสียด้วย
ซ้ำา  เงินเหล่านั้นไม่ได้มอบความสุขให้กับผู้ที่ได้รับมรดก
ตกทอดเลย  เพราะเพื่อนของผมขาดที่พึ่งพา  ขาดคนที่
คอยให้กำาลังใจ  และก็ยังขาดคนที่ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต  
ผมอยู่เป็นเพื่อนแท้ของเขา แต่อดที่จะสงสารเขาไม่ได้  
เขาไม่รู้จักวิธีการใช้เงินและไม่มีวัคซีนป้องกันตัวเองจาก
อนัตรายของโลกใบนีเ้ลย   เหตกุารณค์รัง้นีท้ำาใหผ้มคิดสิง่
หนึ่งขึ้นมาในหัว  มันไม่ใช่การท้อถอย  แต่มันมองไม่เห็น
จุดมุ่งหมายที่ผมต้องการ  ผมไม่อยากตายไปโดยที่ผมยัง
ไม่ได้มีความสุข

 ดูเหมือนว่าห้องเรียนของเราลืมสอนวิชาชีวิต
ให้เรานะ  ที่เรียกว่าความสำาเร็จแท้จริงแล้วใครกันเล่า
สร้างบรรทัดฐานของคำาๆ นี้ เราให้คนอื่นจำากัดความ
บรรทัดฐานให้ตัวเรา  แล้วเมื่อไหร่เล่าเราจะมีความสุข...
วันหน่ึงผมได้อ่านเจอข้อความบทน้ี มีคนถามองค์ดาไลลามะ
ว่า 
 “อะไรเปน็เรือ่งทีท่า่นรูส้กึแปลก
ใจมากที่สุดเกี่ยวกับมนุษยชาติ”

 “มนษุยเ์รานีย้อมสูญเสียสุขภาพเพ่ือทำาให้
ได้เงินมาแล้วต้องยอมสูญเสียเงินตราเพื่อฟื้นฟูรักษา
สุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคตจนไม่มีความ
รื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือเขาไม่ได้อยู่
กบัปจัจบุนัหรอืแมก้ระทัง่อยูก่บัอนาคต เขาดำาเนนิชวีติ
เสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตาย
อย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง”

 วนันีผ้มเขา้ใจแลว้วา่ทำาไมคณุครบูอกใหผ้มตัง้ใจ
เรียน  สำาหรับผมการตั้งใจเรียนก็เปรียบเสมือนเราเพิ่ม
ทางเลือกให้กับชีวิต  ในที่นี้ผมคิดในแง่ของคนๆ หนึ่งที่
เกิดมาแล้วหาคำาตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเราชอบอะไรและ
มีพรสวรรค์ด้านใด  เพราะความรู้ที่เราได้จากการเรียน
นั้น สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับโอกาสท่ีหยิบยื่นให้เรา
ในวันหนึ่งที่เราค้นหาตัวเองเจอ ศาสตร์ทุกศาสตร์ล้วนมี
ความสัมพันธ์กัน เพราะในชีวิตจริงเราต้องคิดวิเคราะห์
เรื่องราวมากหมายหลายด้านเพื่อแก้ปัญหา 

 บางคนอาจเกดิมาแลว้รูเ้ลยวา่ผมเกดิมาเพือ่ทีจ่ะ
เป็นอะไร บุคคลเหล่านี้อาจมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าไม่ต้อง
เสียเวลาค้นหาสิ่งที่ชอบ และมีแรงขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่จะ
เป็นและสิ่งที่หวังสูง แต่เส้นทางชีวิตของมนุษย์ไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป กว่าท่ีพวกเขาเหล่านั้นจะก้าว
ไปสู่สิ่งที่ฝัน ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานา  มีล้ม มีท้อไม่
แตกต่างจากคนที่วิ่งล่าหาความฝัน คนท่ียังไม่เจอความ
ฝันก็ย่อมมีอุปสรรคไม่ต่างกันตรงที่วิ่งตามเท่าไรก็หาไม่
เจอ แต่เมื่อเจอแล้วเรากลับรู้สึกว่ามันง่ายแค่นิดเดียวเอง
ที่จะได้มี ได้เป็น  ได้มาง่ายๆ ราวกับถูกเสก และวันนี้ผม
เจอความฝันนั้นแล้ว

ผมอยากเป็นอะไร?...

ท่านตอบว่า

ทำ�ในสิ่งที่รัก...
รักในสิ่งที่ทำ�

Easy
Living ปริศนา



วันนี้คุณทำางานในสิ่งที ่ตัวเองรักหรือเปล่า??
ถ้าคุณไม่เจอทั้งความฝันและไม่เจอทั้งลิขิตชีวิต ที่ได้ทำาให้..ได้ทำาในสิ่งที ่รัก..
ให้คุณลองรักในสิ่งที ่มี..สิ ่งที ่มีโอกาสได้ทำาจากข้อคิดดีๆ ข้อนี้
ถ้าไม่ได้ทำางานที่เรารักจะมีความสุขได้อย่างไร?

ตอบไดอ้ยา่งนีถ้า้ไมไ่ดท้ำางานทีเ่รารกัวธิคีดิทีด่คีอืการมองเชงิบวกเวลาเจองานหนกักใ็หบ้อกตวัเองวา่
นี่คือการฝึกตัวเอง เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ก็บอกตัวเองว่ายิ่งปัญหาซับซ้อน เราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น
เวลาเจอเจา้นายทีล่ะเมยีดละไมเหลอืเกนิ กใ็หบ้อกตวัเองวา่นายทีร่อบคอบแบบนีจ้ะฝกึเราใหส้มบรูณ์
แบบ ฉะนั้น ถ้าเรามองเชิงบวกให้เป็น ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำางานที่เรารัก แต่เราก็จะมีความสุขเสมอ ใน
เมื่อไม่มีสิ่งท่ีเราชอบ เราก็ควรชอบสิ่งท่ีเรามี เพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรอย่างใจหวังและจะไม่มี
ใครพลาดหวังทุกอย่างไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำามีแง่ดี แง่งามอยู่เสมอ ขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามอง
เห็นเราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ว.วชิรเมธี

 ในโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท ประเภทหนึ่ง
เปรียบเหมือนไม้ยืนต้นตาย อีกประเภทหนึ่งเปรียบ
เหมือนต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ บุคคลประเภทที่หนึ่งนับ
เป็นคนที่ไม่พึงประสงค์ เพราะแม้จะยังชีพยืนทนอยู่ 
แต่ก็ไม่รู้จักสร้างสรรค์พัฒนาประโยชน์ให้แก่ตนหรือ
คนอื่นๆคนประเภทนี้จึงไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ตาย
แล้วแต่ทว่ายังคงยืนต้นอยู่อย่างนั้น ประเภทท่ีสอง
เปรียบเสมือนคนที่มีพลังในการสร้างสรรค์สูง ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนา
ตน สร้างสรรค์พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ จึงเป็นเช่น
เดียวกันกับต้นไม้ที่ยังมีชีวิต มีประโยชน์แก่ตน และ
มีประโยชน์แก่ผู้อื่น

ว.วชิรเมธี
 

เกิดเป็นคนทั้งที 
อย่าเป็นคนชนิดที่เหมือน “ต้นไม้ยืนต้นตาย”
แต่ควรเป็นคนที่ “มีชีวิตชีวา”
อยู่ที่ไหนก็ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นแก่ที่แห่งนั้นเสมอไปผมจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ แต่ไม่ได้ทำางานด้าน

กฎหมาย จึงเรียนปริญญาตรีอีกใบด้านการบริหาร และ
ต่อปริญญาโทในด้านเดียวกัน ผมทำาธุรกิจและมีกิจการ
เป็นของตนเอง แม้ว่าผมไม่ได้มุ่งมั่นท่ีจะทำามันเพราะ
เหตุการณ์ของพ่อและแม่เพื่อนผมยังคงฝังแน่นอยู่ภาย
ใต้จิตสำานึก  แต่กระนั้นแล้วทุกอย่างดำาเนินไปด้วยดี  ผม
ทำาไปด้วยความตั้งใจเหมือนทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างที่ผมทำา 
ถามผมว่ามีความสุขหรือไม่  ผมตอบไม่ได้เต็มปากว่านี่
คือความสุข  แต่แล้ววันหนึ่งผมประสบอุบัติเหตุทำาให้ขา
ของผมก้าวเดินไม่ได้ต้องใช้เวลารักษาตัวนานกว่าสามปี  
ปัจจุบันผมเดินได้เป็นปกติแล้ว และความฝันของผมคือ
ทำาให้ผู้ป่วยทุกคนที่มาทำากายภาพกับผม  กลับมาเดินได้

และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันผมทำางานเป็นผู้ช่วย
นักกายภาพบำาบัดอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง  แล้ววัน
หนึ่งมีคนหยิบบันทึกของผมมาเขียน ทำาให้ผมกลายเป็น
นกัเขยีนจำาเปน็ ทัง้ๆทีผ่มไมไ่ด้เรียนมาเพ่ือจะเปน็นกัเขยีน
เลย ผมวา่สิง่นีค้อืโอกาสและความสขุเหมอืนกนันะ “วนันี้
ผมมีความสุขกับการทำางาน งานที่ผมเรียกว่าได้อย่างเต็ม
ปากว่าเป็นงานที่ผมรักคือ ผมทำาให้คนป่วยหลายๆคนท่ี
ผมช่วยเยียวยารักษากลับไปมีชีวิตท่ีเห็นคุณค่าชีวิตของ
ตนเอง  และคนทีเ่หน็คณุคา่ชวีติของตนเองเหลา่นัน้สรา้ง
ประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้  เพราะพวกเขามองทุก
เรื่องเป็นโอกาสของชีวิต  ในวันที่พวกเราได้แขนและขา
ของตนเองกลับมาเหมือนเดิม”



ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่
ประกาศเกยีรตคิณุรางวลั “ผูช้ายแหง่ป ี2555” ในงานประชมุ
สปัดาหส์ตรสีากล 2555 โดยมทีา่นผูห้ญงิสมุาล ีจาตกิวนชิ นายก
ก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย เป็นผู้มอบ 
ณ ห้องประชมุบำารงุ – รววีรรณ สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี

รางวัลผู้ชายแห่งปี

งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์
รับศิษย์รามาธิบดี�รุ่นที่�45�สู่ชั้นคลินิก�

ประจำ�ปี�2555

โครงการปัจฉิมนักศึกษาระดับปริญญาตรี�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน
วิชาการและชุดอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน

พิธีพระราชทานเพลิงศพ�ผู้อุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษา�ประจำ�ปี�2554

งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอายุครบ�5�รอบ
แด่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี�รุ่นที่�5

และอาจารย์แพทย์รามาธิบดี�ประจำ�ปี�2555

งานกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปฐมนิเทศ
และพิธีมอบเสื้อกาวน์  รับศิษย์แพทย์
รามาธิบดี รุ่นที่ 45 สู่ชั้นคลินิก ประจำาปี 
2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวให้
นกัศกึษาแพทยป์รบัตวัในการเรยีนไดอ้ยา่งมี
ความสขุและเหมาะสม นอกจากนีย้งัเป็นการ
ปลูกฝังเรียนรู้ถึงมารยาทแห่งวิชาชีพ อีกทั้ง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์  นักศึกษา
แพทยช์ัน้ปทีี ่4 และนกัศกึษาแพทยร์ุน่พีไ่ดม้ี
โอกาสพบปะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
กัน ตลอดจนเกิดความรักความผูกพันต่อ
สถาบัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2554  ณ หอ
ประชุมอารี วัลยะเสวี 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส
อายุครบ 5 รอบ แด่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5 และอาจารย์
แพทย์รามาธิบดี ประจำาปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความ
ยินดี และฉลองความสำาเร็จแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์
แพทย์รามาธิบดีเกษียณอายุท่ีได้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพแพทย์
ตั้งแต่จบการศึกษาจนครบอายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ณ 
ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การสือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจดั โครงการปจัฉมินกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสสำารวจตัวเองให้พร้อมสำาหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญ
สถานการณข์องการแขง่ขนัและการคัดเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมตอ่การทำางาน เม่ือวนัที ่19 มีนาคม 2555 ณ หอ้งสโมสรรามาธบิด ี

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุน
วิชาการและชุดอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดย
มี นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำาชัย 
ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ 
และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรง
พยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลาง
แขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมงานบริหารโรง
พยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

คณะกรรมการนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปทีี ่2 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีและคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหดิล จดั “งานพธีิพระราชทานเพลงิศพ ผูอ้ทุศิรา่งกาย
เพื่อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2554” เพื่อเป็นการ
แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ 
ที่มีความเสียสละต่อการศึกษาด้านการแพทย์ เม่ือวันที่ 
23-24 มีนาคม 2555  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

Activities
กองบรรณาธิการ



พิธีเปิดศูนย์ทันตกรรม�(Dental�Care�Center)� “หนึ่งน้ำ�ใจ�ล้านคำ�ขอบคุณ”�ครั้งที่�5

“โครงการเปิดบ้านทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี”�

มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แถลงข่าว
“ผ่าตัดแก้ไขทรวงอกผิดรูป�
ผ่านกล้อง�videoscope”

แห่งแรกในประเทศไทย

สรงน้ำ�พระ�สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

พิธีรับน้องพยาบาลบัณฑิตใหม่
สู่ฝ่ายการพยาบาล

มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมศิษย์
เก่าแพทย์รามาฯ

คณุหญิงปทัมา ลีสวัสดิต์ระกลู และศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์ รว่มตดัรบิบิน้ในพธิเีปดิศนูยท์นัตกรรม (Dental Care Center)  เม่ือวนั
ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดย
มี  ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รศ.นพ.ธันธ์ สุภัทรพันธุ์ ทพ.ธิติ อิ่มเอิบสิน  ทพ.พิทักษ์  
ไชยเจริญ ทพ.มณฑล  สุวรรณนุรักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในการนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก อาทิ นายอินทร์
จันทร์ บุราพันธ์ จากสำานักราชเลขาธิการ นายสัญญา สุเรนทรานนท์ และคุณนิตยา ฉัตรสง่า ผู้จัดการสถานพยาบาลธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อาจารยพ์ชิญา ทองโพธิ ์ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยสือ่สารองคก์ร เปน็ตวัแทน
คณะกรรมการโครงการประกวดภาพถา่ยอาคารสมเด็จพระเทพรตัน ์
มอบรางวัลแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ 
“ชีวิต ความหวัง พลังใจ” ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล และ นพ.ธีรธร พูลเกษ 
ตัวแทนศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 21 มอบ
เงนิสนบัสนนุแกส่มาคมศษิยเ์กา่แพทยร์ามาธบิด ี
500,000 บาท โดยมี รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ 
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ ห้อง
ประชุมสำานักงานบริหารชั้น 8 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดงาน “สรงน้ำาพระ สักการะ
พระบรมสารีริกธาตุ”  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติ  รวมทั้ง
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมสักกา
ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย บริเวณโถง
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  รวมทัง้นมินตพ์ระสงฆ์
ร่วมรับบิณฑบาตบริเวณห้องพักผู้ป่วย จัดขบวนสรงน้ำาพระเคลื่อนที่
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

พิธีเปิด “โครงการเปิดบ้านทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือรามาธิบดี” เม่ือวัน
ท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภายในพบกับห้องสมุด หอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โครงการภาพยนตร์และสารคดีเพ่ือการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีการสาธิตการใช้เคร่ืองคืนหนังสืออัตโนมัติออนไลน์ ซ่ึงเป็น
ห้องสมุดแห่งแรกของประเทศและเป็นห้องสมุดแห่งท่ี 2 ของเอเชีย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารกรงุเทพ 
และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
จัดงานการกุศล “หนึ่งน้ำาใจ ล้านคำา
ขอบคุณ” ครั้งที่ 5 ซึ่งออกอากาศ

ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร หัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์ อ.นพ.สาธิต กรเณศ รองหัวหน้า
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ.นพ.ปิยะ สมานคติ
วัฒน์ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ผศ.นพ.วิชัย 
พันธุ์ศรีมังกร สาขากุมารศัลยศาสตร์ ร่วม
กันแถลงข่าว “การผ่าตัดแก้ไขทรวงอกผิด
รูป ผ่านกล้อง videoscope” แห่งแรก
ของประเทศไทย โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมทำา
ข่าวกันเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุม 714 
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมดา้นการแพทย์
และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ี เม่ือวนัที ่20 
เมษายน 2555

สดไปแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
3 หนองแขม ทั้งนี้ มีคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
พยาบาล ศิลปินดารา ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาคเงินกันอย่างคับคั่ง อนึ่ง ยอด
รวมบริจาคในรายการทั้งสิ้น 96,653,612 บาท รายได้ทั้งหมดจะนำาไปสมทบ
ทุนโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี รศ.นพ.ธันย์ 
สุภทัรพนัธุ ์รองคณบดฝีา่ยบรกิาร และ ผศ.ดร.
จรยิา วทิยะศุภร ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนพยาบาล
รามาธิบดี ให้การต้อนรับพยาบาลบัณฑิตใหม่ 
ใน “พิธีรับน้องสู่ฝ่ายการพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2555 ณ หอประชุมอารี 
วัลยะเสวี ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น
ระหว่างศิษย์-อาจารย์จากฝ่ายการพยาบาล



 ถอืเปน็อกีหนึง่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทกุป ีและจดัตดิตอ่กนัมา 5 ปแีลว้ กบักจิรรมทีเ่หลา่นกัศกึษาแพทยร์ามาธบิดี

ร่วมกันสรรค์สร้างขึ้นมา ใน “ละครเวทีการกุศล”

 สำาหรับในปีนี้ ทีมงานว่าที่คุณหมอมือใหม่กว่าร้อยชีวิต ได้ระดมสมองครั้งใหญ่กันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา 

ในการคิดพล็อตเรื่อง ซึ่งมีหลายพล็อตเรื่องราวมากมายท่ีน่าสนใจ แต่ก็ได้คัดสรรออกมาจนเป็นที่มาของละครเวที

เร่ือง “The Justice: ความยุติธรรมสีเทา” ซ่ึงจัดไปแล้วเม่ือวันท่ี 12-13 พ.ค. ท่ีผ่านมา ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 The Justice: ความยุติธรรมสีเทา กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความยุติธรรม เมื่อครั้งถูกลบล้างด้วยความ

ลวง ผู้ท่ีเชื่อม่ันในความยุติธรรมจึงจำาต้องเลือกความถูกต้องในรูปแบบของตัวเอง ตัวละครเอก เป็นเด็กที่ถูกเก็บมา

เลีย้งโดยผูพ้นัทีย่ดึถอืความยตุธิรรมเปน็หลกัในฐานะตำารวจ ทำาใหต้วัละครเอกศรทัธาในความยติุธรรมเป็นอยา่งมาก 

แต่วันหนึ่งพบว่า สิ่งที่ศรัทธามานาน..ถูกลบล้างด้วยคำาโกหกที่ทำาให้เป็นจุดเปลี่ยนของตัวละคร จนต้องต้องหาความ

ถูกต้องในแบบของตัวเอง คิดเอง และค้นหาเอง 

 ผลงานการแสดงละครเวทีการกุศลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุมานะ พยายาม และความตั้งใจจริงของ

เหล่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทำาให้ผลงานการแสดงที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์ ประทับใจผู้ชมมากเหลือคณานับ 

 นี่แสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของความสามารถที่ว่าคุณหมอแสดงออกมาให้เราเห็น และต้องบอกว่าผู้ที่มา

ชมละครเวทีในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้บุญติดไม้ติดมือกลับไปด้วย เพราะรายได้จากขายบัตร

ทั้งหมด จะนำาไปมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สำาหรับอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

THE JUSTICE
ละครเวที

ฝีมือว่าที่คุณหมอ

Education
Talk เหยี่ยวข่าวหน้าเหลี่ยม



ศ.เกียรติคุณ�พญ.วันดี�วราวิทย์
ผู้บุกเบิกให้สารน้ำ�ทางปาก
รักษา�โรคอุจจาระร่วง

 ในโลกของวิจัย กว่าที่จะทำางานวิจัยให้สำาเร็จสักชิ้นหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลา ใช้ความ
อดทน ความมุ่งมั่น และความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักวิจัยที่เป็นแพทย์ด้วยแล้ว ย่อม
มีความแตกต่างและลำาบากในการทำางานวิจัยหนึ่งชิ้นเป็นอย่างมาก เพรานอกจากต้องรักษา
คนไข้ในฐานะหมอแล้ว ยังต้องทำางานวิจัยในฐานะนักวิจัย ควบคู่ไปด้วย 

 คอลมัน ์Research Inspiration ฉบับน้ี เราได้รบัเกยีรติจากบุคคลท่านหน่ึง ซึง่เป็นทัง้
แพทย์และนักวิจัย อีกทั้งยังเป็นครู นักบริหาร และยังเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในชีวิตท่าน
หนึ่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์”

 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ แพทยห์ญงิวนัดี วราวทิย ์เปน็ผู้เชีย่วชาญโรคทางเดินอาหารในเด็กและด้านสารน้ำาและ
อิเล็คโทรลัยต์ ที่ได้พัฒนาสูตรสารน้ำาทางปากรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก มีผลงานการวิจัยมากมายที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นประธานชมรมโรค
ทางเดนิอาหารและตบัในเดก็แหง่ประเทศไทย เปน็ประธานกำาหนดแนวการรักษาผู้ปว่ยโรคอจุจาระร่วงในเด็ก ไดท้ำางาน
บกุเบกิการดแูลรกัษาโรคอจุจาระรว่งเฉยีบพลนั ทำาการรณรงคใ์หม้กีารใชส้ารน้ำาทางปาก และทำาการวจิยัเพือ่พฒันาแบบ
ครบวงจร ทำาการสอน กำาหนดแนวทางการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก และอุทิศเวลาเพื่อควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 อาจารยว์นัด ีจบการศกึษาจากคณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และเริม่ทำางานในฐานะอาจารยท่ี์คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ประจำาอยู่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เคยดำารงตำาแหน่งต่างๆ ภาย
ในคณะฯ อาท ิหวัหนา้หนว่ยฟลอูดิ ศนูยว์จิยัอเิลค็โทรลัยต์ในเด็ก หวัหนา้หนว่ยทางเดินอาหาร ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์
รองหวัหนา้ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์,หวัหนา้หนว่ยผูป้ว่ยนอก ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์รองคณบดฝีา่ยวชิาการ และรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



� ผลงานวจิยัทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของอาจารยก์ค็อื�การพฒันาสตูร
สารน้ำ�ทางปากรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน�ซึ่งเป็นผลงานที่
ทำ�ให้ลดการเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ำ�เมื่อเป็นโรคอุจจาระร่วง�ผล
งานนี้โดดเด่นมากจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

อาจารย์วันดีมีแนวคิดในการทำ�งานวิจัยชิ้นนี้และการทำ�งานวิจัยชิ้นอื่นๆ�อย่างไร?

จากผลสำ�เร็จในรามาธิบดี�ดูเหมือนจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการรักษาเลย?

สูตรที่เหมาะสมกับคนไทยเป็นอย่างไร?

 “ส่วนตัวแล้วมีแนวคิดในการทำาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากตอนที่เริ่มทำางานที่รามาธิบดี ก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ
เดก็ทีเ่ปน็โรคอจุจาระรว่งโดยเฉพาะ ประกอบกบัไปเรียนต่อทีต่่างประเทศ กไ็ด้ฝึกฝนเกีย่วกบัการรักษาผู้ปว่ยด้วยการให้
สารอาหารทางสายน้ำาเกลือ พอกลับมาเมืองไทยก็เห็นว่า การรักษาโรคอุจจาระร่วงหรือการแก้ไขภาวะการขาดน้ำาด้วย
การให้น้ำาเกลือ ยังไม่ดีพอ ยังคงมีอัตราการเสียชีวิตสูงอยู่ เนื่องจาก 40 ปีที่ก่อน ผู้ป่วยที่เข้ามารักษากับเราตอนนั้น เดิน
ทางมารกัษาลำาบาก ระยะทางคอ่นขา้งไกล บางรายมาจากต่างจังหวดั มาด้วยเกวยีนกม็ ีมาถงึกม็ภีาวะขาดน้ำามาก ทำาให้
รักษาไม่ทัน ก็เสียชีวิต หรือไม่ก็แก้ไขภาวะขาดน้ำาได้แล้ว แต่ก็ยังพบภาวะไตวาย เราจึงมาคิดกันว่า ทำาไมไม่ให้คนไข้ได้
ป้องกันภาวะสูญเสียน้ำาก่อนมาพบแพทย์เพื่อลดภาวะการเสียชีวิตลง” 

 “ต้องบอกว่าในช่วงนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญ เพราะประชาชนเชื่อมั่นแล้วว่า การให้น้ำาเกลือเป็นการรักษา
โรคอุจจาระรว่งท่ีดท่ีีสุด โดยไม่ตอ้งใหน้้ำาเกลือเขา้ทางหลอดเลือด ก็เลยคิดวา่เราไดช่้วยใหข้อ้มลูทีด่สีำาหรบัประชาชนแลว้ 
แต่กว่าจะได้ผลเช่นนี้ เราเองก็จะต้องมีข้อมูลมีวิธีในการแสดงผลให้พวกเขาได้เห็น”

 “เริ่มแรกเลย ต้องคิดก่อนว่าใช้อัตราส่วนน้ำาและน้ำาเกลือเท่าไร ใช้ภาชนะอะไร เพราะสมัยนั้น แก้วที่มีใช้กันอยู่
ไม่ค่อยมี จะมีก็กระบวย ไม่มีแก้วเหมือนเดี๋ยวนี้ ก็เลยมาคิดว่า แล้วจะใช้ภาชนะอะไรให้สามารถตวงอัตราส่วนได้ง่าย ก็
เลยคิดถึงขวดแม่โขง เพราะมีแอลกอฮอล์ จะทำาให้ขวดมีความสะอาดดี อีกอย่างเมื่อพูดถึงขวดแม่โขงคนก็จะรู้จัก” 

 “ปริมาณขวดจะอยู่ที่ 750 ซี.ซี. เราก็นำาน้ำาตาล 2 ช้อนกินข้าว กับเกลือครึ่งช้อนชา มาใส่ผสมกันลงไป ถ้าเรา
บอกว่าช้อนชา คนอาจไม่เข้าใจ เลยบอกเป็นช้อนกินข้าวจะง่ายกว่า ที่รามาธิบดีเราทำาแบบนี้ในยุคนั้น พอทำาบ่อยๆ เข้า 
เราก็ไปบอกห้องยาว่า ช่วยทำาน้ำาผสมเกลือ ใส่ในซองซิปล็อกกลับไปให้คนไข้กินผสมกับน้ำาหนึ่งขวดแม่โขงเองที่บ้าน นั่น
ทำาให้เวลาคนไข้ป่วยมา เขาก็จะได้กินสูตรนี้มาก่อนที่จะถึงมือเรา”

 “ก็ปรากฏว่าได้ผลดี ทำาให้ผู้ป่วยที่มารามาธิบดีเองก็ลดลงมาก ในกลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาลที่ต้องให้น้ำาเกลือ 
การครองเตียงก็ลดลง สมัยก่อนที่หอผู้ป่วยเด็ก 1 จะมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงถึง 40% เรียกได้ว่า จำานวนเตียง 20 มี
โรคอุจจาระร่วงถึง 8 เตียง เมื่อมีการให้ซองผงน้ำาเกลือกลับไปก็ได้ผลดี ในระหว่างนั้นเราก็ทำาการเก็บข้อมูลเพื่อทำาวิจัย
ไปด้วย จนเราเก็บข้อมูลได้มากพอ ก็ต่อยอดขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยไปทำาที่โคราชกันต่อ”

 อาจารย์เคยได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำาปี 2527-2528 สาขาการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวิจัยเรื่องอุจจาระร่วงเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน”,รางวัล Life Time Achievement Award 
in Diarrhea จากการประชุม Asian Society Conference on Diarrhoeal Diseases 2006 ,ประกาศนียบัตรชมเชย
ประจำาป ี2523 เรือ่ง “การใหน้้ำาเกลอืทางปากรกัษาโรคอจุจาระรว่ง โดยใหน้้ำาเกลอืทีเ่ตรยีมจากเกลอืแกงและน้ำาตาล
ทราย” จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งรางวัลมหิดล - บีบราวน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 “เมื่อเป็นโรคอุจจาระร่วง ควรกินน้ำาตาลกลูโคสมาก่อนที่จะให้น้ำาเกลือเข้าหลอดเลือด เพราะภาวะสูญเสียน้ำา
อาจทำาให้รักษาไม่ทันกาล การรักษาที่ดีจะต้องเริ่มตั้งแต่รู้ตัวว่ามีอาการแล้ว ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้น้ำาตาลกลูโคสละลายน้ำา 
ซึ่งการกินน้ำาตาลกลูโคสละลายน้ำานี้ก็มีข้อเสียคือ โดยปกตินิสัยคนไทย บอกให้ผสมน้ำาตาลกลูโคสแค่ช้อนเดียว ก็กลัวไม่
หาย เลยใส่ไปซะสองช้อนสามช้อนต่อน้ำา 4 ออนซ์ และคนไทยก็ติดในรสชาด ต้องผสมหลายช้อนเข้า ถึงจะกินได้ พอใส่
เยอะๆ ก็ทำาให้มีภาวะขาดน้ำาที่แปลกไปคือ เวลากินน้ำาผสมกลูโคสเข้าไป มันก็จะไปดึงน้ำาออกจากร่างกายด้วย ทำาให้มี
ภาวะขาดน้ำาเพิ่มขึ้นเข้าไปอีก ซึ่งในโรงพยาบาลสมัยนั้น ยังไม่มีให้นำากลับไปกินที่บ้าน” 

 “หลักการโดยทั่วไป คนเป็นโรคอุจจาระร่วงจะให้น้ำาตาลกลูโคสเข้าทางหลอดเลือด ตอนที่ไปศึกษาต่อที่ต่าง
ประเทศ ก็ได้ศึกษาสูตรการให้น้ำาเกลือแก่ผู้ป่วย ซึ่งเรานำามาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทย โดยแรกเริ่มทำาเป็นสูตรกลางๆ ซึ่ง
ได้ผลราว 70% ภายหลังมาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยมากขึ้น”



 “การทำาวิจัยของเราจะต่อยอดออกไปอีก โดยเราทำาการขอทุนจากบอสตัน (เอ.ดี.ดี.อาร์.) เมื่อ
ได้ทุนมา  ก็ทำาการตั้งโจทย์ แบ่งหมู่บ้านที่จะทำาการวิจัยออกเป็น 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านแรกจะให้กินน้ำาข้าว
ใส่เกลือ หมู่บ้านที่สองกินเกลือน้ำาตาล หมู่บ้านที่สามกินน้ำาชาใส่เกลือใส่น้ำาตาล หมู่บ้านที่สี่กินสูตรของ
องค์การอนามัยโลก (ผง โอ.อาร์.เอส.) โดยมีระยะเวลาในการทำาวิจัย 1 ปี เพื่อดูว่าวิธีการต่างๆ เหล่านี้
มีความคงทนมากน้อยเพียงใด และเพื่อสำารวจว่าผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองและยอมรับในวิธีการได้หรือ
ไม่ ที่เราสนใจศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่า ในแต่ละหมู่บ้านมีความเชื่อแตกต่างกัน ซึ่งวิธีการก็อาจจะมีความ
แตกต่างกันออกไป เช่น หมู่บ้านนี้เชื่อว่าเวลาเป็นโรคอุจจาระร่วงจะกินน้ำาต้มใบฝรั่ง ถึงเราเอา โอ.อาร์.เอส 
(น้ำาเกลือในรูปแบบซอง) ไปให้ ก็จะไม่กิน ซึ่งเราจะต้องนำาวิธีการของเราไปสอดแทรกเข้ากับความเชื่อของ
พวกเขาด้วย จึงลองเอาผง โอ.อาร์.เอส. ไปใส่กับน้ำาต้มใบฝรั่ง หรือเอาเกลือไปใส่กับน้ำาชา หรือนำาไปใส่กับ
น้ำาข้าว แม้ผลปรากฏว่าได้ผลดีเท่ากันทั้งหมด แต่วิธีการกินผง โอ.อาร์.เอส. เพียงอย่างเดียว จะให้ผลที่ไม่
ยัง่ยนืเทา่กับวธิกีารอืน่ เพราะเมือ่ผงหมดแลว้กต็อ้งไปขอซือ้เพิม่ สว่นวธิอีืน่สามารถผลติและทำาไดเ้อง เปน็
วิธีการที่พึ่งพาตนเองได้”

ทราบว่า�ได้นำ�วิธีการไปใช้กับสถานการณ์น้ำ�ท่วมปี�2554�ด้วย?

อาจารย์มีแบรนด์ผงน้ำ�เกลือเป็นของตัวเองด้วย?

 “ในช่วงน้ำาท่วมที่ผ่านมา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ ก็เสนอให้มีผง โอ.อาร์.เอส. จำานวน 2 ซองจัดให้อยู่ในถุง
ยงัชพีดว้ย หลายคนก็แยง้วา่ทำาไมไม่ใหส้ตูรแบบทำาเอง เราจงึไดใ้สส่ตูรทำาเองลงไปใหด้ว้ย แตด่ว้ยสถานการณน้์ำาทว่ม น้ำา
กนิกห็ายากแลว้ ยงัตอ้งหาเกลอืกบัน้ำาตาลอกี คงจะลำาบากเกนิไป อกีทัง้ ถา้ทำากนิเองอาจจะไมไ่ดม้าตรฐานและไมส่ะอาด 
คนส่วนใหญ่เลยมั่นใจกับวิธีกินจากซองมากกว่า”

 “เคยทำาการสำารวจตามร้านยา ก็จะให้ โอ.อาร์.เอส. มากิน ไปหาหมอที่คลินิกก็เช่นกัน ยอมรับว่าได้ขยายไปใน
วงกว้างมากขึ้นแล้ว แต่ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็คือ วิธีการปฏิบัติของร้านขายยา ที่ให้ยาในการรักษาโรคอุจจาระร่วงที่ให้
ยาฆ่าเชื้อมากกว่าการให้ โอ.อาร์.เอส. เราก็เลยไปขอทุนวิจัยเพิ่ม เพื่อดูว่าพฤติกรรมการให้ยาของร้านยาต่อโรคอุจจาระ
ร่วงส่วนมากเป็นอย่างไร? เพราะการทำาวิจัยอาจไม่จำาเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อ และบางรายอาจหายช้า เราจึงทำาการอบรม
ร้านยาถึงวิธีการให้ยารักษา และก็ลองสุ่มตามร้านยา ก็พบว่า มีการให้ โอ.อาร์.เอส. เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีการให้ยาฆ่า
เช้ือเพิม่ขึน้ดว้ย จงึคิดวา่สาเหตสุำาคัญนา่จะมาจากใบสัง่ยาของหมอ จงึทำาวจิยัตอ่ไปกับหมอ กป็รากฏวา่หมอกใ็ช ้โอ.อาร.์
เอส. กันเยอะ แต่แปลกใจว่าเหตุใดจึงใช้ยาฆ่าเชื้อกันเยอะเช่นกัน จึงทำาวิจัยต่อไปว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร จนได้คำาตอบว่า 
กันเหนยีว กลวัไม่หาย จากตรงนีท้ำาใหเ้รารูปั้ญหาทีจ่ะตอ้งทำาวจิยัแก้ไขตอ่ไป นีคื่อกระบวนการทำาวจิยั ตอ้งรูว้า่ปญัหาอยู่
ทีไ่หน เพราะเราทำาวจิยัเพือ่การแก้ปัญหา การหาปัญหาสงัเกตจากประสบการณก์ารทำางานของเรา และจนกระทัง่ตอนนี ้
เราก็ยังติดตามผลจากการทำาวิจัยอยู่ตลอด ทำาให้รู้ว่า ข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคอุจจาระร่วงในขณะนี้มีเพียง 
55 รายต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก”

 “พัฒนาการของการกินน้ำาเกลือที่รามาธิบดี พัฒนาจากการกินแบบผสมใส่ขวดแม่โขง มาเป็นแบบซองชงกับน้ำา
ดื่ม ในช่วงที่เราทำาขาย ก็มียอดการสั่งไปใช้มากมาย แพทย์ก็นำาไปใช้ตามคลินิก ก็มีกำาไรค่อนข้างมาก แต่เนื่องด้วยต้องใช้
จำานวนคนในการผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ก็เลยไปจ้างเขาผลิตเป็นซอง ทำาเกลือและน้ำาตาลให้ละเอียดขึ้น ใช้ชื่อ
ว่า..วันดีรามา โอ.อาร์.เอส.”

 “เมื่อมีแบรนด์ออกมา เราก็สังเกตพบว่า มีภาคเอกชนทำาผง โอ.อาร์.เอส. ออกมาขายกันมาก นั่นทำาให้เห็นว่า
วิธีการนี้ได้รับความน่าเชื่อถือมากแล้ว และที่ทำาออกมาขายก็มีการปรับให้มีสีสัน รสชาดที่ตรงตามความต้องการของคน
ไทย”

� ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสำ�เร็จของการทำ�วิจัย� ที่มองจาก
จุดเล็กๆ� จนกลายมาเป็นผลสำ�เร็จในระดับใหญ่เลยทีเดียว..แต่
อาจารย์วันดี�ยังมองว่าเรายังต้องเดินหน้าต่อไป�เพราะงานวิจัย
ต้องมีการต่อยอดจึงจะประสบความสำ�เร็จ

� จากแนวคิดแรกเริ่มของอาจารย์วันดี� ได้กลายมาเป็น
ค่านิยมที่สำ�คัญ� เมื่อคนจำ�นวนมากเป็นโรคอุจจาระร่วง� ก็จะ
กิน�โอ.อาร์.เอส.�กันมาก่อน�ถือเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยที่
อาจารย์ได้ทำ�มาตลอดได้เป็นอย่างด�ี

 “หลังจากนั้น เราก็ไปที่อุบลราชธานี เพื่อทำาการศึกษาอย่างระมัดระวัง เราแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
คือให้น้ำาเกลือเข้าหลอดเลือด กลุ่มที่สองคือ ให้น้ำาเกลือเข้าทางสายหยด กลุ่มที่สามคือให้น้ำาเกลือที่เราผสมเตรียมมา
แล้ว ซึ่งเราจะทำาการประเมินโดยการชั่งน้ำาหนักและเจาะเลือด เพื่อดูว่าวิธีการใดที่สามารถแก้ไขภาวะการขาดน้ำาได้บ้าง 
ผลปรากฏว่า ได้ผลเท่าเทียมกัน จากนั้นเราก็ทำาการเผยแพร่ความรู้ในสิ่งที่เราได้ทำามา โดยลงตีพิมพ์ในจดหมายเหตุการ
แพทย์ เนื้อหาที่ตีพิมพ์บ่งชี้ชัดเจนเรื่องผลสำาเร็จจากการให้น้ำาเกลือทางปาก โดยไม่ต้องให้น้ำาเกลือเข้าทางหลอดเลือด” 

 “แล้วเราก็กลับมาที่โคราชอีกครั้ง เนื่องด้วยในช่วงนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูง รอบๆ โคราชเองก็เสียชีวิตเยอะ 
เม่ือมีจำานวนมากแบบนี้ เราก็คิดว่าควรหากำาลังเสริมมาช่วย เลยไปช่วยฝึกพยาบาลเข้ามา เพราะหมอเองก็ไม่เพียงพอ 
จากผลการฝึกก็ทำาให้มีจำานวนผู้ป่วยลดลงมาก และทำาให้วิธีการแพร่หลายมากขึ้น ขั้นตอนต่อไป เราก็มาคิดกันว่าจะทำา
อย่างไรให้วิธีการนี้กระจายไปทั่วประเทศ หลังจากเราตีพิมพ์ในจดหมายเหตุทางการแพทย์แล้ว วารสารทางการแพทย์ 
จัดการประชุมเรื่องโรคอุจจาระร่วงที่รามาธิบดีทุกปี จนกระทั่งมีการจัดประชุมโรคอุจจาระร่วงระดับชาติขึ้น”



ทุกวันนี้งานของหมอก็ค่อนข้างมากอยู่แล้ว�
จะมีวิธีการหรือคำ�แนะนำ�ในการแบ่งเวลาทำ�งานวิจัยอย่างไรดี?

 “ถ้ามองในฐานะผู้หญิงนี่มีบทบาทในตัวเองมากถึง 7 บทบาทคือ หมอ นักวิจัย เป็นลูก เป็นแม่ เป็นภรรยา เป็น
คร ูและเปน็ผูบ้รหิาร ซึง่ตอ้งแบง่หนา้ทีใ่นการเปน็บทบาทต่างๆ ใหดี้ สำาหรับบทบาทนกัวจัิยเอง ส่ิงสำาคญัคอืจะต้องเขยีน 
ต้องพูด ต้องตั้งคำาถามวิจัย ดูว่าทำาซ้ำากับคนอื่นหรือไม่ มองไปในระดับชาติ เมื่อเราขอทุนได้แล้ว ก็ต้องเผยแพร่ออกไป
ด้วย เราอาจทำาวิจัยในวงกว้างก่อน แล้วค่อยลงลึกเข้าไป” 

แล้วบทบาทของการเป็นครูแพทย์�ต่างจากบทบาทของการเป็นแพทย์อย่างไร?

..นี่คือบุคคลตัวอย่างคนสำ�คัญ�ที่นักวิจัยรุ่นใหม่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง..

 “ในอีกบทบาทของการเป็นครูแพทย์ เราจะต้องยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราอยากจะบอกอะไรกับเขา เรา
ต้องมีศิลปะในการจินตนาการ ซึ่งต้องใช้ความรอบรู้ในเชิงอธิบายออกมา อย่างเวลาเราสอนต้องให้เขาเห็นป่าใหญ่ก่อน 
แล้วจึงค่อยเห็นต้นไม้ อีกวิธีที่มักใช้กันคือ Brain Mapping (แผนที่สมอง) เช่น วิตามินเอ คืออะไรทำา ทำาอะไรได้บ้าง มี
ผลต่ออะไร ทำาเป็นตารางออกมา ซึ่งก็ง่ายขึ้นทั้งการจำาและการสอน”

 “ส่วนบทบาทของการเป็นหมอ ต้องมีการรับฟังคนไข้ รับฟังอาการเวลาที่เขามาพบเรา รับฟังสาเหตุที่ทำาให้เขา
กลัวอาการของโรค และเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจคนไข้ บ่อยครั้งที่คนไข้เองก็อาจเข้าใจไม่หมดในคำาอธิบายของหมอ 
ฉะนัน้ ตอ้งพดู ตอ้งส่ือใหชั้ดเจนเก่ียวโรค เก่ียวกับอาหารการกิน ยาท่ีใหร้กัษา นีจ่ะเป็นคุณสมบตัทิีด่ขีองการเปน็หมอ เรา
ควรถามว่าหมอจะช่วยอะไรได้บ้าง มากกว่าคุณเป็นอะไรมา บางครั้งเขาอยากได้ความมั่นใจว่าตัวเขาเป็นโรคอะไร เราจะ
ต้องหาคำาตอบและสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ แต่ในขณะเดียวกัน บางครั้งคนไข้เองเป็นโรคร้าย คนเป็นหมอก็ไม่อยาก
จะบอก เหมือนเป็นการบอกข่าวร้าย ซึ่งหมอจะต้องค่อยๆ บอกกับเขา”

� จุดเริ่มต้นจากการทำ�วิจัยเพียงจุดเล็กๆ�แล้วขยายผลต่อ
วงกว้าง�ขยายต่อถึงระดับชาติ�หรือนี่อาจเป็นผลสำ�เร็จที่สำ�คัญ
ในฐานะนักวิจัยของอาจารย์วันดี� อีกทั้งการต่อยอดงานวิจัยที่
ไม่หยุดยั้ง� ก็ยังทำ�ให้งานวิจัยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น� มีผลสำ�เร็จ
ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 “ส่วนตัวเองก็เข้ามาทำางานวิจัยในช่วงที่มีผู้คอยสนับสนุน ผู้บริหารก็เข้าใจ แต่เราเองต้องรักที่จะทำางานของเรา
ด้วย งานวิจัยที่เราอยากจะทำา จะทำาให้มีความสุขกับการทำางาน ทำาแบบใจเป็นกลาง ไม่โลภ โดยหน้าที่หลักของอาจารย์
จะตอ้งทำาวจิยัดว้ยไปในตวั เราก็แค่ปรบัการทำาวจิยัใหง้า่ย โดยการดงึดา้นการบรกิารทีต่อ้งทำาอยูแ่ลว้มาทำาวจิยัควบคูก่นั
ไปด้วย ต้องทำาให้ง่ายก่อน ทำาจากงานประจำาที่ทำาอยู่มาทำาข้อมูลให้เป็นระบบหรือที่เรียกว่าวิจัยนั่นเอง ปัญหาที่เหล่านัก
วิจัยมักพบก็คือ เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ไม่สามารถแปลค่า แปลความหมายได้ถูกต้อง เหมือนกับว่าทำาวิจัยมา
แล้วหาคำาตอบไม่ได้”

อาจารย์มีคำ�แนะนำ�สำ�หรับการทำ�งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างไรบ้าง?

 “สำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ในยุคนี้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของแพทย์กันอยู่ ทำาให้
สามารถทำางานวิจัยต่อยอดง่ายขึ้น สามารถปรึกษาผ่านชมรมได้ ทำาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนที่เริ่มจากคนเพียงคนเดียวก่อน”



กังวลอะไรไหม??

 คณุเคยมคีวามประทบัใจทีไ่มม่วีนัลมืใชไ่หม ภาพเหตกุารณท์ีท่ำาใหเ้รา
มรีอยยิม้เล็กๆ อยูเ่สมอ เม่ือเราได้คดิถงึมัน ไม่วา่เวลาผา่นไปนานเทา่ไหร ่……..
ใชค่รบั ผมเองกม็เีชน่กนั ตอ้งขอบคณุวอรด์ออรโ์ธปดิกิสแ์ละคณุยายทา่นนัน้
ที่มอบบทเรียนดีๆ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ตัวเล็กๆ………อย่างผม

 เย็นวันนั้นเป็นวันที่ผมรับคนไข้ใหม่ คนไข้ของผมคนนี้เป็นหญิงชราคนหนึ่งซึ่งมาโรงพยาบาลเพื่อหวังจะผ่าตัดเปลี่ยน
หัวเข่าที่รบกวนชีวิตแกมานานหลายปี ในตอนแรกผมคิดว่า วันนี้คงจะยังไม่ไปคุยกับคุณยาย เพราะช่วงเย็นหลังจากนี้ ผมมีนัดคุย
งานกบัเพือ่น ผมกลวัวา่ถา้คยุกบัคณุยายแลว้จะคยุนานจนไปไมท่นัเวลา คยุกบัคณุยายพรุง่นีห้ลงัจากยายผา่ตดัแลว้กค็งไมส่ายเกินไป

 แตข่ณะทีก่ำาลงัจะกลบันัน้ ผมไดเ้หลอืบไปมองผูป้ว่ยของผม ภาพทีเ่หน็กลับทำาใหข้าทีต้ั่งใจจะเดินออกจากวอร์ดไปแลว้ของ
ผมก้าวไม่ออก ภาพหญิงชราที่นอนอยู่บนเตียงตามลำาพัง ท่ามกลางผู้คนมากมายที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเตียงรอบๆ ช่างเป็นบรรยากาศที่
แตกตา่งกนัราวกบัมฉีากมากัน้ไว ้สหีนา้ของคณุยายทีค่ิว้ขมวดนอ้ยๆ ดูเต็มไปด้วยความกงัวลใจ อะไรกนันะท่ีรบกวนจิตใจของแก….

 ความคิดของผมในเวลานี้ ไม่ใช่แค่รีบไปเพื่อทันคุยงานกับเพื่อน ความรู้สึกที่อยากจะร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความไม่
สบายใจของแกเริ่มเกิดขึ้นในใจผม ผมอยากจะให้เวลาที่ผมเหลืออยู่เล็กน้อยเพื่อพูดคุยกับคุณยาย……คนไข้คนสำาคัญของผม

 ในทีแรก ผมอาจแค่อยากไปพูดคุยทักทายเพื่อให้คุณยายพอรู้จักหน้าตากันไว้ก่อน ผมพยายามคิดหาคำาพูดที่สั้นกระชับที่
จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของคุณยายในขณะที่กำาลังเดินเข้าไปหาคุณยาย และจู่ๆ ก็มีประโยคๆ หนึ่งได้แล่นผ่านเข้ามาในสมอง
ของผม ประโยคคำาถามซึง่ตวัผมเองจำาไมไ่ดว้า่เคยไดย้นิจากผู้ใดหรือไม ่“กังวลอะไรไหม” ประโยคใหม…่….ทีไ่ด้กลายเป็นประโยค
ที่พูดติดปากผมในเวลาต่อๆ มา

 คุณยายกังวลใจอะไรหรือเปล่าครับ

 ทันทีที่น้ำาเสียงทุ้มๆ ของผมได้แล่นเข้ากระทบหูของคุณยาย สีหน้าของคุณยายค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละน้อย ในแวบแรกแก
คงมีความงงสงสัยปนอยู่ด้วยไม่น้อย ริ้วรอยบนใบหน้าที่เหี่ยวย่น ปมคิ้วที่ขมวดเข้าหากันอยู่ ได้ค่อยๆ คลายออกทีละน้อย

 ผมไดส้มัผสักบัรอยยิม้บางๆ ทีร่มิฝปีากและรอยยน่ทีห่างตาทัง้สองขา้ง รอยยิม้ซ่ึงทำาใหผ้มได้รับรู้ถงึความรู้สึกทีเ่ปลีย่นไป
ของคุณยายได้เป็นอย่างดี

 หลังผ่าตัดจะต้องอยู่นอนโรงพยาบาลนานแค่ไหนคะคุณหมอ       เสียงเปล่งของยายเป็นเพียงเสียงเบาแผ่วๆ ซึ่งมีแต่
ลมเสียเป็นส่วนใหญ่

 คงประมาณ 3-4 วัน แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวผมจะถามพี่แพทย์ประจำาบ้านให้นะครับ ว่าแต่…ยังไม่มีคนบอก
เรื่องนี้แก่คุณยายหรือครับ

 อ้อ มีคนมาบอกยายแล้วเหมือนกันว่าประมาณนี้ แต่เค้าบอกว่าต้องดูหลังผ่าอีกว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ แต่ยาย
เองอยากจะรู้วันที่จะได้กลับจริงๆ เพราะต้องดูว่าจะตรงกับวันที่ลูกๆ ของยายว่างมารับกลับบ้านหรือไม่    คำาพูดของคุณ
ยาย ณ ขณะนั้นได้ไปสะกิดเบื้องลึกในหัวใจผม

 อะไรกันนี่ ขนาดยายเองเป็นคนป่วย เวลาที่จะกลับบ้านยังต้องคอยมาเป็นห่วงลูกๆ อีกหรือนี่ แล้วลูกๆ ได้คิดถึงคุณ
ยายบ้างไหมหนอ งาน เงินและเกียรติ มันมีค่าเกินกว่าพ่อแม่งั้นหรือ???   เสียงตะโกนก้องในใจผมดังขึ้น

 ครับเดี๋ยวผมจะลองนำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่ๆ ดูนะครับ อืมแล้วคุณยายมีเรื่องกังวลใจไม่สบายอีกมั้ยครับ 

 หลังผ่าตัดจะกลับมาเดินเป็นปกติได้ไหม      คุณยายถามด้วยความกังวล ด้วยไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะเป็นอย่างไรหลังผ่าตัด

 สว่นใหญจ่ะกลบัมาเดนิไดต้ามปกตนิะครบั แตท่ีส่ำาคญัข้ึนอยู่ทีใ่จของคณุยายนะครบั ตอ้งสูก้บัภาวะเสือ่มของร่างกาย 
อาจจะลำาบากในการที่ต้องฝึกเดินตามที่แพทย์แนะนำาในช่วงแรก แต่ต่อๆ ไปจะชินไปเอง

 ผมไดต้กใจกับภาพทีเ่ขา้มากระทบสายตาผมอกีครัง้ ภาพคุณยายยกมือขึน้ไหว ้กลา่วขอบคณุแกผ่ม ทัง้ๆ ทีผ่มคดิวา่ตวัเอง
ยังไม่ทันได้ช่วยอะไรแกเลยด้วยซ้ำา เมื่อถึงเวลาสมควร ผมจึงกล่าวลาคุณยาย พร้อมกับยกมือไหว้คุณยายเช่นกัน

 พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาดูคุณยายใหม่นะครับ    ผมไดล้าคณุยายแลว้เดนิกลบัเพือ่ไปหาเพือ่นตามนดั การหยดุคยุกับคณุยาย
ไมไ่ดท้ำาใหผ้มไปชา้กวา่ทีน่ดัไวเ้ลย… การสละเวลาเพยีงชัว่ครู ่ทำาใหท้ัง้ผมและคณุยายมรีอยยิม้ รอยยิม้ทีไ่ดฝ้งัลกึลงในหัวใจนกัศกึษา
แพทยอ์ยา่งผม รอยยิม้ทีเ่ป็นเหมือนธารน้ำาทีจ่ะหลอ่เลีย้งใจของผมไปอกีนาน การทีผ่มไดมี้โอกาสคยุกบัคณุยายในครัง้นีถ้อืเปน็บท
เรียนสำาคัญสำาหรับผมในการดูแลผู้ป่วย “สำาหรับนักศึกษาแพทย์ตัวน้อยๆ อย่างผมนี้ ก็มีความสำาคัญต่อผู้ป่วยเหมือนกัน”

 หากใครคิดว่า การเป็นแค่นักศึกษาแพทย์อย่างเราคงทำาอะไรไม่ได้หรอก ผมคงจะแย้งเป็นเสียงแข็งว่า

 “ถึงแม้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางกายเราอาจจะยังมีไม่เพียงพอ แต่เรื่องจิตใจของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคอะไร เรา
สามารถดูแลได้ไม่แพ้ใครแน่นอน ขอแค่มีความใส่ใจและตั้งใจดี ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องของใจนี่สำาคัญไม่แพ้เรื่องทางกายเลย”

 ความกังวลใจหรือปัญหาเรื่องทางใจทั้งหลาย มักเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ทำาให้เกิดโรคทางต่างๆมากมาย แม้เราจะยังไม่มี
ทักษะการคุยกับผู้ป่วย ขอเพียงแค่เราเปิดใจรับฟังปัญหาผู้ป่วย … คำาถามง่ายๆ “กังวลใจอะไรไหม” คำาถามประจำาตัวของผมที่
เป็นเหมือนอาวุธคู่กาย ที่ต้องพกติดตัวเวลาจะไปคุยกับผู้ป่วย อย่าเอาแต่คิดว่า เราช่วยอะไรไม่ได้ หากเพียงเราลองถามถึงความ
กังวลใจของผู้ป่วย บางทีเราอาจจะพบว่า เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างของผู้ป่วยได้ด้วยซ้ำา

 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณทีีเ่ราไม่สามารถแก้ปัญหาใหผู้ป่้วยไดใ้นทีส่ดุแม้จะพยายามเตม็ทีก่อ็ยา่ไดท้อ้ใจ  
เพราะอย่างน้อยๆสิ่งที่เราทำานั้น ก็เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งที่ต้องนอนอยู่กับเตียงตามลำาพัง

 ซึ่งนั่นก็ถือว่า เราได้เยียวยาเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว….. มิใช่หรือ ??

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
นายแพทย์ศุภชัย ครบตระกูลชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่น 40
ผลงานครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จากการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิแพทย์ชนบท
เพื่อส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์



10Apps10Apps ตอ้งลอง !!ตอ้งลอง !!

 ถ้าจะกล่าวว่าทุกวันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั้นได้กลายเป็นปัจจัยที่ 6 ของเราก็คงไม่แปลก 
หากลองคิดดีๆ เราจะพบว่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อชีวิตประจำาวันของเราหลายๆ
คน ตั้งแต่ตื่นนอน โทรศัพท์มือถือ ก็แปลงสภาพเป็นนาฬิกาปลุกชั้นดีที่พร้อมจะปลุกเราขึ้นมาให้พบกับเช้าวันใหม่ 
ระหวา่งวนัก็มีผูค้นจำานวนไม่นอ้ยทีใ่ชโ้ทรศัพทมื์อถอืในการตดิตอ่สือ่สาร ถามไถส่ารทกุขส์ขุดบิระหวา่งสมาชกิภายใน
ครอบครวัและหมูเ่พือ่นฝงู รวมไปถงึการเจรจาตอ่รองธรุกจิอกีดว้ย เราทกุคนกำาลงัดำาเนนิชวิีตอยูใ่นโลกยคุโลกาภิวฒัน ์
โลกที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำาคัญในการดำารงค์ชีวิตประจำาวันของเรา ซึ่งหากพูดถึงสมาร์ทโฟน (Smart Phone)  
หลายๆ คนคงรูจ้กักันดใีนแงข่องฟงัก์ชัน่การใชง้านอนัหลากหลายทีบ่รรดาบรษิทัผูผ้ลติตา่งกท็ำาออกมาเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคนัน่เอง เม่ือกลา่วถงึสมารท์โฟนแลว้อีกสิง่หนึง่ทีจ่ะขาดไม่ไดก็้คือแอปพลเิคชัน่ (Application) 
หรอืโปรแกรมทีถ่กูเขยีนขึน้มาเพือ่รองรบัการทำางานเฉพาะรปูแบบ ยกตวัอยา่งเช่น เกมสห์รอืกลอ้งถา่ยรปูในโทรศพัท์
มือถือ และเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลา @Rama ฉบับนี้ขอนำาเสนอ 10 Applications เด็ดที่เราท้าให้คุณลอง แล้ว
คุณจะพบว่าสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่ทำาอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

 เริ่มต้นกันด้วยสุดยอดแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ
ตัวแรกของคนไทย ที่จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น ปวดหัว มีไข้ ปวดท้อง 
ท้องเสีย เป็นลม พร้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
โรคต่างๆ รวมถึงคำาแนะนำาสำาหรับผู้ป่วยท่ีป่วยเป็นโรคนั้นๆ 
เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และวัณโรค เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีข้อมูลเพื่อการปฐมพยาบาลฉุกเฉินรวมถึงข้อมูลของ
โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ประกอบไปด้วยเบอร์โทรศัพท์
และแผนที่ผ่านระบบ GPS ซึ่งสามารถบอกเส้นทางจากจุดที่
คุณอยู่ได้

 ติดตามสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวของแวดวง
ธุรกิจ ไอที กีฬา การเมือง ทั่วโลกผ่าน Pulse แอปพลิเคชั่น 
ที่ สตีฟ จอบส์ ถึงขั้นกล่าวชมเชยอีกทั้งยังแนะนำาให้สาวก 
iOS ใช้ โดย Pulse จะทำาหน้าที่ในการรวบรวมและแสดงข่าว
อัพเดทวนัตอ่วนัจากสำานกัขา่วดงัทัว่โลกไม่วา่จะเป็น TIMES, 
WALL STREET JOURNAL, COOL HUNTING และ BCC 
NEWS ไวใ้หเ้ราอ่านบนหนา้เดยีวโดยไม่ตอ้งเสียเวลาเปิดหนา้
เว็บใหม่ ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาและประสิทธิภาพจะไฉไลสมกับ
ที่ สตีฟ จ็อบส์ แนะนำาหรือไม่คงต้องไปหามาใช้กันดู 

 มนุษย์เราคงดำารงชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากการรับ
ประทานอาหาร และเพื่อสุขภาพกาย-ใจที่ดีอาหารในแต่ละ
มื้อก็ควรจะมีรสชาติอร่อยมีความพิถีพิถันในการปรุง รวมถึง
มีการเสิร์ฟภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสมอีกด้วย ทั้งหมดนี้
เราสามารถหาได้จาก Wongnai แอปพลิเคชั่น ขั้นเทพด้าน
การกิน ที่จะช่วยคุณเสาะแสวงร้านอาหารทั่วไทย ร้านไหน
เด็ด ร้านไหนดัง รวมถึงรีวิวจากเพื่อนๆ ที่ไปรับประทาน จึง
มัน่ใจได้วา่ข้อมลูท้ังหมดจะอดัแนน่ด้วยคณุภาพความอรอ่ยที่
พิสูจน์ได้จริง 

 สำาหรับสาวๆ หลายคน บ่อยครั้งที่คุณอาจนั่งกลุ้มใจ
รอวา่เมือ่ไหรจ่ะถงึวนันัน้ของเดอืน และบอ่ยครัง้ทีค่ณุจำาไมไ่ด้
วา่รอบเดอืนครัง้สดุทา้ยของคณุมาวนัทีเ่ทา่ไร ทกุปญัหาเหลา่
นีจ้ะหมดไปถา้คุณมี Period Diary อกีหนึง่แอปพลเิคชัน่หนา้
สนใจสำาหรับสาวๆ ที่จะทำาหน้าที่บันทึกรอบเดือน คำานวน 
กำาหนดของรอบเดือนครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถระบุระยะ
เวลาวันตกไข่ได้อีกด้วย นอกจากประสิทธิภาพที่มาแบบคับ
เต็มจอแล้ว หน้าตาของแอปพลิเคชั่นนี้ยังสวย หวาน น่าใช้ 
รับรองว่าต้องถูกใจสาวๆ อย่างแน่นอน

1. DoctorMe

2. Wongnai

3. Pulse

4. Period Diary

Varieties
Corner กมลวรรณ



 เมื่อพูดถึง  Thumb Drive หรือฮาร์ดดิสก์แบบพก
พา หลายๆ คนคงถึงกับต้องร้องอ๋่อ เพราะเจ้าอุปกรณ์ชนิด
นี้นับวันก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทในการทำางานของเรามากยิ่งขึ้น 
บ่อยครั้งที่เราเซฟงานที่พึ่งทำาเสร็จไว้ใน Thumb Drive และ
บ่อยครั้งที่เราหา Thumb Drive ไม่เจอในขณะที่ภายในนั้น
มีข้อมูลสำาคัญๆ อยู่เพียบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเรา
มีเจ้า Dropbox กล่องวิเศษใบน้อยความสามารถใหญ่ ซึ่งทำา
หน้าที่คล้าย Thumb Drive โดยที่เราสามารถฝาก File และ
เรยีก File มาใชไ้ด้ทกุทีท่กุเวลาเพยีงแคม่อีนิเตอรเ์นต็ไมว่า่จะ
เป็นบนคอมพิวเตอร์จนถึงสมาร์ทโฟน

 ดูจากชื่อก็บ่งบอกแล้วว่า Ya&you (Ya and You) 
หรือ ยากับคุณ ต้องเป็นแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับยาอย่าง
แนน่อน โดยรวมแลว้แอปพลเิคชัน่นีจ้ะทำาหนา้ทีใ่นการคน้หา
และใหข้อ้มลูความรูเ้กีย่วกบัการใชย้า เพือ่สง่เสรมิใหมี้การใช้
ยาในการดูแลรักษาสุขภาพทีถ่กูต้อง โดยรายละเอยีดจะแสดง
ในรปูแบบภาษาไทย ซึง่งา่ยตอ่การเขา้ใจ อกีทัง้ยงัมขีอ้มูลครบ
ถ้วน ในแง่ของสรรพคุณ ขนาดและประมาณการใช้ยารวมถึง
ผลข้างเคียง เห็นแบบนี้แล้วน่าภูมิใจและสนับสนุนแอปพลิ
เคชั่นฝีมือคนไทยจริงๆ

 หลายครั้งที่เวลานัดประชุมครั้งต่อไปแล้วเราต้องมา
นั่งเปิดปฏิทินเพื่อนัดวันเวลา แต่ก็ใช่ว่าปฏิทินธรรมดาบน
โทรศัพท์มือถือจะตอบโจทย์ทุกอย่างแก่เราได้  Thai Calendar 
อีกหนึง่แอปพลเิคช่ันนา่สนใจทีห่ลายๆ คนแอบมองขา้มนัน้จะ
แสดงปฏทินิ ขอ้มูลทางจนัทรคต ิและทีใ่ช้ประโยชนไ์ดส้ดุๆ ก็
คอืขอ้มลูวนัหยดุ วนัสำาคญัทางศาสนา วนัสำาคญัตา่งๆ และวนั
หยุดราชการ

 แอปพลิเคช่ันที่ทำาหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทางที่จะ
พร้อมไปกับคุณในทุกๆ ที่ โดยเฉพาะกับท่านที่ชอบใช้บริการ
รถยนตน์ัง่สาธารณะ หรอืรถแท็กซีน่ัน่เอง Cabsure เป็นแอป
พลิชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งทำาหน้าที่หลักในการประเมิน
ค่าโดยสาร ระยะทาง และเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการเดิน
ทาง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ใช้บริการไม่
วา่จะเป็นเลขทะเบียนรถ สีรถ รายละเอียดผู้ขบัขี ่ไวใ้ช้ในยาม
จำาเปน็ เชน่ ลมืของ นอกจากนีห้ากเกดิเหตสุดุวสิยัขึน้ระหวา่ง
การเดินทางก็สามารถกดปุ่ม Shout โดยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยว
กับการเดินทางของคุณจะถูกเผยแพร่ทาง Facebook ทันที  
เห็นแบบนี้แล้วไม่เฉพาะสาวๆ ที่ต้องรีบโหลดมาใช้ แต่หนุ่มๆ
ก็สามารถโหลดมาให้คนใกล้ตัวของคุณใช้เช่นกัน 

 ตอนนี้เราทุกคนคงรู้แล้วใช่หรือไม่ว่า สมาร์ทโฟน
ของเราจะมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นที่
เราต่างก็สรรหากันมาลง AppShopper นับว่าเป็นตัวช่วยที่
ดีที่จะช่วยรายงานความเคลื่อนไหวของบรรดาแอปพลิเคชั่น
แท้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นออกใหม่ แอปพลิเคชั่น
น่าสนใจที่ลดราคา และที่น่าสนใจสุดๆ คืออัพเดทสถานะว่า
แอปพลิเคชั่นตัวไหนที่กำาลังแจกฟรีอยู่ในขณะนี้ เห็นแบบนี้
แล้วจะรอช้าอยู่ทำาไมรีบไป AppShopper ติดเครื่องเอาไว้
แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในการใช้แอปพลิเคชั่นดี ราคาถูก 
ไม่ก็ฟรีอย่างแน่นอน

 แอปพลิเคช่ันนี้จะมีประโยชน์สุดๆ ในกรณีที่เราทำา
เครื่องหาย หรือลืมทิ้งไว้ เนื่องจาก Find My iPhone จะทำา
หน้าที่ค้นหาและหาตำาแหน่ง เครื่อง iPhone ของเรา รวมทั้ง
สง่ขอ้ความไปยงัเครือ่งนัน้ๆ เพือ่นบอกขอ้มลูในการสง่เครือ่ง
คนืแกผู่ท้ีเ่กบ็เครือ่งของเราได ้และหากโชครา้ยไมไ่ดเ้ครือ่งคนื
เรายังสามารถล็อคเครื่องเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพเข้าไป
ค้นข้อมูลในโทรศัพท์ของเราอีกด้วย
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