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   สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ
 ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ และมีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางกายและใจตลอดปีนะคะ 
 @Rama ฉบับน้ี เราต้อนรับเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ ท่ีถึงแม้จะผ่านพ้นกันไปแล้ว แต่ก็เช่ือว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะมีความสุข
กับวันหยุดยาว คงได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำาทำางานหนักกันมาท้ังปี .. ส่ิงไหนท่ีไม่ดีในปีท่ีผ่านไป ก็อย่าท้อใจไปเลยนะคะ
ให้นำามาแก้ไขปรับปรุงกัน ส่วนในปีน้ีก็ขอให้ทำาส่ิงต่างๆ ให้ดีท่ีสุด เช่ือว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ 
 นอกจากเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านพ้นไปแล้ว ยังมีเทศกาลวันเด็กอีกเทศกาลหน่ึง ซ่ึงเรามีก็ความรู้เร่ืองสุขภาพเก่ียวกับ 
“โรคคอตีบ” ท่ีกำาลังเป็นข่าวกันอยู่ ซ่ึงไม่เพียงแค่ในเด็กท่ีต้องระวัง ในผู้ใหญ่เองก็ต้องป้องกันด้วย เพราะเร่ิมมีการระบาดใน
ประเทศไทยบางพ้ืนท่ีแล้ว ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ หลายคงก็คงจะนึกถึงวันแห่งความรัก “วาเลนไทน์” ฉบับน้ีเรามีทฤษฎี
สีชมพูและจุดเร่ิมต้นของความรักหลายๆ คู่มาฝากกันด้วยค่ะ
 ใครท่ีรักและชอบการกิน ห้ามพลาด Healthy Eating จะพาไปทำาความรู้จักกับเทรนด์ใหม่การกินในปี 2013 ท่ีวัดกัน
ไปเลยว่า อาหารไร้มันกับอาหารไขมันต่ำา ควรจะรับประทานแบบไหนดี หรือ ด่ืมชาเขียวกับชาพ้ืนบ้าน แบบไหนได้ประโยชน์
มากกว่ากัน ส่วนอีกเทรนด์ท่ีกลายเป็นท่ียอดฮิตใน พ.ศ. น้ีแล้ว ก็คือ การฉีด “โบท็อกซ์ และ ฟิลเลอร์” รู้หรือไม่ว่า 

ฉีดแล้วเป็นอย่างไร ควรฉีดกันอย่างไร และฉีดอย่างไรถึงจะถูกต้อง เรามีคำาแนะนำามาให้ติดตามก่อนจะไปฉีดกันค่ะ
  อีกหน่ึงความเช่ือท่ีคอทองแดงต้องไม่พลาดนะคะ “กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่?” แต่
จะให้ดีไม่ด่ืมเลยน่าจะดีกว่านะคะ หากใครท่ีคิดจะไปท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แล้วยังไม่มีทริปล่ะก็ เราขอ

แนะนำาสถานท่ีเท่ียว ไม่ใกล้ ไม่ไกล อยู่แถวสาทรน่ีเอง “Asiatique the Riverfront” ซ่ึงกำาลังเป็นท่ีนิยมอยู่เลยค่ะ 
  ท้ิงท้ายด้วย วันสำาคัญอีกวันหน่ึงของไทยท่ีหลายคนยังไม่รู้ “วันช้างไทย” มาร่วมติดตามประวัติตำานาน
ช้างไทยต้ังแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ทำาไมช้างถึงได้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตคนไทย จนช้างได้ช่ือว่าเป็น “สัตว์คู่บ้าน
คู่เมือง” ของเรา

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ @Rama

Surround i ng  :    ทฤษฎีสีชมพู Love is all around, Love is in the Air
Ram a  Toda y    :   รามาสามัคคี ก้าวสู่ปีท่ี 48
Be aut y - Fu l l   :    รู้จัก ‘โบท็อกซ์’ และ ‘ฟิลเลอร์’ ก่อนจะไปฉีด
Be l i e v e  i t  or  not?   :  กินทุเรียนตอนอาจเมาเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?
He a l t h  St a t io n   :  “โรคคอตีบ” ภัยเงียบท่ีกำาลังกลับมาคุกคามชีวิต
He a l t h y  E a t i ng   :  เก่าไปใหม่มา เทรนด์อาหารและโภชนาการ 2013
i - S t y l e       :    วนเวียนชีวิต
Beh i n d  T h e  Sce n e   : ณ มุมเล็กๆ แห่งปาฏิหาริย์
V ar i e t i e s  Corn e r   : วัน ‘ช้างไทย’
E a s y  L i v i ng    :   ปีใหม่อธิษฐานอะไรดี?
One  Da y  Of f  :   แหล่งช้อป..ริมน้ำา Asiatique The Riverfront
Gi v i ng  a nd  Sh a r i ng  :   ต่อเวลา ต่อชีวิต ด้วยรักและกำาลังใจ 
Res e a rch  I n s p i r a t io n  :   รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 
     กับแนวทางการสร้างงานวิจัยทางคลินิก
Educat ion  T a l k  :   “เกรดกับแพทย์”

กองบรรณาธิการ: 
ลูกตาล เจิมขุนทด 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
นลินธร อรุณรัตน์ 
นภัสนันท์ กสิเวช
ชนะภัย ล้ิมสุวรรณเกสร
พิชชา โภคัง
กิติยา สุวรรณสิทธ์ิ

ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ
สาธิต อุณหกะ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เลขานุการ: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

ผู้ช่วยเลขานุการ: 
กมลวรรณ ไทยรัตน์



Love is in Air

Love is all around

 “กุมภาพันธ์” ได้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักที่หนุ่มสาวมักให้ความสำาคัญ 
เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักสากล  ผมเองตั้งใจว่าจะ

หยิบยกเรื่องราวของความรักมาเล่าสู่กันฟังให้เข้ากับเทศกาลนี้  เริ่มแรกผมคิดว่ามันจะง่าย ถ้าจะต้อง
เขียนเรื่องของความรักที่ผมคิดว่าผมรู้จักมันดีแล้ว แต่มันไม่ง่ายเลยครับ เพียงแค่ผมตั้งใจจะเริ่มต้น

เขียนนิยามของคำาว่า “ความรัก” ในบทนำา ผมก็รู้สึกหลงทางเสียแล้วไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรให้มี
ความหมายเป็นสากล ผมพึ่งทราบวันนี้เองครับว่าแม้แต่ในพจนานุกรมยังนิยามความหมายของคำาว่า 

“รัก” ไว้แตกต่างกัน กระทั่งใน Google ผมก็ไม่พบคำาตอบที่ชัดเจนสักที 
ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถนิยามความหมายที่แท้จริงของมันได้ 

แต่ผมคิดว่าผู้อ่านทุกท่านมีคำาตอบอยู่ในใจแล้วครับ

 เมื่อมีรัก หลายคนคงเคยพร่ำาถามตัวเองว่า ความรักมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามแนวคิดแบบ
ศิลปินอาจบอกว่ารักเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆ ไม่มีเหตุผล รักเป็นทั้งสิ่งสวยงามและความมืดมิด 
ตามแนวคิดของคนบางกลุ่มที่เชื่อในเรื่องสิ่งอัศจรรย์เหนือธรรมชาติก็มักจะท้าทายด้วยคำาถามที่ว่า 

Do you believe in destiny? คุณเชื่อในพรหมลิขิตหรือไม่  
แม้ผมจะทราบดีว่าไม่มีทฤษฎีใดทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเหตุผลของการเกิดความรัก

ได้อย่างชัดเจน  แต่ยังมีข้อเท็จจริงที่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสามารถอธิบายได้ และหลายสิ่งล้วนเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวเราครับ     

Surrounding
นายวาเลนไทน์



Love is in AirLove is

Love is all around

สัญญาณที่บอกให้รู้ว่า “รัก” 
 “เมื่อคนสองคนเริ่มมีความรู้สึกต่อกัน สัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่า “รัก”  ได้แก่ “การเลียนแบบ” เมื่ออยู่ในโลกแห่งรัก คนสองคนจะเลียนแบบหลายสิ่งหลายอย่างจากกันและกันโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน นั่ง พูด บุคลิกท่าทางต่างๆ นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์กระจกเงา การที่คู่รักทำาอะไรที่เหมือนกัน แสดงว่าทั้งคู่เปิดใจให้กัน พร้อมที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน แต่ถึงกระนั้น ปรากฏการณ์กระจกเงาอาจเป็นอันตรายได้ เพราะมันเกิดขึ้นในกลุ่มของเพื่อนสนิทด้วยเช่นกัน ผู้ที่กำาลังแอบรักเขา ต้องระวังให้มาก เพราะหากตีความไม่ดีแล้วอาจสับสนระหว่างสัญญาณของความรักกับมิตรภาพได้”                                 

ทฤษฎีการจีบ 
 “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” การมองตาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่หนุ่มสาว

เจ้าเสน่ห์ทั้งหลายยืนยันว่ามีประสิทธิภาพจริง ศาสตราจารย์อาเธอร์ อรัน นักจิตวิทยาจาก

นิวยอร์ค ได้ทำาการทดลองโดยนำาชายหญิงหลายคนมาจับคู่นั่งพูดคุยกันแบบเปิดอกเกี่ยวกับชีวิต

ส่วนตัวของแต่ละคน นานหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้น ให้นั่งจ้องตากันเฉยๆ โดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ย

อะไรทั้งสิ้น อีกสี่นาที ผลคือผู้ที่เข้ารับการทดลองหลายคนยอมรับว่า เกิดความสนใจในตัวของคู่

ทดลอง โดยเฉพาะคู่ที่อยู่ในสายงานหรือมีระดับทางสังคมที่ใกล้เคียงกัน

และมีคู่หนึ่งก้าวหน้าไปถึงขั้นแต่งงานกันเลย ในประเด็นของความรักที่

เกิดจากการมองตานั้น นักวิทยาศาสตร์บอกว่า “เมื่อเรารู้สึกสนใจอะไร 

รูม่านตาของเราจะขยาย นัยน์ตาจะดูกลมโตและเป็นประกาย ซึ่งอาจจะ

เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้เขาเธอรู้ตัวก็เป็นได้”

มนุษย์เราชอบความท้าทาย

        “อุปสรรค..ทำ ให้รักบังเกิด”
  มีหลายคนบอกว่า ถ้าคนเราผ่านสถานการณ์ที่ “ยากลำาบาก” มาด้วยกัน จะยิ่ง

ทำาให้เข้าใจกันดีขึ้น นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าจริง มีฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องที่พระเอกนางเอก

ไปเดทกันที่สวนสนุก มีข้อพิสูจน์แล้วว่าการที่หนุ่มสาวได้เล่นเครื่องเล่นผาดโผนหวาดเสียวด้วยกัน 

จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึ้น แต่นั่นอาจเป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง แท้จริงแล้วคนทั้งสอง 

อาจมีช่วงเวลาที่ได้รับความอบอุ่นและรับรู้ถึงความห่วงใยจากอีกฝ่ายยามที่ต้องกลัวสุดขีด

 หลากหลายทฤษฎีมากมายที่ผมได้หยิบยกมาบรรยายในคอลัมน์นี้
ส่วนมากแล้วจะเป็นนิยามของความรักในช่วงของการเริ่มต้น แต่ในชีวิตจริงของคนเราต้องเดินทางไกลครับ 

ความรักจะอยู่กับเราเสมอและตลอดเวลา ในที่นี้ผมมิได้หมายถึงความรักของหนุ่มสาวเท่านั้น 
แต่หมายรวมไปถึงความรักความผูกพันของครอบครัว เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และบุคคลอื่นที่เราเคารพรักด้วย 

บางครั้งเราอาจจะมีจิตใจจดจ่ออยู่กับความรักที่เรามุ่งหวัง ปรารถนา และมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อให้ได้มาในบางสิ่งที่เราขาดหายไป จนลืมคนรอบตัว อย่าลืมให้ความรักกับคนที่เขารักเรานะครับ

เพราะคุณอาจจะรู้ตัวอีกทีในวันที่สูญเสียเขาเหล่านั้นไปและไม่สามารถหวนกลับมาได้อีก 
สำาหรับคู่รักที่คบกันมาเป็นระยะเวลานาน อย่าลืมเติมเต็มความรู้สึกให้กัน 

อย่าลืมความรู้สึกตอนที่เราโหยหาความรักหรือยามที่เราเคยเดินทางอย่างโดดเดี่ยว 
สำาหรับท่านที่สูญเสียความรักในวันแห่งความรักนี้ อย่าลืมที่จะหันกลับมาให้ความรักกับตัวเอง 

เคยมีคนเคยบอกผมว่า “ถ้าเราไม่รักตนเองไม่เชื่อในตนเองแล้วใครจะมารักคุณ นั่นเพราะเรายังไม่
สามารถดูแลตนเองได้เลยแล้วเราจะไปดูแลใครได้อีก”  

สุขสันต์วันแห่งความรักครับ 



“รามาสามัคคี 
            ก้าวสู่ปีที่ 48” 

ท่ามกลางความสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นการขอบคุณ
ทุกความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำางานให้กับคณะฯ มาตลอดทั้งปี 2555 

โดย ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้กล่าวภายในงานว่า 
“รู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันที่เราได้มาเจอกัน 

ได้แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามงานนี้จะประสบความสำาเร็จได้
ก็เพราะความร่วมมือของพวกเราชาวรามาธิบดีทุกคน ในฐานะคณะกรรมการบริหารฯ 

ขอสัญญาว่าจะดูแลรามาธิบดีและดูแลพวกท่านให้ดีที่สุดแต่พวกท่านก็ต้อง
ดูแลเราด้วย เพราะทุกคนต้องพึ่งพากัน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรามาธิบดีของพวกเรา”

....สวัสดีปีใหม่ชาวรามาธิบดีทุกท่าน

      

 ผ่านพ้นไปแล้วกับ “วันรามาสามัคคี” ซึ่งเป็นวันที่
ทุกส่วนงานของคณะฯ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น

เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ชาวรามาฯ ในโอกาสวันปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 

โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้มาร่วมสังสรรค์และสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมสอยดาว 

จับสลากชิงรางวัล กิจกรรมวิ่งประเพณีประจำาปี ร่วมรับประทาน
อาหารโต๊ะจีน และการแสดงชุดต่างๆ จากชาวรามาฯ 

Rama
Today กิติยา สุวรรณสิทธิ์



 สารโบท็อกซ์ หรือชื่อเต็มทางการแพทย์คือ สารโบทูลินั่ม ท็อกซิน 
จัดเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง มีฤทธิ์ทำาให้กล้ามเนื้อคลายตัว โดยกลไกการ
ทำางานของสารนี้จะทำาให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับยาขยับน้อยลงและคลาย
ตัวออก ดังนั้น รอยย่นที่เกิดจากการขยับกล้ามเนื้อ เช่น รอยย่นหน้าผาก 
รอยขมวดคิ้ว รอยที่หางตาจะค่อยๆ หายไป สารตัวนี้ออกฤทธิ์โดยตรงที่
กล้ามเนื้อ ส่วนวิธีการที่จะได้รับยาคือการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ หากใช้วิธีการ
ทายาจะทำาให้สารไม่สามารถซึมลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อได้ 
 
 บางคนอาจกังวลว่า จะทำาให้เกิดก้อนสะสมขึ้นได้ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ที่ผิด เนื่องจากยาตัวนี้จะซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อและออกฤทธิ์ ดังนั้น ยาจะ
ไม่ไปทำาให้เกิดก้อนใต้ผิวแต่อย่างใด ตัวยาจะค่อยๆ สลายไปเองใน 4 เดือน 
และเพื่อให้ได้ผลต่อเนื่อง จึงควรฉีดทุก 4 เดือน นอกจากการใช้โบท็อกซ์
เพื่อลดริ้วรอยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถใช้ลดขนาดกล้ามเนื้อบริเวณ
กรามทำาให้ใบหน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วย 
 

 สำาหรับ ‘ฟิลเลอร์’ หรือที่เรียกว่าสารเติมเต็ม มีข้อบ่งชี้คือใช้ฉีด
เข้าใต้ผิวหนังเพื่อเติมหรือเสริมส่วนที่บกพร่อง จริงๆ แล้วฟิลเลอร์มีใช้กัน
มานานหลายสิบปี โดยเริ่มมีวิวัฒนาการมาจากการใช้สารกลุ่มฟาราฟิน 
ซิลิโคน คอลลาเจน แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องการเกิดปฏิกิริยาหลังฉีด เกิดก้อน
ภายหลัง ซึ่งมักจะเกิดหลังจากฉีดเป็นเดือนหรือเป็นปี จึงได้มีการพัฒนา   
มาเป็นสารที่มีปฏิกิริยาน้อย 

 สารฟิลเลอร์ตัวล่าสุดที่นิยมใช้กันคือ สารกลุ่มไฮยารูโลนิก แอซิด 
หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า เอชเอ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในผิวมนุษย์ 
สารตัวนี้ได้นำามาใช้ได้ประมาณ 10 ปีแล้ว โดยพบว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
หรือก้อนในภายหลัง สำาหรับบริเวณที่นิยมใช้สารฟิลเลอร์ ได้แก่ ร่องแก้ม 
ร่องบริเวณมุมปาก ริมฝีปาก ข้อดีของฟิลเลอร์ชนิดไฮยาลูโรนิก แอซิด คือ
ไม่เกิดก้อน และโอกาสเกิดการแพ้น้อยมาก แต่ข้อเสียคือต้องฉีดซ้ำาเมื่อเวลา

ผ่านไปเนื่องจากตัวสารจะค่อยๆ สลายไปเอง
ในช่วงเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี แล้วแต่ชนิดของ
ไฮยาลูโรนิก แอซิด 

 ส่วนสารฟิลเลอร์ชนิดอื่นที่มีใช้ในต่าง
ประเทศ เช่น แคลเซียมไฮดรอกซีอะพา
ไทท์ และโพลีแอลแลคติก แอซิด เป็นสาร
ที่อยู่ในผิวหนังได้นานเป็นปีและจะค่อยๆ  
สลายไป สารเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย

องค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาให้ใช้เพื่อการเติมเต็มแล้ว แต่ยังไม่มี
การนำาเข้ามาใช้ในประเทศไทย 

  รู้จัก ‘โบท็อกซ์’ และ 
‘ฟิลเลอร์’ ก่อนจะไปฉีด botox
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 หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีมีปัญหาเร่ืองรอยย่นกวนใจ เช่น รอยย่นท่ีหน้าผาก หางตา รอยขมวดค้ิว 
ร่องแก้ม ร่องใต้ตา จนทำาให้ใบหน้าดูแก่กว่าวัย อย่าเพิ่งเครียดหรือหมดกำาลังใจไปซะก่อน ด้วย
เทคโนโลยีในปัจจุบัน รอยดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยไม่ยากเย็น 

 เทคโนโลยีดังกล่าวที่ว่าคือการใช้สารคลายกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า ‘โบท็อกซ์’ (Botox) 
และสารเติมเต็มที่เรียกว่า ‘ฟิลเลอร์’ (Filler) หลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์กับการรักษา
ด้วยโบท็อกซ์และสารฟิลเลอร์มาแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เคยและลังเลว่าควรหรือไม่ควร 
ในวันนี้เราจะมาทำาความรู้จักกับสารโบท็อกซ์และฟิลเลอร์กัน 

Beauty
Full นายแพทย์วาสนภ วชิรมน

หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 การฉีดสารโบท็อกซ์ และการฉีดฟิลเลอร์ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ การ
รักษาส่วนมากจะใช้เวลา 5-20 นาที ในรายที่กลัวความเจ็บ แพทย์อาจใช้ยาชาชนิดทา ทาก่อน
เริ่มทำาการรักษาประมาณครึ่งชั่วโมง ผู้ป่วยส่วนมากจะกลับไปทำางานต่อได้ทันที สิ่งสำาคัญที่สุด
ก่อนที่จะทำาการรักษาคือต้องคุยกับแพทย์ถึงความต้องการและให้แพทย์ประเมินความเป็น
ไปได้ถึงผลที่จะได้รับ สำาหรับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ การมีจ้ำาเลือดบริเวณที่ฉีด ซึ่ง
ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะดีขึ้น จึงมีข้อ
แนะนำาว่า ควรหยุดยาที่อาจทำาให้เลือดออกง่าย
ก่อนจะฉีด เช่น ยาแก้ปวดบางชนิด ยาละลายลิ่ม
เลือด วิตามินอี น้ำามันปลา ใบแปะก๊วย รวมทั้งไม่
ควรฉีดหากจะมีงานสำาคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 

 
 นอกจากนี้ การฉีดโบท็อกซ์อาจเกิดผล
ข้างเคียงได้ หากยากระจายไปยังกล้ามเน้ือมัด
ท่ีไม่ต้องการ จึงควรงดนวดหน้าภายหลังการฉีด        
และควรหลีกเลี่ยงการนอนราบภายหลังฉีด 4 ชั่วโมง ข้อสำาคัญคือ ควรเลือกสถานที่ฉีดที่
ไว้ใจได้ เพื่อป้องกันโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ปลอม หรือจำาพวกที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำาคัญอีกประการ
หนึ่ง แต่อย่าพิจารณาเรื่องปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากสารโบท็อกซ์และฟิลเลอร์
ในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ เหมือนรถตามท้องตลาดที่มีราคาหลากหลาย ฉะนั้น ควรเลือกชนิดที่
เหมาะสมกับงบประมาณโดยที่ยังได้ทั้งคุณภาพและไม่เกิดผลเสียในระยะยาวด้วย 

 สารโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ชนิดไฮยารูโลนิก แอซิด ได้ถูกนำามาใช้ในทางผิวหนังไม่
ต่ำากว่า 10 ปีแล้ว และเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารทั้งในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยหากใช้ตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม 
ข้อมูลจากแผนกผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า จำานวนผู้ที่เข้ามารับ
บริการการรักษาดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย สิ่งที่สำาคัญคือ     

ผู้ที่รับการฉีดควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำาการรักษา 
ควรรับทราบผลการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ด้วยเพื่อที่จะได้มีข้อปฏิบัติ
ตัวที่ดีทั้งก่อนและหลังทำาการรักษา 

botox

botox
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กินทุเรียน
 ตอนเมาอาจเสียชีวิต

 จริงหรือไม่ ??

      ร่างกายจะมีกระบวนการในการทำาลายแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแอลกฮอล์ให้เป็น อะเซตาดีไฮด์ 
และอะซีเตท โดยใช้เอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase, ADH) และ แอลดีไฮน์
ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH) ตามลำาดับ จากนั้นอะซีเตทจะเปลี่ยนเป็นน้ำาและก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และขับออกจากร่างกายในที่สุด ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ที่มีปริมาณมาก
ในทุเรียนสามารถยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ ALDH ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะทำาให้
การทำาลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสารตัวกลาง เช่น อะเซตาดีไฮด์ ทำาให้มีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น 
หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจเร็ว ซึ่งอาการดังกล่าวจะคล้ายกับอาการของผู้ที่ได้
รับยาเลิกเหล้าชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide) ส่วนใหญ่อาการดังกล่าวไม่ค่อยจะ
รุนแรง อย่างไรก็ตามในบางรายที่มีปฏิกิริยารุนแรงอาจจะทำาให้เกิดภาวะหายใจลำาบาก หัวใจล้มเหลว และอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ 

     ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง เนื้อทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 
150-160 แคลอรี่ ขณะเดียวกันเหล้าหรือแอลกอฮอล์เองก็ให้พลังงานสูงและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว โดย
แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรี่เทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม 

และไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม 

 ดังนั้นการรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าจะทำาให้
ร่างกายได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะทำาการย่อยอาหาร
ทำาให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำาตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้การดื่ม
แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะขาด
น้ำาได้ ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำาตัวเบาหวาน รับประทานยาบางชนิด 
เช่น ยาขับปัสสาวะ อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำา น้ำาตาลในเลือด
สูงและเกลือแร่ผิดปกติได้

ตัวอย่างการคำานวณพลังงานจากแอลกอฮอล์
 • เหล้าขาวหรือบรั่นดี 40 ดีกรี 1 เป๊ก (30 มิลลิลิตร) จะมี
แอลกอฮอล์ 30 x 0.4 = 12 มิลลิลิตร เนื่องจากความถ่วงจำาเพาะของ
แอลกอฮอล์คือ 0.79 กรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้นคิดเป็นแอลกอฮอล์ 12 x 
0.79 = 9.48 กรัม หรือคิดเป็น 9.48 X 7 = 66.36 แคลอรี่
 • เบียร์ 5% 1 กระป๋อง  (330 มิลลิลิตร) คิดเป็นพลังงาน 330 
x 0.05 x 0.79 x 7= 91.25 แคลอรี่

 สรุปว่า การรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ โดย
อาการท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีน้อยหรือรุนแรงได้ขึ้นกับปริมาณที่รับประทาน และความสามารถของ
ปฏิกิริยาการทำ ลายแอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคน นอกจากนี้ถ้าดื่มเหล้าจนเมาและเกิด
การทะเลาะกันอาจจะได้รับอุบัติเหตุจากเปลือกทุเรียนได้

กับความเชื่อที่เราต่างบอกต่อ อันตรายที่มาจากทุเรียน 
ความเชื่อนี้จริงหรือไม่ ฉบับนี้มีคำ ตอบจาก พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อธิบายไว้ว่า การรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้า

มีผลเสียกับร่างกายได้ผ่านกลไกหลักๆ 2 ข้อ คือ

...........................................................................

1.

2.

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ภาวะการระบาดเกิด
ขึ้นจากสาเหตุใด ?

“โรคคอตีบ” ภัยเงียบ
       ที่กำ ลังกลับมาคุกคามชีวิต

 ในช่วง 5-6 ปีหลังมานี้ หากติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ
กันดีๆ จะสังเกตได้ว่า ภาวะการระบาดของเชื้อโรค..มีมากขึ้น.. ซึ่ง
เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับชื่อโรคเหล่านี้

โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ของระบบทางเดินหายใจ ที่ทำาให้เกิดการอักเสบ

และมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำาคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการ

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu H5N1)
โรคไข้หวัดหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 2009)

 กับชื่อโรคที่ผู้คนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
เราเอง ต่างก็ตื่นตระหนกและให้ความสำ คัญกับการ
ป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน (ในช่วงนั้นยังมี  
เจลล้างมือวางขายอยู่หลายยี่ห้ออีกด้วย) 

        นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งโรคที่เชื่อว่าแทบทุกคนคงจะ
เคยได้ชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆ กันแล้ว และเชื่อว่ากว่าร้อยละ 95 

ได้รับวัคซีนคุ้มกันมาเป็นที่เรียบร้อย นั่นคือ  

 คอลัมน์ Health Station ฉบับนี้ เรามาทำ ความรู้จักโรคที่ชื่อคุ้น
หูกันมาตั้งแต่เด็ก และทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ ซึ่ง
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในผู้ใหญ่ เพื่อหาทางป้องกันกันดีกว่า

โรคคอตีบคืออะไร  
ลักษณะอาการเป็นอย่างไร ?

     ตีบตันของทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำาให้เสียชีวิตได้ พิษของเชื้ออาจทำาให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วน
   ปลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้ต่ำาๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอ เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอ

คล้ายกับคออักเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน้ำาเหลืองที่คอโตด้วย เมื่อตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา
ติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่ แผ่นเยื่อนี้เกิดจากพิษที่ออกมาทำาให้มีการทำาลายเนื้อเยื่อ

และทำาให้มีการตายของเนื้อเยื่อทับซ้อนกัน เกิดเป็นแผ่นเยื่อติดแน่นกับเยื่อบุในลำาคอ
ตำาแหน่งที่อาจพบการอักเสบและมีแผ่นเยื่อได้ เช่น                                       .

   1. ในจมูก ทำาให้มีน้ำามูกปนเลือดเรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น
     2. ในลำาคอและที่ทอนซิล ซึ่งแผ่นเยื่ออาจจะเลยลงไปในหลอดคอ 
                                   จะทำาให้ทางเดินหายใจตีบตัน หายใจลำาบาก และอาจทำาให้เสียชีวิตได้
     3. ตำาแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ที่ผิวหนัง เยื่อบุตา หรือในช่องหู

การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่าจะเป็นผลจากการ
     ที่ไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ทำาให้ไม่มี

ภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรคได้ เมื่อพบผู้ป่วยโรคคอตีบขึ้น จึงมีการ
แพร่กระจายไปยังคนเหล่านี้ได้ รวมทั้งแพร่กระจายเชื้อ

ไปยังเด็กที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยัง
ได้รับวัคซีนไม่ครบด้วย

“โรคคอตีบ” 

Health
Station ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ แพทย์จะให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
และอยู่ในห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 

เนื่องจากเป็นโรคที่มีอาการรุนแรง 

 แนวทางการรักษาได้แก่ การให้ยาต้านสารพิษของเชื้อและการให้ยา
ปฏิชีวนะ นอกจากนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องระบบหายใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก

อาจมีการอุดทางเดินหายใจได้ และเฝ้าระวังระบบไหลเวียน 
เนื่องจากโรคคอตีบอาจทำาให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 

เกิดหัวใจล้มเหลวหรือความดันโลหิตต่ำาได้

เด็กที่ได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อาจมีไข้ และร้องกวนได้
บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน อาการมักจะ
เริ่มราว 3-4 ชั่วโมงหลังการฉีด และมีอาการนานไม่เกิน 2 วัน ซึ่งวัคซีน

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (Tdap) ที่ฉีดในเด็กโตและผู้ใหญ่ 
และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (Td) อาจมีปฏิกิริยาเฉพาะที่ 

ซึ่งมักไม่รุนแรง 

 ในเด็กจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบเมื่ออายุ 2 เดือน โดยอยู่
ในรูปแบบของวัคซีนรวม โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และโรคไอกรน 
(DTwP หรือ DTaP) โดยเข็มแรกฉีดเมื่ออายุได้ 2 เดือน เข็มที่ 2 

  โรคคอตีบ สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ แต่มักไม่พบในเด็ก
ที่มีอายุต่ำากว่า 1 ปี เนื่องจากเด็กในช่วงอายุนี้ได้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคจากแม่แล้วและมี
โอกาสสัมผัสโรคน้อย ในประเทศที่ยังไม่พัฒนามักจะพบโรคคอตีบในเด็กเล็กได้มาก อาจ
เป็นเพราะเด็กอาจยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนั่นเอง แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะพบ

อุบัติการณ์ของโรคคอตีบได้น้อย แต่ถ้าหากพบโรค มักจะพบในคนตั้งแต่
อายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากการขาดการฉีดวัคซีนกระตุ้น ส่วนอาการ

              ที่พบในเด็กและในผู้ใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน

โรคตีบที่กำ ลังระบาดในเด็ก
และในผู้ใหญ่ มีลักษณะอาการ

และความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไร ?

แนวทางการรักษาโรคคอตีบใน
ปัจจุบันทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่

การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน 
มีวิธีการฉีดอย่างไร และควรมี

ฉีดกระตุ้นด้วยหรือไม่ ?

อาการข้างเคียง
จากการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไร ?

 การป้องกันโรคคอตีบที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีน 
นอกจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรค 
การรู้จักใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยน้ำา และสบู่

บ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับผู้ป่วย
ซึ่งสามารถช่วยลดการระบาดลงได้

 

หากสงสัยว่าจะมีอาการที่อาจส่งผลต่อ
การระบาดของโรคคอตีบแล้วนั้น ให้รีบมาพบแพทย์โดยทันที 

เพื่อทำ การรักษา และเพื่อป้องกันการระบาดไปสู่ผู้อื่น 
สิ่งสำ คัญคือ ต้องหมั่นตรวจสุขภาพกายของตนเองอย่าง

สม่ำ เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะปกติหรือเจ็บป่วย

แนวทางการป้องกันการระบาด
ของโรคคอตีบทำ ได้อย่างไร ?

ฉีดเมื่ออายุ 4 เดือน เข็มที่ 3 ฉีดเมื่ออายุ 6 เดือน เข็มที่ 4 ฉีดเมื่อ
อายุ 18 เดือนและเข็มที่ 5 ฉีดเมื่ออายุ 4-6 ปี ตามแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน
คอตีบ-บาดทะยัก (Td) หรือคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (Tdap) เมื่ออายุ 
11-12 ปี และต่อไปฉีดกระตุ้นวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (Td) ทุก 10 ปี



อดอาหาร

 แม้ว่าหลายต่อหลายคนคงอยากจะหยุดวันเวลา
ไม่ให้ผ่านเลยไป แต่ในทางกลับกันนั้น วันเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

หยุดหมุนลงได้ วัน-เดือน-ปี ที่ผ่านพ้น มีใครหวนนึกถึงร่างกายของเราที่ทำ งาน
อย่างไม่มีวันหยุดนับตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกจนวินาทีปัจจุบันบ้างหรือไม่ และไม่ว่าคำ ตอบจะ
เป็นเช่นไร @Rama ขอต้อนรับศักราชใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่ผู้อ่านทุกท่านด้วยการ
รวบรวมสุดยอดเทรนด์อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพราะหลากหลายความคิดและความ
เชื่อเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เราต่างรับรู้นั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 เป็นเวลาหลายปีที่เราต่างก็รู้จักกับคำาว่าน้ำาตาลเทียมและใช้
น้ำาตาลเทียมในการปรุงแต่งรสอาหารเพื่อเพิ่มความหวาน แต่ทราบหรือไม่ว่าการรับประทาน น้ำาตาลเทียมนั้น
อาจก่อให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหาร ทำาให้ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง เนื่องจากน้ำาตาลเทียมเป็นสารที่
ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำาให้ผู้คนจำานวนหนึ่งหันไปใช้น้ำาตาลฟังก์ชั่นหรือน้ำาตาลในกลุ่ม   
ไอโซมอลทูโลสที่ผลิตมาจากอ้อย ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งมีค่าดัชนี
น้ำาตาลตำ่า อีกทั้งยังมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนน้ำาตาลปกติ ต่างจากน้ำาตาลเทียมซึ่งมีรสขม

 อาหารไร้มันหรือ 
Fat free นั้น ต่างก็เป็นที่นิยมใน
หมู่คนจำานวนมาก ด้วยความเชื่อที่ว่าไขมันนั้นทำาให้อ้วนและเป็น
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ในความเป็น
จริงนั้นร่างกายของเราต้องการไขมันเพื่อส่งเสริมการทำางานของ
ระบบภายในร่างกาย การได้รับประทานไขมันดี เช่น ไขมันจาก
ปลาทะเลหรือไขมันจากถั่วเปลือกแข็งนั้น ล้วนมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายช่วยในการลดระดับไขมันในเลือด ช่วยทำาให้รู้สึกอยู่ท้อง
และควบคุมน้ำาหนักได้ดี สำาหรับไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ไขมัน
อิ่มตัว ประเภทไขมันสัตว์ น้ำามันปาล์มและกะทิ เป็นต้น

อาหารไร้มัน 

น้า ตาลเทียม

 เชื่อกันว่าไข่นั้นเป็นอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง หลายคนจึงนิยมเลือกรับประทานเฉพาะ
ไข่ขาวและทิ้งไข่แดง จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่า การรับประทานไข่ทั้งฟองนั้น ให้คุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าการรับประทานเพียงไข่ขาวอย่างเดียว โดยปกติแล้วแนะนำาให้บุคคลทั่วไป ที่ไม่มี
ภาวะโคเลสเตอรอลสูงให้รับประทานไข่วันละ 1 ฟอง เนื่องจากภายในไข่ 1 ฟองนั้นอุดมไปด้วยโปรตีน 
เลซิติน แคลเซียม ธาตุเหล็ก และวิตามินนานาชนิด

น้ำ�ตำลฟังก์ชั่น

ไข่ขาว
ไข่ทั้งฟอง

กินตามสัดส่วน
 การอดอาหารนั้นเป็นหนึ่งในวิธีล้างพิษที่นิยมกันมาหลายปีแล้ว 
ทำาได้โดยการไม่รับประทานอาหารใดๆ เลยทั้งวัน และเลือกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ทั้งวัน เช่น น้ำาผักหรือชาสมุนไพร แต่ความเชื่อเหล่านี้กำาลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากทำาให้ร่างกายขาดสารอาหาร
และพลังงานในการประกอบชีวิตประจำาวัน ในทางกลับกันหากเราเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายควบคู่
ไปกับการควบคุมปริมาณอาหารในปริมาณที่พอดี เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ รวมถึงเน้นการ
รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เพียงเท่านี้ก็สามารถล้างพิษได้โดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไป

Healthy
Eating ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) 

อาจารย์ประจำาภาควิชาโภชนวิทยา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



 ด้วยสภาพสังคมที่เต็มไปด้วย
ความเร่งรีบ ทำาให้หลายต่อหลายคนหันมาบริโภคอาหารแช่แข็ง ว่าด้วยความสะดวกสบาย ง่ายต่อการเตรียม อีก
ทั้งยังประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร แต่ทราบหรือไม่ว่าหากเราเลือกรับประทานอาหารที่ผ่านกรรมวิธีใน
การหมักดองที่ถูกสุขอนามัย วิธีการถนอมอาหารด้วยการหมักดองนั้นก็กลับดีต่อสุขภาพกว่าการแช่แข็งเป็นไหน
ไหน ตัวอย่างเช่น ผักดองที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน หรือ กิมจิ นั้นประกอบไปด้วยสารแอนตี้ไบโอติกที่เกิดจาก
กระบวนการการหมักดอง ซึ่งสารแอนตี้ไบโอติกนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค
ท้องเสีย และอาหารเป็นพิษนั่นเอง

       จากความเชื่อที่ว่าการรับประทาน
อาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงน้ันจะทำาให้อ้วน หลายคนจำากัดจึงปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
ในแต่ละวันให้น้อยที่สุด แต่ในความเป็นจริงตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องนั้น 
คาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในปริมาณมากสุดในแต่ละวัน 
ล่าสุดได้มีงานวิจัยออกมาสนับสนุนให้รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตดี 
เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสินเหล็ก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง สามารถช่วยควบคุมน้ำาหนัก และไม่ทำาให้เกิดความอ้วน

 
      แคลเซียมน้ันนับว่าเป็นอาหารเสริมท่ีได้รับ

ความนิยมสูงในปัจจุบันเพราะความเช่ือท่ีว่าสามารถช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุน ทำาให้กระดูก
และฟันแข็งแรง และเพ่ิมความสูง เป็นต้น ซ่ึงล่าสุดได้มีบทสรุปทางการวิจัยออกมาคัดค้านความเช่ือข้างต้น เน่ืองจาก
ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าแคลเซียมในรูปแบบอาหารเสริมน้ันไม่มีส่วนช่วยในการลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคกระดูกผุ
กระดูกพรุนแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามอาจเป็นปัจจัยท่ีเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดโรคกระดูกผุกระดูกพรุนอีกด้วย ซ่ึง
ต่างจากแคลเซียมท่ีมีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ เช่น นม ปลาตัวเล็กตัวน้อย กุ้งแห้ง งา กระดูกอ่อน และเต้าหู้  เพราะ
อาหารเหล่าน้ีสามารถช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ดีโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ดังน้ันหากใครกำาลังคิดท่ีจะไปพ่ึงพา
แคลเซียมในรูปแบบอาหารเสริมก็ขอให้หันมารับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูงกันดีกว่า

 จากกระแสการต่อต้านอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วน เพราะเชื่อว่าอาหารประเภทนี้เป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น โรคอ้วน และภาวะไขมันในเลือดสูง ส่งผลให้อาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงอย่างช้าๆแบบพิถีพิถัน
นั้นกลายมาเป็นที่นิยมสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง เพราะชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน
นั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบ จึงเกิดเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า นิวฟาสต์ฟู้ด (New Fast Food) หรือเรียกอีกอย่างว่า Raw 
Food ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารเร่งด่วนรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม โดยเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการ
แปรรูปและใช้ความร้อนในการปรุงให้น้อยที่สุดเพื่อคงคุณค่าทางสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และเอนไซม์ที่มีชีวิต 
ยกตัวอย่างเช่น ผักสลัดรับประทานคู่กับเต้าหู้หรือปลาดิบ และเมล็ดธัญพืชกับโยเกิร์ตสด เป็นต้น

 ในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเครื่องดื่มประเภท
สมูทตี้ (Smoothie) หรือน้ำาผลไม้ปั่นผสม ที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคือน้ำาผลไม้ปั่นผสม
กับเนื้อผลไม้นั่นเอง แต่แท้จริงแล้วการทำาสมูทตี้นั้นกลับมีการเติมน้ำาเชื่อมจำานวนมากลง
ไปด้วย โดยสมูทตี้ 1 แก้วนั้นจะให้พลังงานสูงถึง 300 - 400 แคลอรี่ ซึ่งเทียบเท่ากับข้าว
ผัดกระเพรา 1 จาน จึงส่งผลให้ผู้รักสุขภาพจำานวนมากหันมานิยมเครื่องดื่มที่มีการเติม
สารพฤกษาทางเคมี วิตามิน เกลือแร่ ที่ออกมาในรูปแบบของเครื่องดื่มเพื่อการล้างพิษ 
เพิ่มพลังงาน บำารุงผิวพรรณ ต้านชรา บำารุงสมอง และสลายไขมัน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว
ยังมีเครื่องดื่มที่มาจากสารสกัดทางธรรมชาติ เช่น น้ำาจากเกษรดอกบัว น้ำาอัญชัน และน้ำา
จากถั่วประเภทต่างๆ ที่นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 เมื่อพูดถึงวิตามินซี หลายๆ คนคงนึกถึงสรรพคุณ
ในการป้องกันไข้หวัด เนื่องมาจากความรู้เดิมๆ ที่ระบุไว้ว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
มีความแข็งแรง แต่จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าวิตามินที่มีส่วนในการลดการเกิดโรคหวัดได้ดีคือ วิตามินดี
นั่นเอง ร่างกายเราจะสามารถรับวิตามินดีได้ 2 ทางคือ จากแสงแดดโดยรับผ่านทางผิวหนังและอาหาร เช่น 
นม เนื้อสัตว์ และน้ำามันชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าวิตามินดีสามารถช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย 

        หลายท่านคงทราบดีว่า ข้าวกล้อง
นั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงกว่า
ข้าวขาวหรือข้าวที่ผ่านการขัดสี แต่ทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันนั้นมีข้าวอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวกล้องในรูปแบบเดิมๆ นั่นก็
คือ ข้าวกล้องงอก ข้าวจะผ่านกรรมวิธีโดยนำาข้าวมาแช่น้ำาจนเกิดการงอกจาก
เม็ดข้าว ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร เช่น สารกาบา 
ที่ทำาหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท บำารุงสมอง 
และลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

 
 ชาเขียวนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีคนนิยมมากที่สุดในโลก
เนื่องจากประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ แต่หากลองทบทวนให้ดีจะพบว่าชาเขียว
นั้นมีสารคาเฟอีนซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ รวมถึงความดันโลหิตสูงในบางท่าน 
ดังนั้นจึงได้มีการนำาผักพื้นบ้านที่หาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชาเขียวมาประยุกต์เป็นชา 
ซึ่งได้คุณค่าทางสารอาหารแล้วยังปราศจากสารคาเฟอีน โดยผักพื้นบ้านที่นิยมนำามาทำาเป็นชา ได้แก่ ใบ
บัวบก ใบหม่อน ใบมะขาม ใบเตย ขิง และตะไคร้ เป็นต้น 

 ไม่ว่าเทรนด์ของอาหารและโภชนาการจะเป็นอย่างไร แต่การดูแลตัวเองด้านอาหารอย่างเดียว 
คงจะไม่เพียงพอที่จะทำ ให้สุขภาพดีทุกประการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลสุขภาพที่ดีนั้นควร
ทำ ในทุกๆ ด้านประกอบกัน ทั้งการออกกำ ลังกาย การทำ จิตใจให้สบายเพื่อลดละความเครียด        การ
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถมีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้นานับประการ

อำหำรแช่แข็ง
อาหารหมักดอง

อำหำรแบบช้ำๆ
อาหารจานด่วน

สมูทตี้ เครื่องดื่มสำรสกัด
จำกธรรมชำติ

ข้าวกล้อง
ข้าวกล้องงอก

ชำเขียว
ชำผักพื้นบ้ำน

ไม่กินแป้ง
กินแป้งดี

วิตามินซี
วิตามินดี

แคลเซียมรูปแบบ
อาหารเสริม อำหำรที่มี

แคลเซียมสูง



1.
เหมือนเคยครับ !!

หลังสิ้นเสียงโทรศัพท์จากทีมงานสื่อสารองค์กร  
ที่โยน “ประเด็นร้อน” ฝากเป็นการบ้านมาให้ขบคิดกันข้ามปี  
สำาหรับบทความ  “@Rama”  ปักษ์ใหม่ราย  2  เดือนฉบับนี้ 

โดยขอเน้นโฟกัสกรุ๊ปกลิ่นอายเนื้อหา “ความเข้มข้น”  อย่าง  “มีสาระ”  
ให้เอนเอียงไปที่ช่วงเวลาของความสุขในเทศกาล “ปีใหม่”  หรือ “วาเลนไทน์” ที่กำาลังจะมาถึง 

ผมนั่งดึงผม  กัดเล็บ  แคะจมูก  ดูดนิ้ว  เคาะโต๊ะ  เขี่ยฟัน  อยู่นานสองนาน  
(ห้ามจินตนาการผสมรวมช่วงเวลาเป็นเนื้อเดียวกันเชียวนะครับ)   

ยอมรับตามตรง  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเรื่อยมา  ผมมีแต่ “ทุกข์”  มากกว่า “สุข”   
สมองขี้เลื่อยของผมจึงขาด “แรงบันดาลใจ”  ที่จะสร้างสรร “รอยยิ้ม” กับความคิด “เชิงบวก”  ให้กับตัวเอง  
พอนั่งขบคิดโจทย์ทั้ง  2  ช่วงเวลาที่ว่านั้น  แน่นอนครับกลิ่นอายวัน “วาเลนไทน์”  ผมเลือกที่จะไม่เขียนถึง   

ประกอบกับพอนึกถึง “คำาถาม” หนึ่งที่เคยอ่านเจอมา
ว่าหากมี “กระดาษขาว”  ใบหนึ่ง  ที่ภายในแผ่นกระดาษมี “จุดแต้ม”  สีดำาแทรกตัวอยู่จุดหนึ่ง  

เราจะเลือกมองอย่างไร ?

และในครั้งนั้นผมตอบข้อคำาถามนี้ในใจ  ว่าผมเห็น “จุดดำา”  ในแผ่นกระดาษขาว
ซึ่งคำาชี้แนะจากผู้ตั้งคำาถามในเรื่องนี้ สรุปความออกมาว่า    

ผมเป็นคนที่ชอบมองเรื่อง “ทุกข์”  มากกว่าเรื่อง “สุข”  หรือชอบจำา “เรื่องร้าย”  มากกว่า “เรื่องดี” ประมาณนั้น
โดยเขาให้เหตุผลเชิง “เปรียบเทียบ”  ชวนให้คิดไว้ว่า   

หากเราเปรียบแผ่นกระดาษที่มีพื้นที่  “สีขาว”  ทั่วแผ่นคือ “ความสุข” และจุดดำาที่มีคือ  “ความทุกข์” 
เหตุใดคนเราส่วนใหญ่จึงชอบมองจุดเล็กๆ ของความทุกข์มากกว่าความสุข  

ทั้งที่ใน “ความเป็นจริง” พื้นที่สีขาวของความสุขนั้นมีมากมายให้เลือกมองมากกว่าความทุกข์   
“การดำาเนินชีวิต” ก็เช่นกัน!! ผมเลยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ชอบ “คิดลบ” กับชีวิตอยู่เสมอครับ

สุดท้ายพอความคิดตกผลึก  
ผมจึงเลือกมองหา “ความสุข”  ในช่วงปีเก่าบ้าง  

เพื่อนำามาตั้งประเด็นสาระเล่าเรื่องสำาหรับ  “ต้อนรับวันปีใหม่”  ในปักษ์นี้แทน  
ซึ่งทริปทำาบุญ  “ไหว้พระห่มพระบรมธาตุเจดีย์”  ของทัวร์ธรรมะสัญจรชมรมพุทธรรมรามาธิบดีที่ผ่านไป   

คือทริปแห่งความสุขที่ผมนึกถึง  
และหยิบยกมานำาเสนอเพื่อ “สร้างเสริมสุขภาพใจ” กันดู

เพราะทริปนี้ผมเชื่อว่าผู้ร่วมเดินทางส่วนหนึ่งใช้การเดินทางนี้เพื่อ “ปลดเปลื้อง” ความทุกข์ให้กับชีวิต   
รวมถึงใช้ “เติมเต็ม”  ความสุขให้กับตนเอง  ตามวิถีไทยๆ ที่นับถือพุทธศาสนา  ผ่านการไหว้พระ “ทำาบุญ”  ครับ

ไปครับเราไปร่วม “สาธุบุญ” และ “อนุโมทนาความสุข” พร้อมๆ กันในบรรทัดถัดไปกันเลยครับ...

2.
ศุกร์  20.30 น. เย็นวันนั้น...

วันอึมครึมที่ไร้คำาตอบเรื่อง “โลกแตก” หรือไม่ของชนชาวมายา
“วงล้อแห่งธรรม” เริ่มต้นหมุนวนทวนกระแสความวุ่นวายยุ่งเหยิงของเมืองกรุง   

ไปพร้อมกับวงล้อรถบัสใหญ่สีเขียวคันคุ้นชินของชาวรามาฯ  ที่หอบพาผู้มีใจ  “ใฝ่ธรรม”  กว่า  48  ชีวิต  
แหวกแทรกฝ่าควันพิษหันหลังบอกลา “อัตตาชีวิต” ของแต่ละคน  เพื่อมุ่งสู่  “โลกในธรรม”  ใบใหม่

ที่เต็มไปด้วย “ทางสว่าง” ของจิตใจ  ณ  จังหวัดอุดรธานี  สกลนคร  และหนองคาย
ท่ามกลางความมืดมิดภายในและนอกตัวรถ  ไอความเย็นจากเครื่องแอร์โฉบโชยปะทะหน้าผู้โดยสาร  

สลับกับแสงไฟนวลสีอ่อนส่องสลับจากริมทาง  สะกดให้ทุกชีวิตต่างหลับใหล
ลาจากความเหนื่อยอ่อนของการกรำางานหนัก

ตามหน้าที่พึงมีของแต่ละคนชั่วขณะ
แน่นอนครับช่วงเวลานี้  เป็นช่วงเวลาที่โลก “ไม่มีเรา” และเรา “ไม่มีโลก”  

I-Style
สาธิต อุณหกะ



เป็นช่วงเวลาดีๆ ของทุกชีวิตที่ได้มีโอกาสปิดสวิตช์ตัวเอง  
ได้มีโอกาสหยุดความคิดปิดปากเลิกคุยเลิกสนทนากับ “ความทุกข์”      

ร่วม 9 ชั่วโมงผ่านไป...บนเส้นทางสายเอเซีย  
เมื่อเข็มสั้นของเวลาชี้บอกตัวเลขที่คล้อยเอียงเข้าใกล้เลขหกบนหน้าปัดนาฬิกา  

เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บนท้องฟ้าเริ่มมีสีฟ้าเรืองสว่างสอดแทรกขึ้นแทนที่ความมืดดำาสนิท
ของค่ำาคืน

     วันใหม่กำาลังเริ่มขึ้น...
วันที่ทั้ง 48  ชีวิตจะได้เริ่มต้นทำาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต 

เพื่อค้นหา “กระแสธรรม” ตามกำาลังศรัทธา
ของแต่ละคนที่พึงมี

“อ้าวเร็วครับ จัดเตรียมข้าวของลงบนโต๊ะ ผมจัดชุดไว้ให้ทุกคน
แล้ว เดี๋ยวพระจะเดินเรียงแถวออกมารับบาตร พอใส่บาตรเสร็จ

เราจะไปทานข้าวเช้าแล้วเริ่มต้นไหว้พระห่มพระธาตุฯ 
ตามโปรแกรมเลยนะครับ”

“วี – ประชุมชัย ประหยัดคำา”  และผมในฐานะไกด์จำาเป็น
พร้อมสต๊าฟอีก 3  คน  ต่างกุลีกุจอโหวกเหวก

จัดเตรียมข้าวปลาอาหารผลไม้ให้ลูกทัวร์ได้ร่วมทำาบุญใส่บาตรยามเช้า  
ภายในวัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  (พระธรรมวิสุทธิมงคล) 

วัดป่าบ้านตาด   
เพื่อเป็นการเปิดจิตเปิดใจก่อนทยอย “ทำาบุญใหญ่”

ตระเวนนมัสการ  “ห่มผ้าพระธาตุ”  
“การห่มผ้าพระธาตุ”  ไหว้พระขอพร  และถวายปัจจัย

เพื่อทำานุบำารุงสืบต่อพระศาสนา 
คือกิจกรรมหลักที่ใช้ในการ “เติมสุข - สะสมบุญ” ของทุกคน

ตั้งจิตให้สงบอย่างมีสมาธิ  สวดกล่าวอิติปิโสตลอดการ “เดินวนรอบ” 
พระธาตุ  3  รอบ 

พร้อมการถือประคองผ้าห่มเหลืองเหนือพื้นดินห้ามละพื้น  

เมื่อกล่าวถวายผ้าป่า ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์แล้วเสร็จ
จึงขึ้นห่มผ้าพระธาตุถือเป็นอันเสร็จพิธี  

เหล่านี้คือขั้นตอนโดยสรุปของการทำาบุญในทุกวัด
ที่จะเข้าไปกราบนมัสการ

ตำานานการห่มผ้าพระธาตุนั้น 
ตามความเชื่อดั้งเดิมถือเป็นกุศโลบายธรรม

ที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดพระศาสนา  การได้สักกา
ระห่มผ้าพระธาตุ 

จึงเป็นการทำาบุญใหญ่ที่ได้กุศลแรง  

ได้เจริญสติในระหว่างประกอบพิธีกรรมให้ระลึกถึงพระธรรมระหว่างห่มผ้าพระธาตุ
ตั้งแต่ตะวันขึ้นยันพลบค่ำาในแต่ละวัน  จากวัดหนึ่งไปสู่อีกวัดหนึ่ง

วัดพระธาตุพังพวน  วัดพระธาตุบ้านบุ  วัดไทย (โพนพิสัย)  วัดทุ่งธาตุ  วัดโพธิ์ชัย  วัดป่าพูณคำาวิปัสสนา   
วัดพระธาตุเชิงชุม  วัดป่าสุทธาวาส  วัดพระธาตุนารายณ์แจงแวง  และวัดพระธาตุพนม     

ถูกจัดไล่เรียงไปตามลำาดับเส้นทางที่สอดคล้องกับการหยุดพักค้างแรมยามค่ำาคืน
สำาหรับผมทุกขั้นตอนแห่งพิธีกรรมเหล่านี้  

ช่วยกระตุกความคิดให้ “รู้ตื่น”  และปลงอนิจจังกับเรื่องทุกข์ได้ไม่น้อย
ประหนึ่งชี้ “ทางสว่าง”  ให้ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนเราต่างต้องเจอเรื่องทุกข์และสุขสลับช่วงทุกการเดินทางของชีวิต

การย่างก้าวอย่าง  “มีสติ”  พร้อมบทสวดระลึกคุณพระรัตนตรัยในขณะเดินรอบพระธาตุนั้น  
ก็เพื่อ  “ให้พิจารณา”  ทางแห่งทุกข์เหล่านั้นพร้อมกับชี้ทางสว่างคราวเดียวกันว่า  

การเดินเป็นวงกลมรอบก็เปรียบดัง  “กรรมชีวิต” ที่แม้ต้องเจอะเจอทุกข์หรือสุขมากมายเพียงใดก็ตาม  
สุดท้ายโลกใบนี้จะยังหมุนวนให้ทุกชีวิตกลับมา  “เริ่มต้น”  ณ  จุดสตาร์ทใหม่ทุกครั้งเสมอไป

เมื่อโลกยังคงต้องหมุนวนให้วันที่  1  มกราคมมาแตะหลังวันที่ 31  ธันวาคมฉันใด  
ทางชีวิตก็ยังต้องให้ “ทุกข์” และ “สุข” สลับหมุนวนมาสะกิดหลังทักทายเราฉันนั้น

เป็นเรื่องธรรมดา !!



3.
ตลอดทริป 4  วันกับ  3  คืน ของการเดินทางในครั้งนี้

กลิ่นธูปหอมที่ลอยโอบคละคลุ้งผสมกลิ่นธรรมชาติและไอแดด  
และความงดงามของวัดเก่าหลากอารยธรรมมากตำานาน  

 ผสมรวมเข้ากับภาพบรรยากาศบนรถบัสคณะฯ เขียวคันโต  
ที่มีฉากสลับระหว่าง  “ความสงบ”  และ “ความบันเทิง”  อยู่เป็นระยะ  

บางจังหวะเล่นเกมส์  บางช่วงแจกส้ม  ผลไม้ขนมนมเนยให้อิ่มหนำาสำาราญสุข  
 สนันสนุนให้ผมเชื่อมั่นว่าทั้ง  48  ชีวิตที่ร่วม “เดินทางบุญ”  

ต่างก็ “เผลอลืม” ทุกข์ทิ้งไว้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งตามลายทางอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว   
ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน !

งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาฉันใด  การเดินทางไปก็ต้องมีเดินทางกลับฉันนั้น
รถบัสคันเดิมหมุนวงล้อปรับพวงมาลัยกลับทิศสวนทางที่มา  

พร้อมเร่งเครื่องหอบพาทุกชีวิตมุ่งตรงสู่เมืองศิวิไลซ์ที่เต็มไปด้วยสุข - ทุกข์กันอีกครั้ง
“เสียงในใจ”  ตลอดการเดินทางที่มีแต่ความ “สุขสงบ”  

เริ่มถูกเสียงอื้ออึงเร่งรีบปักแทรกเข้ามาแทนที่  
เสียงแตรรถตะเบ็งกังวานดังเข้าทำาลายโสตประสาทตามท้องถนน  

กับแสงไฟสีแดงชาดของท้ายรถที่ดูระเกะระกะตาเมื่อเฉียดก้าวเข้าสู่เมืองใหญ่กลางกรุงเหล่านี้
ไม่อาจทำาให้ทั้ง  48  ชีวิตเกิดทุกข์ขึ้นในจิตใจได้อีก

เพราะดูเหมือนว่า  “ความสุข”  ที่เกิดในใจจากธรรมะของใครหลายคน
ดูจะ “แข็งแกร่ง” ไม่แกว่งไปแกว่งมา  ดังเกราะป้องกันชีวิตที่เข้าใจโลกใน  “เหตุแห่งทุกข์”  ได้มากยิ่งขึ้น

ยกเว้นเสียงอันแผ่วเบาของวิทยุหน้ารถที่ลอยแอบส่งสารมาให้พวกเราได้ยิน
ในประเด็นเรื่อง  “โลกแตก”  

เสียงกระซิบกระซาบเริ่มมีความถี่หนาหูขึ้น  เปลี่ยนจากรำาพึงกลายเป็นคำาถาม  
จากคำาถามกลายเป็นคำาตอบ  และจากคำาตอบส่งเป็นเสียงอื้ออึงไร้ทิศไร้ทางแบบวิตกจริต  

จนผมแอบฉุกคิดขึ้นในใจอีกครั้งว่า...
“ได้เวลาทุกข์มาแตะหลังพวกเขาอีกแล้วสิ”   เฮ้อ !!!  



ณ มุมเล็กๆ 
       แห่ง “ปาฏิหาริย์”

วันหนึ่งขณะขับรถผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ .. 

ป้ายชื่อหนังเรื่องหนึ่งก็ทำาให้ฉันสะดุดตาขึ้นมา 

“The impossible” 

แปลเป็นภาษาไทยคงแปลว่า “สิ่งที่ไม่น่าจะเป็น
ไปได้” หรือ “ปาฏิหาริย์” นั่นเอง 

 พอเหลือบตาไปมองที่ชื่อภาษาไทย 
“2004 สึนามิ ภูเก็ต” ทำาให้ฉันเข้าใจขึ้นมาทันที
ว่า หนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับอะไร ..ย้อนกลับ
ไปเหตุการณ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 หรือปี พ.ศ. 2547 
วันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งสำาคัญ
และโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่ประชาชนชาว
ไทยยากที่จะลืม .. ทำาให้ฉันสองจิตสองใจอยู่
นานว่าจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ .. และในที่สุด
ก็ได้เลี้ยวรถที่นั่งขับอยู่เข้าโรงหนังใกล้บ้าน ซึ่งยัง
ไม่ทันที่ฉันจะทัดทาน ฉันก็ได้เข้ามานั่งในโรงหนัง
แล้ว 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวๆหนึ่งที่ได้บินมาพักผ่อนที่ภูเก็ตในช่วงวันหยุด
คริสต์มาส แล้วต้องเจอกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ก็คือ “สึนามิ” เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศ ซึ่ง
คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันหรือเรียกว่า “นึกไม่ถึง” เลยจะตรงกว่า หลังจากที่สึนามิเข้าถล่มภูเก็ตก็ทำาให้
คนในครอบครัว ซึ่งมีทั้งพ่อ แม่และลูกอีก 3 คน ต้องพลัดพรากไปคนละทิศละทาง .. ก็ต้องยอมรับว่า

เป็นการยากสำาหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานการณ์ที่สับสนและวุ่นวายอลหม่าน ประกอบกับอยู่ในประเทศ
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะตามหากันจนเจอ .. หนังได้ปูเรื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ จนสึนามิผ่านพ้น
ไป แต่เหลือซากปรักหักพัง และชีวิตที่ไร้ลมหายใจอยู่ทั่วทุกแห่งหน พร้อมกับความเศร้าและความหดหู่ 
โดยผ่านทางตัวละครคือลูกชายคนโตของครอบครัว .. จนทำาให้คนดูพลอยรู้สึกเศร้าพร้อมๆ กับลุ้นตามไป
ด้วย เหมือนกับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้ง .. แต่ในที่สุดสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ตามชื่อ
หนัง “The impossible” ก็เป็นไปได้ขึ้นมา จากที่คิดว่าคนในครอบครัวคงเสียชีวิตแน่แล้ว กลับกลายเป็น
ครอบครัวที่เหลือกันอยู่ครบทุกคน และได้กลับมาเจอกันในที่สุด .. ถ้าไม่เรียกว่า “ปาฏิหาริย์” ก็คงไม่รู้ว่าจะ
เรียกว่าอะไรจริงๆ ..

 ทั้งฉาก ตัวประกอบ Special-effect ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำาได้ดีมาก เหมือนย่อเหตุการณ์จำาลอง
ของเหตุการณ์ในวันนั้นมาให้เราเห็นจริงๆ .. ฉันยังจำาได้ดีเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์ได้ไม่นาน ฉันกับเพื่อนได้มี
โอกาสลงไปยังที่เกิดเหตุเพื่อไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ถูกพลัดพรากจากครอบครัว บ้าน
ชั่วคราวได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ และผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งได้พักพิง แต่ซากปรักหักพังและสิ่งก่อสร้าง
ที่โดนทำาลายก็คงยังเหลืออยู่ให้เห็นประปราย ไม่ต่างกับฉากในหนังเลย .. เหตุการณ์ครั้งนั้นสอนอะไรเราได้
หลายอย่างทีเดียว ทั้งความสามัคคี การเสียสละ การช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน การใช้ชีวิตโดยความไม่
ประมาท เพราะทุกสิ่งล้วนอยู่บนความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ทุกเมื่อ รวมไปถึงการ
ดูแลและรักษาธรรมชาติให้สมกับที่ธรรมชาติดูแลเรา .. 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้น .. ตามมาด้วยความเศร้า หดหู่ และจบด้วยความหวังและ
ความรักที่คนในครอบครัวมีให้กัน .. จึงถือได้ว่ามีครบทุกรสชาติจริงๆ  เปรียบดั่งฟ้าหลังฝน ย่อมสว่างสดใส
เสมอ แต่ก็ต้องเตือนใจตัวเองว่า ฝนก็อาจกลับมาตกได้อีกครั้งเหมือนกัน .. ความรู้สึกข้างต้นคือความรู้สึก
ของคนที่ดูหนังเรื่องนี้ในฐานะคอหนังคนหนึ่ง แต่ถ้าหากดูหนังเรื่องนี้ในฐานะแพทย์คนหนึ่ง มันทำาให้ฉันได้
ข้อคิดอีกหลายอย่างทีเดียว ในความลำาบากของคนไข้ ไม่ใช่แต่เพียงโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นที่เขาต้องเผชิญ เรื่อง
ราวต่างๆ เช่น การพลัดพรากจากคนที่เขารัก การดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ฯลฯ 
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับพวกเขาทั้งสิ้น หากมีบางครั้งที่เราจะเริ่มนึกโมโห ไม่ว่าจะด้วยความ
เหนื่อยล้าของเรา หรือความไม่ได้ดั่งใจก็ตาม ให้เราฉุกคิดสักนิดว่า คนที่เขาป่วยเขาต้องผ่านอะไรต่างๆ มา
มากมายแค่ไหน .. หากไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือไม่ใช่ตัวคนป่วยเอง เราคงยากที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกของพวก
เขา .. ดังนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรักษาเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นญาติคนหนึ่งของเรา นั่นจะช่วยทำาให้
เราทำางานอย่างมีความสุขพร้อมๆ กับการได้ “รอยยิ้ม” และ “ความอิ่มเอิบใจ” ที่เงินทองก็ไม่สามารถหาซื้อ
สิ่งไหนมาแทนได้ .. 

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 ในอีกมุมมองเล็กๆ มุมมองหนึ่ง ... ซึ่งเป็นมุมมองที่ยังไม่ค่อยมีใครได้รับรู้ หรือได้เห็นมากนัก 
แต่ฉันได้เฝ้าดูมุมมองนี้มานานแสนนาน .. น่าจะร่วมสิบกว่าปีได้ .. รุ่นน้องฉันคนหนึ่ง เราเรียนที่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาด้วยกัน เราอยู่หอเดียวกัน แล้วเราก็กลับมาเรียนเพื่อเป็นหมอเด็กที่
เดียวกัน เรียกกันว่าคลานตามกันมาติดๆ .. แต่มีเรื่องราวของเธอเรื่องราวหนึ่งที่ทำาให้ฉันประทับใจจนถึง
ทุกวันนี้ แต่ไม่เคยบอกเธอตรงๆ ก็คือ เรื่องราวในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ณ อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ซึ่งเป็นที่ที่เธอเลือกที่จะไปใช้ทุนที่นั่น น้องคนนี้ได้เล่าให้ฉันฟังว่า ..

 ในวันที่เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นมานั้น เธอและเพื่อนกำาลังจะออกไปดำาน้ำาตื้นด้วยกัน แต่บังเอิญเรือ
เจ้ากรรมเกิดสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาเฉยๆ เป็นเหตุให้เรือหางยาวที่เธอนั่งโดนคลื่นซัดเข้าไปเต็มๆ จนเรือคว่ำา 
ไม่ทันที่เธอจะได้ใส่ “เสื้อชูชีพ” แต่โชคดีที่เธอกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ได้เสื้อชูชีพที่บังเอิญลอยมาให้เธอเกาะ
อย่าง “ปาฏิหาริย์” เสื้อชูชีพนั้นมาช่วยชีวิตเธอได้พอดิบพอดี .. เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นความทรงจำาที่แสน
เศร้าของเธอ และทำาให้เธอเศร้าไปอีกนาน ด้วยความที่เพื่อนคนนึงของเธอเสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ในครั้ง
นั้น .. นั่นคงเป็นปาฏิหาริย์เล็กๆที่เกิดขึ้นกับเธอ .. ปาฏิหาริย์ที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังเรื่องนี้ แต่เป็นปาฏิหาริย์ที่
ฉันนึกขอบคุณอยู่ทุกครั้งที่นึกถึง ไม่เช่นนั้นเราคงเสียหมอดีๆ ไปอีกคนหนึ่งเป็นแน่ .. เธอคงสับสนงุนงงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเดียว แต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นหมอ เธอได้โบกรถกลับโรงพยาบาล
ตะกั่วป่า .. พร้อมกับเริ่มต้นตรวจคนไข้ที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เรียกได้ว่าไม่
ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว .. เธออาจลืมไปว่า เธอก็คือหนึ่งในผู้ประสบเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหมือนกัน 
.. และเธออาจลืมไปว่าเธอเองก็เป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ้าทำางานมากๆ เม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้ว
ทำาให้เธอซีดได้ .. หลังจากทำางานอย่างหักโหมหามรุ่งหามค่ำา โดยไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้ว .. เธอก็ต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลโดยได้รับเลือดทดแทน เนื่องจากเธอซีดลงจากการทำางานหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง .. 

 ตั้งแต่เด็กจนโต .. ฉันเจอหมอมาหลายแบบ รู้จักทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ก็หลายคน .. แต่ไม่เคยเจอใคร
ที่อดทน และขยันดูคนไข้อย่างเธอคนนี้เลย ฉันไม่เคยได้ยินเธอบ่นสักคำา ไม่ว่างานนั้นจะทำาให้เธอเหนื่อย
เพียงไหน หรืออดหลับอดนอนเท่าไร หรือแม้แต่ทำาให้สุขภาพเธอต้องย่ำาแย่ลง เธอได้แต่ก้มหน้าก้มตาดูแล
คนไข้ของเธอต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ .. ในขณะที่คนที่แข็งแรงดีบางคน เจองานเพียงนิดเดียวก็พาลท้อและ
หมดกำาลังใจไปดื้อๆ 

.. นี่เป็นเพียงมุมเล็กๆ มุมหนึ่งของเหตุการณ์สึนามิในวันนั้น ซึ่งไม่เคยมีใครนำาไปตีพิมพ์ ไม่เคยมีใครนำาไป
ทำาเป็นหนัง แต่มันยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำาของฉันตราบจนทุกวันนี้ .. ปัจจุบันเธอคนนี้ก็ยังคงเหมือน
เดิม .. ถ้าหากคนไข้คนไหนได้เจอหมออย่างเธอ เขาคนนั้นคงโชคดีอย่างมากที่อย่างน้อย เขาได้นอนหลับ
อย่างสบายใจว่า 

“หมอคนนี้จะไม่ทอดทิ้งเขา” แน่นอน .. 
  

ขอบคุณ “ปาฏิหาริย์” ในมุมเล็กๆ แห่งนี้

(ขอร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ) 



	 ‘งา’	ใช้ในการขุดหาน้ำา	เพื่อขูด
เปลือกสำาหรับเป็นอาหาร	เพื่อย้ายต้นไม้
และกิ่งในการเปิดเส้นทาง	นอกจากนี้
ช้างยังใช้งาทำาสัญลักษณ์บนต้นไม้เพื่อ

สร้างอาณาเขต	และในบางครั้ง
ใช้เป็นอาวุธอีกด้วย

 ตั้งแต่เริ่มจำาความได้ ช้างเป็นสัตว์อันดับต้นๆ ที่คนไทยได้รู้จัก 
เพราะด้วยรูปร่างขนาดใหญ่ น่าเกรงขาม และนิสัยที่เป็นมิตร ขี้เล่น ทำาให้
อยากเข้าไปสัมผัส ขี่หลัง รวมทั้งให้อาหาร และเนื่องในวันที่ 13 มีนาคม 
ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้จัก ว่า อ๊ะ!! มี
วันนี้ด้วยเหรอ แล้วช้างไทยมีความสำาคัญอย่างไร @Rama ฉบับนี้จะพาไป
ทำาความรู้จักเรื่องช้างๆ (ไทย) กันครับ

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่	นับว่าเป็นสัตว์บกที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

 ช้างกับการเลี้ยงและการ
ใช้งาน ในสมัยโบราณ สมัยมนุษย์
ยังไม่มีการพัฒนา เครื่องจักรและยานพาหนะ ในการเดินทางไกลๆ ช้างเป็นสัตว์
ใหญ่ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีพละกำาลังมหาศาล จึงทำาให้มนุษย์นำาช้างมาใช้
เป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อการขนส่งต่างๆ 
 
 ส่วนในการสงคราม ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำาคัญของกองทัพ เปรียบได้กับรถถัง
ประจัญบานของนักรบในปัจจุบัน ทว่าชัยชนะที่ได้รับนั้นจะดูสง่างามกว่าหลายเท่า 
เพราะมนุษย์ที่นั่งอยู่บนคอช้างต้องเชี่ยวชาญอาวุธของ้าว ใช้ความกล้าหาญไสช้างแต่ละ

เชือก ช้างกับนักรบบนคอช้างจึงต้องมีกำาลัง
แข็งแรงฝีมือเข้มแข็ง ทั้งคู่จึงจะได้ชัยชนะมา
ประดับเป็นเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดิน

   ปัจจุบันช้างได้เปลี่ยนบทบาท เป็นสัญลักษณ์เชิงท่องเที่ยวมากขึ้น มี
การนำาช้างมาฝึกเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งยังมีการแสดงช้าง การขี่ช้างชมเมืองโบราณ 
ขี่ช้างชมธรรมชาติ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้เห็นถึงความ
แสนรู้ และน่ารักของช้างไทยได้เป็นอย่างดี

ทำาไมหูช้างจึงมีขนาดใหญ่?
 ใบหูช้างจะกระพืออย่างต่อเน่ือง	
เพ่ือสร้างลมอ่อนๆ	ข้ึน	สำาหรับการักษา
สมดุลของอุณหภูมิในร่างกาย

ช้างคลอดลูกได้ครั้งละกี่ตัว?
 ช้างคลอดลูกได้ครั้งละ	1	ตัว				
ตลอดชีวิตแม่ช้างสามารถมีลูกได้	3-4	เชือก	
ใช้เวลาตั้งครรภ์	21-22	เดือน

ช้างตกมันมีอาการอย่างไร?
 ช้างตกมันจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวสูง	ซึ่งมีการหลั่งฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรน	ทำาให้มีพละกำาลังมากกว่าปกติถึง	60	เท่า	

ใช้เวลาการตั้งท้อง
มากถึง	22	เดือน

ช้างมีอายุขัยระหว่าง	
50	-	70	ปี

‘งวงช้าง’	มีความละเอียดพอที่
จะหยิบหญ้าขึ้นมาเพียงยอดเดียว	

แต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่งไม้จากต้นได้	
และสามารถยกของหนัก

ได้ถึง	250	กิโลกรัม	

วัน ‘ช้างไทย’

 ‘วันช้างไทย’ นับเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความ
สำาคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือก
ในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ไทย

    “ธงช้างเผือก” ธงชาติในช่วงรัชสมัย
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)

Varieties
Corner เรื่อง: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

ภาพ: เมธี บัวจู



 คร้ันถงึ วาระดถิขีึน้ปใีหมท่ไีร หลายคนกจ็ะถอืโอกาสดีๆ  ตน้ปแีบบนีเ้ริม่ตน้ทำาสิง่ดีๆ  ไหวพ้ระขอพร อธษิฐาน
ให้ได้โน่นได้นี่ ให้สุขสมหวังในเรื่องที่ขอ
   คอลัมน์ Easy living ฉบับนี้ จึงนำาเคล็ดลับการอธิษฐานอย่างไรให้สมหวังมาให้ผู้อ่านติดตามกัน โดยคอลัมน์นี้เราได้
หยิบยกข้อคิดดีๆ กับการอธิษฐานของ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อาจารย์ประจำาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้กล่าวถึง 
“การอธิษฐาน” เอาไว้ว่า
 “การอธษิฐาน” แปลวา่ ตัง้ใจปรารถนาทีจ่ะกระทำา หรอืตัง้จติขอรอ้งสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คำาอธษิฐานทีจ่ะเปน็จรงิไดต้อ้งเป็น
อะไรที่เราสามารถจะทำาได้ ฝึกฝนได้ด้วยตัวเราเอง ดังนั้นขอให้ตั้งใจปรารถนาที่จะทำาอะไรดีๆ หรือขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้
เรามีกำาลังใจในการกระทำาสิ่งดีกัน หากยังไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานจิตอะไร เราก็มีแนวทางการตั้งมั่นในการทำาสิ่งดีๆ กันดังนี้

ปีใหม่ อธิษฐานอะไรดี?

ตั้งมั่นในความดี ไม่ฟุ้งซ่าน

ให้อภัย

แบ่งปัน

ให้เกียรติ
อยากได้ อยากมี

เพ่งโทษอัตตาตัวตน

สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง

ริษยา

 ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นในความดี ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่ง

ที่ท่านหลงไปยึดว่าคือความยุติธรรม ที่หลงไปยึดเพราะความ

ยุติธรรมของท่านเกิดจากการเปรียบเทียบ แล้วก็เปรียบเทียบ

ด้านที่ท่านรู้สึกเสียเปรียบ ด้านที่ท่านได้เปรียบท่าน

ไม่ได้มอง ทำาให้ท่านต้องทุกข์ใจเพราะความคิด

 ฝึกฝนจิตใจเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงและยอมรับกฎธรรมชาติว่า 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่จะเป็นไป

ตามความอยากได้ อยากเห็นของเรา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะดำารง

คงตัวอยู่ได้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน ไม่มัวแต่

รักสุข เกลียดทุกข์ อะไรถูกใจน่าพอใจก็ยึดติด อยากได้อยากมี 

อะไรไม่ถูกใจ ไม่น่าพอใจก็เกลียด อยากหนีอยากปัดไปให้พ้นๆ 

  ฝึกฝนจิตใจให้เห็นคุณค่า และความหมายของการให้การแบ่งปันว่า ทำาไปเพื่อชำาระจิตจากความยึดมั่น หวงแหน ตระหนี่ถี่เหนียว       ไม่ใช่ทำาไปเพื่อหวังคำาชม หวังได้บุญ หรือหวังได้ขึ้นสวรรค์

 ฝึกฝนจิตใจให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่ซ้ำาเติมตัวเองให้หดหู่ เศร้าหมอง ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น แม้เขาจะอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่า

 ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่าทัน

ความริษยา อาฆาต พยาบาทเพราะความ

ริษยา อาฆาต พยาบาททำาให้จิตใจเร่าร้อน 

 ปีใหม่นี้  เพียงเราเริ่มต้นง่ายๆ 
ใกล้ตัว ด้วยการฝึกฝนจิตใจของตนเอง เท่านี้                   
ก็ถือเป็นการปูทางเดินไปสู่ความสำาเร็จที่เราตั้งจิต
อธิษฐานเอาไว้แล้วล่ะ รู้แบบนี้แล้วก็ต้องขอตัวไป
เริ่มต้นฝึกจิตใจก่อนแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

 ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

     ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่าทันความ
วิตกกังวล ฟุ้งซ่าน

 ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่าทันความอยากได้ 

อยากมี อยากเป็น เพราะความอยากเหตุให้เกิด

ความทุกข์ ความดิ้นรน

 ฝึกฝนจิตใจให้คลายความหลงไปยึดมั่นในอัตตา

ตัวตน เพราะการยึดมั่นในอัตตาตัวตนเป็นเหตุให้เกิดความ

ทุกข์สำาหรับตนเองและผู้อื่น
 ฝึกฝนจิตใจให้รู้ทันการเผลอไปเพ่งโทษผู้อื่น 
การเพ่งโทษผู้อื่นทำาให้ลืมดูตัวเอง และยังเป็น
การทำาร้ายจิตใจตนเองอีกด้วย

ฝึกฝนจิตใจให้สามารถให้อภัยตนเองและผู้อื่น

Easy
Living พะลอย
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สวัสดีครับ..ผมเคย์คุง หนุ่มตะวันออก 
 คอลัมน์ One Day Off ฉบับนี้เป็นบทความเฉพาะกิจของผม โดยฉบับนี้ผมจะพูดถึงสถานที่ที่เชื่อว่า

หลายคนคงอาจเคยไปแล้ว หรืออาจเคยได้ยินแต่ชื่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและฮิตฮอตอยู่ใน

ขณะนี้ สถานที่นั้นก็คือ...  

   “Asiatique The Riverfront (เอเชียทีค เดอะ
 ริเวอร์ฟร้อนท์)” 

 เดิมท ีAsiatique The Riverfront นัน้เปน็โกดงัทา่เรอืเกา่ แตไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหมใ่หเ้ปน็สถานทีช่อ้ป

ปิง้ทีน่า่สนใจเปน็อยา่งมาก อาจเปน็เพราะวา่ตวัอาคารทีม่ลีกัษณะโดดเดน่แตกตา่งจากทีอ่ืน่ โดยจะเปน็ลกัษณะ

โกดงัเกบ็ของ ดา้นหลงัของ Asiatique The Riverfront จะตดิแมน้่ำาเจา้พระยาและมทีา่เรอื ทา่มกลางบรรยากาศ

ที่ดีมากทีเดียว  

 Asiatique The Riverfront มีสินค้าที่หลากหลายมาก ทั้งเสื้อผ้า ของแต่งบ้าน และร้านอาหาร โดย

เฉพาะร้านอาหารนั้นมีหลากหลายมาก Asiatique The Riverfront นั้นแบ่งส่วนต่างๆ ออกเป็นโกดังนะครับ 

โดยจะมีทั้งหมด 10 โกดัง 

 โกดังที่ 1 ประกอบไปด้วยร้านค้าประเภทร้านอาหาร เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน โกดังที่ 2 ก็

ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกของโครงการและร้านขายของแก่นักท่องเที่ยว โกดังที่ 3 มี

โรงละครคาลิปโซ่ และร้านสปา โกดังที่ 4 มีโรงละครหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ซึ่งกลับมาอีกครั้งบนพื้นที่แห่ง

ใหม่ ส่วนโกดังที่ 5 และ 7 เป็นโซนร้านค้าแฟชั่น โกดังที่ 6 เป็น Food Circus ร้านอาหารเยอะมาก

ครับ และพื้นที่โกดังที่ 8, 9 และ 10 เป็นแหล่งของฮิปโซน ร้านอาหารและผับ นอกจากนี้ยังมี

โซนที่ติดริมแม่น้ำา ซึ่งจะเป็นส่วนของร้านอาหารนานาชาติ  

 

Asiatique The Riverfront 
แหล่งช้อป..ริมน้ำ�

ลง BTS ที่สถานีสะพา
นตากสิน 

ออกประตู 2 นะครับ 
จะได้เดินไม่ไกล

บรรยากาศท่าน้า  ที่ ใครๆ ไปเที่ยวจะชักกล้อง
ออกมาถ่ายภาพเก็บไว้กัน

เรือฟรีจาก Asiatique ไว้บริการรับส่ง สีสันเด่น สังเกตไม่ยาก

บรรยากาศภายนอกโ
กดังก็น่าเดินนะครับ

One
Day ff เคย์คุง หนุ่มตะวันออก



>> Asiatique The Riverfront 

จะมีหอนาฬิกา 2 จุด 

เมื่อตกกลางคืน จะสวยมากเลย

 ซึ่งโดยรวมแล้วสำาหรับผม ผมคิดว่าร้านค้าที่เปิดภายใน Asiatique The Riverfront นั้น ต่างมีจุดเด่นเป็นของ
ตัวเองอยู่นะครับ และมีความแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ อย่างการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนได้ปิดตัว
เองลงไป แต่ตอนนี้ได้กลับมาแสดงอีกครั้งที่ Asiatique The Riverfront ในช่วงที่ผมไปนั้น โรงละครสำาหรับแสดงนั้นยัง
จดัสรา้งไมเ่สรจ็ด ีกค็าดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนเมษายน 2556 จงึทำาใหม้แีคก่ารแสดงชดุเลก็ๆ ประมาณ 10 นาททีี่
รา้นอาหารของคณะแสดงอยูเ่ทา่นัน้ แตก่ย็อมรบัวา่การแสดงหุน่ละครเล็กโจหลุยส์ได้เรียกความสนใจใหผู้้คนเขา้มาเทีย่ว
ที่ Asiatique The Riverfront เป็นอย่างมาก โดยการแสดงนั้นจะเริ่มแสดงประมาณ 19.30 น. ของวันศุกร์ เสาร์และ
อาทิตย์ โดยสามารถสอบถามรอบการแสดงฉายล่วงหน้าก่อนได้ที่เบอร์ 02-108-4400 นะครับ ของดีๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของไทยเรา ควรที่จะร่วมกันรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับ  

 อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นก็คือ บรรยากาศริมแม่น้ำาของ Asiatique The Riverfront ซึ่งค่อนข้างมีบรรยากาศ
ดีและเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก และเป็นจุดท่ีมีผู้คนชอบถ่ายรูปมากจุดหนึ่งเลยนะครับ อีกท้ังบริเวณริม
แม่น้ำานั้นก็มีร้านอาหารหลายร้านเปิดบริการอยู่เช่นกัน 

 ที่ Asiatique The Riverfront นั้นยังอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นอีกด้วยนะครับ เพราะ
มีพื้นที่ราบเรียบ สะดวกต่อการเดินทางและไม่ค่อยมีพื้นต่างระดับสักเท่าไร

 การเดินทางมา Asiatique The Riverfront นั้น สามารถมาได้หลายเส้นทางครับ แต่ที่
นิยมกันก็คือการนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานตากสิน แล้วออกประตูที่ 2 นะครับ จากนั้น
เดินไปที่ท่าเรืออันสุดท้าย จะเป็นท่าเรือสำาหรับไป Asiatique The Riverfront โดยเฉพาะเลยครับ   
ท่ีสำาคัญฟรนีะครบั และเป็นวธิท่ีีเรว็ท่ีสุด ตรงนีแ้หละท่ีผมชอบ เพราะใช้เวลาจากท่าเรอืไม่ถงึ 10 นาที
กถ็งึแลว้ครบั นอกจากนีย้งัโดยสารทางเรอืโดยสาร เรอืสำาราญ รถโดยสารดว่นพเิศษ BRT และมีทีจ่อด
รถยนต์รองรับมากถึง 2,000 คันเลยทีเดียว ซึ่ง Asiatique The Riverfront นั้นจะเปิดบริการตั้งแต่
เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. นะครับ

 จากที่ผมได้สัมผัสนะครับ Asiatique The Riverfront เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพา
แฟน ครอบครัว หรือมากับกลุ่มเพื่อนมากกว่าเดินคนเดียวนะครับ เพราะการตกแต่งที่สวยงาม

บรรยากาศดีริมน้ำา และร้านอาหารที่หลากหลาย ทำาให้
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความโรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพฯ เลยและที่สำาคัญยิ่งดึกยิ่งสวยเชียวครับ  

*ขอขอบคุณเว็บไซต์ Asiatique The Riverfront 
ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบบางส่วน

จุดถ่ายรูปครับ หลังกา แพงมีบันไดให้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วย

บรรยากาศร้านค้าในแ
ต่ละโกดัง

นี่คือร้านอาหารของห
ุ่นละครเล็ก โจหลุยส

์ นะครับ

ป้ายบอกทางเข้าด้านที่ติดกับถนนเจริญกรุง



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดี



 ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง หรือที่เรียกว่า “คณะแพทยศาสตร์” 
มักจะมีพันธกิจที่สำ คัญเพื่อขับเคลื่อนให้การดำ เนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ หนึ่งใน
พันธกิจที่สำ คัญนั้นคือ “การทำ งานวิจัย” ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำ คัญยิ่งในการพัฒนา

ระบบการดูแลรักษาคนไข้มาโดยตลอด
 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ เราได้พูดคุยกับ รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุ

ประสงค์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ประจำ สำ นักงานวิจัยและนวัตกรรม และ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล ถึงแนวทางการทำ งานวิจัย และการผลักดันงานวิจัยทางคลินิกให้เกิดขึ้นโดยการ  
สนับสนุนจากหน่วยวิจัยทางคลินิก

  งานวิจัยที่กำ ลังทำ อยู่มีอะไรบ้าง?
 งานวิจัยที่ทำาอยู่ก็จะเป็นเรื่อง Registry ผู้ป่วย
เบาหวานในเด็ก และการสร้าง clone ของ Growth hor-
mone gene เพื่อไว้ในใช้การผลิต Growth hormone 
ซึ่งเป็น hormone ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ขาด Growth 
Hormone โดยได้ทำาการวิจัยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
แล้ว ซึ่งงานวิจัยนี้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ Clone ของ 
Growth Hormone แล้ว โดยทีมงานนักวิจัยจากไบโอเทค 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในการทำาการ clone และทำาการ scale up 
ที่องค์การเภสัชกรรมและสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯ วิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อผลิตเพิ่มให้เพียงพอต่อ
การทดลองในสัตว์ทดลอง โดยการวิจัยในขั้นนี้ได้รับทุน
จาก Biotec และ TCELS  ก็พบว่า Growth hormone 
สามารถใช้ได้จริง จึงมีการขยายไปทำาในระดับ Pilot 
plant เพื่อให้สามารถทำา clinical trial ในคน 
 นอกจาก Growth hormone แล้ว ยังมี ther-
apeutic protein อีกหลายอย่างที่สามารถทำาได้ด้วย
เทคโนโลยีเดียวกัน ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มี Pilot Plant ของมหาวิทยาลัย  ทำาให้เราสามารถจะ
ผลิต protein ในระดับ scale up ได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาส
ที่เปิดสำาหรับการทำา therapeutic protein ในระดับที่
สามารถทำาวิจัยในสัตว์ทดลองและในคน 
 ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิการบดีให้เข้า
มาดูงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง thera-
peutic protein clone ของฮอร์โมนตัวอื่นๆ นอกเหนือ
จาก Growth hormone ที่ได้ทำาไปแล้ว ที่ สถาบัน

รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
กับแนวทางการสร้างงานวิจัยทางคลินิก

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตบางขุนเทียน เช่น insulin, 
Erythropoietin, albumin และอื่นๆ โดยจะได้ทำาการ
วิจัยให้ครบวงจรตั้งแต่การ Clone การ scale up การ 
purification การทดลองในสัตว์ จนถึงการทดลองในคน 
โดยจะมีเป้าหมายให้เกิดผลผลิต ที่อาจจะนำาไปใช้ต่อใน
เชิงพาณิชย์ ซึ่งงบมุ่งเป้านี้จะเชิญนักวิจัยต่างๆ มาร่วมกัน
ทำา เพราะเรามีความพร้อมหลายอย่าง ทั้งเภสัชกร แพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร มีเกือบครบแล้ว ก็มีความ
เป็นไปได้ที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นมา 
 ส่วนงานอื่นๆ ที่ทำาอยู่ ก็คือการสร้างและพัฒนา
หน่วยวิจัยทางคลินิกขึ้นมาในโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เนื่องจากว่างานวิจัยในรามาธิบดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
ทางคลินิกแทบทั้งหมด เพราะเราเป็นหมอ มีเพียงแค่ 
5% ที่เป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในอดีตเรา
ไม่มีหน่วยงานวิจัยทางคลินิกท่ีจะคอยให้การสนับสนุน
การทำางานวิจัยทางคลินิก ทำาให้เกิดความยากลำาบาก 
ปัจจุบันเรามีหน่วยวิจัยทางคลินิกที่จะช่วยทำางานให้เกิด
ความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานการวิจัยที่ดี ได้รับการ
ยอมรับ และสามารถนำาไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้
 ในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้าสำานักวิจัยฯ 
นั้น ผมพบว่าหน่วยงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเดียว
ไม่สามารถรองรับการวิจัยได้เพียงพอ จากการสำารวจ
พบว่างานวิจัยกว่า 90% เป็นงานวิจัยทางคลินิก ซึ่งเรา
จำาเป็นต้องมีหน่วยงานวิจัยทางคลินิกคอยสนับสนุน ซึ่ง
ในโรงพยาบาลทั่วโลกจะมีหน่วยงานนี้อยู่แล้ว ผมเองก็ได้
พยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งหน่วยวิจัยทางคลินิก
ขึ้นมา เพื่อคอยช่วยเหลืองานวิจัยทางคลินิก และถือ

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



 

เป็นโอกาสดีที่ผมเคยได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือหน่วยงาน  
“MedResNet” (Medical Research Network) ซึ่งเกิด
ขึ้นจากการที่คณะแพทย์ทั้ง 18 แห่ง คิดตรงกันว่าน่าจะมี
การทำาวิจัยร่วมกันเป็น multicenter trials โดยพยายาม
หาทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำาให้
เกิดหน่วยงานกลางในการประสานงานทางด้านคลินิก
ของประเทศ โดยหน่วยนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบำาราศนราดูร 
กระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ 25 คน โดยส่วนตัวจะ
พยายามทำาโครงสร้างของหน่วยนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
คณะแพทย์ทั่วประเทศ 

  หน่วยงานที่กล่าวนี้จะทำ ให้การทำ งาน
  ง่ายขึ้นกับรามาฯ ด้วยหรือไม่?
 ส่วนหนึ่งจะทำาให้การประสานงานกันง่ายขึ้น 
สามารถที่จะทำาเครือข่ายได้ง่ายขึ้น สร้างเป็นภาพรวม 
ร่วมกับโรงพยาบาลอื่นได้มากขึ้น ซึ่งคำาถามวิจัยอาจจะมา
จากใครสักคนหนึ่ง แต่ทุกโรงพยาบาลได้มาทำาร่วมกัน นี่
เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะเกิดผลอย่างยิ่งในระดับ
ชาติและระดับภูมิภาค แต่หน่วยงานนี้ไม่ได้มีทุนสนับสนุน 
ต้องหาเงินทุนเอง ก็จะลำาบากหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม ยัง
คิดว่างานวิจัยคลินิกของคณะฯ ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ 
เนื่องจากไม่มีใครเข้ามาดูแล ตั้งแต่การเขียนขอทุน การทำา
สัญญากับหน่วยงานต่างๆ การมีสถานที่ ซึ่งทุกอย่างนั้น
ต้องใช้เวลาทั้งนั้น อาศัยพลังขับเคลื่อนไปช้าๆ อย่างต่อ
เนื่อง 

  มุมมองที่มีต่อการทำ งานวิจัยทางคลินิก
 จริงๆ แล้ว งานวิจัยทางคลินิกเป็นส่วนสำาคัญ
ที่สุดของโรงพยาบาล ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากยังไม่ให้
ความสนใจกับงานวิจัยเท่าไร อาจเป็นเพราะภาระงาน
มากเกินไป นักวิจัยจึงต้องอาศัยกำาลังภายในเยอะ บวก
กับความชอบส่วนตัว ซึ่งต้องเผชิญความเครียด ลดเรื่อง
ส่วนตัวลงไป ที่ต่างประเทศการทำาวิจัยจะได้เงิน แต่เมือง
ไทย ใครทำางานวิจัยจะถือว่าเสียโอกาสในการหารายได้ไป 
นักวิจัยจึงต้องทำางานด้วยใจรักและทุ่มเทพอสมควรเลย 
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมา จึงอยากให้นักวิจัยทำางานอย่าง
มีความสุข มีคนคอยสนับสนุน คอยช่วยเหลือตลอด นั่น
ทำาให้สามารถใช้เวลากับความคิดมากขึ้น ไม่ต้องมาเป็น
ธุระเองทั้งหมด เราเองค่อนข้างมีขีดจำากัด แต่ก็ยังเชื่อว่า
อาจจะเป็นไปได้ภายใน 3 ปี 

 ส่วนตัวมองว่า ควรจะมีเงินทุนสนับสนุนเข้ามา
ที่สามารถนำามาบริหารจัดการได้ ไม่อิงกฎราชการมาก
นัก ซึ่งคิดว่ามีความเป็นไปได้ยาก แต่หากสามารถได้เงิน
ทุนจากภายนอกมาจริงๆ ก็คิดว่าน่าจะให้อาจารย์ผู้ใหญ่
ที่มีความเช่ียวชาญและผู้คนเคารพมาร่วมตัดสินการขอ
ทุนสนับสนุนเป็นรายๆ ไป เป็นการพิจารณาตามความ
สามารถ 

  งานวิจัยเราถือว่าลำ บากหรือไม่?
 ก็ไม่ถึงกับว่าลำาบาก การทำาวิจัยดีกว่าสมัยก่อน
เยอะ ส่วนตัวแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานกับการทำาวิจัยมามาก
เหมือนกัน ก็ยังไม่ถือว่าตัวเองประสบความสำาเร็จอะไร 
เราได้บทเรียนจากความล้มเหลวมากกว่า 

  แนวคิดในการทำ งานวิจัยหนึ่งชิ้น 
 ส่วนตัวมีแนวคิดที่ ไม่อยากคิดทำางานวิจัยที่
ใหม่มากเกินไป และก็ไม่อยากให้งานวิจัยถูกขึ้นหิ้ง แต่
พยายามทำาวิจัยเดิมให้สำาเร็จ ให้สามารถใช้ได้จริงมากกว่า 
ได้แค่ publication ที่ขึ้นหิ้งไว้ แต่นี่ความเห็นส่วนตัวนะ
 

  ปัญหาในการทำ งานวิจัยภายในคณะฯ
  มีอะไรบ้าง? 

 ผมมองว่าภาระงานเยอะ ทำาให้การทำางาน
วิจัยลดลงไป สมมติว่ามีรายได้จากการทำาวิจัยมากเพียง
พอ เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้จากการตรวจ และมีทุน
สนับสนุนเพียงพอ ก็อาจจะพอแก้ปัญหาในการทำางาน
วิจัยได้ แม้เรายังไม่มีทุนสนับสนุนงานวิจัยมากพอ แต่
อย่างน้อยอาจารย์ก็มีความอยากที่จะทำา และเราก็มี
หน่วยงานที่รองรับการทำางานวิจัยตรงนี้ อีกทั้งการทำางาน
วิจัยของแต่ละคน ก็มีความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง 
การสนับสนุนก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน 
บุคลากร และการสนับสนุนนักวิจัย ต้องละเอียดอ่อน 
และ Tailor Made หมายถึงแต่ละคนตัดเสื้อไม่เหมือนกัน 
ต้องดูเป็นรายกรณีไป 

  หากมีแรงสนับสนุนจากภายนอกเข้ามา
  จะช่วยทำ ให้การทำ วิจัยง่ายขึ้นหรือไม่?
 ถ้าเป็นเหมือนต่างประเทศ เงินส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการทำาวิจัยจะมาจากเงินบริจาค และมีหน่วยงาน
สนับสนุนรองรับ นักวิจัยบางรายสามารถขอทุนวิจัยได้
ง่าย มีเงินเดือนในการทำาวิจัยหลักแสนบาท และยังมีการ
ต่อรองการของทุนเป็นรายๆ ไป ในลักษณะที่บอกคือ 
Tailor Made 

  ปัญหาที่พบในการทำ วิจัยส่วนตัว
 คิดว่าปัญหาในการทำาวิจัยก็เหมือนกับท่านอื่นๆ 
แต่ที่พบมากๆ ก็คือความท้อแท้ใจในการทำาวิจัย บางคนก็
ล้มเลิกความตั้งใจไป แต่พอตัวเองได้อยู่ในจุดที่พอจะช่วย
เหลือได้ ก็เลยมีความตั้งใจมากที่จะช่วยผลักดันนักวิจัย 
นั่นคือเหตุผลในการหน่วยวิจัยทางคลินิก วันนี้รู้สึกดีใจที่มี
หน่วยนี้เกิดขึ้นมา และคิดว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญ
มากในลำาดับต้นๆ ของคณะฯ การทำาวิจัยของเรามัก เริ่ม
ต้นจากงานบริการคือการดูแลผู้ป่วย จากนั้นจึงจะทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาศึกษาวิจัย  ในการตรวจคนไข้วิจัย
นั้นต้องใช้เวลามากบางรายถึง 30 นาทีต่อคน จึงจะทำาให้
มีเวลาเก็บข้อมูลได้ละเอียดมากพอ และพร้อมที่จะนำามา
ใช้ทำาวิจัยได้ แต่ในปัจจุบัน ในการตรวจคนไข้  เราไม่มี
เวลาบันทึกมากขนาดนั้น เพราะจำานวนคนไข้เยอะนี่ก็เป็น
ปัญหาอย่างมากในการทำาวิจัย

  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและอนาคต
  ของการทำ งานวิจัย
 ในอนาคตหน่วยวิจัยทางคลินิกจะเริ่มทำางานได้
มากขึ้น ก็อยากให้มีคนรู้จักหน่วยวิจัยทางคลินิกมากขึ้น 
ให้รู้จักว่าเราทำาอะไรบ้าง หน่วยนี้ถูกตั้งขึ้นมา 3 ปีแล้ว ซึ่ง
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัย ก็ให้การสนับสนุนมาตลอด 
เพื่อให้มีหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิก 
 นอกจากที่นี่ คณะก็เตรียมความพร้อมในด้าน
วิจัย โดยมีการเตรียมพื้นที่สำาหรับการทำาวิจัยสมบูรณ์แบบ
ไว้ที่รามา-บางพลี  แต่จะค่อนข้างมุ่งไปทางชุมชน โดย
หน่วยวิจัยทั้งสองแห่งจะทำางานไม่เหมือนกัน ซึ่งงานวิจัย 
ที่บางพลีจะเป็นในลักษณะชุมชนมากกว่า ยังไงจะให้แน่ 
คงจะต้องรอให้บางพลีเกิดก่อน และการที่เรามี 2 รูปแบบ 
ก็จะต้องมีการบริหารงานวิจัยที่แตกต่างกันออกไป 

  อยากให้ฝากอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ 
 คนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจบทบาทของการเป็นอาจารย์ 
ซึ่งมีงานที่สำาคัญคือ งานวิจัยและงานสอนเป็นหลัก แต่
การที่เราเป็นแพทย์ทำาให้เราหนีงานบริการไม่พ้น แต่ก็ไม่
อยากให้เราละทิ้งโอกาสที่จะเก็บข้อมูลและถามคำาถาม
วิจัยที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์รุ่นใหม่ๆ จะต้องรู้จัก
ตั้งคำาถามเฉียบๆ ใหม่ๆ คมๆ สร้างของใหม่ๆ หรือไม่ก็นำา
ของเดิมมาปรับใหม่ อะไรที่ไม่เคยมีใช้ในบ้านเรา  โดยไม่
จำาเป็นต้องของใหม่ระดับโลก แต่เป็นของใหม่ระดับชาติ  
    



นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์ 
งานบริหารการศึกษา สำานักงานการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ระบบเกรดมีหลายแบบ แบบที่หลายคนคุ้นเคย คือ letter 
grading system คือให้สัญลักษณ์ A, B, C, D, E, หรือ F คนที่ได้คะแนน
สูงได้ A ลดหลั่นไปจน E หรือ F ซึ่งหมายถึงสอบตก ในบางแห่งอาจ
แจกแจงย่อยลงไปอีก เป็น A+, A, A- เป็นต้น แบบนี้อาจมีเกรดได้ถึง 11 
ระดับ อีกแบบหนึ่งคือ descriptor grading system หรือ pass/fail 
system หรือ ถ้ามีผู้ทำาคะแนนดีเยี่ยม อาจเป็น honors/pass/fail sys-
tem ในแบบนี้ อาจให้เกรดได้ตั้งแต่ 2 ระดับ คือ มีเพียง pass หรือ fail 
ไปจนถึงแยกย่อยเป็น 3, 4 , 5, หรือ 6 ระดับ แตกต่างกันไปในแต่ละ
โรงเรียนแพทย์ อีกแบบหนึ่งที่ยังอาจมีบางแห่งใช้อยู่ คือ numerical 
grading system เช่น ถ้าได้คะแนนมากกว่า 97 ก็จะเทียบเท่าเกรด A+  
เป็นต้น ในประเทศไทยโรงเรียนแพทย์เกือบทั้งหมดใช้ระบบเกรดแบบ
แรก มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ใช้แบบที่สองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะการ
ฝึกปฏิบัติ (clinical clerkship) แต่ก็เพียงบางชั้นปีเท่านั้น

 โรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาจะใช้สองแบบแรก แต่นิยมใช้  
descriptor มากกว่า letter grades โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ชั้นนำา 
เช่น Harvard Medical School ซึ่งมีหลักสูตรแพทย์ 4 ปี ในชั้นปีที่ 1 
และ 2 จะตัดสินผลให้ satisfactory/unsatisfactory สำาหรับคนที่มีผล
การเรียนดีเยี่ยม มีการให้ Letter of Excellence อยู่ในผลการศึกษา
ด้วย ในชั้นปีที่ 3 และ 4 การตัดสินผลในชั้นคลินิก ทั้ง clinical clerk-
ship และ clinical elective จะให้เกรด high honors/honors/sat-
isfactory/unsatisfactory ซึ่งการให้ 4 ลำาดับขั้นแบบนี้เรียกว่า 4-tier 
grading system 

 สำาหรับ Yale School of Medicine มีระบบการตัดสินผลที่  
น่าสนใจเช่นกัน ในหลักสูตร 4-5 ปี สำาหรับชั้นปี่ที่ 1 และ 2 จะไม่มีการ
ให้เกรดหรือจัดอันดับ (no grades, no class ranking) ด้วยปรัชญา
การศึกษาของ Yale คือ นักศึกษาแพทย์มีความเป็นผู้ใหญ่ (maturity) 

มีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูแพทย์มีบทบาทเป็นเพียงผู้แนะนำาและกระตุ้นให้เรียนรู้ 
ไม่ใช่การเรียนแบบบีบบังคับให้เรียนหรือแข่งขันการเรียน นักศึกษามีอิสระ ยืดหยุ่นและมีความรับผิดชอบที่
จะเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความรู้สำาหรับการเป็นแพทย์ (student freedom, flexibility and individual re-
sponsibility)  

 การเรียนจะเรียนอย่างใกล้ชิดกับครูแพทย์ด้วยการเรียนกลุ่มย่อยและสัมมนา ครูจะประเมินการ
มีส่วนร่วมในกลุ่มและ performance ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรและ feedback 
นักเรียนตลอดสองปีโดยไม่มีเกรด นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถประเมินความรู้ของตนเองผ่านการสอบแบบ
ไม่เปิดเผยชื่อ (anonymous examination)  สำาหรับชั้นปีที่ 3 และ 4 ใช้ 4-tier grades คือ honors/high 
pass/ pass/fail และยังต้องเสนองานวิจัยเพื่อปริญญาบัตร (research thesis) ทุกคน อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ 
Johns Hopkins Medical School เดิมใช้แบบ letter grade ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบ pass/fail system   
โดยให้ pass/fail ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ส่วนชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้ง clinical clerkship และ clinical elective 
ใช้ 4-tier grades แบบ honors/high pass/pass/fail เช่นกัน
 เรื่องของ grading system นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้นักเรียนตัดสินใจเลือกว่าจะสอบเข้าโรงเรียน
แพทย์ใดในสหรัฐอเมริกา และมีประเด็นที่น่าสนใจพิจารณาคือ ระบบเกรดมีผลต่อความสุขในการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือไม่ และมีผลต่อการได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำาบ้านหรือไม่

 แนวคิดหลักของการให้เกรดแบบ pass/fail แทนระบบ letter คือ เมื่อใดที่ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนเพื่อการแข่งขันแย่งเกรด A หรือเพื่อการทดสอบแล้ว และผู้เรียนมีแรงบันดาลใจจากภายในจะทำาให้     
ผู้เรียนมุ่งใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในสิ่งที่สนใจและมีความสุขกับการเรียน  อย่างไรก็ตาม การให้เกรด 2-tier 
grades เพียง pass/fail อาจไม่สามารถจำาแนกนักเรียนที่มีความสามารถสูงหรือแตกต่างกันได้  ใน descrip-
tor grades จึงมีการแยกย่อยเพิ่ม เป็น 4 – หรือ 5-tier  grades ด้วยการให้ระดับ high honors, outstand-
ing, honors หรือ high pass เพิ่มเติม มีการสำารวจโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีความหลากหลาย
มากเรื่องจำานวนลำาดับเกรดที่ให้ มีตั้งแต่ 2-tier จนถึง 11-tier แต่ส่วนใหญ่นิยม 4-tier รองลงมาเป็นระบบ 
5-tier สำาหรับ 4-tier grades เองก็มีความแตกต่างในการใช้คำา เช่น high honors/honors/pass/fail หรือ 
high honors/excellent/good/fail หรือ honors/satisfactory plus/satisfactory/unsayisfactory  
เป็นต้น

 ในประเทศไทย ทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก ให้เกรดแบบ letter grades อาจมี clinical elec-
tive ที่ให้  satisfactory/unsatisfactory การให้เกรดแบบ descriptor grades น่าจะเหมาะกับการประเมิน 
clerkship เช่น ในโรงเรียนแพทย์บางแห่งของไทย ใช้การประเมินแบบนี้สำาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
(extern) ในทุกรายวิชา มีผู้เข้าใจผิดอยู่มากว่าการให้เกรดแบบนี้ไม่ใช้การสอบ เป็นการประเมินแบบ sub-
jective ซึ่งที่ถูกต้อง ควรมีทั้งการประเมินความรู้โดยการสอบ ประเมินเจตคติ และประเมินความสามารถ
ทางคลินิกที่จำาเพาะต่อรายวิชานั้นๆ โดยอาจให้ค่าน้ำาหนักต่างกัน และจำาแนกนักศึกษาโดยอาจใช้ 4-tier  
grades

 หากจะนำาระบบเกรดแบบ pass/fail system มาใช้คงจะต้องพิจารณาถึงข้อจำากัด เช่น นักศึกษา
แพทย์ไทยอาจยังมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่พอ เคยชินกับการเรียนแบบสอบแข่งขันมาตั้งแต่วัยเด็ก สำาหรับข้อดี 
เช่น ช่วยให้ความเครียดวิตกกังวลลดลง มีชีวิตเป็นสุขมากขึ้น และสามารถใช้ในการประเมิน clinical clerk-
ship หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วควรเปลี่ยนก็คงต้องเปลี่ยน เพราะสิ่งที่ทำามาแบบเดิมๆ ในอดีตอาจไม่ใช่
สิ่งที่ดีที่สุดอีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 นี้

“เกรดกับแพทย์”
 A, B, C, D … หลายคนที่ผ่านวัยเรียนมาแล้วคงจะ
พอจำ ได้ว่าเรียนได้เกรดอะไรบ้าง ในการศึกษาของแพทย์
มีการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถด้วยการให้
เกรดเช่นกัน

Education
Talk



Activities
กองบรรณาธิการ

 รศ.นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำานวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี ให้การต้อนรับ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรง
คุณวุฒิประจำากรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 
ผู้อำานวยการสำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และ 
นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ
สำานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค ในโอกาสเขา้บรรยายความ
รูเ้กีย่วกับ “โรคคอตบีระบาดในผูใ้หญ ่จะรบัมอือยา่งไรด”ี โดย
มี ผศ.นพ.กำาธร มาลาธรรม หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
พิธีกรภายในงาน ท่ามกลางผู้สนใจจำานวนมาก เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 
ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์  
เวชชาชีวะ ครั้งที่ 11 เรื่อง “ Viral  Encephalitis  in Malaysia”  และ กล่าวต้อนรับ Professor Tan Chong Tin, MBBS, FRC, 
MD ในฐานะองค์ปาฐกในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน “วิกฤตโรคถุงลมโป่งพองกับทางเลือก
ที่ดีกว่า” เนื่องในวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก เพื่อให้ผู้ป่วย
และประชาชนได้เรียนรู้ถึงการป้องกัน การหลีกเลี่ยง ปัจจัย
เสีย่งทีอ่าจทำาใหเ้กดิโรคและทำาใหโ้รคทรดุลง รวมถงึการปฏบิตัิ
ดูแลตนเองเมื่อมีอาการและการรักษาเสริมที่ผู้ป่วยสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2555              
ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ เข้าเยีย่มผูบ้รหิารสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) พร้อมทั้งประชุมหารือและติดตามผล
ความร่วมมือในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ  อีกทั้งยังได้
มอบส่ิงของจำาเป็นแก่สถานสงเคราะหฯ์ โดยมี คุณอังคณา ใจกิจ
สวุรรณ ผูป้กครองสถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่นพญาไท (ปากเกรด็) 
เป็นตัวแทนรับมอบ

งาน “โรคคอตีบระบาดในผู้ใหญ่ จะรับมือ
อย่างไรดี?”

งานวิกฤตโรคถุงลมโป่งพองกับทางเลือก
ที่ดีกว่า

ประชุมและเข้าเย่ียมสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท

คณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

Andalas University เข้าศึกษาดูงาน

 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์
สมเดจ็พระเทพรตัน ์ใหก้ารตอ้นรบัและแนะนำาศนูยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์แก่คณะผู้ดูงานจาก Andalas University 
สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ในโอกาสเขา้ศกึษาดงูานศนูยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ ด้านการบริหารโรงพยาบาล ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ครั้งที ่ 11



เปิดตัวแล้ว!! นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ @Rama

 ทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama จัดงานเปิดตัวนิตยสารวาไรตี้สุขภาพ @Rama แล้วอย่างเป็นทางการ 
เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงที่มาและรับทราบวัตถุประสงค์การจัด
ทำานิตยสารวาไรตี้สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แม็กกาซีนและรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยมี รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รอง
คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ผูช้ว่ยคณบดี
ฝา่ยสือ่สารองคก์ร และบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวดังกล่าว ณ รามาเซ็นเตอร์ ข้างสนามเทนนิส 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดี เป็นประธานคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะ
แพทยศาสตรช์ัน้นำาในเอเชยี งวดที ่1 ณ หอ้งประชมุ สำานกังาน
คณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม ซึ่งขณะนี้ “รามา-บางพลี” ได้
เริ่มงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ อาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย
ในแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

 ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี คณะกรรมการ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และงานกิจการนักศึกษา สำานักงาน
การศึกษา จัดโครงการ “ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18” ประจำา
ปี 2555 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วม
โครงการได้ทำาความรู้จัก เรียนรู้วิชาชีพแพทย์ การทำางาน
ของแพทย์ และการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์
ในสถานที่จริง เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพแพทย์ 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งปลูกฝัง
ความสามัคคี ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมต่อนักศึกษา
แพทย์รุ่นใหม่ เม่ือวันที่ 26-28 ตุลาคม 2555 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงานมุทิตาจิตใน
โอกาสอายุ 60 ปีของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6 และ
อาจารย์แพทย์รามาธิบดี ประจำาปี 2555 เพื่อแสดงความยินดี 
และฉลองความสำาเรจ็แก่ศิษยเ์กา่แพทยร์ามาธบิดแีละอาจารย์
แพทย์รามาธิบดี ที่ได้เกษียณอายุราชการในโอกาสปฏิบัติงาน
สายวิชาชีพแพทย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 
910 ABC ช้ัน 9 อาคารเรยีนและปฏิบตักิารรวมดา้นการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ณ คลังเลือด 
อาคาร 1 ชั้น 2 

 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ทรูวิชั่นส์ผนึก 300 เคเบิลทั่ว
ประเทศ สร้างปรากฏการณ์ขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ” ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวัน
ที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยได้แนะนำารายการจากสถานี Rama 
Channel แก่ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงราย
ละเอียดของรายการและรูปแบบการนำาเสนอที่น่าสนใจ ทั้งนี้ 
ทรูวิชั่นส์ได้จับมือกับ 150 ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นชั้นนำา 
ในการเดนิหนา้ขยายฐานผูป้ระกอบการเคเบลิสู ่300 ราย ผา่น
แพ็คเกจใหม่ True Cable Partners Pack ซึ่งสามารถรับชม
ช่อง Rama Channel และอีก 11 ช่องคุณภาพ โดยรับชมได้
ฟรีไม่มีรายเดือน

ตรวจรับพัสดุ รามา-บางพลี งวดที่ 1

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที ่ 18 

งานมุทิตาจิตศิษย์เก่ารามาธิบดี รุ ่นที่ 6

บริจาคเลือดวันพ่อ

ข่าวแถลงข่าวทรูวิชั ่นส์ผนึก 300 เคเบิล

 รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  ผู้อำานวยการ
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  เป็นตัวแทนคณะฯ ให้การต้อนรับ 
ศ.ทาคาช ิยาชโิร และ ศ.ทตัซชึ ิโอนากะ ผูแ้ทนจาก Jichi Medi-
cal University School of Medicine ประเทศญีปุ่่น ในโอกาส
เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสานต่อความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 
สำานักงานคณบดี อาคารเรียนรวม

ต้อนรับตัวแทนจาก Jichi ประเทศญี่ปุ ่น




