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 “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” คำ�ขวัญท่ีเร�ๆ ท่�นๆ คุ้นหูม�
น�น ห�กจะสร้�งเด็กคนหนึ่งให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่ออน�คตของช�ติในวันข้�งหน้� 
ท่�นรู้หรือไม่คะว่�ต้องเริ่มต้ังแต่คุณแม่ต้ังครรภ์กันเลยเชียว คุณแม่ถือว่�เป็น
บุคคลที่สำ�คัญม�กสำ�หรับลูก ห�กคุณแม่ไม่รู้วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์ ลูกที่เกิดม�ก็อ�จไม่สมบูรณ์ทั้งก�ยและ
ใจ ก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รตั้งครรภ์จึงมีคว�มสำ�คัญไม่แพ้ก�รดูแลลูกหลังคลอดนะคะ 
 @Rama ฉบับนี้เร�ขอนำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งมีเนื้อห�ม�กม�ยที่น่�สนใจในหล�ยแง่มุม ที่
กองบรรณ�ธิก�รได้รวบรวมม�ไว้แน่นเอี้ยดเพื่อคุณแม่โดยเฉพ�ะค่ะ ส่วนฉบับถัดไปจะเป็นเรื่องร�วเกี่ยวกับก�รดูแลลูก 
ซึ่งคุณแม่ คุณพ่อก็พล�ดไม่ได้อีกเช่นกันค่ะ
 เริ่มกันที่ คอลัมน์ Rama Today คุณแม่หล�ยท่�นคงจะเคยผ่�นประสบก�รณ์ก�รคลอดกันม�แล้ว และก็คุณ
แม่หล�ยท่�นได้ม�คลอดที่ร�ม�ธิบดี อะไรนะที่ทำ�ให้คนหลั่งไหลกันม�คลอดที่นี่ แล้วก�รคลอดเองต�มธรรมช�ติกับก�ร
ผ่�คลอดมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไร เร�จะมีวิธีก�รเลือกอย่�งไรดี นอกจ�กนี้แล้วยังมีเกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ย�ในคุณ
แม่ตั้งครรภ์ม�ฝ�กกันด้วยค่ะ
 คว�มเชือ่ทีว่�่ “ดืม่น้ำามะพรา้วเยอะๆ แลว้ลกูในทอ้งจะผวิสวยจรงิหรอืไม?่” เร�มคีำ�ตอบม�ฝ�กกนัใน คอลมัน ์
Believe it or not? ค่ะ...พอพูดเรื่องอ�ห�รก�รกิน ฉบับนี้น้องแพรวพ�ชิมก็มี “เคล็ดลับการดูแลแลอาหารเมื่อคุณแม่
ตั้งครรภ์” กินอย่�งไรให้มีสุขภ�พดีทั้งแม่และลูกม�ให้ติดต�มกัน พลิกไปอ่�นกันได้เลยค่ะ
 เรือ่งร�วเกีย่วกบัคณุแมต่ัง้ครรภย์งัไมจ่บนะคะ คอลมัน ์Easy Living  ธรรมะคดิด ีมขีอ้มลูโครงก�รดดีมี�แนะนำ�
สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำ�ลังจะเป็นพ่อคนแม่คน กับ “โครงการจิตประภัสสร” โครงก�รที่จะทำ�ให้ทั้งคุณแม่และ
ลูกน้อยในท้องได้เตรียมคว�มพร้อมท�งใจ ไม่ใช่เฉพ�ะท�งก�ยที่จะต้องดูแล ท�งใจก็สำ�คัญไม่แพ้กันนะคะ
 ส่วน คอลัมน์ Health Station กุม�รแพทย์จะม�แนะนำ�วิธีก�รดูแลตนเองของคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงที่ไข้หวัด
ใหญก่ำ�ลงัระบ�ด จะมวีธิกี�รอย�่งไรบ�้ง แลว้วคัซนีทีฉ่ดีใหค้ณุแมจ่ะทำ�ใหล้กูไดร้บัภมูคิุม้กนัและมคีว�มปลอดภยัดว้ยหรอื
ไม่ ติดต�มกันให้ได้นะคะ
 ปิดท้�ยกันที่ คอลัมน์ที่ให้ข้อคิดและทำ�ให้ใครต่อใครซ�บซึ้งไปกับบทคว�มดีดีกันม�แล้วใน Behind the Scene 
ซึ่งฉบับนี้ได้กล่�วถึงโฆษณ�ที่กำ�ลังเป็น talk of the town เมื่อไม่น�นม�นี้กับเรื่อง “ผู้หญิงที่สวยที่สุดจากข้างใน” ลอง
พลิกม�อ่�นดูนะคะ แล้วท่�นจะรู้ว่� “ผู้หญิงที่สวยจากข้างใน” นั้นเป็นอย่�งไร

       แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�นะคะ

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 
          บรรณาธิการนิตยสาร @Rama

ContentsEditor’s Talk ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
รศ.พญ.จิรพร เหล่�ธรรมทัศน์
ผศ.นพ.ภ�วิทย์ เพียรวิจิตร
พัชรี ภูรีนันทนิมิต

บรรณาธิการ
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ดนัย อังควัฒนวิทย์

กองบรรณาธิการ
สิทธิ แสงเจริญวัฒน�
ส�ธิต อุณหกะ
กิติย� สุวรรณสิทธิ์
ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ

ฝ่ายออกแบบ
พิชช� โภคัง

ฝ่ายช่างภาพและอิเล็กทรอนิกส์
ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ทิพย์สุด� ตันเติมเกียรติ

ฝ่ายการตลาดและโฆษณา
กุลนรินทร์ สุขสมัย
ปกรณ์ ดิษเนตร

ฝ่ายการเงิน
กิตติม� ทัศนประเสริฐ

ฝ่ายจัดส่งและสมาชิก
ระวีนุช วิบุญกูล

พิมพ์ท่ี 
บริษัท เอส.เอ็น.มีเดีย แอนด์ แพ็ค จำ�กัด
17 ซอยประช�อุทิศ 19/1 
ถนนประช�อุทิศ แขวงร�ษฎร์บูรณะ 
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ภาพปก: เมธี บัวจู
นักวิชาการโสตทัศน์
งานโสตทัศนศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



โครงการ
จิตประภัสสร 

 หล�ยคนคงได้ยินคำ�กล่�วนี้ม�บ้�ง ก�รสร้�งพื้นฐ�นท�งสติปัญญ�และ
อ�รมณ์ให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เข�เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีได้ เร�ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตแบบ Slow life น้อมนำ�ธรรมะเข้�
ม�สู่ในจิตใจ ทำ�ให้ลูกน้อยสม�ชิกใหม่ได้มีพื้นฐ�นท�งอ�รมณ์ที่ดีกันค่ะ 
  
 “โครงการจิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์” เป็นโครงก�รของ
เสถียรธรรมสถ�น ก�รส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัมม�ทิฏฐิใน
ก�รดำ�เนินชีวิต เพื่อให้ใช้เวล� 9 เดือนของก�รตั้งครรภ์ เป็นก�รสร้�งทุนแห่ง 
“อริยทรัพย์” ซึ่งทำ�ให้เด็กคนหนึ่งได้มีโอก�สเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่บนหนท�งของ 
“อริยบุคคล” (บุคคลผู้ประเสริฐ) 

 “เพราะครรภ์ของแม่ คือ โลกของลูก” ลูกน้อยในครรภ์จะได้มีโอก�ส
เรียนรู้โลกใบใหญ่น้ีผ่�นฮอร์โมนท่ีบ่งบอกอ�รมณ์ของคุณแม่ในแต่ละขณะจิต หรือ
ประม�ณได้ว่� “แม่รู้สึกอย่างไร ลูกรู้สึกได้อย่างน้ัน” ดังน้ัน ก�รรักษ�ใจของคุณ
แม่ไม่ให้หงุดหงิดขุ่นมัว จึงเป็นส่ิงสำ�คัญ โดยมีคุณพ่อเป็นผู้เก้ือกูลและให้กำ�ลังใจ
ซ่ึงกันและกัน  คอลัมน์ Easy Living ฉบับน้ี เร�ได้มีโอก�สสัมภ�ษณ์แม่ชีโมลี เขียว
สะอ�ด หรือ “แม่ชีโอ๊ะ” ม�ร่วมให้คว�มรู้ในก�รจัดกิจกรรมคร้ังน้ีด้วยค่ะ

    พูดถึงโครงการจิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ 
 โครงก�รจิตประภัสสรตอนนี้ย่�งเข้�สู่ปีที่ 9 เป็นก�รเชิญชวนคู่รักหรือผู้
ที่พร้อมจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของลูกม�เตรียมทิฏฐิกัน หม�ยคว�มว่� ก่อนที่
จะตั้งครรภ์ม�จูนคลื่นให้ตรงกันก่อน เป็นก�รเตรียมสัมม�ทิฏฐิ เชิญเด็กดีม�อยู่
ในท้อง แล้วเร�ก็พบว่� เด็กที่เกิดม�ในโครงก�รจิตประภัสสรจะเป็นเด็กที่เลี้ยง
ง่�ย เป็นเด็กร่�เริงและมีคว�มสุข เพร�ะอยู่ในสภ�พแวดล้อมที่พ่อแม่ได้เตรียม
ก�ย เตรียมใจของคนในครอบครัวกันแล้วเป็นอย่�งดี

       คุณพ่อคุณแม่จะได้มีโอกาสทำ อะไรบ้างเมื่อเข้าร่วมโครงการ
 ก่อนอื่นต้องเตรียมจิตที่ดีม�ก่อน  ตั้งแต่เดินท�งม�ลงทะเบียนนั้น คุณ
พ่อจะผูกข้อมือให้คุณแม่ ตั้งแต่ประตูท�งเข้�ก็จะมีบรรย�ก�ศที่เชื้อเชิญให้เข้�
ม�อย่�งมีคว�มสุข จนม�ถึงศ�ล� ม�ร่วมฟังเสวน�ร�ยก�รวิทยุ ซึ่งจะมีก�รสอน
ก�รปฏิบัติธรรม สอนวิธีคิดที่จะให้ส�มีและภรรย�อยู่ด้วยกันอย่�งเข้�ใจ 

ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

“เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า”

Easy
Living ทิพย์สุด� ตันเติมเกียรติ



 หลังจ�กจบร�ยก�รวิทยุก็จะเข้�สู่ช่วง “ภาวนากับบทเพลง” ให้ลูกใน
ท้องได้ดูแลคุณพ่อ คุณแม่ก็ดูแลคุณพ่อ เป็นก�รดูแลซ่ึงกันและกัน บ�งครอบครัว
ท่ีมีคว�มเครียดคว�มกังวลว่� ท่ีผ่�นม�ลูกไม่เคยด้ินให้รู้สึกเลย พอม�เข้�สู่
กิจกรรมท่ีใช้บทเพลงแห่งสติ เพลง “ด่ังดอกไม้บาน” แล้วน้ัน ลูกในครรภ์ก็จะด้ิน 
หรือคุณแม่ท่ีมีฮอร์โมนในร่�งก�ยไม่สมดุล อ�รมณ์แปรปรวน ซ่ึงอ�จจะโกรธหรือ

งอนคุณพ่อบ้�ง ม�ท่ีน่ีก็จะเปิดโอก�สให้คุยกัน เปิดโอก�สให้
มีกิจกรรมร่วมกัน ถือว่�เป็นก�รปรับสมดุลท้ังก�ยท้ังใจ

 การเลี้ยงลูกด้วยวิธีปฏิจจสมุปบาท 
 จ๊ะเอ๋-บ๊�ยบ�ย (เมื่อเจอคว�มทุกข์ให้โบกมือล�นำ�
คว�มทุกข์ออกไปจ�กใจ) หรือวิธีก�รที่จะอยู่ด้วยกันอย่�งไร
แล้วมีคว�มสุข นี่ก็เป็นวิธีที่คุณย�ยจ๋� (ท่�นแม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต) ได้เตรียมก�ยเตรียมใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่ รวม
ถึงลูกที่อยู่ในครรภ์ เป็นก�รจัดสภ�พแวดล้อมให้ส�ม�รถอยู่
ด้วยกันได้อย่�งเข้�ใจซึ่งกันและกัน

 การนอนภาวนา 
  เป็นก�รฟังเสียงก�รหมุนวนของคริสตัลโบวล์ (โถคริสตัล) 
เขย่�คลื่นน้ำ�โมเลกุลที่อยู่ในท้อง นั่นก็คือ น้ำ�คร่ำ� ก�รฟังเสียงคริสตัลโบวล์นี้ก็จะ
ช่วยไปเขย่�โมเลกุลของน้ำ�ให้เรียงตัวกันอย่�งเป็นระเบียบมีคว�มสมดุล  เลือด
ไม่หนืด  ทำ�ให้ลูกรู้สึกสดชื่น

 การเดินอย่างมีสติ 
 ก�รเดินในแต่ละก้�วของคุณแม่
อย่�งมีสติ ลูกในครรภ์ก็จะได้ก้�วอย่�งมี
สติไปด้วยกัน ลมห�ยใจของคุณแม่ก็จะ
สงบเย็น  ระหว่�งท�งเดินจะพบเส้นท�ง
ที่แตกต่�งกันไป ทั้งพื้นหญ้� พื้นดิน พื้น
ทร�ย ดังนั้น แม่รู้สึกอย่�งไร ลูกก็รู้สึก
อย่�งนั้นด้วย เป็นก�รรู้ตัวทั่วพร้อม มีคว�มสดชื่น รู้ตื่นและเบิกบ�นทั้งคุณแม่
และลูก ถือเป็นโอก�สที่ดี ถ้�ห�กคุณแม่ได้ทำ�กุศลอยู่ในทุกขณะ ลูกก็จะได้กุศล
ด้วยเช่นกัน ลมห�ยใจของคุณแม่ก็คือลมห�ยใจของลูก

 ช่วงบ่�ยนั้นก็จะได้ม�ฟังก�รบรรย�ยร่วมกัน เช่น ก�รเตรียมจิตให้เป็น
ประภัสสร ก�รเตรียมศักยภ�พสมองของลูกให้สมบูรณ์ ก�รให้นมแม่อย่�งอิ่ม
อุ่น แม้กระทั่งเรื่องก�รออกกำ�ลังก�ยให้คลอดง่�ย โยคะแม่ท้องเป็นอย่�งไร ซึ่ง
หลังจ�กด่ืมน้ำ�ป�นะก็จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ไปอธิษฐ�นจิตที่หอประดิษฐ�น
พระบรมส�รีริกธ�ตุ เพื่อที่จะยืนยันและตั้งสัจจะว่� ขอให้ลูกน้อยที่เกิดม�เป็น
เด็กดี

       ความประทับใจในการจัดทำ โครงการจิตประภัสสรฯ
 ก�รทำ�ง�นของพวกเร�ที่ได้รับใช้คุณพ่อคุณแม่ในโครงก�รนี้นั้น มัน
ทำ�ให้เกิดกุศล เป็นก�รทำ�ให้เด็กในท้องมีคว�มสุข เพร�ะเร�รู้ว่�เด็กที่เกิดม�จะ
เป็นเด็กดี ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลโลกในอน�คตข้�งหน้� ก�รได้เห็นภ�พที่คุณพ่อคุณแม่
ดูแลกัน มันรู้สึกดี นั่นหม�ยคว�มว่� จริงๆ แล้ว ยังมีหล�ยครอบครัวที่ต้องก�ร
เข้�ร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้อยู่ เพียงแต่ว่�บ�งคนเข�อ�จยังไม่ทร�บว่�จัดที่ไหน
บ้�ง ก็เลยอ�จจะใช้วิธีอ่�นหนังสือเตรียมตัวเอ� แต่ไม่มีพื้นที่ให้ลงมือปฏิบัติจริง 
เสถียรธรรมสถ�นจึงเป็นอีกสถ�นที่ที่จะทำ�ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกม�ฝึกฝนตัว
เองที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก

เสถียรธรรมสถ�น  โทรศัพท์ 02-519-1119 
Website: www.sdsweb.org
Facebook: เสถียรธรรมสถ�น Sathira Dhammasathan

วิถีชีวิตวันครอบครัวจิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

8.00 – 9.00 ลงทะเบียนครอบครัวจิตประภัสสร

9.00 – 10.00 ร่วมสนทน�กับร�ยก�รวิทยุส�วิก� “ฟังกันด้วยหัวใจ”

10.00 – 10.20 ภ�วน�กับบทเพลงแห่งสติ

10.20 – 11.30 “ปฏิจจสมุปบ�ท” ก�รรู้เท่�ทันอ�รมณ์ 

   ไม่หลงจมอยู่ในคว�มขุ่นมัวตลอดก�รตั้งครรภ์

11.30 – 12.45 อ�ห�รอร่อยเพร�ะกินกันหล�ยคน

12.45 – 14.00 ภ�วน�กับคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์

14.00 – 15.00 ภ�วน�กับก�รเดินเล่นในสวนเสถียรธรรมสถ�น

15.00 – 16.30 สนทน�กับวิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

16.30 – 16.45 ดื่มน้ำ�เพื่อสุขภ�พ

16.45 – 18.30 สวดมนต์ อธิษฐ�นจิตและต�มประทีป 

   ณ หอประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุและกลับบ้�นอย่�งมีคว�มสุข

 หลังจ�กที่เด็กคลอดม�แล้ว เป็นที่น่�แปลกใจม�ก สำ�หรับก�รนำ�เด็กท�รกครบ 1 เดือนม�รวมตัวกันโดย เพื่อ
เข้�สู่พิธีก�รขลิบผมรับขวัญโดยคุณย�ยจ๋� (ท่�นแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) เป็นก�รต้อนรับสู่วงศ�คณ�ญ�ติ พร้อมรับขวัญ
และพระธ�ตุ เร�พบว่� ไม่มีใครร้องไห้งอแงเลยแม้แต่คนเดียว เป็นเด็กที่เลี้ยงง่�ยและมีจิตเป็นประภัสสร ถ้�ห�กโลก
ของเร�มีแต่เด็กที่ร่�เริงเบิกบ�นแจ่มใสก็คงจะดีทีเดียว ซึ่งท�งเร�ยินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งสถ�นที่ที่จะช่วยเหลือสังคมใน
ด้�นนี้ เร�เชื่อในก�รลงทุนของเร� ในทุกขณะที่เร�ได้ทำ�ง�นและดูแลคุณพ่อคุณแม่เร�เต็มที่ เร�เชื่อว่� ผลมันต้องดีอย่�ง
แน่นอน

 หลังจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�รนี้แล้ว วันที่คุณแม่เข้�โรงพย�บ�ลเพื่อรอคลอด คณะแม่ชีจ�กเสถียรธรรมสถ�น
จะร่วมกันสวดมนต์และต�มประทีปให้ ณ หอประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ เพื่อเป็นก�รเสริมคว�มเป็นสิริมงคลแก่
ลูกน้อยสม�ชิกใหม่ในครอบครัวด้วยค่ะ สำ�หรับใครที่สนใจส�ม�รถติดต่อได้ที่เสถียรธรรมสถ�นนะคะ โครงก�รนี้จัดขึ้น
ทุกวันอ�ทิตย์สัปด�ห์แรกของทุกเดือน ซึ่งนอกจ�กคุณพ่อคุณแม่ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบก�รณ์ก�รเลี้ยงดูลูกน้อยม�
แล้ว ยังส�ม�รถเชิญชวนสม�ชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเข้�ร่วมได้อีกด้วยค่ะ ม�ร่วมสร้�งจิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ใน
ครรภ์ร่วมกันนะคะ ธรรมะสวัสดีค่ะ



 ผมเองได้มีโอก�สไปร่วมง�นและเป็นส่วนหนึ่งของง�น “วันโรคหายาก ครั้งที่ 4” (Rare Disease Day 
2014) ม�เมื่อวันที่ 1 มีน�คมที่ผ่�นม� ณ ล�น Hard Rock Café สย�มสแควร์ ซึ่งนอกจ�กจะได้ร่วมรับฟังข้อมูล
ของโรคห�ย�กที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้ประช�สัมพันธ์เผยแพร่นิตยส�ร @Rama ของเร�ให้เป็นที่รู้จักด้วย ซึ่งต้องขอ
ขอบคุณผู้เข้�ร่วมง�นและผู้ที่แวะเวียนม�ยังบูธกิจกรรมของเร�ในง�นนี้เป็นอย่�งยิ่งครับ และเชื่อเหลือเกินว่�ข้อมูล
สุขภ�พดีดีที่ได้รับกลับไปจะเป็นประโยชน์ในก�รปฏิบัติตนเองในชีวิตประจำ�วันด้�นสุขภ�พได้เป็นอย่�งดี

 อีกท้ังยังพบผู้ป่วยโรคห�ย�กได้เกือบ 5% ของประช�กร และกว่� 80% ของโรคท่ีพบ เป็นโรคท�งพันธุกรรมท่ีมี
ยีนผิดปกติ มียีนแฝงอยู่ในตัว และเด็กมักได้รับยีนแฝงจ�กพ่อแม่ นอกจ�กน้ี ยังไม่พบข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับโรคห�ย�กใน
ประเทศไทย และมีแพทย์ท�งด้�นพันธุกรรมในประเทศค่อนข้�งน้อย ทำ�ให้โอก�สในก�รเข้�รับก�รตรวจรักษ�มีไม่ม�กนัก

 

 เหล่�นี้คือโรคห�ย�กที่พบได้ในเด็กแรกเกิดและในเด็กในครรภ์ม�รด� ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่ส�ม�รถทำ�ก�รค�ดเด�และตรวจคัดกรองโรคได้ทุกโรคในกลุ่มโรคห�ย�ก 
และเพื่อต้องก�รให้ผู้ป่วยร�ยใหม่ได้เข้�ใจอ�ก�รของโรค จนนำ�ไปสู่แนวท�งก�รรักษ�
ที่ถูกต้องเหม�ะสม รวมไปถึงก�รสร้�งคว�มตระหนักให้เกิดขึ้นแก่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
อันจะนำ�ไปสู่แนวท�งคว�มร่วมมือในก�รรักษ�โรคห�ย�กต่อไป นอกจ�กนี้ยังมุ่งหวังให้
เกิดก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คแก่ผู้ป่วยและลดช่องว่�งในสังคมอีกด้วย

 

 ต้องอธิบ�ยก่อนเลยว่� โรคห�ย�กเป็นโรคที่พบได้ม�กกว่� 6,000 โรค ซึ่ง
แต่ละโรคมีคว�มหล�กหล�ยของก�รแสดงอ�ก�ร และมักพบโรคต่�งๆ ได้ในเด็ก 
ซึ่ง ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
อธิบ�ยว่� โรคห�ย�กในประเทศไทยเป็นโรคที่รักษ�ได้ย�กและมีวิธีก�รป้องกันย�ก 
ซึ่งผู้ป่วยโรคห�ย�กต้องก�รคว�มเข้�ใจและโอก�สในก�รรักษ�ที่ทัดเทียมผู้ป่วย
โรคอื่นๆ และแม้ว่�โรคห�ย�ก (Rare Disease) จะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็
มีโรคอยู่จำ�นวนนับพันๆ โรค ทำ�ให้ก�รตรวจคัดกรองวินิจฉัยอ�จทำ�ได้ไม่ทั่วถึง 

 1) กลุ่มโรคมีกรดในเลือด 
 เช่น โรคไอวีเอ (IVA) โรคเอ็มเอสยูดี (MSUD หรือโรคฉี่หอม) ซึ่งพบได้ใน
เด็กท�รกและเด็กเล็ก เด็กจะมีอ�ก�รซึม กินไม่ได้ ไม่รู้สึกตัว และมักเป็นอ�ก�ร
แบบเฉียบพลัน บ�งโรคจะมีกลิ่นตัวและกลิ่นปัสส�วะฉุนคล้�ยกลิ่นเหงื่อเหม็นอับ 
หรือกลิ่นน้ำ�ต�ลไหม้ น้ำ�ต�ลในเลือดต่ำ� ค่�กรดในเลือดสูง ห�กรักษ�ไม่ทันท่วงที 
อ�จทำ�ให้สมองพิก�รถ�วร หรือเสียชีวิตได้

 2) โรคพราเดอร์-วิลลี่ 
 ลักษณะอ�ก�รในเด็กท�รกจะหลับม�ก ไม่ค่อยกิน น้ำ�หนักขึ้นน้อย เมื่อ
อ�ยุได้ 6-9 เดือน จึงจะเริ่มตื่นตัวดี เริ่มกินได้ และกินม�กเกินไป เนื่องจ�กไม่รู้จัก
อิ่ม ร่�งก�ยจึงอ้วนผิดปกติ และมีพัฒน�ก�รสติปัญญ�ล่�ช้�

 3) โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน 
 พบในเด็กผู้ช�ยอ�ยุ 3-5 ปี ลักษณะอ�ก�รเริ่มจ�กกล้�มเนื้อข�อ่อน
แรง เดินข�ปัด ล้มง่�ย ลุกขึ้นจ�กพื้นเองไม่ได้ ต้องใช้มือยันพื้น ทั้งที่เมื่อก่อนเคย
วิ่งเล่นปกติ น่องโตแข็ง เดินเขย่ง หลังแอ่น อ�ก�รกล้�มเนื้ออ่อนแรงจะม�กขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งอ�ยุ 8-9 ปี จนไม่ส�ม�รถเดินได้เอง

 4) โรคมาแฟน 
 เด็กจะมีรูปร่�งสูงกว่�ปกติ โดยม�กมักปร�กฏให้เห็นชัดเมื่อเด็กโต ผอม นิ้วย�ว ข้อกระดูกหลวมอ่อน 
กระดูกหน้�อกบุ๋มหรือโป่ง กระดูกสันหลังคด ส�ยต�สั้นม�ก เลนส์ต�เคลื่อนหลุด ผนังหลอดเลือดใหญ่ในช่อง
อกหรือช่องท้องมีก�รโป่ง พอง และเปร�ะแตกง่�ย ซึ่งอันตร�ยถึงขั้นอ�จเสียชีวิตได้
 5) กลุ่มโรคสมองน้อยเสื่อมจากพันธุกรรม (โรคเดินเซ) 

  มักเริ่มมีอ�ก�รในวัยผู้ใหญ่ เดินเซ เวล�ก้�วเดินไม่มั่นคง ต้องก�งข�เพื่อช่วยก�รทรงตัว เสียงพูดเปลี่ยนไป 
ดื่มน้ำ�แล้วสำ�ลัก ก�รใช้กล้�มเนื้อนิ้วและมือไม่สัมพันธ์กัน ล�ยมือเปลี่ยน บ�งร�ยมีต�กระตุกไปม� และมีอ�ก�รรุนแรงเกิด
ขึ้นอย่�งช้�ๆ

 6) โรคเพนเดร็ด 
 จะมีอ�ก�รหูหนวกตั้งแต่กำ�เนิด บ�งคนมีก�รทรงตัวไม่ดี เมื่อโตขึ้นมักมีอ�ก�รต่อมไทรอยด์โต 
หรือคอพอกแบบไม่เป็นพิษ
  7)  โรคแองเจลแมน 
 อ�ก�รแสดงที่พบจะมีพัฒน�ก�รช้� ซึ่งส�ม�รถสังเกตได้ในช่วงอ�ยุ 6-9 เดือน มีอ�ก�รเดินเซ ไม่มั่นคง ไม่พูด 
มักจะยิ้ม หัวเร�ะเก่ง ตื่นเต้นง่�ย ชอบตบมือ และสม�ธิสั้น

Back
stage ดนัย อังควัฒนวิทย์ 



 ฉบับที่แล้ว ได้นำ�เสนอกันถึงกลไกก�รเสื่อมของผิวหนัง ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ก�รเสื่อมจ�กปัจจัยภ�ยนอกร่�งก�ย เช่น แสงแดด 
สูบบุหรี่ และก�รเสื่อมจ�กปัจจัยภ�ยในร่�งก�ย ซึ่งเกิดจ�กพันธุกรรม
หรือยีนที่ได้จ�กพ่อแม่และบรรพบุรุษ สำ�หรับฉบับนี้ขอนำ�เสนอถึงวิธีก�ร
รักษ�เมื่อผิวหนังเสื่อม รวมทั้งวิธีก�รชะลอก�รเสื่อมของผิวหนัง
  
 วิธีที่ ดีที่ สุดสำ�หรับก�รรักษ�ก�รเส่ือมจ�กปัจจัยภ�ยนอก
ร่�งก�ย ได้แก่ หลีกเลี่ยงปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อมต่�งๆ ที่มีผลต่อก�รเสื่อม
ของผิวหนัง ที่สำ�คัญคือก�รหลีกเลี่ยงแสงแดด งดสูบบุหรี่ และงดดื่ม
เหล้�
 วิธีก�รหลีกเล่ียงแสงแดดท่ีดีท่ีสุดคือก�รสัมผัสแดดให้น้อยที่สุด 
เลือกใช้ร่มที่ทำ�จ�กวัสดุกันรังสียูวีได้ ซึ่งประสิทธิภ�พของร่มจะสูงที่สุดใน
เวล�เที่ยงวัน อันเป็นเวล�ที่ดวงอ�ทิตย์ทำ�มุม 90 องศ�กับพื้นโลก จึงควร
ถือร่มในตำ�แหน่งที่สูงกว่�ศีรษะประม�ณ 10-20 เซนติเมตร 
 ก�รสวมหมวกทุกประเภท
ส�ม�รถป้องกันผิวหนังบริเวณ
หน้�ผ�กได้ม�กกว่�ร้อยละ 90 
รองลงม�คือบริเวณ จมูก แก้ม ค�ง 
และคอด้�นหลัง สำ�หรับบริเวณ
ค�งจะเป็นบริ เวณที่ หมวกทุก
ประเภทป้องกันแสงแดดไม่ได้ ห�ก
พิจ�รณ�ชนิดของหมวก จะพบว่�
หมวกปีกกว้�งซ่ึงทำ�จ�กวัสดุส�น
จะมีประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน
แสงได้น้อยกว่�หมวกปีกป�นกล�ง 
(ขน�ด 2.5-7.5 เซนติเมตร) ที่ทำ�
จ�กผ้�เนื้อหน�สีเข้ม เช่น ผ้�ยีนส์
สีฟ้�น้ำ�เงิน 

 ดังนั้น คำ�แนะนำ�ในก�รเลือกหมวกเพื่อป้องกันแสงแดด ควรจะเป็นหมวกที่มีปีกกว้�งกว่� 7.5 เซนติเมตร 
และทำ�จ�กวัสดุเนื้อหน�สีเข้ม
 
 ในกรณีของเสื้อผ้� จะพบกว่�ผ้�สีเข้มป้องกันรังสีอัลตร�ไวโอเลตได้ดีกว่�ผ้�สีอ่อน นอกจ�กนี้ยังพบ
ว่�ผ้�เนื้อหน� น้ำ�หนักม�กและทอแน่น จะป้องกันรังสีอัลตร�ไวโอเลตได้ดีกว่� นอกจ�กนี้ ก�รซักผ้�ด้วยน้ำ�และ
ผงซักฟอกจะทำ�ให้เกิดก�รหดตัวของใยผ้� ทำ�ให้ช่องว่�งระหว่�งเส้นใยมีขน�ดเล็กลง ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�ร
ป้องกันรังสีอัลตร�ไวโอเลตดีขึ้น ในท�งตรงกันข้�ม ผ้�ที่ถูกดึง
หรือขึงเนื้อผ้�ให้ตึงจะทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รป้องกันรังสี
อัลตร�ไวโอเลตลดลง คว�มแห้งและเปียกของผ้�ก็มีผลต่อก�ร
ส่องผ่�นรังสีอัลตร�ไวโอเลตเช่นกัน โดยพบว่�ผ้�ที่เปียกจะมี
ก�รส่องผ่�นรังสีอัลตร�ไวโอเลตที่ม�กกว่�ผ้�ที่แห้ง

 สำ�หรับย�กันแดด แม้ไม่ใช่วิธีที ่ดีที ่สุดในก�ร
ป้องกันแดด แต่จัดเป็นวิธีที ่ได้รับคว�มนิยมม�กที่สุด
เนื่องจ�กมีคว�มคล่องตัวสูงใช้ได้กับทุกกิจกรรม ก�รที่
กล่�วว่�ย�กันแดดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเนื่องจ�กย�กันแดดไม่
ส�ม�รถป้องกันแสงแดดได้ทุกคว�มย�วคลื่น เหงื่อ น้ำ� และ
แสงแดดเองทำ�ให้ย�กันแดดเหล่�นี้เสื่อมประสิทธิภ�พลง 
สำ�หรับวิธีก�รเลือกใช้ย�กันแดด คือก�รดูค่� เอสพีเอฟ (SPF) 
ซึ่งเป็นค่�บอกคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันรังสีอัลตร�ไวโอ
เลตบี โดยทั่วไปจะแนะนำ�ให้เอสพีเอฟไม่ต่ำ�กว่� 30 และ
ก�รดูค่�พีเอ (PA) ซึ่งเป็นตัวบอกคว�มส�ม�รถในก�รป้องกัน
รังสีอัลตร�ไวโอเลตเอ ควรท�ให้ได้คว�มหน� 2 มิลลิกรัม
ต่อต�ร�งเซนติเมตร หรือง่�ยๆ คือทั่วหน้�ควรใช้ย�ประม�ณ 
1 กรัม ปัญห�ที่พบบ่อยได้แก่ ก�รท�ย�ไม่สม่ำ�เสมอ และท�ไม่ทั่วถึง ไม่ควรท�บริเวณขมับ ใบหู ต้นคอ รอบต� และ
รอบป�ก ทั้งนี้ ควรทิ้งช่วงเวล�ในก�รท�ย�กันแดดประม�ณ 15 น�ที เพื่อให้มีก�รเก�ะตัวกับผิวหนังชั้นบน

 สำ�หรับก�รเสื่อมของผิวหนังจ�กปัจจัยภ�ยในร่�งก�ย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ได้ จึงต้องคอย
ติดต�มรักษ�กันไป ในกรณีที่ผิวบ�งตัวลงและแห้งง่�ย ส�ม�รถใช้ครีมเพื่อเพิ่มคว�มชุ่มชื้นแก่ผิวได้ ห�กเป็นก�ร
ลดลงของ คอลล�เจน อีล�สติน ใต้ผิวหนัง ก็ส�ม�รถรักษ�ได้โดยก�รใช้ย�ท�บ�งชนิด เช่น ย�ที่มีส�รกระตุ้นก�ร
สร้�งคอลล�เจนและอีล�สตินใต้ผิวหนัง อย่�งไรก็ต�ม ก�รท�ย�ก็ยังมีข้อจำ�กัดเรื่องก�รดูดซึมของย�แต่ละชนิดอ�จ
ไม่เท่�กัน จึงพบว่�ย�หรือเครื่องสำ�อ�งบ�งชนิดนั้นใช้ไม่ได้ผล อีกวิธีที่พบว่�ช่วยสร้�งคอลล�เจนและอีล�สติน
ใต้ผิวหนังได้ดีกว่�ก�รใช้ย�ท�ได้แก่ ก�รใช้เลเซอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีเลเซอร์หล�ยชนิดที่ส�ม�รถกระตุ้นก�รสร้�ง
คอลล�เจนได้ดี ในขณะที่หล�ยตัวก็ไม่ส�ม�รถกระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจนได้ ดังนั้น ก�รเลือกใช้เลเซอร์ให้เหม�ะกับ
สภ�พปัญห�ของผิวหนังจึงมีคว�มสำ�คัญ 

 เนื่องจ�กเลเซอร์ในปัจจุบันมีหล�ยชนิด แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติและจุดเด่นแตกต่�งกันไป ผมจะขอเล่�เรื่อง
เลเซอร์ที่ใช้ในท�งผิวหนังแต่ละประเภทในฉบับหน้� แล้วพบกันฉบับหน้�ครับ

เมื่อผิวชรา 
ตอนที่ 2 …
วิธีการรักษาเม่ือผิวหนังเส่ือม
รวมท้ังวิธีการชะลอการเส่ือมของผิวหนัง

10-20 cm

Beauty
Full อ.นพ.ว�สนภ วชิรมน 

แผนกผิวหนังและเลเซอร์ หน่วยโรคผิวหนัง 
ภ�ควชิ�อ�ยรุศ�สตร ์คณะแพทยศ�สตรโ์รงพย�บ�ลร�ม�ธบิด ี
มห�วิทย�ลัยมหิดล



 หญิ ง วั ย เจ ริญพั น ธุ์ ที่ ว � ง แผนจะ
ตั้งครรภ์หรือหญิงท่ีกำ�ลังตั้งครรภ์ควรจะได้รับ
ก�รทบทวนก�รได้รับวัคซีนม�แล้ว ซึ่งผู้หญิง
ทุกคนควรได้รับวัคซีนอย่�งครบถ้วนก่อนที่ก�ร
ตั้งครรภ์โดยไม่ต้องกังวลกับก�รได้รับวัคซีนใน
ระหว�่งก�รตัง้ครรภ ์ห�กไมเ่คยไดร้บัวคัซนีหรอื
ไม่มีหลกัฐ�นก�รไดร้บัวคัซนีม�กอ่น กต็อ้งมกี�ร
ว�งแผนก�รให้วัคซีนท้ังในระยะตั้งครรภ์และ
ระยะหลังคลอดอย่�งเหม�ะสม

 โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของก�รให้
วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ มักจะให้เพื่อกระตุ้นให้
เกดิภมูคิุม้กนัในม�รด� ห�กหญงิตัง้ครรภม์คีว�ม

เสีย่งห�กเกดิก�รตดิเชือ้นัน้ๆ ขึน้ และยงัชว่ยเพิม่โอก�ส
ในก�รป้องกันโรคแก่ท�รกในช่วง 6-12 เดือนแรกหลัง
เกิดด้วย

 โรคไข้หวัดใหญ่ก็่เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบว่� หญิง
ต้ังครรภ์มีคว�มเส่ียงต่อก�รเกิดภ�วะแทรกซ้อนจ�ก
ไข้หวัดใหญ่ม�กกว่�คนทั่วไป โดยเฉพ�ะเกิดภ�วะปอด
อักเสบและอ�จเสียชีวิตได้ เนื่องจ�กหญิงตั้งครรภ์มี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสรีรวิทย�ของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบท�งเดินห�ยใจ และมีคว�มต้องก�ร
ออกซิเจนเพิม่ขึน้  พบว่�หญงิต้ังครรภท์ีเ่ปน็ไขห้วดัใหญ่
มีโอก�สที่จะต้องนอนในโรงพย�บ�ลม�กกว่�หญิงที่ไม่
ได้ตั้งครรภ์และเป็นไข้หวัดใหญ่ถึง 4 เท่�

 โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยจะพบม�กในช่วงฤดู
ฝน และยังพบต่อเนื่องในช่วงฤดูหน�วด้วย เชื้อไข้หวัดใหญ่มัก
มกี�รเปลีย่นแปลงส�ยพนัธุท์ีร่ะบ�ดเกอืบทกุป ีคนทีเ่คยเปน็ไข้
หวดัใหญ่แล้วก็ยงัมีโอก�สเป็นซ้ำ�ได ้เนือ่งจ�กอ�จป่วยจ�กเช้ือ
ไข้หวัดใหญ่ที่เปลี่ยนส�ยพันธุ์ไปได้ และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะ
อยู่ได้ไม่น�น

วคัซนีไขห้วดัใหญจ่ะมสีว่นประกอบของเชือ้ไขห้วดัใหญ ่
3 ส�ยพนัธุ ์โดยแบง่เปน็ type A จำ�นวน 2 ส�ยพนัธุ ์คอื H1N1 
และ H3N2 และยังมี type B 1 ส�ยพันธุ์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของส�ยพันธุ์ไวรัสที่จะบรรจุใน
วัคซีนทุกปี ต�มคำ�แนะนำ�ขององค์ก�รอน�มัยโลก 

 ปจัจบุนัแนะนำ�ใหห้ญงิตัง้ครรภท์กุคนควรไดร้บัวคัซนี
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยต้องเป็นวัคซีนชนิดเชื้อต�ย (ส่วน
วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ซึ่งยังไม่มีในประเทศไทย ถือเป็นข้อห้�ม
ใช้ในหญิงตั้งครรภ์) โดยแนะนำ�ให้ฉีดได้ในทุกช่วงระหว่�งก�ร
ตั้งครรภ์ ซึ่งนอกจ�กจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์
แล้ว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นยังผ่�นรกจ�กม�รด�ม�สู่ลูกในครรภ์
ดว้ย ทำ�ใหเ้มือ่คลอดออกม�ลกูจะมภีมูคิุม้กนัไขห้วดัใหญต่ัง้แต่
แรกเกิดโดยไม่ต้องฉีดวัคซีน เพร�ะปกติแล้วจะเริ่มให้วัคซีนไข้
หวัดใหญ่ชนิดเชื้อต�ยได้ในเด็กตั้งแต่อ�ยุ 6 เดือนขึ้นไป  ก�ร
ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์จึงเป็นก�รได้
ประโยชน์ถึง 2 ต่อ หญิงตั้งครรภ์ได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วน
ลูกได้รับประโยชน์โดยอ้อม 

 ภมิูคุ้มกันทีเ่กิดจ�กก�รฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญจ่ะลดต่ำ�
ลงต�มธรรมช�ติหลังจ�กผ่�น 6-12 เดือนไปแล้ว ดังนั้นควร
ฉีดวัคซีนทุกปี เนื่องจ�กระยะฟักตัวของโรคไข้หวัดใหญ่สั้น
ม�ก จำ�เปน็ตอ้งมภีมูคิุม้กนัสงูม�กพอขณะทีไ่ดร้บัเชือ้เข�้ม�ใน
ร�่งก�ย ก�รฉดีวคัซนีปีละครัง้จะทำ�ใหร้ะดบัภมิูคุ้มกันสงูพอที่
จะป้องกันโรคได้ 

 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีคว�มปลอดภัยสูง แต่
ผลข้�งเคียงจ�กก�รได้รับวัคซีนมีน้อยม�ก ส่วนใหญ่ที่เกิดมัก
เป็นอ�ก�รเฉพ�ะที่บริเวณตำ�แหน่งฉีด หรืออ�จมีไข้ต่ำ�ๆ และ
ปวดเมื่อยได้ในช่วง 1-2 วันหลังฉีด

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นไข้หวัดใหญ่
มีโอกาสที่จะต้องนอนในโรงพยาบาล

มากกว่าหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
และเป็นไข้หวัดใหญ่

ถึง 4 เท่า

วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
สำ หรับ
หญิงตั้งครรภ์

แนะนำ ให้ฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ได้ในทุกช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ 
โดยนอกจากจะป้องกันไข้หวัดใหญ่
ในหญิงตั้งครรภ์แล้ว ภูมิคุ้มกัน
ที่เกิดขึ้นยังผ่านจากรกมารดา

มาสู่ลูกในครรภ์ด้วย 

Health
Station ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
มห�วิทย�ลัยมหิดล



60 kg

2
1.75 m

         สวัสดีท่�นผู้อ่�นทุกท่�นคะ ขอต้อนรับเข้�สู่เทศก�ลมีครรภ์ เอ๊ะ! วันนี้ม�แปลก ทำ�ไมพูดแบบนี้ ก็ปีนี้เป็น
ปีม้�ทองยังไงล่ะคะ คู่รักที่เพิ่งแต่งง�นใหม่ หรือที่แต่งกันม�น�นแล้วยังไม่มีลูกก็รอจังหวะที่จะผลิตเจ้�ตัวน้อยในปีดีๆ 
อย่�งนี้ และหล�ยคู่ที่กำ�ลังตั้งครรภ์อยู่ก็มีแน่นอนค่ะ 

 เมื่อพูดถึงก�รตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่หล�ยท่�นต้องเริ่มกังวลกับก�รเปลี่ยนแปลงของร่�งก�ย และอย�กดูแล
ตัวเอง ไม่ว่�จะเป็นก�รออกกำ�ลังก�ย หรืออ�ห�รที่ต้องท�นระหว่�งช่วงที่กำ�ลังตั้งครรภ์ วันนี้แพรวเลยมีเคล็ดลับวิธี
ดูแลอ�ห�รขณะตั้งครรภ์ม�ฝ�กค่ะ

         อย่�งที่ทร�บกันดีอยู่แล้วว่� อ�ยุครรภ์ของคนเร�นั้นอยู่ที่ 40 สัปด�ห์ หรือประม�ณ 9 เดือน เร�จึงแบ่งออก
เป็นทุก 3 เดือน หรือเรียกว่�ไตรม�ส เพร�ะเร�จะแบ่งได้ทั้งหมด 3 ไตรม�สค่ะ คือช่วงก่อนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรมี
ก�รเตรียมพร้อมในเรื่องของก�รชั่งน้ำ�หนักตัว วัดส่วนสูง เพื่อห�ค่�ดัชนีมวลก�ย ว่�เป็นบุคคลที่มีดัชนีมวลก�ยอยู่ใน
เกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยใช้วิธีนี้ค่ะ 

         ต�มต�ร�งที่นำ�ม�ให้เปรียบเทียบอ�จเป็นเพียงพลังง�นที่ควรได้รับ และน้ำ�หนักตัวที่ควรเพิ่มเมื่อครรภ์ครบ
กำ�หนด เทียบกับดัชนีมวลก�ยก่อนตั้งครรภ์ ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม พลังง�นที่ควรได้รับในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉลี่ยไม่ควร
ต่ำ�กว่� 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน 

 เพร�ะคว�มต้องก�รพลังง�นของผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน เมื่อมีก�รตั้ง
ครรภ์ก็ควรเพิ่มอีก 300 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ทำ�ให้ก�รจัดอ�ห�รให้ได้พลังง�น 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน จะแบ่งเป็น 
ข้�ว 3 ทัพพีต่อมื้อ เนื้อสัตว์ 4-5 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ ผลไม้ 6-8 คำ�ต่อมื้อ และควรเสริมนมพร่องมันเนย หรือข�ดมันเนย 2 
กล่องต่อวัน 

 ห�กคุณแม่ท่�นใดที่แพ้นมหรือไม่ชอบก�รดื่มนม อ�จจะเพิ่มเป็น
เนื้อสัตว์อีก 1 ช้อนโต๊ะต่อมื้อก็ได้ แต่ก�รจะเพิ่มพลังง�นนั้น ควรจะเพิ่ม
หลังไตรม�สแรกหรือหลัง 3 เดือน เพร�ะช่วงไตรม�สแรก ตัวคุณแม่เอง
แทบมองไม่เห็นก�รเปลี่ยนแปลง และพัฒน�ก�รท�งร่�งก�ย หรือก�รเจริญ
เติบโตของท�รกในครรภ์ยังเป็นไปอย่�งช้�ๆ หรือพูดง่�ยๆ ว่� ยังไม่มี
องค์ประกอบของร่�งก�ยที่ชัดเจน แต่หลังจ�กไตรม�สที่ 3 ไปแล้ว 
พัฒน�ก�รจะชัดเจนขึ้นเป็นช่วงเวล�ที่ก�รเจริญเติบโตของท�รกใกล้
จะสมบูรณ์ จึงเทียบได้ว่�เมื่อเร�ตัวใหญ่ขึ้น คว�มต้องก�รพลังง�นก็
จะม�กขึ้นต�มไปด้วย ยกเว้นคุณแม่ที่มีน้ำ�หนักตัวต่ำ�กว่�เกณฑ์ ควร
จะท�นอ�ห�ร หรือเตรียมคว�มพร้อมของร่�งก�ยให้เพียงพอตั้งแต่
ก่อนตั้งครรภ์

 สำ�หรับค่�ปกติจะอยู่ที่ 18.5-22.9 ส�เหตุที่ต้องห�ดัชนีมวลก�ย เพร�ะจะสัมพันธ์กับปริม�ณอ�ห�รและ
พลังง�นที่ร่�งก�ยควรจะได้รับขณะตั้งครรภ์นั่นเองค่ะ แพรวจึงนำ�ต�ร�งดัชนีมวลก�ยสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ง่�ย
ต่อก�รเปรียบเทียบม�ฝ�กกันค่ะ

“เคล็ดลับ
ดูแลอาหาร

ขณะตั้งครรภ์”

น้ำ�หนักตัว(กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร) ²  

นํ้าหนักที่ควรเพิ่มเมื่อครรภ์ครบกํ าหนด
ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ 

(BMI)

น้ำาหนักเพิ่มเมื่อครรภ์ครบกำาหนด 

(กิโลกรัม)

พลังงานที่ควรได้รับ 

(กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม/วัน)

น้อยกว่� 19.8 12.5 - 18 40

19.8 - 26 11.5 - 16 30

ม�กกว่� 26 - 29 7 - 11.5 25

ม�กกว่� 29 7 12 - 18

ครรภ์แฝด 16 - 20

Milk

Healthy
Eating แพรวพ�ชิม



         นอกจากอาหารหลัก 5 หมู่แล้ว ยังมีสารอาหารต่างๆ อาทิ

         เรื่องของผลิตภัณฑ์ หรืออ�ห�รเสริมในรูปแบบสกัด อย�กให้คุณแม่ระมัดระวังในก�รรับประท�นให้ม�ก ท�งที่ดีควร
ปรึกษ�แพทย์ก่อนท�นจะดีกว่� เพร�ะที่แพรวแนะนำ� ห�กสังเกตดีดี จะพบว่�ห�กเร�ท�นอ�ห�รครบทั้ง 5 หมู่ให้หล�กหล�ย
แล้ว เร�จะได้รับส�รอ�ห�รต่�งๆ เรียกได้ว่�แทบจะครบถ้วนเลยค่ะ แหม่! อะไรจะดี 3 เด้งขน�ดนี้ได้รับพลังง�นที่เพียงพอ  
ได้รับส�รอ�ห�รครบถ้วน แถมยังไม่ต้องเสียเงินซื้ออ�ห�รเสริมอีก คุ้มกว่�นี้ไม่มีอีกแล้วเจ้�ค่ะ

        เรื่องอ�ห�รที่ควรท�นและพลังง�นที่ควรได้รับ เร�ก็พูดกันไปแล้ว ลองม�ดูอ�ห�รที่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้�งดีกว่�!! 
สำ�หรับอ�ห�รที่ควรหลีกเลี่ยงในคุณแม่ตั้งครรภ์ อย่�งแรกที่รู้กันดีก็คือ แอลกอฮอล์ อย่�เอ�อย่�งลำ�ยองนะคะมันไม่ดี ต่อ
ม�ก็เป็น พวกชา กาแฟ และของหมักดองต่างๆ แต่ถ้�คุณแม่ท่�นใดแพ้ท้องเปรี้ยวป�กอย�กจะท�นแล้วล่ะก็ แนะนำ�เป็น
ผลไม้สดรสเปรี้ยวดีกว่� เพร�ะนอกจ�กจะได้เปรี้ยวสมใจแล้ว ยังได้วิต�มินซีสูงอีกต่�งห�ก

         สำ�หรับวันนี้ Healthy Eating ขอล�ไปก่อน ขอให้ว่�ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งป้�ยแดง ป้�ยดำ� แฮปปี้ มีสุขภ�พดี และรอ
ดูหน้�เจ้�ตัวเล็กที่ออกม�ทั้งสมบูรณ์ แข็งแรง ต้อนรับปีม้�ทองนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้� แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้อง
ติดต�มชมกันค่ะ

แหล่งอ้างอิง:     http://www.tinyzone.tv/HealthDetail.aspx?ctpostid=1129
                     คุณอัจฉรีย์ สุวรรณชื่น และคุณมณทิช� พันธุ์ไพร (นักวิช�ก�รโภชน�ก�ร)

FOLIC - FoLate acid

vitamin C vitamin D

กรดโฟลิก โฟเลท ซึ่งพบม�กในผักใบเขียว 
ธัญพืช ถั่ว เครื่องใน มีส่วนช่วยในก�รพัฒน�
ระบบประส�ทและสมอง

วิตามินซี พบม�กในผัก
ผลไม้สด โดยเฉพ�ะผักผลไม้รสเปร้ียว 
   มีส่วนช่วยในก�รสร้�งภูมิต้�นท�น   
     และช่วยในก�รดูดซึม
         ธ�ตุเหล็ก

วิตามินด ีพบม�กในนม 
ผลิตภัณฑ์จ�กนม และปล�ตัวเล็ก
ตัวน้อย มีส่วนช่วยในก�รดูดซึม
แคลเซียม

vitamin B12
วิตามินบี 12 พบม�กในเนื้อสัตว์ 
นม ธัญพืชไม่ขัดสี มีส่วนช่วยในก�รพัฒน�
ระบบประส�ทในท�รก  น้ำ�มะพร้�วกับหญิงตั้งครรภ์  น้ำ�มะพร้�วเป็นน้ำ�ผลไม้ท่ีมีประโยชน์ม�ก อุดมไปด้วยแร่ธ�ตุหล�ยชนิด เช่น 

เกลือแร่ โพแทสเซียม เหล็ก โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ และวิต�มินบี

 น้ำ�มะพร้�วเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร อีกทั้งรสช�ติอร่อย ช่วยดับกระห�ยให้แม่ท้อง
สดชื่ น    ส่วนที่มีคำ�กล่�วว่�ดื่มน้ำ�มะพร้�วแล้วผิวท�รกในครรภ์จะสวยนั้นไม่มีก�รยืนยันท�งก�ร

แพทย์และก�รวิจัย เป็นคว�มเชื่อที่สืบต่อกันม�

 ข้อควรระวังเนื่องจ�กน้ำ�มะพร้�วมีคว�มหว�น  จึงอ�จ
มีผลต่อภ�วะเบ�หว�นในระหว่�งตั้งครรภ์  ก�รดื่มน้ำ�มะพร้�ว
   ม�กเกินไปอ�จไม่ได้มีผลดี  จึงควรด่ืมในปริม�ณเหม�ะสมร่วม
   กับรับประท�นอ�ห�รที่สะอ�ด ครบทุกหมู่ 
ซึ่งเป็นแนวท�งที่เหม�ะสม

> น้ำ �มะพร้�ว มีส่วน
ประกอบสำ�คัญในก�ร
สร้�งคอลล�เจน ใน
ร่�งก�ย จึงดีต่อสุขภ�พผิว

 > น้ำ�มะพร้�วเป็นเครื่องดื่มที่
ให้พลังง�น ช่วยบรรเท�อ�ก�ร
อ่อนเพลีย ให้คว�มรู ้สึกสดชื ่น
แก่หญิงตั้งครรภ์

> มฤีทธิเ์ปน็ย�ระบ�ยออ่นๆ  
ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่
มักมีอ�ก�รท้องผูกก็จะให้
ประโยชน์ได้

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ.นพ.ธวัช เจตน์สว่�งศรี
ภ�ควิช�สูติศ�สตร์ – นรีเวชวิทย� 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
มห�วิทย�ลัยมหิดล



เยือนถิ่นซากุระ

 “ญี่ปุ่น” 
ประเทศในฝันของใครหลาย

คนที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีโอกาส
ได้ไปสัมผัส ไม่ใช่เพียงแค่ธรรมชาติ
ที่ สวยงามเท่ านั้น  ญี่ปุ่นยั งคง
กลิ่นอายของการผสมผสานศิลป
วัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ได้อย่าง
ลงตัว  

เทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลก
หล�ยอย่�งถูกค้นพบและพัฒน�ที่นี่  

ในวงก�รส�ธ�รณสุ ขก็ เช่ น
เดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นยังคงคว�มเป็น
ผู้นำ�ด้�นคว�มทันสมัยของเครื่องมือ 
เทคโนโลยีท�งก�รรักษ�และก�รแพทย์
ที่ล้ำ�หน้�ของภูมิภ�คเอเชียด้วย

พ ว ก เ ร � ผู้ นำ � เ ย � ว ช น จ � ก
ประเทศไทย 15 ชีวิตได้มีโอก�สเข้�
ร่วมในโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�เย�วชน 
(Training Programme For Young 
Leaders) ส�ข�บริห�รและจัดก�ร
ส�ธ�รณสุขชุมชน (Community-
Based Health Operation and 
Management Course) โดยคว�ม
ร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลญี่ปุ่นและรัฐบ�ล
ไทย ซึ่ งรัฐบ�ลญี่ปุ่นภ�ยใต้องค์กร 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA) และประเทศไทยภ�ย
ใต้สำ�นักง�นส่งเสริมสวัสดิภ�พและ
พิทักษ์เด็ก เย�วชน ผู้ด้อยโอก�ส และ
ผู้สูงอ�ยุ (สท.) กระทรวงพัฒน�สังคม
และคว�มมั่นคงของมนุษย์ ระหว่�งวัน
ที่ 17 ตุล�คม – 8 พฤศจิก�ยน 2556 
ด้วยคว�มร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ 

และทุนสนบัสนนุจ�กรฐับ�ลญีปุ่น่ ทำ�ให้
พวกเร�ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รเพือ่เกบ็เกีย่ว
ประสบก�รณ์ด้�นส�ธ�รณสุขชุมชน
ที่ประเทศญี่ปุ่น และจะได้นำ�เอ�องค์
คว�มรู้กลับม�พัฒน�ประเทศไทยต่อไป 
นับเป็นก�รอบรมดูง�นที่ต่ืนเต้นม�ก
ทีเดียว เนื่องจ�กเป็นก�รเดินท�งไป
ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก 

เมือ่เดินท�งถงึประเทศญีปุ่น่พวก
เร�ได้รับก�รต้อนรับอันอบอุ่นตั้งแต่
ที่สน�มบิน มีเจ้�หน้�ที่จ�กสำ�นักง�น 
JICA KANSAI ม�ชี้แจงขั้นตอนต่�งๆ ใน
เบื้องต้น ก่อนก�รเดินท�งเข้�ที่พัก เมื่อ
เดินท�งถึงสำ�นักง�น มีเจ้�หน้�ที่คอย
อำ�นวยคว�มสะดวกให้เป็นอย่�งดี หลัง
จ�กนั้น พวกเร�จึงได้รับทร�บโปรแกรม
ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�รับก�ร
ฝึกอบรม เจ้�หน้�ที่อธิบ�ยก�รเข้�ห้อง
พัก ต�ร�งฝึกอบรมเตรียมคว�มพร้อม 

ชี้แจงก�รใช้บัตรประกันสุขภ�พ และค่�
ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่จะได้รับจ�กโครงก�ร ใช้
เวล�ในเตรียมคว�มพร้อมด้�นต่�งๆ ทั้ง
ภ�ษ� วัฒนธรรม ก�รเมืองก�รปกครอง 
รวมระยะเวล� 3 วันก่อนจะเดินท�งสู่
จงัหวดัโทคชุมิ�่ เมือ่ก�รฝกึอบรมเตรยีม
คว�มพร้อมเสร็จสิ้นลง พวกเร�ก็รู้ทัน
ทีว่�..ก�รอบรมที่เข้มข้นใกล้จะเริ่มต้น
ขึ้นแล้ว!!..

>> ยิ้มแย้ม กับภาพบรรยากาศการเข้าค่ายและพิธีมอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม

นอกจ�กนี้ พวกเร�ยังมีโอก�สได้
เข�้ค�รวะผูน้ำ�ของจงัหวดั ซึง่ท�งจงัหวดั
ได้ให้คว�มสำ�คัญกับพวกเร�เป็นอย่�ง
ม�ก มีก�รประช�สมัพนัธผ์�่นสือ่รปูแบบ
ต�่งๆ ทัง้โทรทศัน ์วทิย ุและหนงัสอืพมิพ ์
ทำ�ให้พวกเร�เป็นที่รู้จักของท�งจังหวัด 
ในครั้งนี้ พวกเร�ทุกคนได้รับก�รแต่ง
ตั้งจ�กผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดให้เป็นยุว
ทูตคว�มสัมพันธ์ระหว่�งโทคุชิม่�และ
ประเทศไทยด้วย

ก�รแบ่งก�รปกครองในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีคว�มแตกต่�งจ�กประเทศไทย 
จึงทำ�ให้บริบทของก�รบริห�รง�นด้�น
ส�ธ�รณสุขมีคว�มแตกต่�งกันออกไป
ด้วย ก�รแบ่งก�รปกครองที่เป็นภ�ค
ส่วนชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน ทำ�ให้
ประเทศญี่ปุ่นมีคว�มคล่องตัวสูงในก�ร
ดำ�เนินง�น แต่ละจังหวัดส�ม�รถออก
นโยบ�ยด้�นสุขภ�พได้ด้วยตนเอง โดย
อิงนโยบ�ยจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข ซึง่
เป็นหน่วยง�นกล�งของรัฐ ก�รดำ�เนิน
ง�นด้วยวิธีดังกล่�วทำ�ให้ก�รบริห�ร
ภ�ยในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภ�พ ได้รับ
ก�รแก้ปัญห�ที่รวดเร็ว ตรงต�มคว�ม
ตอ้งก�รของประช�ชนในแตล่ะพืน้ทีม่�ก
ท่ีสุด ในขณะท่ีประช�ชนก็ส�ม�รถเข�้ถงึ
บริก�รสุขภ�พได้อย่�งทั่วถึงและเสมอ
ภ�คกัน (ทกุคนมีคว�มเสมอภ�คและเท�่
เทยีมกันในก�รบรกิ�ร นีเ่ป็นปรชัญ�ของ
จังหวัดนี้เลยนะ)

เม่ือได้รับก�รปูพื้นคว�มรู้เก่ียว
กับระบบบริห�รจัดก�รส�ธ�รณสุข
เบื้องต้นแล้ว พวกเร�ก็ได้มีโอก�สไปฝึก
อบรมดูง�นในสถ�นที่ต่�งๆ ทั้งที่เกี่ยว
กับส�ธ�รณสุขชุมชนและวัฒนธรรม

โทคุชิม่�เป็นจังหวัดที่อยู่ท�ง
ฝั่งตะวันออกของเก�ะชิโกะกุ ซึ่งเป็น
เก�ะหนึ่งในสี่เก�ะใหญ่ของประเทศ
ญี่ปุ่น เก�ะชิโกะกุตั้งอยู่ท�งตอนใต้ของ
ประเทศ ก�รเดินท�งม�ที่นี่แม้จะเจอ
กับพ�ยุไต้ฝุ่นใน 2-3 วันแรก ก็ไม่ได้
เป็นอุปสรรคสำ�หรับก�รตั้งใจที่จะเรียน
รู้และเก็บเกี่ยวเอ�ประสบก�รณ์อันมี
ค่�ในต่�งแดนเลย แววต�ของทุกคนยัง
คงแจ่มใส ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับก�ร
เดินท�งแม้แต่น้อย 

ในช่วงก�รดูง�นวันแรกๆ พวก
เร�จะได้รับก�รปูพื้นคว�มรู้โดยก�ร
ฟงับรรย�ยในบรเิวณศ�ล�ว�่ก�รประจำ�
จังหวัด มีก�รถ�มตอบและแลกเปลี่ยน
คว�มคิดเห็นเป็นระยะ ทำ�ให้พวกเร�ได้
เข้�ใจระบบก�รบริห�รง�นด้�นสุขภ�พ 
นโยบ�ยสุขภ�พ รวมถึงก�รให้บริก�ร
สุขภ�พของประเทศญ่ีปุ่นและจังหวัด
โทคุชิม่�ม�กยิ่งขึ้น ในขณะที่หัวข้อก�ร
บรรย�ยที่เข้มข้น ก็มีหัวข้อท�งด้�น
วัฒนธรรมและก�รท่องเที่ยวสอดแทรก
เข้�ม�ด้วย นับเป็นก�รจัดโปรแกรมที่
ลงตัวทีเดียว ต้องขอกล่�วคำ�ว่� 

อันดีของท�งจังหวัดด้วย เช่น ก�รศึกษ�
วัฒนธรรมผ่�นก�รดู “รำ�อะว�โอโดริ” 
ซึง่เป็นประเพณทีีจ่ดัขึน้เพือ่ตอ้นรบัและ
ส่งบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว ก�รฝึก
ย้อมผ้�ด้วยคร�ม ก�รดูง�นในสถ�น
พย�บ�ลต่�งๆ ทั้งในตัวเมืองและใน
ชนบทห่�งไกล

ที่ค�มิคัสซึโจว โฮแคร์ เซ็นเตอร์ 
เป็นสถ�นพย�บ�ลที่ ให้บริก�รกับ
ประช�ชนในพื้นที่ห่�งไกล ในบริเวณ
ใกล้ๆ มีศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ ซึ่ งพวก
เร�ได้ เข้�ไปศึกษ�ดูง�นด้วย ที่ โรง
พย�บ�ลประจำ�จังหวัดโทคุชิม่�นั้นเป็น
โรงพย�บ�ลระดับมห�วิทย�ลัย มีก�ร
ใช้เทคโนโลยีก�รศึกษ�ที่ทันสมัยทำ�ให้
ก�รศึกษ�ด้�นก�รแพทย์เป็นเรื่องที่น่�
สนใจม�กทีเดียว  

“อะริกะโตะ โกะไซอิมัส” 
ทางทีมผู้จัดและโค้งงามๆ 
เพื่อแสดงความขอบคุณ

สัก 3 รอบ 

>> ตื่นต� กับเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
ที่ TOKUSHIMA UNIVERSITY

>> ตื่นเต้นเร้าใจกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยการชมแสดงรำา AWAODORI

>> เงียบสงบ กับภาพการศึกษาดูงานที่                           เดบะคลินิกและบรรยากาศบนเกาะ

>> ตั้งใจ กับการย้อมผ้าอะโอโซเมะ หรือ 
การย้อมผ้าด้วยคราม

Varieties
Corner พัชระกรพจน์ ศรีประส�ร

หน่วยบริก�รพย�บ�ลผู้ป่วยที่บ้�น ง�นก�รพย�บ�ลป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภ�พ ฝ่�ยก�รพย�บ�ล 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล



นอกจ�กนี้  ยั งได้ เดินท�งไป
ที่ โร ง เรี ยนอ� ชี วะก�รแพทย์ และ
สวัสดิก�รโทคุชิม่� ซึ่งเป็นสถ�บันก�ร
ศึกษ�ที่จัดหลักสูตรก�รสอนท�งด้�น
ก�ยภ�พบำ�บัดและกิจกรรมบำ�บัด มี
กิจกรรมก�รสอนที่หล�กหล�ย ทั้งสอง
หลักสูตรมุง่เนน้ผลติบคุล�กรท่ีมคีณุภ�พ
ให้กบัประเทศ ก�รศกึษ�ดงู�นท�งรถไฟ
ที่โรงพย�บ�ลไคฟุ โรงพย�บ�ลขน�ด 
110 เตียง ภ�ยใต้สังกัดของจังหวัด
โทคุชิม่� เป็นสถ�นพย�บ�ลที่รองรับทั้ง
ก�รบริก�รและก�รศึกษ� 

ในวันเดียวกันยังได้เดินท�งโดย
เรือเพื่อไปดู ”เดะบะคลินิก” ซึ่งเป็น
สถ�นพย�บ�ลขน�ดเล็กภ�ยใต้ก�ร
สังกัดของโรงพย�บ�ลไคฟุ แม้จะเป็น
พ้ืนที่ห่�งไกลมีประช�กรในพื้นท่ีเพียง 
70 คน แตท่�งจงัหวดักใ็หค้ว�มสำ�คญักบั
ประช�ชนทุกคน มีก�รจัดบริก�รตรวจ
รักษ�โดยมีแพทย์ไปประจำ�สัปด�ห์ละ 
3 วัน 

ที่ศูนย์อน�มัยของจังหวัดซึ่งเป็น
สถ�นที่ให้คว�มรู้ โดยเฉพ�ะอน�มัยแม่
และเด็ก ก�รฉีดวัคซีนต่�งๆ และยังมี
โครงก�รรณรงค์ก�รด้วยก�รเดิน ก�ร
รับประท�นผักที่หล�กสีสันมีปริม�ณ
รวมม�กกว่� 350 กรัมทุกวัน ในอน�มัย
ยังมีสระว่�ยน้ำ�และฟิตเนสเพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกให้ประช�ชนมีสุขภ�พที่ดี  

นั่นเอง ที่ซ�กุระคลินิกเร�ได้เห็นภ�พ
ของก�รดูแลผู้ป่วยที่หล�กหล�ย ผู้สูง
อ�ยุที่เจ็บป่วยท่ีต้องนอนรักษ�ตัวในโรง
พย�บ�ล ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่ไม่เจ็บป่วย
โดยก�รอยู่ประจำ� และแบบม�เช้�เย็น
กลับด้วย ที่คลินิกได้มีก�รนำ�พลังง�น
สะอ�ดม�ใช้ ทั้งจ�กแสงอ�ทิตย์ จ�ก
เปลอืกไม ้จ�กขีเ้ลือ่ย ทีน่ำ�ม�ผลติกระแส
ไฟฟ้� ผลิตน้ำ�ร้อนและผลิตคว�มร้อน
ในตัวอ�ค�ร นอกจ�กนี้พวกเร�ยังได้รับ
ประท�นผักปลอดส�รพิษที่ท�งคลินิก
ปลูกเองด้วยล่ะ 

พวกเร�มีโอก�สได้ศึกษ�รูปแบบ
ก�รใช้สัตว์บำ�บัด Horse therapy 
ในก�รฝึกก�รทรงตัว ฝึกก�รใช้กล้�ม
เนื้อ ฝึกพัฒน�ก�รด้�นคว�มคิดและ
จิตใจด้วย เนื่องจ�กม้�เป็นสัตว์ที่ไวต่อ
สัมผัสและคว�มรู้สึก ซ่ึงก็สร้�งคว�ม
เพลิดเพลินให้กับพวกเร� และเป็นภ�พ
คว�มทรงจำ�ที่ประทับใจม�กที่สุดอีก
โปรแกรมหนึ่ง

 พวกเร�ฝึกอบรมดูง�นโดยมี
ล่�มที่เป็นคนไทย 1 คน คนญี่ปุ่น 1 
คน และทีมง�นจ�กสม�คมแลกเปล่ียน
คว�มสัมพันธ์เย�วชนน�น�ช�ติจังหวัด
โทคุชิม่� Tokushima International 
Youth Exchange Association (TI-
YEA) ซึ่งเป็นผู้ประส�นง�นและจัด
โปรแกรมในก�รดูง�นคร้ังนี้ท้ังหมดท่ีได้
กล่�วม� สม�ชิก TIYEA คอยดูแลพวก

เร�ทัง้ 15 ชวีติตลอดระยะเวล�ทีเ่ข�้รว่ม
โครงก�ร พวกเร�ได้รับก�รต้อนรับและ
ดูแลอย่�งอบอุ่นจ�กท�งคณะจนกล�ย
เป็นคว�มสัมพันธ์อันดี 

“น้ำ�ต�ทีไ่หลรนิในวนันีไ้มใ่ชน่้ำ�ต�
แห่งคว�มอ�ลัย ห�กแต่เป็นน้ำ�ต�แห่ง
คว�มรัก และคว�มผูกพันที่ เกิดขึ้น
ระหว่�งเร�” (ย�ม�ดะ เคน) ประธ�น 
TIYEA กล่�วในพิธีปิดก�รอบรมได้อย่�ง
ซ�บซ้ึง ทำ�เอ�พวกเร�ทุกคนกลั้นน้ำ�ต�
เอ�ไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว พวกเร�ได้กล�ย
เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องที่ยังคงติดต่อกัน
จนถึงทุกวันนี้ แม้ช่วงเวล�ที่เข้�ร่วมก�ร
ฝึกอบรมจะเป็นช่วงเวล�ที่แสนสั้น แต่
พวกเร�ทั้งสองประเทศต่�งก็ได้มุมมอง
และองค์คว�มรู้ม�แลกเปลี่ยนกัน และ
นำ�คว�มรู้กลับม�พัฒน�ประเทศไทย
ของเร� ก�รเดินท�งคร้ังนี้นับเป็น
ประสบก�รณ์ชีวิตที่แสนประทับใจ และ
ตร�ตรึงในใจของพวกเร�ทุกคน ขอ
ขอบคณุทกุภ�คสว่นทีม่องเหน็ศักยภ�พ
ในตัวของพวกเร� เปิดโอก�สให้พวกเร�
ได้เดินท�งไกลในครั้งนี้  

เ มื่ อ ม อ ง ย้ อ น ก ลั บ ม � ที่
ประเทศไทยของเร�แลว้ กอ็ดคดิไมไ่ดว้�่ 

“เมื่อไหร่ประเทศของ
เราจะก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ไปได้  

เมื่อไหร่เราจะเป็นประเทศ
ที่พัฒนา มีเทคโนโลยี
การแพทย์ที่ทันสมัย 

มีระบบบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากกว่าที่
เป็นอยู่ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่เจ็บป่วย” 

คำ�ถ�มซ่ึงกล�ยเป็นสิ่งที่ท้�ท�ย
พวกเร�ด้วยกันเองอย่�งม�ก และ
แนน่อนคำ�ตอบจะต้องถกูเฉลยในสกัวนั!!

>> พร้อมเพรียง หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในหัวข้อ Community Health in JAPAN



ทันทีที่สิ้นเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น...
เสียงปล�ยส�ยที่ดังกรอกหูแบบจิตตกปนเศร้�   

ทำ�เอ�ผมร่วมตกใจไปด้วยอีกคน
“เฮีย !!!!!  สรุปเจ้าเต มันเป็นโรค จี - 6 - พีดีอ่ะ  เครียดเลยทำาไงดี ???”

ครับเจ้� “เต”  ด.ช.เตชพัฒน์  คือ  หล�นคนแรกของส�ยเลือดฝั่งแม่ของผม
หล�นคนแรกที่ทำ�ให้พี่น้องทุกคนร่วมตื่นเต้น  และ “รอคอย” ก�รมีสภ�พบุคคล  

ต�มม�ตร�ที่ 15  ในตัวบทกฎหม�ยของเด็กคนนี้
แต่ “ข่าวร้าย”  ซึ่งเป็นประโยคบอกเล่�ของน้องส�ว และผสมม�ด้วย “คำาถาม” 

ที่ต้องก�ร “คำาตอบ”  สำ�หรับนำ�ม�จัดก�รชีวิตในฐ�นะ “แม่”  
โดยเฉพ�ะ “แม่มือใหม่” ที่คอยประคบประหงมลูกน้อยในครรภ์

ม�น�นกว่� 40 สัปด�ห์

ตอบ
ทำ�ให้ผมเครียดกับก�รจัดก�ร “คำาตอบ” ของเรื่องนี้

โดยไม่รู้ว่�จะตอบยังไงให้น้องส�วสบ�ยใจ  
หรือจะต้องปลอบยังไง  ให้เข�มีกำ�ลังใจเพิ่มขึ้น

เพื่อใช้เป็น “พลังทางใจ”  
ในก�รดูแลลูกน้อยให้เติบใหญ่แข็งแรงสมวัย

ที่สำ�คัญผมก็ไม่รู้ว่�โรค  จี - 6 – พีดี  เป็นอย่�งไร  
และเร�จะต้อง “ดูแลรักษา” ผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่�งไร

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผมรู้  คือ  ในห้องคลอดทันทีท่ีพย�บ�ลข�นบอกเวล�  
ไปพร้อมกับแพทย์ใช้ลูกย�งสีแดงดูดน้ำ�คร่ำ�ในช่องป�ก

ช่องจมูกให้ท�รกห�ยใจเองได้  
และเมื่อแพทย์ใช้แคลมป์  2  ตัวหนีบส�ยสะดือไว้  พร้อมบรรจงตัดแยก “สายสะดือ” 
ซึ่งเป็นดั่ง “สายชีวิต”  ของท�รกน้อยที่ไว้เชื่อมต่อกับครรภ์ม�รด�  ด้วยคมกรรไกร

ช่วงเวล�นั้นเอง  คือ  ช่วงเวล�สำ�คัญที่เปลี่ยน “สายสะดือ”  
ให้กล�ยเป็น “สายสัมพันธ์”  ระหว่�ง “แม่”  และ “ลูก”

ส�ยสัมพันธ์ของ  “ใจ”  ที่ไม่มี “กรรไกร” คมไหนตัด “แยก” ข�ดจ�กกันได้อีกเลย
ฉะนั้นคำ�ตอบที่ผมจะต้องใช้ตอบ !!!.   

ต้องไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อส�ยสัมพันธ์ท�งใจของน้องส�ว

ไม่ให้
แพ้ พอผมคิดได้แบบนั้น  

ผมจึงรีบร้องขอคว�มช่วยเหลือจ�ก “อาจารย์ส้ม”
“อาจารย์แพทย์หญิงโสมรัชช์  วิไลยุค”  บรรณ�ธิก�รนิตยส�ร @ Rama

และได้รับคำ�แนะนำ�ให้เข้�ใจใน “บริบทของโรค”  นี้ได้เพิ่มม�กขึ้น

“...โรคนี้ถือว่าไม่น่ากลัวเลย  คนป่วยมีชีวิต
เหมือนคนปกติเลยค่ะ

เพียงแต่ว่าต้องระวังและหลีกเลี่ยงอาหาร  
และยาที่ส่งผลต่ออาการแพ้

เพราะถ้ารับสิ่งที่ร่างกายแพ้เข้าไป  จะทำาให้เม็ด
เลือดแดงแตก และซีด  ปัสสาวะมีสีเข้ม  

แต่โรคนี้จะสำาคัญอยู่ในช่วงวัยเด็ก
วัยที่คนป่วยจะดูแลตัวเองไม่ได้  ยังไม่สามารถ
ไตร่ตรองถูกผิด ในการกินอาหารกลุ่มเสี่ยงได้  

แต่พอโตขึ้นก็จะจัดการตัวเองได้...”

ครับ !!!  จริงอยู่แม้โรคนี้จะดูเหมือนเป็นโรคที่ “ไม่ร้ายแรง” นัก
แต่หลักใหญ่ใจคว�มที่ผมคิด  ว่�เป็น “ความยาก”  

ในก�ร “จัดการ”  กับผู้ป่วยกลุ่มนี้
คือก�รดูแลผู้ป่วยใน “วัยเด็ก”  วัย 2 – 5  ขวบ  
วัยที่กำ�ลังสนุกกับก�รเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

วัยที่มัก “คับข้องใจ”  กับ “ข้อห้าม”  และเต็มไปด้วย “อารยะขัดขืน” อยู่ร่ำ�ไป
รวมถึงเป็นวัยที่ต้องเริ่มต้น “เดินจาก” อกพ่อแม่สู่โลกกว้�งในวัยเรียน

ซึ่งเต็มไปด้วย “สิ่งเร้า”  ที่ทำ�ให้เกิดอ�ก�รของโรคได้ม�กม�ย

I-Style
ส�ธิต อุณหกะ



ก�รใส่ใจในร�ยละเอียด  และเตรียม “คำาตอบ”  
ให้กับเด็กวัยนี้จึงสำ�คัญ

แล้วก�รเตรียม “คำาตอบ”  เร�ควรทำ�อย่�งไรล่ะ !?!  
คำ�ตอบแบบไหนที่จะทำ�ให้ “เด็กเข้าใจ”

และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ�ให้เกิดอ�ก�รแพ้ ???
ผมรีบตั้งคำ�ถ�มให้กับตัวเอง !!!!!  
อย่�งน้อยก็จะได้มี “หลักคิด”  

ในก�รใช้ตอบคำ�ถ�มให้กับน้องส�วของผมด้วยเช่นกัน
แต่อยู่ๆ ผมก็คิดถึงเรื่องเล่�ขำ�ๆ เรื่องนี้ขึ้นม�

ประม�ณว่�...

เย็นวันหนึ่ง พ่อกับแม่คู่หนึ่งขับรถไปรับลูกส�ววัย  5  ขวบ
กลับจ�กโรงเรียนเช่นทุกวัน

ระหว่�งท�งกลับบ้�น ลูกส�วนั่งนิ่ง....เงียบ...สีหน้�ดูเคร่งเครียด 
ไม่ถ�มนู่นถ�มนี้อย่�งเช่นทุกวัน

ถึงบ้�น ระหว่�งท�นอ�ห�รเย็น แม่จึงเอ่ยถ�มลูกน้อยว่�
“วันนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูก ที่โรงเรียนมีเรื่องอะไรหรือเปล่า”
“มีค่ะ” ลูกน้อยตอบ พร้อมกับพูดต่อว่� “เพื่อนถามว่าหนูมาจากไหน”

เมื่อพ่อกับแม่ได้ฟัง  กลับยิ่งเครียดหนักกว่�ลูกอีก  และได้สัญญ�กับลูกน้อยว่� 
ระหว่�งอ�ห�รเย็นวันพรุ่งนี้ จะให้คำ�ตอบ  คืนนั้นทั้งคืน  หลังจ�กลูกหลับแล้ว  

พ่อกับแม่ได้ปรึกษ�กันถึงคำ�ตอบ  ว่�ควรจะอธิบ�ยให้ลูกวัย 5 ขวบ  
ฟังอย่�งไรจึงจะเข้�ใจว่�...เข�ม�จ�กไหน

วันต่อม�  ในระหว่�งอ�ห�รเย็นต�มปกติ  แม่จึงชี้ให้ลูกมองไปที่นอกบ้�น  และพูดกับลูกว่�

“ลูกเห็นนกคู่นั้นมั้ย ?  นกมันรักกัน เห็นผีเสื้อคู่นั้นมั้ย ?  นั่นมันก็รักกัน
ก็เหมือนพ่อกับแม่นี่แหละ   พ่อกับแม่ก็รักกัน   แต่งงานกัน  

(อื่นๆ อีกมากมายไม่อาจบรรยายหมด) และหนูก็เกิดจากความรักระหว่างพ่อกับแม่ไงจ๊ะ”   

เมื่อลูกได้ฟังคำ�ตอบ  จึงพูดกับแม่ว่�  “โห  !!!  ทำาไมยุ่งยากจังล่ะคะ”
แม่จึงเอ่ยขึ้นว่�  “แล้วเพื่อนหนูเขาบอกหนูว่า  เขามาจากไหนกันบ้างล่ะ”

ลูกส�วจึงตอบแม่ว่�...  
“เพื่อนหนูเขาบอกว่า...เขามาจากนครนายก”

ครับ!!! จ�กเรื่องเล่�นี้  
ผมเลยปิ๊งแว๊บขึ้นม�ทันทีว่�  “คำาตอบ”  ที่ดีสำ�หรับเด็ก

ควรเป็นคำ�ตอบที่เร�ไม่ต้องคิดเยอะ  
และควรเป็น “คำาตอบง่าย ๆ”  ที่ฟังแล้วเข้�ใจเลย
แต่ห�กจำ�เป็นจะต้องตอบคำ�ถ�มให้กับ “ผู้ใหญ่”  

โดยเฉพ�ะคำ�ตอบเพื่อใช้แก้ไข “ปัญหาชีวิต”
คำ�ตอบที่ดีและถูกต้องที่สุด  จึงควรเป็นคำ�ตอบที่ตรงกับ 

“ความต้องการ” เป็นสำ�คัญ
พอคิดได้แบบนั้น  คำ�ตอบที่เหม�ะกับน้องส�วที่สุด และผมควร

รีบโทรตอบกลับไปบอกคือ
...“เฮียว่า!!!..เอ็งไปปรึกษาหมอเถอะ”

จี-6-พีดี
G6PD 

 จี-6-พีดี (G6PD) เป็นชื่อย่อของเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส  
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง มีประโยชน์ในการป้องกันการถูกทำาลาย

ของเม็ดเลือดแดงจากยา อาหาร หรือสารเคมีบางชนิด

ภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD
 ภ�วะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ในเม็ดเลือดแดงนั้นเป็นภ�วะที่ถ่�ยทอดท�งพันธุกรรม เกิดจ�ก
คว�มผิดปกติของยีน G6PD ที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ดังนั้นภ�วะนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตและอ�จ
ถ่�ยทอดไปยังลูกหล�นได้  ย� อ�ห�ร หรือส�รเคมีบ�งอย่�งอ�จกระตุ้นให้ผู้มีภ�วะนี้เกิด อ�ก�รเม็ด
เลือดแดงแตก ซีดลงและมีอ�ก�รดีซ่�น ตัวเหลืองต�เหลือง และปัสส�วะเป็นสีดำ�หรือสีโค้กได้ ดังนั้น
ผู้มีภ�วะนี้ควรทร�บร�ยชื่อย� อ�ห�ร และส�รเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ภ�วะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ใน
แต่ละบุคคลนั้น อ�ก�รแสดงของภ�วะเม็ดเลือดแดงแตก อ�จรุนแรงม�กน้อยแตกต่�งกัน ขึ้นกับระดับ
ของภ�วะพร่องเอ็นไซม์ซึ่งแตกต่�งกันไปและขึ้นกับขน�ดของย� ปริม�ณอ�ห�รหรือส�รเคมีที่ได้รับด้วย  
ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้อง แจ้งให้แพทย์ทร�บถึงก�รมีภ�วะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ก่อนก�รรักษ�ทุกครั้ง

การปฏิบัติตัว
      1. แจ้งให้แพทย์ทร�บเสมอว่�มีภ�วะนี้
      2. เมื่อเกิดอ�ก�รไม่สบ�ย ควรปรึกษ�แพทย์ไม่ซื้อย�รับประท�นเอง
      3. เมื่อเกิดภ�วะเม็ดเลือดแดงแตก ควรเข้�โรงพย�บ�ลเพื่อให้ก�รรักษ�ทันที
      4. หลีกเลี่ยงย� อ�ห�ร หรือส�รเคมี ที่อ�จกระตุ้นให้เกิดอ�ก�ร
      5. เมื่อจะมีบุตร ควรได้รับคำ�ปรึกษ�และแนะนำ�จ�กแพทย์ 
          เพื่อให้ทร�บถึงอัตร�เสี่ยงของก�รที่บุตรจะมีภ�วะนี้

ยาที่ควรหลีกเลี่ยง 
-  ยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ)
   กลุ่มย� Quinolones (ควิโนโลน)  ซัลฟ�  Nitrofurans (ไนโตรฟูแลน) 
-  ยากลุ่มอื่นๆ
   ย�รักษ�ม�ล�เรีย   ย�เคมีบำ�บัด  
   Genitourinary analgesic  Antimethemoglobinemic  agent

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
-  ถั่วป�กอ้�  บลูเบอร์รี่  ไวน์แดง ฯลฯ

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง
-  ลูกเหม็น  ก�รบูร  พิมเสน  ส�รหนู ฯลฯ

สำ�หรับเด็กแค่เรื่องง่�ยๆ ก็พอ



“ผู้หญิง..สวยที่สุดจากข้างใน”
คุณจำ�ได้ไหม�คำ�พูดคำ�แรกที่คุณหัดพูดคือคำ�ว่าอะไร?��
คุณจำ�ได้ไหม�ใครที่เป็นคนคอยอยู่ข้างๆ�คุณเวลาคุณหกล้ม?�
คุณจำ�ได้ไหม�คนที่อุ้มคุณมาตลอดระยะเวลา�9�เดือนคือใคร?�
คุณจำ�ได้ไหม�ใครที่ให้อภัยคุณได้เสมอ�ไม่ว่าคุณจะทำ�อะไรผิดก็ตาม?�
คุณจำ�ได้ไหม�ใครที่คอยปลอบโยนและให้กำ�ลังใจคุณ�
������������������แม้สิ่งแวดล้อมข้างนอกจะแย่แค่ไหนก็ตาม?
���������������������

ผู้หญิงสวยที่สุด
������������������จากข้างใน

 เมื่อไม่น�นม�นี้ฉันได้มีโอก�สดูโฆษณ�ของผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นมุม
มองที่แปลกออกไปของผู้ที่ได้ชื่อว่�เป็น “แม่” โดยได้ผลิตเป็นหนังสั้นจำ�นวน 3 เรื่อง 
โดยใช้ concept ที่ว่� “ผู้หญิงสวยที่สุดจ�กข้�งใน” หรือมีชื่อหนังสั้นชุดนี้ว่� “My 
Beautiful Woman” ซึ่งมีเค้�โครงเรื่องม�จ�กเรื่องจริง หนังสั้นชุดนี้ออกม�ได้ไม่

น�นประม�ณต้นปีนี้เอง อ่�นม�ถึงตรงนี้ถ้�ใคร
ยังไม่มีโอก�สได้ดูเข้�ไปดูได้ค่ะที่ http://www.
mybeautifulwoman.org/ ก่อนที่ฉันจะ 
spoil หนังต่อไป 

 นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง จ�กส่วนใหญ่ๆอีกหล�ยส่วนที่คงถ�มคุณได้ไม่หมด สำ�หรับคนๆนี้ .. ที่เร�
เรียกสั้นๆว่� “แม่” แม่เป็นคนที่เร�คุ้นเคย เป็นคนที่เร�เจอทุกวัน เป็นคนกันเอง ที่เร�มักจะนึกถึงน้อยที่สุด แต่
สำ�หรับแม่แล้ว ลูกคือคนสำ�คัญ คนที่เจอทุกวัน แต่ก็อย�กเจออยู่ตลอด และเป็นคนแรกที่นึกถึงก่อนคนอื่นอยู่
เสมอ คว�มแตกต่�งกันระหว่�งลูกกับแม่ ดูแตกต่�งกันม�กโขอยู่ ร�วกับฟ้�กับทะเล .. มีเพียงเส้นขอบฟ้�บ�งๆ 
ที่กั้นกล�ง หวังว่�สักวันหนึ่งลูกๆ ทั้งหล�ยคงจะข้�มเส้นขอบฟ้�ม�อยู่ข้�งๆ “แม่” สักที.. 

 เรื่องแรกคือเรื่อง “ทางเลือกของแม่” เป็นเรื่องร�วเกี่ยว
กับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อย�กมีลูกม�ก แต่โลกก็ช่�งโหดร้�ยเหลือเกิน
สำ�หรับเธอ เธอดีใจม�กๆ ได้เพียงไม่น�น ก็กล�ยเป็นคว�มทุกข์
ใจอย่�งมหันต์แทน ทุกข์ใจที่ได้รู้ว่�ในตัวเธอมีโรคร้�ยซ่อนอยู่ ทุกข์ใจที่เธอต้องตัดสินใจระหว่�งจะเข้�รับก�รรักษ�
เพื่อกำ�จัดโรคร้�ยที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอทิ้งไป หรือเลือกที่จะเก็บชีวิตที่สวยง�มน้อยๆ ที่กำ�ลังจะลืมต�ขึ้นม�ดูโลกในอีก
ไม่กี่เดือน .. ในคว�มเป็นแม่ .. ถึงแม้จะยังไม่เห็นหน้�ลูก แต่แม่ก็รับรู้ได้ถึงสิ่งมีชีวิตน้อยๆ ที่กำ�ลังเติบโตอยู่ภ�ยในตัว
ของแม่ “คว�มรัก”เกิดขึ้นตั้งแต่วิน�ทีแรกที่รู้ว่�เข�เริ่มเข้�ม�อยู่ในตัวแม่ ถึงแม้จะไม่เคยคุยหรือเห็นหน้�กันม�ก่อน 
สิ่งมีชีวิตน้อยๆนี้ บริสุทธิ์ ไร้เดียงส� และไม่ได้ทำ�อะไรผิด .. นั่นคือสิ่งที่ฉันเด�ใจ “คุณแม่” ในเรื่องนี้ ที่เธอได้ตัดสินใจ
อย่�งกล้�ห�ญที่จะไม่รับก�รรักษ�เพื่อที่จะรักษ�ชีวิตลูกน้อยให้เกิดม�ครบ 32 ประก�ร โดยที่เธอไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย 
.. คว�มรักที่บริสุทธิ์เช่นนี้เกิดขึ้นด้วยคว�มเสียสละอย่�งสุดประม�ณ เสียสละชีวิตตัวเอง เพื่อลูก .. ฉันขอยกย่องใน
คว�มเป็นแม่ของเธอผู้นี้จริงๆ  ในที่สุดเธอเลือกที่จะทรม�นกับโรคร้�ยต�มลำ�พัง เธอคลอดลูกออกม�แข็งแรงครบ 32 
ประก�รดั่งที่ตั้งใจ แต่ทว่�ตอนนั้นเนื้อร้�ยก็ได้ล�มไปม�กแล้ว เธอตัดสินใจเข้�รับก�รรักษ�หลังจ�กนั้น ในคว�มทุกข์

ที่เนื้อร้�ยคอยกัดกินตัวเธอ แต่ใบหน้�เธอช่�งมีคว�มสุขที่ได้ให้กำ�เนิด
ชีวิตน้อยๆ ที่แสนบริสุทธิ์ขึ้นม�อีกชีวิตหนึ่ง .. ไม่มีใครตอบได้ว่�เธอได้

ตัดสินใจถูกหรือผิด แต่ฉันว่�ตัวเธอเองคงรับรู้ และได้ทำ�หน้�ที่ของ
แม่อย่�งดีที่สุดก่อนที่เธอจะจ�กโลกนี้ไป .. 

เรื่องเล่าจากหมอBehind
The Scene อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล



 เรื่องที่สอง “ลูกน้องที่หายไป” เป็นเรื่องร�ว
เกี่ยวกับผู้หญิงวัยทำ�ง�นคนหนึ่งที่ทำ�ง�นในบริษัทแห่ง

หนึ่งตั้งแต่เช้�จรดค่ำ� โดยไม่มีเหน็ดเหนื่อย เธอพย�ย�ม
ทำ�ง�นนอกเวล� ทำ�ง�นให้ครบทุกอย่�ง ไม่ข�ดตกบกพร่อง 

เพื่อที่จะขอหัวหน้�หยุดในวันศุกร์ หัวหน้�เธอ ให้เธอหยุด แต่ก็ยังไม่คล�ย
ที่จะสงสัยว่�แล้วเธอห�ยไปไหนในทุกๆ วันศุกร์ .. เธอ
เป็นคนเงียบ ไม่ค่อยมีสังคม ไม่มีใครรู้ประวัติคว�มเป็น
ม� หรือเรื่องร�วของเธอ ได้แต่คิดไปต่�งต่�งน�น� ว่�
เธอแอบเลี้ยงเด็ก เธอถึงได้ห�ยไป จนม�ถึงวันหนึ่งเธอ
ได้ห�ยไปน�นร�วสัปด�ห์  ง�นกองพะเนินได้ถูกทิ้งอยู่
ที่โต๊ะเธอ ร�วกับว่�รอคอยเธอให้เธอม�จัดก�รอยู่เป็น
เวล�น�น .. 

 .. เจนไม่ได้สนใจคำ�นินท� เหล่�นั้น เพร�ะคว�มสุขของเธอคือ  “จูน” 
ลูกส�วตัวน้อยวัย 4 ขวบ หน้�ต�น่�รัก น่�เอ็นดูต่�งห�ก .. เจนทำ�หน้�ที่ของแม่อย่�ง
ไม่ข�ดตกบกพร่องถึงแม้เธอจะมีหน้�ที่เรียนหนังสือด้วยอีกอย่�งก็ต�ม เธอเลือกที่จะข้�มชีวิตวัยรุ่น เลือกที่จะไม่สังสรรค์
และเที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูง เธอได้ก้�วกระโดดม�เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบอย่�งใหญ่หลวง ที่แม่แท้ๆ
โดยส�ยเลือดของจูนต้องละอ�ยเลยทีเดียว .. ย้อนกลับไปตอนที่จูนเกิด แม่บังเกิดเกล้�ของจูนได้นำ�จูนใส่กระเป๋�แล้วม�
ทิ้งไว้บริเวณกองขยะข้�งมห�วิทย�ลัย ด้วยคว�มโชคดีของจูนและโชคชะต�ของคนทั้งสอง ได้นำ�พ�ให้เจนและจูนม�เจอ
กัน ทั้งที่ไม่ใช่ลูกในส�ยเลือด ทั้งๆที่ตัวเองกำ�ลังเรียนหนังสือ แต่คว�มเป็นแม่ในตัวเจนได้ก่อกำ�เนิดขึ้นม�ตั้งแต่วันนั้น เจน
ได้เลี้ยงดูจูนอย่�งดี ประหนึ่งว่�จูนเป็นลูกในไส้ของเจน แม้เพื่อนเจนถ�มเจนว่� 
ทำ�ไมไม่บอกให้คนอื่นๆ รู้คว�มจริงที่ว่�จูนเป็นเด็กเก็บม�เลี้ยง .. เจนยิ้มในขณะ
ที่มองจูนที่วิ่งเล่นอย่�งมีคว�มสุขและหันกลับม�ตอบว่� “ให้คนอื่นมองเราไม่ดี 
ดีกว่ามองจูนไม่ดีหรือเปล่า” … เพื่อนเจนได้กล่�วถึงเจนว่� “เธอไม่ใช่คนหุ่นดี 
ไม่ใช่คนที่สวยกว่าใครๆ แต่รอยยิ้มที่เธอมีให้กับจูน เธอคือผู้หญิงที่สวยมาก
สำาหรับผม” ประโยคนี้ทำ�ให้ฉันคิดว่� “ความสวยเพียงรูปร่างหน้าตา อยู่ได้
ไม่นาน แต่ความสวยออกมาจากข้างใน อยู่ได้ยั่งยืนกว่า” อยู่ที่คุณแล้วว่�จะ
เลือกที่จะสวยแต่เพียงภ�ยนอก หรือสวยม�จ�กข้�งใน 

 หัวหน้�ได้ตัดสินใจไปสืบห�ด้วยตัวเอง เข�จอดรถหน้�บ้�นเธอเพื่อเฝ้�ดูเธอที่เพิ่ง
กลับเข้�บ้�น แวบแรกเข�คิดเหมือนที่คนอื่นๆ นินท�คือ “หรือเธอจะเลี้ยงเด็ก?” เข�ขับ
รถผ่�นหน้�บ้�นเธอไปอย่�งช้�ๆ แล้วสีหน้�เข�ก็คล�ยคว�มเคลือบแคลงและสงสัยในตัว
เธอ ขณะเดียวกันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหน้�เข�ขึ้นม�แทน .. ในวันสุดท้�ยที่บริษัท เธอได้
ตัดสินใจล�ออก เพร�ะเธอไม่ส�ม�รถทำ�ง�นหล�ยๆ อย่�งได้ในเวล�เดียวกัน เธอเข้�ไปห�
หัวหน้� .. หัวหน้�ดูเข้�ใจดี เข�ยื่นซองจดหม�ยสีข�วให้เธอ แล้วกล่�วล�เธออย่�งสุภ�พ 
ด้วยประโยคที่ทิ้งไว้เป็นปริศน�ว่� “คุณอาจไม่เหมาะกับบริษัทนี้ก็ได้” เธอเดินกลับอย่�ง
เศร้�สร้อย เก็บข้�วเก็บของ พร้อมดูรูปแม่บนโต๊ะทำ�ง�นของเธอ ร�วกับ
จะขอกำ�ลังใจในสิ่งที่เธอได้ตัดสินใจทำ�ในวันนี้ .. เธอกลับบ้�น บ้�นที่เป็น
ทั้งที่อยู่อ�ศัยให้เธอและเด็กกำ�พร้�อีกหล�ยชีวิต เธอต้องเข้�ม�รับผิด
ชอบสถ�นสงเคร�ะห์เด็กกำ�พร้�ที่แม่เธอเป็นผู้ก่อตั้ง แต่ทว่�แม่เธอได้ล่วง
ลับไปแล้ว เธออย�กส�นเจตน�รมณ์ของแม่ต่อ ถึงเธอจะไม่มีลูกของเธอ
เอง แต่เธอก็เป็นแม่ของเด็กกำ�พร้�อีกหล�ยชีวิต ณ สถ�นที่นั้น .. อน�คต 
เงินทองกับง�นที่เธอรัก คือสิ่งที่เธอได้เลือกว�งเอ�ไว้ แต่เธอกลับเลือก
หยิบคว�มสุขกับง�นใหม่ ง�นที่ได้ให้คว�มรักและคว�มอบอุ่นกับเด็กๆ ที่
โหยห�สิ่งเหล่�นี้ม�ตลอดชีวิต เธอได้เปิดจดหม�ยที่หัวหน้�ฝ�กให้เธอขึ้น
ม�อ่�น แล้วเธอก็อึ้งและถึงกับกลั้นน้ำ�ต�ไว้ไม่อยู่ที่หัวหน้�และเพื่อนร่วมง�นได้ทร�บคว�ม
จริง พร้อมทั้งร่วมบริจ�คเงินให้กับสถ�นสงเคร�ะห์ของเธอ หัวหน้�ได้ให้กำ�ลังใจเธอ แถม
ยังขอบคุณที่เธอช่วยทำ�ง�นให้บริษัทเข�ได้เป็นอย่�งดี “คว�มเป็นแม่ม�ได้ในหล�ยรูปแบบ
เสมอ ถึงจะไม่ใช้แม่ลูกในส�ยเลือด แต่สิ่งที่เธอทำ�นั้น .. ฉันเชื่อว่�เด็กๆ ที่เธอดูแลอยู่นั้น 
เรียกเธอว่� “แม่” ได้อย่�งไม่ขัดเขินอะไร”

 ม�ถึงเรื่องที่ส�มซึ่งเป็นเรื่องสุดท้�ย .. และเป็นเรื่องที่ทำ�ให้ฉันแทบกลั้น
น้ำ�ต�ไม่อยู่ .. เรื่องนี้มีชื่อว่� “ความลับของเจน” เจนเป็นนักศึกษ�ปีที่ 4 เป็นคน
เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร พอเลิกเรียน เจนก็รีบกลับบ้�น เพร�ะเจนต้องรีบกลับไป
รับลูกส�วตัวน้อยๆ ที่โรงเรียน ที่มีชื่อว่�จูน .. เพื่อนๆ ของเธอรวมทั้งคนดู ก็คงอดคิด

ไม่ได้ว่� เจนเป็นคุณแม่ที่ท้องก่อนวัยอันควรหรือ Teenage pregnancy 
แน่ๆ เพื่อนๆ และคนรอบข้�งได้แต่นินท�เธอลับหลังต่�งต่�งน�น�

 ขอออกตัวก่อนว่�ฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโฆษณ�ชุดนี้แต่อย่�งใด แต่ขอชื่นชมทั้ง
เจ้�ของเรื่อง คนแสดง ผู้กำ�กับ และคนที่เป็นต้นคิดหนังสั้นชุดนี้ ที่ถ่�ยทอดเรื่องร�วทั้ง 3 เรื่อง
ได้อย่�งสวยง�ม ทำ�ให้ผู้ชมอย่�งเร�ๆได้รู้ว่� “แม่” เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ และม�พร้อมกับคว�ม
เสียสละและคว�มรักแท้เสมอ แม่ส�ม�รถม�ได้ในหล�ยรูปแบบ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นส�ยเลือด
เดียวกัน ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของบุคคลคนนั้นม�กกว่� ว่�ได้ทำ�หน้�ที่ของ “แม่” แล้วหรือยัง?  
ถ้�ใครยังไม่ได้ดู อย�กเชิญชวนให้เข้�ไปดูนะคะ ถ้�เร�ตัดสินใจว่�จะมีลูกคนนึงแล้ว แสดงว่�คุณ
พร้อมแล้วที่จะเสียสละและมอบคว�มรักของคุณให้กับคนอีกคนหนึ่งอย่�งไม่มีเงื่อนไข แต่ถ้�คุณ
ยังไม่พร้อมที่จะทำ�อย่�งนั้น ขอให้ควบคุมและป้องกันนะคะ เพื่อที่เด็กที่เกิดม�ดูโลกคนหนึ่งจะ
ได้เติบโตขึ้นม�อย่�งสมบูรณ์ทั้งก�ยและใจ .. สิ่งสำ�คัญที่อย่�งทิ้งท้�ยไว้ก็คือชีวิตน้อยๆ ที่กำ�ลัง
จะลืมต�ม�ดูโลก เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่ได้มีคว�มผิดอะไร ใครๆ ก็รักชีวิตตัวเอง ก�รที่จะตัดสิน
ใจกำ�จัดเข�เพียงเพื่อคว�มไม่ยับยั้งชั่งใจชั่วครั้งชั่วคร�ว มันยุติธรรมกับชีวิตน้อยๆ ชีวิตหนึ่งแล้ว
หรือ? อย�กให้ลองพิจ�รณ�ไตร่ตรองดู .. สุดท้�ยนี้ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแม่ทุกคน ที่ดูแลลูกๆ ของ
ท่�นม�อย่�งดี .. คงไม่มีอะไรจะทดแทนบุญคุณของแม่ได้หมด ขอให้พวกเร�ทุกคนรักท่�นให้
ม�กๆ ถึงแม้จะเป็นคนที่คุ้นเคย เจอกันทุกวัน ว่�กล่�วเร�อยู่เป็นประจำ� แต่ถ้�วันใดไม่มีบุคคล
คนนี้แล้ว เร�จะรู้ว่�วันนั้นเร�ได้เสียบุคคลที่รักเร�ม�กที่สุดในโลกไปตลอดก�ล .. 

     �“หนูรักแม่นะ”�



คอลัมน์ One Day Off ฉบับนี้ ขออาสาเขียนเรื่องราวจากปลายปาก (ไม่มีกา) ของ
ชา่งภาพประจำากอง บก. ของเรา ทีไ่ดไ้ปเย่ียมเยียนสถานทีอ่นัแสนจะสงบและโรแมนตกิท่ีสดุ
แห่งหนึ่งในเมืองไทย

 “ใช่แล้วครับ ...ปางอุ๋ง...”
 แม้จะผ่านพ้นช่วงเวลาหน้าหนาวกันไปพอสมควร

 แต่ความทรงจำาของผม (ชนะภัย) ที่นั่น...

“ปางอุ๋ง” ...ยังคงหอมหวนอยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา

พักหย่อน ผ่อนกาย ที่..

ปางอุ๋ง
One
Day ff เรื่องโดย ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

   ภ�พโดย ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 

“ปางอุ๋ง”
ดินแดนแห่งมวลแมกไม้ ที่เต็มไปด้วยต้นสนเรียงร�ยล้อมรอบอ่�งเก็บน้ำ�

ขน�ดใหญ่ ที่ได้ขึ้นชื่อว่�เป็น

 ..นิวซีแลนด์เมืองไทย..

>> บรรย�ก�ศที่ป�งอุ๋งย�มเช้� (ช่วงเดือนธันว�คม)

ขึ้นชื่อว่�นิวซีแลนด์ หล�ยคนก็คงจะนึกภ�พถึงบรรย�ก�ศของต้นไม้ใบหญ้�
ม�กม�ย ที่พร้อมจะโอบก�ยแก่ผู้ที่รักก�ร
ท่องเที่ยวแบบธรรมช�ติป่�เข�

ต้องบอกว่�ป่�สนที่นี่ เรียงร�ยไป
ต�มแนวช�ยฝั่งของอ่�งเก็บน้ำ�ทั้งสองข้�ง
ท�ง ซึ่งห�กสะพ�ยกล้องม�ด้วย ก็จะได้
แชะ.. เกบ็ภ�พแสงอ�ทติยส์�ดสอ่งกระทบ
ม�ยังต้นสนในช่วงเย็นกัน 

ทันทีที่กดชัตเตอร์... เร�ก็จะได้ภ�พแห่งคว�มประทับใจ ที่แสงอ�ทิตย์ส�ดส่อง
ม�กระทบกับใบของต้นสน เห็นเป็นแสงนุ่มๆ ท่�มกล�งบรรย�ก�ศเงียบสงบ เหม�ะแก่
ก�รพักหย่อนผ่อนก�ยนัก 

ดว้ยแสงทีม่�กระทบใบตน้สน ทำ�ใหภ้�พนัน้ดอูบอุน่ แทบอย�กจะห�คนข�้งก�ย
ม�เลียบเคียงบรรย�ก�ศอันแสนโรแมนติก

จุดเด่นอีกอย่�งของป�งอุ๋งก็คือ ก�รเก็บภ�พบรรย�ก�ศริมน้ำ�

ไม่ว่�ใครที่ม�ที่นี่ ก็มักจะแชะภ�พบรรย�ก�ศริมน้ำ� ที่มีทั้งสะพ�นไม้ที่ยื่นไปยัง
ผิวน้ำ� หรือบรรย�ก�ศจ�กก�รทอดก�ยขยับอ�รมณ์ไปกับแพเรือที่ทำ�จ�กไม้ไผ่

ส่ิงหนึง่ท่ีน�่เสียด�ยสำ�หรบัครัง้นีก็้คือ ไม่ไดเ้ก็บภ�พไอเยน็ๆ เหนอืผวิน้ำ�ม�ฝ�กกนั 
อ�จเพร�ะม�ไม่ถกูชว่งถกูเวล� จงึทำ�ใหไ้ม่เหน็ไอเยน็ๆ ทีไ่มบ่อ่ยครัง้นกัจะไดเ้หน็ในบ�้นเร�

แม้ว่�อ�ก�ศที่นี่จะหน�วเย็น แต่ก็พอมีแสงแดดให้ไออุ่นอยู่รำ�ไร 

รับรองเลยว่� ใครได้ม�ที่นี่ จะต้องได้รับคว�มเงียบสงบ และบรรย�ก�ศอันแสน
จะสบ�ย

บอกเลยว่�...คุ้มค่�กับก�รขับรถชิลๆ 17 ชั่วโมงม�ที่นี่เสียจริงครับ

>> บริก�รนักท่องเที่ยวด้วยแพไม้ไผ่

>> ใครแวะม�ต้องม�เก็บบรรย�ก�ศที่สะพ�นไม้แห่งนี้



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ



 ขึ้นชื่อว่�.. ก�รกำ�เนิด.. หล�ยคนก็คงนึกถึงภ�พคุณแม่
ตั้งครรภ์ คุณแม่คลอดลูก ก�รว�งแผนครอบครัวเพื่อเตรียมคว�ม
พร้อมที่จะมีบุตร แล้วเมื่อมีก�รตั้งครรภ์ด้วยคว�มรักจ�กพ่อแม่เกิด
ขึ้นแล้ว กระบวนก�รถัดไปของก�รดูแลลูกในครรภ์ก็คือ ก�รฝ�ก
ครรภ์และดูแลครรภ์ในช่วง 9 เดือนของคุณแม่ จนเมื่อถึงเวล�ของ..
ก�รกำ�เนิด..คุณแม่ก็จะตัดสินใจที่จะคลอดในแบบวิธีต่�งๆ ทั้งคลอด
เองต�มธรรมช�ติ คลอดในน้ำ� และผ่�ตัดคลอด

คลอดที่รามาธิบดี..

    ดีอย่างไร? ความแตกต่างของการคลอดธรรมชาติกับการผ่าตัดคลอด 
 คว�มแตกต่�งของก�รคลอดธรรมช�ติกับก�รผ่�คลอดนั้นไม่มีคว�มแตกต่�งกัน
ม�กนัก เพร�ะสิ่งสำ�คัญที่สุดคือต้องก�รให้คุณแม่และลูกคลอดได้อย่�งปลอดภัยที่สุด ซึ่งวิธีก�ร
คลอดธรรมช�ติเป็นวีธีที่คุณแม่ส่วนใหญ่เลือกม�กที่สุดและเป็นวิธีที่เจ็บตัวน้อยที่สุด เพร�ะไม่มีแผล 
พื้นตัวเร็ว ส่วนก�รผ่�ตัดคลอดนั้น คุณแม่อ�จไม่เจ็บเพร�ะต้องทำ�ก�รว�งย�สลบ เมื่อตื่นม�ก็จะได้
เห็นหน้�ลูกเลย แน่นอนว่�ก�รผ่�ตัดผ่�นท�งหน้�ท้องก็จะมีแผลผ่�ตัดย�วหน่อย และมีก�รพื้นตัว
ช้�กว่�คุณแม่ที่คลอดปกติ ทั้งยังอ�จเกิดภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รผ่�ตัดได้ เช่น ก�รผ่�ตัดอ�จไปโดน
อวัยวะข้�งเคียง หรือแม้แต่ตัวเด็กเองอ�จได้รับบ�ดเจ็บเช่นเดียวกันจ�กก�รลงมีดผ่�ตัดได้ แน่นอน
เป็นหน้�ที่หลักของแพทย์ที่ต้องให้คว�มรู้แก่คุณแม่ก่อนว่� คลอดแต่ละแบบมีผลอย่�งไร 

 อุแว้.... อุแว้.... เมื่อถึงเวล�คลอดแล้ว จะมีก�รเลือกวิธีคลอด
อย่�งไรดี แล้วก�รคลอดแต่ละแบบมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไร รวม
ไปถึงคลอดที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีนั้น..ดีอย่�งไรบ้�ง คอลัมน์ Rama 
Today ฉบับนี้ มีคำ�ตอบจ�ก รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ม�ฝ�กกัน

เลือกคลอดแบบใดอย่างไรดี
 ก�รคลอดในปัจจุบันที่ทร�บกันจะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ ก�รคลอดเองต�มธรรมช�ติ และ
ก�รผ่�ตัดคลอด ซึ่งก�รคลอดแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่�งกัน คุณแม่มีสิทธิที่จะเลือกว่�จะ
คลอดแบบใด ซึ่งแพทย์มักจะให้คำ�แนะนำ�โดยคำ�นึงถึงพื้นฐ�นของคว�มปลอดภัย ฉะนั้น หน้�ที่
ของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ไม่ว่�จะเป็นแพทย์เองหรือพย�บ�ลที่จะดูคุณแม่ที่ม�ฝ�กครรภ์ก็
มักจะให้คำ�แนะนำ�ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รเลือกวิธีคลอด เมื่อคุณแม่เริ่มม�ฝ�กครรภ์ แพทย์
จะทำ�ก�รตรวจครรภ์และซักประวัติเพื่อตรวจห�โรคประจำ�ตัว รวมไปถึงก�รวินิจฉัยว่�มีภ�วะ
คว�มจำ�เป็นที่จะต้องทำ�ก�รผ่�ตัดคลอดหรือไม่ เช่น ว�งแผนไว้ว่�จะคลอดเอง แต่พบปัญห�ว่�
ป�กมดลูกไม่เปิดหรือเด็กตัวโตเกินไป ก็จำ�เป็นจะต้องทำ�ก�รผ่�ตัดคลอด เป็นต้น

ความพร้อมในการดูแลของทีมแพทย์ 
เมื่อคุณแม่มาฝากครรภ์
 ต้องบอกว่�โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับชั้น
นำ�ของประเทศ ฉะนั้นก็จะมีอุปกรณ์ก�รแพทย์ที่ครบครัน ทั้งก�รดูแล 
คุณแม่ที่ม�ฝ�กครรภ์หรือท�รกที่คลอดแล้ว อีกทั้งโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดียัง
ส�ม�รถให้ก�รดูแลท�รกที่มีน้ำ�หนักน้อยค่อนข้�งดีและมีชื่อเสียงในระดับ
ประเทศ นอกจ�กนี้ ห�กกรณีที่คุณแม่มีภ�วะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วย ก็ยังมี
ทีมระดับอ�จ�รย์แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญร่วมให้ก�รดูแลรักษ�อย่�งเป็นระบบอีก
ด้วย ฉะนั้น คุณแม่ที่ม�ฝ�กครรภ์และม�คลอดที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีจะ
ได้รับก�รดูแลจ�กทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเป็นอย่�งดี

การเตรียมตัวเรื่องค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวก่อนคลอด 
 เนื่องด้วยโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีมีอัตร�ก�รทำ�คลอด 2 แบบ ทั้งแบบคลอดเองต�มธรรมช�ติและ
ผ่�ตัดคลอด ซึ่งส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ�จ�กอ�จ�รย์แพทย์ได้ โดยห้องคลอดของที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีขณะนี้มี
ม�ตรฐ�นคุณภ�พและมีก�รดูแลคุณแม่ที่ม�ฝ�กครรภ์อย่�งใกล้ชิด 

 ส่วนก�รเตรียมตัวก่อนคลอดนั้น ห�กเป็นคุณแม่ที่ม�ฝ�กครรภ์ที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี ที่นี่ก็จะมีก�รจัด
คอร์สอบรมก�รเตรียมตัวในทุก 3 เดือน ตั้งแต่ตั้งครรภ์อ่อนๆ จนถึงใกล้คลอด และจะมีก�รให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
คุณแม่ที่ใกล้คลอดว่�มีอ�ก�รอะไรบ้�งที่บ่งบอกว่�ให้ม�โรงพย�บ�ล ต้องบอกว่�ท้องแรกอ�จใช้เวล�น�นในก�ร
เรียนรู้ แต่เมื่อท้องที่ 2 แล้ว จะใช้เวล�ในก�รเรียนรู้เร็วม�กขึ้น

Rama
Today กิติย� สุวรรณสิทธิ์

ดนัย อังควัฒนวิทย์



เกร็ดความรู้ของคุณแม่ตั้งครรภ์กับการใช้ยา
 สำ�หรับก�รใช้ย�ในคุณแม่ตั้งครรภ์ อ�จมีอันตร�ยต่อลูกน้อยในครรภ์ได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งช่วง 3 เดือนแรก
ของก�รตั้งครรภ์ใหม่ๆ ท�รกในครรภ์จะมีก�รเจริญเติบโตและสร้�งอวัยวะต่�งๆ ของร่�งก�ย ถ้�มีส�รหรือย�บ�งชนิด
ไปกระทบกระเทือนต่อก�รแบ่งเซลล์ จะทำ�ให้อวัยวะนั้นมีคว�มผิดปกติหรือหยุดเจริญเติบโต ซึ่งจะผิดปกติม�กหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับระยะของก�รตั้งครรภ์และปริม�ณของส�รที่ได้รับ ก�รรับประท�นย�ก็เช่นเดียวกัน ห�กใช้ย�ไม่เหม�ะ
สมหรือไม่รู้เท่�ทัน ก็จะเกิดอันตร�ยแก่ลูกในครรภ์ได้ เร�มีเกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ย�ในคุณแม่ตั้งครรภ์ม�ฝ�กกัน

ห้องคลอด
 ห้องคลอดโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มีเป้�หม�ยให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลสตรี 
ตั้งครรภ์ ก�รทำ�คลอด และดูแลท�รกแรกเกิดทั้งที่ปกติและมีภ�วะแทรกซ้อนในระดับทุติย
ภูมิและตติยภูมิต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ โดยเน้นให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ด้วยม�ตรฐ�นและ
เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และพย�บ�ลที่มี
คว�มชำ�น�ญในก�รดูแลผู้ที่ม�ทำ�คลอด เพื่อให้เกิดคว�มพึงพอใจและคว�มปลอดภัยสูงสุด

 ใช้เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ท่ีทันสมัยและมีคุณภ�พสูงในก�ร
ติดต�มสัญญ�ณชีพของทั้งม�รด�และท�รกตลอดระยะคลอด บรรย�ก�ศ
สงบเงียบ ส�ม�รถปรับคว�มสว่�งและอุณหภูมิห้องให้เหม�ะสมกับผู้คลอด
แต่ละร�ยโดยเฉพ�ะผู้คลอดที่มีภ�วะแทรกซ้อน ส่วนท�รกแรกเกิดจะได้รับ
ก�รดูแลและสังเกตอ�ก�รในห้องท�รกแรกเกิด ซึ่งเน้นคว�มสะอ�ดมิดชิด 
คว�มอบอุ่น และคว�มปลอดภัย ญ�ติส�ม�รถเยี่ยมท�รกโดยมองผ่�น
กระจกและติดต่อพย�บ�ลท�งเครื่องติดต่อภ�ยใน ที่สำ�คัญท�รกแรกเกิด
ทุกคนจะได้รับก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดตลอด 6 ชั่วโมงแรกเกิดจ�กพย�บ�ล
วิช�ชีพพร้อมเทคโนโลยีให้คว�มอบอุ่นและช่วยชีวิตที่มีคุณภ�พสูง

 
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ Rama Kid D Live 
ทางสถานี Rama Channel True visions 24 

ข้อมูลสำ หรับผู้ที่สนใจคลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ปัจจุบัน ห้องคลอดโรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดีได้ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหม่ให้ทัน
สมัย ดูโอ่โถงสวยง�ม มีคว�มเป็น
ส่วนตัวและให้บรรย�ก�ศท่ีอบอุ่น สำ�หรับ
ผู้ท่ีม�คลอดจะได้รับก�รตรวจวินิจฉัย
ท่ีห้องตรวจคัดกรองซ่ึงเป็นห้องท่ีเน้น
อำ�นวยคว�มสะดวก และมีคุณภ�พสูงใน
ก�รตรวจคัดกรองผู้คลอดและท�รกใน
ครรภ์ มีห้องรอคลอดจำ�นวน 7 ห้อง ซ่ึง
มีลักษณะเป็นห้องเด่ียว แต่ละห้องจะ
เตรียมเตียงคลอด 1 เตียงสำ�หรับรอคลอด 
ก�รคลอด และพักหลังคลอด จนกระท่ัง
ย้�ยออก เน้นคว�มเป็นส่วนตัว คว�มสุข
สบ�ย คว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภัย
ของผู้คลอดและท�รกแรกเกิด 

 1) ยาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบ ย�เตตร�ซัยคลิน มีผลต่อก�รสร้�ง
กระดูกและฟันของลูกในครรภ์ / ย�ซัลฟ� อ�จทำ�ให้ท�รกคลอดออก
ม�แล้วตัวเหลือง / ย�เพนนิซิลินและแอมพิซิลิน เป็นย�ที่ปลอดภัยที่สุด
สำ�หรับหญิงมีครรภ์ ยกเว้นผู้ที่แพ้ย�เท่�นั้น / ย�แก้อักเสบ มักจะเป็นย�ที่
ห�ซื้อม�ท�นเองบ่อยม�ก และมักใช้ไม่ถูกวิธี จึงทำ�ให้ดื้อย� ฉะนั้นไม่ควรใช้
ย�เอง ห�กใช้ในหญิงทั้งที่ตั้งครรภ์หรือไม่ อ�จทำ�ให้ช่องคลอดอักเสบจ�ก
เชื้อร� มีอ�ก�รตกข�วและคันช่องคลอดม�กได้

 2) ยาแก้ปวดลดไข้ ย�แอสไพริน ห�กท�นเมื่อใกล้คลอด อ�จไปยับยั้ง
ก�รทำ�ง�นของเกล็ดเลือดสำ�หรับท�รกในครรภ์ ทำ�ให้เลือดไหลไม่หยุดได้ / 
ย�พ�ร�เซต�มอล เป็นย�ที่ใช้ได้ปลอดภัยในผู้ตั้งครรภ์ แต่ต้องอยู่ในคว�ม
ควบคุมจ�กแพทย์ / คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นไมเกรน ให้หลีกเลี่ยงย�แก้ปวด
ศีรษะกลุ่มเออโกต�มีน เพร�ะทำ�ให้มดลูกบีบตัว จนอ�จแท้งหรือคลอดก่อน
กำ�หนดได้

 3) ยาแก้คัน แก้แพ้  ย�คลอเฟนิร�มีน ห�กมีก�รใช้ติดต่อกันน�นๆ จะทำ�ให้เกล็ดเลือด
ต่ำ� ลูกที่เกิดม�อ�จจะมีเลือดไหลผิดปกติ

 4 ยานอนหลับและยากล่อมประสาท  ควรใช้ต�มที่แพทย์สั่ง ห�กใช้ในปริม�ณม�ก ลูก
ที่เกิดม�อ�จห�ยใจไม่ดี เคลื่อนไหวช้� และชักกระตุกได้

 5) ยารักษาเบาหวาน  ห�กเป็นชนิดฉีดอินซูลินส�ม�รถใช้ได้ ไม่มีอันตร�ย แต่ถ้�เป็น
ชนิดรับประท�นอ�จจะทำ�ให้น้ำ�ต�ลในเลือดของท�รกต่ำ�ได้

 6) ยากันชัก  อ�จทำ�ให้เกิดคว�มพิก�รในท�รกได้ โดยมีใบหน้�ผิดปกติ 

 7) ยาแก้ไอ  ไม่แนะนำ�ให้ใช้ย�ชนิดที่ไม่มีไอโอดีน เพร�ะอ�จทำ�ให้ท�รกเกิดอ�ก�ร
คอพอก และมีอ�ก�รผิดปกติท�งสมองได้

 8) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  ย�ชนิดนี้มีส่วนผสมของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ม�ก 
อ�จจะทำ�ให้คุณแม่ท้องเสีย และอ�จเป็นอันตร�ยต่อลูกในครรภ์ได้

 9) ยาแก้อาเจียนหรือยาแก้แพ้ท้อง ควรให้หมอเป็นผู้สั่งย� อย่�ซื้อท�นเองเด็ดข�ด

 ก�รใช้ย�เป็นเรื่องที่สำ�คัญม�ก สำ�หรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์โปรดระลึกไว้เสมอเลยว่�
ไม่ควรซื้อย�ท�นเองเด็ดข�ด ถ้�จำ�เป็นจริงๆ ให้ไปพบแพทย์ ย้ำ�ว่� 
“ใช้ยาอย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพของตัวเองและลูกน้อยในครรภ์”



            ก�รเป็นหมอที่ดีต้องมีม�กกว่�คว�มรู้ ก�รที่เร�จะได้รับคว�มศรัทธ�และ
คว�มเชื่อจ�กคนไข้นั้น จะมีได้อย่�งไร มันมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่�ง นั่นคือ

 สำ�หรับแพทย์ที่จบม�ใหม่ มีองค์ประกอบข้อไหนบ้�ง?  2 ข้อแรกข้�งต้นไม่มีกัน
แน่นอน คงเหลือสิ่งเดียวก็คือ First Impression ที่คนไข้จะมีให้คุณได้ แล้วรู้หรือไม่ว่�คนๆ 
หนึ่งใช้เวล�ตัดสินคุณ เพียงมองแค่ 3 วิน�ทีเท่�นั้น มันเหลือเชื่อม�ก คนเร�พย�ย�มจะชั่ง
นำ้�หนักว่� ใครเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู คนไหนที่เร�ควรไว้ว�งใจ หรือว่�คนนี้เร�ควรให้คว�ม
นอบน้อมหรือเปล่� 

(ส่วนหนึ่งของการบรรยายในงานปัจฉิมนิเทศสำ หรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยเสวี)โดย ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร อาจารย์ประจำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Reputation Past 
Experience

First 
Impression

ก�รมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
ของคนไข้หรือมีชื่อเสียง

ในก�รรักษ�

ก�รที่คนไข้มีประสบก�รณ์ก�ร
รักษ�ที่ดีด้วย เช่น มีโอก�สได้

รักษ�ทั้งตัวคนไข้และญ�ติ
พี่น้องของคนไข้ม�เป็น

เวล�น�น

คว�มรู้สึกประทับใจ 
เมื่อแรกพบกัน

 สมมติคุณเป็นสัตว์อยู่ในป่� ภ�ยใน 30 น�ทีเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่� ใครคือหัวหน้�จ่�ฝูง 
ใครเป็นคนแข็งแรง ใครเป็นผู้แพ้ ก็เหมือนกันครับ ภ�ยใน 3 วิน�ที คนเร�ตัดสินได้เลยว่�คุณ
เป็นใคร แต่ก�รที่คุณจะทำ�ให้ First Impression เกิดขึ้นได้นั้น มันย�ก แต่ที่ย�กไปกว่�นั้นคือ 
ห�กคุณสร้�ง First Impression ที่ผิดแล้วล่ะก็ มันจะไม่ลบออกจ�กคว�มจำ�ของคนนั้นเลย 
เพร�ะคว�มจำ�ได้ฝังอยู่ในสมองของเค้�แล้ว ว่�คุณเป็นคนยังไง 

(ข้อคว�ม ก�รถ�มคนไข้)

หมอ 1: “ป้ากินยาหรือเปล่า? กินยายังไง?”
หมอ 2: “คุณป้า (ชื่อ) กินยาหรือเปล่าครับ? กินยังไงครับ?”

A smile is the universal welcome. 
- Max Eastman 

“การย ิ ้มค ือการต ้อนร ับอ ันเป ็นสากล” 
 ก�รยิ้มนี่ก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญม�ก  ยิ้มสู้ไว้ก่อนครับ เวล�คุณไปสัมภ�ษณ์แต่คุณ
ตอบคำ�ถ�มไม่ได้ คุณก็ยิ้มไว้ก่อน เพร�ะมันทำ�ให้ทุกคนดูแฮปปี้เวล�ที่อยู่ใกล้ๆ คุณ 
เป็นเรื่องง่�ยๆ นอกจ�กนี้แล้ว ถ้�หัดมองต�คนที่คุณคุยด้วยแล้วก็จะดีม�ก

 จะเห็นได้ว่�บทสนทน�ของหมอคนที่ 2 มีคว�มแตกต่�งจ�กหมอ
คนแรก เพร�ะก�รพูดจ�ที่น่�ฟัง  รับรองได้เลยว่�สิ่งที่คุณสื่อออกม�นั้น ดี
ม�กต่อตัวคุณ คุณจะได้รับคว�มรู้สึกจ�กคนไข้ที่ว่� “หมอคนนี้เป็นหมอที่ดี
จัง พูดจาน่าฟังทีเดียว”  

 ก�รพูดคุยกับคนไข้ก็ต้องประเมินผู้ฟังด้วยว่� เข�มีคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจอย่�งไร สังคมและวัฒนธรรมเข�เป็นอย่�งไร ยกตัวอย่�งเช่น 
คนไข้อ�ยุ 74 ปี เป็นไขมัน เบ�หว�น เดินท�งม�ห�คุณหมอคนใหม่ 

แล้วบอกว่� 
“ฉันกินยาเยอะมาก บางทีก็ลืมกินยา แล้วก็คุมเบาหวาน ความดัน 

ไขมันไม่ได้เลย จะทำายังไงดี?”  
  คนไข้จะต้องท�นย�ทั้งหมด 16 ตัว คำ�ถ�มคือ จะมีวิธี

ก�รจัดก�รท�นย�ของคนไข้คนนี้อย่�งไร ถ้�เกิดหมอมือใหม่
ไม่มีประสบก�รณ์ แต่นิสัยดีหน่อย อ�จจะค่อยๆ อธิบ�ยย�
แต่ละตัวให้คนไข้ฟัง แต่อย่�ลืมว่�คนไข้อ�ยุม�ก เค้�จำ�ไม่ได้
หรอก ดังนั้น เร�ต้องพย�ย�มเข้�ใจคนไข้ เรียกญ�ติผู้ดูแลเข้�
ม�คุย ม�ช่วยจัดย�และก�รท�นย�ของคนไข้ ประเมินว่�คนไข้
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กน้อยแค่ไหน ต้องดูสังคมแวดล้อมของ
คนไข้ด้วยว่�เป็นอย่�งไร 

Education
Talk ทิพย์สุด�  ตันเติมเกียรติ



Compassion 
ความเห ็นอกเห ็นใจ เอาใจคนไข ้มาใส ่ใจเรา

 ผมอย�กให้คุณดูหนังเรื่อง The Doctor (1991) เรื่องมีอยู่ว่� พระเอก (แสดงนำ�โดย William Hurt) 
เป็นศัลยแพทย์ เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเฉพ�ะก�รรักษ�เพียงอย่�งเดียว ดูเพียงแค่ว่�รูปแบบก�รรักษ�คนไข้นั้น
โอเคหรือยัง และไม่ได้สนใจว่�คนไข้ชื่ออะไรหรืออ�ก�รตอนนั้นเป็นอย่�งไรบ้�ง จนกระทั่งวันหนึ่ง ตัวเข�เองเป็น
มะเร็ง ต้องทำ�เคมีบำ�บัด ซึ่งระหว่�งที่เข�ทำ�ก�รรักษ�นั้น หมอคนที่รักษ�ตัวเข�เองก็เป็นคนที่มีนิสัยแบบเดียวกัน 
นั่นคือ ไม่ได้สนใจในร�ยละเอียด คนไข้กินย�รึเปล่�? ทำ�ไมกินย�แล้วอ�เจียน? ไม่ได้ให้กำ�ลังใจอะไรเป็นพิเศษ จน
เข�ห�ยจ�กโรคมะเร็งแล้ว และหลังจ�กที่เข�เจอเหตุก�รณ์แบบนี้  เข�เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ กล�ยม�เป็น
หมอที่ดี มีคว�มเข้�ใจในตัวคนไข้ม�กขึ้น ดังนั้น คำ�พูดของเร�ถ้�เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย มีคว�มเห็นอกเห็นใจกัน 
ก็จะทำ�ให้คนไข้รู้สึกดีม�กทีเดียว

Surpassing your teacher with respect
ก้าวผ ่ าน...แต่ ไม ่ ก ้าวข ้ามอาจารย ์ของค ุณ 

 ก�รเรียนรู้ของแพทย์ ไม่มีวันจบ ลองหัดอ่�นว�รส�รเอง ห�ข้อมูลเอง เพร�ะอะไร? ยกตัวอย่�ง ถ้�สมมติ
ผมสอน 1 ชั่วโมง เรื่องหัวใจว�ย แต่ผมยังมึนๆ จ�กง�นเลี้ยงเมื่อคืนก่อน ทำ�ให้พูดผิดไป 2 คำ� แล้วคุณจดลงไปใน
สมุด นั่นไม่แย่เหรอครับ แล้วอีกอย่�งหนึ่งคือ ถ้�คว�มรู้ของคุณมีเท่�กับผม แล้วเมื่อไหร่คุณจะเก่งกว่�ผมล่ะ ผม
ยังหวังพึ่งคุณนะครับเวล�ผมแก่ตัวไป ผมยังต้องก�รให้พวกคุณม�ดูแลผมนะ เพร�ะฉะนั้น คุณจะต้องเก่งกว่�ผม 
เมื่อจบไปก็ควรห�คว�มรู้ให้ม�กกว่�ที่อ�จ�รย์สอน และแน่นอนครับ เมื่อคุณก้�วผ่�นอ�จ�รย์ไปแล้ว ก็อย่�ลืม
แสดงคว�มนอบน้อม คว�มเค�รพต่ออ�จ�รย์ที่สอนคุณด้วยนะครับ

Medico-Social Etiquette 
มารยาทในส ังคมของแพทย์ 

 สิ่งหนึ่งที่ผมอย�กเตือนไม่ว่�จะไปฝึกง�นที่โรงพย�บ�ลใดก็คือ เรื่องพูดให้ร้�ยเกี่ยวกับหมอคนอื่นซึ่งเร�
ไม่รู้ข้อมูล ยกตัวอย่�ง ลูกถือแฟ้มประวัติก�รรักษ� พ�แม่เดินม�ห�คุณหมอคนใหม่แล้วบอกว่� “หมอคนนั้นน่ะ 
เค้ารักษาไม่ดีเลย จะแนะนำาให้ทำาแบบนี้อย่างเดียว ให้กินยาแบบนี้อย่างเดียว” บ�งคนได้ฟังแล้วอ�จจะตอบกลับ
ไปว่� “เค้�ทำ�แบบนี้ได้ยังไง ไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ย อย่�ไปห�หมอคนนี้เลยนะ” แต่ข้อมูลพวกนี้ที่ได้รับได้ฟังม� 
เร�อ�จจะไม่รู้จริงๆ ว่� เรื่องมันเป็นยังไง เพร�ะบ�งคนก็เล่�ไม่หมด บ�งคนก็เล่�เพียงที่เข�เข้�ใจ บ�งคนก็เล่�
ผิดเล่�ถูกหรือแม้แต่ญ�ติที่จริงๆ แล้วไม่เคยดูแลเลย แต่เมื่อเกิดคว�มเจ็บป่วยกับคนในครอบครัว เลยม�จัดก�ร
ก�รรักษ�ให้ใหม่ ซึ่งก็อ�จจะเสริมเติมแต่งคำ�พูดจ�กคนไข้สูงอ�ยุอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ตร�บใดที่เร�ยังไม่มีข้อมูล
ทั้งหมด เร�ไม่เคยเห็นเอกส�รก�รรักษ�หรือรู้จักหมอที่เคยทำ�ก�รรักษ�คนไข้คนนี้ม�ก่อน  ก็อย่�เพิ่งไปตัดสินว่� 
หมอคนนั้นรักษ�ไม่ถูกวิธี ดังนั้น ก�รตอบว่� “ผมไม่แน่ใจว่�เกิดอะไรขึ้นที่โรงพย�บ�ลก่อน แต่เร�ม�เริ่มกัน
ใหม่” พูดเช่นนี้จะดูดีกว่�

Balance your priorities 
การจ ัดล ำาด ับความส ำาค ัญในช ีว ิต 

ทำ�ส่ิงที่ต้องก�รในชีวิตหรือทำ�ในสิ่งที่คนอื่น
ต้องก�ร คุณต้องเป็นคนตัดสินใจ ในชีวิตนี้คุณอ�จจะเคยเจอคนที่

เป็นเหมือนซุปเปอร์แมน ทำ�ได้ทุกอย่�งทุกหน้�ที่ แต่คนเหล่�นี้เป็นบุคคลที่ทำ�ง�นหนัก เป็นคนเก่งและทุ่มเทม�กๆ แต่
เร�ก็ต้องดูด้วยว่� อะไรบ้�งที่สำ�คัญสำ�หรับตัวเร�เองจริงๆ  

 ประโยคที่ว่� “การไม่เป็นโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” อันนี้จริงม�กๆ สมมติว่�คุณไม่ออกกำ�ลังก�ย ปล่อยให้ตัว
เองอ้วน จนเป็นเบ�หว�น คุณก็เตรียมตัวได้เลยว่� จะต้องจ่�ยเงินจำ�นวนม�กสำ�หรับก�รรักษ�ในอน�คต ถ�มว่� ถ้�ให้
เงิน 10 ล้�นแล้วเป็นเบ�หว�น กับ ไม่รับเงิน 10 ล้�นแต่ไม่เป็นเบ�หว�น จะเลือกอะไร แน่นอนว่� ก็ต้องเลือกไม่เป็นเบ�
หว�นสิ สุขภ�พดีนี่ถือว่�เป็นเงินที่อยู่กับตัวคุณเลยนะ เพร�ะไม่ต้องนำ�เงินไปรักษ�โรคเหล่�นี้

 มีค�ถ�อยู่อย่�งหนึ่ง เป็นเคล็ดวิช�ตกน้ำ�ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตอนสมัยผมเรียนอยู่ที่อเมริก� มีอ�จ�รย์ท่�นนึง
เข�บอกว่� “ถ้าหากเราไม่รู้ว่าเราจะทำาอะไร โดยเฉพาะเกี่ยวกับคนไข้นั้น ก็ขอให้คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับคนไข้นั้นคือ
อะไร แล้วให้ทำาตามนั้น คุณมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีใครฟ้องคุณได้ ไม่มีใครมาว่าคุณได้ ถ้าการตัดสินใจนั้น มีคนไข้
เป็นที่ตั้ง”  ซึ่งเมื่อผมกลับม�ที่เมืองไทยแล้ว ผมพบว่� สมเด็จพระร�ชบิด�ฯ เคยมีพระร�ชปณิธ�นม�ก่อนแล้ว นั่นก็คือ
 

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว...เป็นที่สอง  
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์....เป็นกิจที่หนึ่ง 

ล�ภทรัพย์และเกียรติยศจะตกม�แก่ท่�นเอง”

 ก�รเป็นหมอ บ�งทีอ�จจะพบกับคว�มยุ่งย�ก บ�งครั้งท้อแท้ บ�งครั้งเหนื่อยจนคิดว่� “ไม่อย�กจะเป็นหมอ
แล้ว” แต่สิ่งที่อย�กจะบอกก็คือ ถ้�คุณสู้ต่อไป ก็จะพบกับคว�มสำ�เร็จ เพร�ะอย่�งที่เค้�ว่�กันว่� “ก่อนจะม�เป็นเทพ 
ก็ต้องห่วยม�ก่อนทั้งนั้นแหล่ะครับ”

Failure is the opportunity to begin again 
more intelligently. - Henry Ford 

ความล้มเหลวเป็นโอกาสที ่จะเริ ่มต้นอีกครั้ง แต่เป็นการเริ ่มต้นอย่างฉลาดกว่าเดิม

 ต่อไปในอน�คต คุณอ�จจะมีหน้�
ที่ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น หมอ อ�จ�รย์แพทย์ 
ทำ�วิจัย ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรและสม�คม
ต่�งๆ หรือต่อไปคุณอ�จจะแต่งง�น ก็ต้อง
ทำ�หน้�ที่ดูแลลูก ดูแลครอบครัว ดูแลพ่อ
แม่ และสุดท้�ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วย คน
เร�มีหน้�ที่ที่ต้องทำ�เยอะม�ก เพียงแต่ว่�
จะจัดลำ�ดับเรื่องต่�งๆ อย่�งไร คุณกำ�ลัง



“งานวิจัย
เป็นเรื่องของ
ทุกคนในองค์กร”
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล

 หากนึกถึงงานวิจัย หลายคนก็คงจะนึกถึงการเก็บข้อมูล การ
จัดทำ สถิติ ตารางซับซ้อน ห้องแล็บ แบบสอบถาม การนำ เสนอ
ผลงาน การตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่ก็เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของการทำ งานวิจัยทั้งสิ้น ที่หลายคนก็คงมองว่าเป็นเรื่องไกล
ตัว หากไม่ใช่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์สถิติ หรือแม้แต่
บุคลากรทางการแพทย์เองก็ตาม

 นั่นเองคงไม่ใช่ในมุมมองของ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล 
ผู้อำ นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ที่มองว่า 
“งานวิจัยเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร” 

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



หล�ยด้�น เช่น ทรัพย�กรบุคคล จ�กหน่วยสนับสนุน 
บุคล�กรท�งด้�นสถิติ ระบ�ดวิทย� ทรัพย�กรก�ร
เรียนรู้ บุคล�กรท�งคลินิก พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งง�นวิจัยยังต้องใช้เงินทุนสูง นอกจ�กนี้
ยังต้องได้รับก�รสนับสนุนด้�นอ�ค�รสถ�นที่ เช่น ห้อง
ปฏิบัติก�ร รวมทั้ง  เครื่องมือที่จำ�เป็น ซึ่งบ�งชิ้นมีร�ค�
สูงม�ก ห�กได้รับก�รสนับสนุนไม่พอเพียงก็อ�จเป็น
ปัญห�และอุปสรรคได้ 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้�มก็คือ “เวล�” 
เนื่องจ�กเวล�ส่วนใหญ่เร�ใช้ไปกับก�รบริก�รรักษ�
พย�บ�ล อ�จ�รย์ของเร�จะต้องทำ�หน้�ที่บริก�รรักษ�
พย�บ�ลและจัดก�รเรียนก�รสอน จนทำ�ให้ไม่มีเวล�
สำ�หรับง�นวิจัยม�กนัก นอกจ�กนี้ยังอ�จมีอุปสรรค
ด้�นภ�ษ�และก�รสื่อส�รก็มีคว�มสำ�คัญ สำ�หรับใน
คณะฯ ของเร� ได้รับก�รสนับสนุนด้�นก�รวิจัยเป็น
อย่�งดีจ�กหล�ยฝ่�ย ทั้งฝ่�ยบริห�ร จัดก�รและ
ปฏิบัติก�ร มีก�รสนับสนุนทรัพย�กรต่�งๆ รวมทั้งค่�
ตอบแทนด้วย

คำ แนะนำ ในการทำ งานวิจัย
แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
 อ�จ�รย์ทุกคนในมห�วิทย�ลัยมีหน้�ท่ีคว�มรับ
ผิดชอบในก�รทำ�วิจัยอยู่แล้ว ต้องมีผลง�นวิจัยออกม� 
ต้องมีก�รตีพิมพ์ผลง�นวิจัยในว�รส�รท�งก�รแพทย์ท่ีได้

งานวิจัยที่รามาธิบดีในสมัยก่อน
เป็นอย่างไร
 ในสมัยก่อน ง�นวิจัยยังไม่กว้�งขว�งและ
เป็นที่ตื่นตัวม�กนัก สำ�หรับที่ร�ม�ธิบดี ศ.นพ.อ�รี 
วัลยะเสวี คณบดีท่�นแรก ได้สร้�งร�ม�ธิบดีให้มีคว�ม
โดดเด่นกว่�โรงเรียนแพทย์แห่งอื่น ในขณะนั้นในด้�น
ง�นวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�ง
ต่อเนื่อง สร้�งคว�มเจริญเติบโตแก่องค์กร ทั้งนี้ องค์กร
จะนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปต�มสภ�วะ
แวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขที่
เปลี่ยนไป มีทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคเรื้อรังเพิ่มม�กขึ้น ถ้�
ไม่ได้ทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเนื่องก็จะล้�หลัง
และไม่ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ได้ 

มุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับการทำ งานวิจัย
 ส่วนตัวมองว่�ควรทำ�ก�รวิจัยท่ีมุ่งเน้นปัญห�
สุขภ�พของคนไทย ทำ�ก�รวิจัยเพ่ือห�คำ�ตอบด้�น
สุขภ�พแก่สังคม โดยท่ีในคณะฯ เองมีทรัพย�กรท่ีจำ�กัด
ท้ังบุคล�กรนักวิจัย เงินงบประม�ณ จึงควรทุ่มเทไปใน
ก�รวิจัยน้ี มุ่งแก้ไขปัญห�สุขภ�พในประเทศของเร�ได้ 
 ช่วงท่ีเข้�ม�เป็นอ�จ�รย์แพทย์ท่ีร�ม�ธิบดี 
อ�จ�รย์แพทย์จะมุ่งเน้นก�รเรียนก�รสอนและบริก�ร
รักษ�พย�บ�ล แต่ในขณะเดียวกันก็จะควรมุ่งไปท่ีก�ร
วิจัยด้วย ง�นวิจัยจึงเป็นบทบ�ทโดยตรงของอ�จ�รย์
แพทย์ เม่ืออ�จ�รย์แพทย์ทำ�วิจัยแล้ว ก็จะได้คว�มรู้ใน
ก�รนำ�ไปสอนนักเรียนแพทย์ให้รู้จักค้นคว้�ห�ท�งแก้ไข
ปัญห�ต่�งๆ อ�จ�รย์ก็จะได้องค์คว�มรู้นำ�ไปปรับปรุง
ก�รให้บริก�รท่ีดีข้ึน ไปต่อยอดในวงก�รแพทย์ต่อไป 
ฉะน้ัน ก�รวิจัยจึงเป็นหัวใจสำ�คัญของอ�จ�รย์แพทย์ 

งานวิจัยเป็น “หน้าที่”
 ก�รทำ�วิ จัยเป็นภ�ระหน้�ที่ของอ�จ�รย์
โดยตรง มีอ�จ�รย์จำ�นวนม�กที่ทำ�วิจัยอย่�งมีคว�มรับ
ผิดชอบและมีฉันทะ ใช้เวล�ทั้งในเวล�ร�ชก�รและนอก
เวล�ร�ชก�รทุ่มเทให้กับง�นวิจัย โดยที่ไม่ได้ค่�ตอบ
แทนใดๆ เพิ่มขึ้น ทุ่มเทเวล�ให้กับง�นวิจัย อย�กที่จะ
ค้นคว้� อย�กเก�ะติด อย�กจะห�คำ�ตอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งในคณะฯ ก็มีอ�จ�รย์แบบนี้อยู่จำ�นวน
หนึ่ง 
 ง�นวิจัยเป็นพันธกิจหลักของมห�วิทย�ลัย
และคณะฯ แต่ก�รที่ง�นวิจัยจะสำ�เร็จหรือไปข้�งหน้�
ได้ จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องได้รับก�รสนับสนุนส่งเสริม

 

วิจัย..ในความหมายส่วนตัว
 คำ�ว่�วิจัย เป็นก�รค้นห�คำ�ตอบจ�กปัญห�
ที่เร�มีอยู่ หรือจ�กสิ่งที่เร�อย�กรู้อย�กเห็น ซึ่งมัก
เกิดขึ้นได้ในทุกคน อย่�งนักวิทย�ศ�สตร์สงสัยว่�
ส�รตัวหนึ่งมีหน้�ที่อะไร ก็ไปทำ�ก�รค้นคว้�วิจัยห�
คำ�ตอบ อ�จ�รย์แพทย์สนใจว่�ย�ชนิดนี้จะรักษ�โรคนี้
ได้อย่�งไรก็ไปวิจัยค้นคว้� ช�วน�สนใจว่�เมล็ดพันธุ์พืช
นี้จะทำ�ให้งอกง�มได้ยังไงก็ต้องทำ�วิจัย เช่นเดียวกันกับ
พนักง�นส�ยสนับสนุนที่สนใจว่�จะทำ�อย่�งไรให้ก�ร
ทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นก็ไปค้นคิดวิธีก�รม� 
เหล่�นี้มีลักษณะเข้�ได้กับง�นวิจัยทั้งสิ้น 
 ในบ�งคร้ังก�รห�คำ�ตอบจ�กง�นวิจัย เพียงแค่
ค้นคว้�จ�กส�รสนเทศต่�งๆ ก็ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้แล้ว 
ห�กยังไม่ได้ ก็ต้องทำ�ก�รค้นคว้�วิจัยเพ่ือห�คำ�ตอบโดย
มีก�รต้ังวัตถุประสงค์ของก�รวิจัย ต่อด้วยกระบวนก�ร
วิจัย ก�รวัดผลอย่�งไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นำ�ม�วิเคร�ะห์
และสรุปนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำ�ไป
ต่อยอดท�งวิจัยต่อไป 

มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องของทุกคน
 มองว่�ง�นวิจัยจึงไม่ใช่เพียงแค่หน้�ที่ของ
นักวิจัย หรืออ�จ�รย์เท่�นั้น แต่ยังเป็นบทบ�ทสำ�คัญ
ที่ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ โดยต่�งกันที่บริบทของแต่ละ
คนเท่�นั้นเอง เดิมทีเร�เข้�ใจว่�เรื่องวิจัยเป็นเรื่อง
ของแพทย์ อ�จ�รย์ นักวิจัย และนักวิทย�ศ�สตร์ แต่
ในคว�มเป็นจริงแล้ว ยังมีง�นวิจัยรูปแบบอื่นที่คิดได้
ว่�เป็นง�นวิจัย เช่น จ�กง�นประจำ�สู่ง�นวิจัย (R2R, 
Routine to Research) ที่ทุกคนในองค์กรส�ม�รถ
ทำ�ได้ ง�นวิจัยจึงเป็นเรื่องของทุกคน

รูปแบบงานวิจัยที่หลากหลาย
 ง�นวิจัยมีหล�กหล�ยรูปแบบ คงเคยได้ยินคำ�
ว่� วิจัยท�งคลินิก วิจัยในห้องปฏิบัติก�ร วิจัยในชุมชน 
วิจัยท�งระบ�ดวิทย� วิจัยเชิงระบบ วิจัยเพื่อห�คว�ม
คุ้มค่�และประสิทธิผล กันม�บ้�งแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบ
ง�นวิจัยที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง กระทั่งในปัจจุบันเร�พบ
ว่�มีง�นวิจัยในง�นประจำ� ที่ต้องก�รปรับปรุงผลง�น
ในง�นประจำ�ให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภ�พดีขึ้น ช่วยลด
ทอนคว�มไม่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น และเพิ่มคว�มคล่อง
ตัวในก�รทำ�ง�นได้ ดังนั้น ง�นวิจัยจึงมีคว�มหม�ยและ
รูปแบบกว้�งขว�งหล�กหล�ยม�ก 

ม�ตรฐ�น ห�กไม่มีผลง�นในเวล�ท่ีกำ�หนดอ�จไม่ได้รับ
ก�รพิจ�รณ�ต่อสัญญ�ให้เป็นอ�จ�รย์ต่อไป 
 อ�จ�รย์แพทย์รุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องเข้�ใจและ
ยอมรับในบทบ�ทนี้ด้วย ส่วนจะตั้งหัวข้อก�รทำ�วิจัย
อย่�งไรดีนั้น ส่วนใหญ่มักเลือกต�มที่ตนเองถนัดหรือ
ต�มภ�ควิช�ที่สังกัดอยู่แล้ว อย�กจะแนะนำ�ว่�ก�ร
ทำ�ง�นวิจัยให้เริ่มต้นจ�กปัญห�ของชุมชน ปัญห�ของ
สังคม ปัญห�ของประเทศช�ติ ว่�ในส�ข�วิช�ที่เร�รับ
ผิดชอบอยู่มีปมประเด็นปัญห�สุขภ�พอะไรบ้�ง ให้
หยิบปัญห�เหล่�นี้ขึ้นม�เป็นประเด็นในก�รวิจัย โดย
เลือกประเด็นที่มีคว�มท้�ท�ยพอสมควร อย�กจะ
ให้แพทย์รุ่นใหม่เข้�ใจว่� เมื่อเร�ลงทุนลงแรงไปกับ
ก�รทำ�ง�นวิจัยแล้วก็ควรจะได้ผลง�นที่นำ�ไปใช้แก้ไข
ปัญห�สุขภ�พของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่เป็น
วิจัยขึ้นหิ้ง หรือทำ�วิจัยเพื่อให้ได้ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร
เพียงอย่�งเดียว โดยไม่คำ�นึงถึงก�รทำ�ผลง�นวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยช�ติ 

ปัญหาที่มักพบในนักวิจัยรุ่นใหม่
 ปัญห�ในระหว่�งก�รทำ�ง�นวิจัยสำ�หรับ
อ�จ�รย์รุ่นใหม่มีหล�ยเรื่องที่สำ�คัญคือ เรื่องเวล� 
อ�จ�รย์ใหม่อยู่ในระยะก่อร่�งสร้�งตัว ไหนจะต้อง
ดูแลตัวเอง ไหนจะต้องดูแลครอบครัว ไหนจะต้องดูแล
รักษ�ผู้ป่วยและเตรียมก�รสอน จึงต้องแบ่งเวล�ให้
กับง�นวิจัยให้ดี ต้องมีคว�มมุ่งมั่น ในบ�งครั้งต้องนั่ง
ทำ�ง�นวิจัยกล�งค่ำ�กล�งคืน ทำ�วันหยุด เส�ร์-อ�ทิตย์ 
จึงต้องมีคว�มอดทนสูง และมีเป้�หม�ยชัดเจน อย่�
ท้อแท้ อย่�ยอมง่�ยๆ อ�จจะปรึกษ�กับอ�จ�รย์อ�วุโส 
หรือปรึกษ�กับผู้บริห�รของภ�ควิช� เพื่อขอรับก�ร
สนับสนุน ก็ฝ�กนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ไว้ว่� สิ่งที่อ�จ�รย์
รุ่นก่อนได้ทำ�ไว้ให้เร� ในขณะนี้ดีกว่�เมื่อก่อนม�ก 
อ�จ�รย์แต่ละรุ่นๆ ได้พย�ย�มสร้�งพื้นฐ�นในก�รทำ�
วิจัยไว้ให้ ที่เร�ทำ�ง�นวิจัยได้ดีในทุกวันนี้ ก็เป็นผลจ�ก
อ�จ�รย์รุ่นก่อนได้ทำ�ไว้ เร�เองก็จะต้องทำ�สิ่งใหม่ๆ 
เพื่ออ�จ�รย์รุ่นใหม่ในอน�คตด้วย 
 อีกปัญห�ที่อย�กฝ�กไว้ก็คือ คว�มไม่เข้�ใจกัน
ในหน่วยง�นหรือภ�ควิช� บ�งคนบอกว่�เอ�แต่วิจัยไม่
ม�ช่วยสอนหนังสือ ไม่ม�ช่วยง�นบริก�ร เอ�แต่วิจัย
เพื่อห�ประโยชน์ใส่ตัว ตำ�แหน่งวิช�ก�รก็เป็นประโยชน์
ส่วนตัว อันนี้ต้องสร้�งสมดุลระหว่�งง�นต่�งๆ ให้ดี ให้
คิดว่�เร�ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ของหน่วยง�น ของ
ภ�ควิช� ของคณะฯ เหมือนกัน เร�จะทำ�ต�มใจเร�แต่
เพียงอย่�งเดียวไม่ได้ ต้องมองในภ�พรวม อ�จ�รย์



งานวิจัยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 ที่อ�ค�รสมเด็จพระเทพรัตน์ เร�มุ่งเน้นก�ร
รักษ�พย�บ�ลเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้มีก�ร
สนับสนุนส่งเสริมหน่วยง�นต่�งๆ ให้ทำ�ง�นวิจัย เช่น 
ก�รวิจัยท�งคลินิก ซึ่งเร�ก็อำ�นวยคว�มสะดวกแก่
อ�จ�รย์แก่นักวิจัยต่�งๆ ในก�รทำ�ง�นวิจัย แต่อย่�งที่
กล่�วข้�งต้นว่� แนวคิดที่ว่�ง�นวิจัยเป็นเรื่องของทุก
คนในองค์กร เร�ก็สนับสนุนให้ทุกคนได้ทำ�ง�นวิจัยได้
ในระดับหนึ่ง เช่น พย�บ�ลที่ทำ�ง�นประจำ�ก็จะพบ
ปัญห�ว่� ก�รให้ย� ให้น้ำ�เกลือ ให้เลือด จะทำ�อย่�งไร
ให้เกิดคว�มปลอดภัยสูงสุด ไม่ให้ผิดคน ก็ส�ม�รถ
ทำ�ก�รศึกษ�วิจัยห�กระบวนก�รที่เหม�ะสม เรียนรู้กัน
ไป มีก�รสนับสนุนให้ทุกหน่วยง�นทำ�ง�นวิจัยตลอด 
จนได้นำ�ไปเสนอในเวทีคุณภ�พต่�งๆ ในระดับคณะฯ 
มห�วิทย�ลัย และระดับช�ติ

มองภาพงานวิจัยในรามาธิบดีว่าก้าวหน้า
ต่อไปอย่างไรบ้าง
 ในภ�พรวม ง�นวิจัยของคณะฯ มีทิศท�งที่
ดีเพิ่มขึ้น วัดจ�กจำ�นวนชิ้นง�นและคุณภ�พ ซึ่งได้รับ
ก�รตีพิมพ์ในว�รส�รที่มีชื่อเสียง หรือวัดจ�ก Impact 
Factor ตลอดจนก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในสังคม ซึ่ง
ที่ผ่�นม�ก็มีง�นวิจัยดีดีหล�ยเร่ืองที่ได้นำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในสังคม เช่น ง�นวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ง�น
วิจัยเกี่ยวกับคว�มรุนแรงในครอบครัว ง�นวิจัยเกี่ยวกับ
เด็กและวัยรุ่น ง�นวิจัยเกี่ยวกับส�รตะกั่ว ง�นวิจัยเกี่ยว
กับส�รพิษทั้งหล�ย ง�นวิจัยเกี่ยวกับฮีโมฟีเลีย ง�นวิจัย
เกี่ยวกับก�รเติมส�รไอโอดีนในน้ำ�ปล� ง�นวิจัยเกี่ยว
กับบุหรี่ ง�นวิจัยเกี่ยวกับย�บ�งชนิด ง�นวิจัยเกี่ยวกับ
ค�เฟอีนที่มีอยู่ในย�แก้ปวด เป็นต้น
 
 จ�กบทสัมภ�ษณ์ข้�งต้น ผู้เขียนเองเชื่อมั่น
เหลือเกินว่� “ง�นวิจัยเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร” 
ไม่เฉพ�ะแค่ในร�ม�ธิบดีบ้�นของเร�เท่�นั้น แต่ยังเป็น
เรื่องของทุกคน ทุกส�ข�อ�ชีพ ที่มองปัญห�ให้ออก
แล้วห�ท�งแก้ไขให้ได้ด้วยกระบวนก�รคว�มคิด แล้ว
ศัพท์เทพอย่�งคำ�ว่� “ง�นวิจัย” จะไม่เป็นปัญห�ของ
ทุกคนอีกต่อไป

ทุกคนต้องมองในภ�พรวมให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดย
ส่วนตัวคิดว่� ศักยภ�พและคว�มพร้อมของอ�จ�รย์เร�
ส�ม�รถทำ�ง�นวิจัยให้สำ�เร็จได้อยู่แล้ว

งานวิจัยสำ หรับบุคลากรสายสนับสนุน
 ปัญห�หลักของส�ยสนับสนุนก็คือ ไม่กล้� ไม่รู้
ว่�อันน้ีเข�เรียกวิจัย ไม่รู้ว่�จะทำ�ยังไง ขอให้ปรึกษ�
หัวหน้�หน่วยง�น ในก�รส่งเสริมให้ทำ�ง�นวิจัยของ
บุคล�กรคณะฯ ได้เปิดโอก�สให้อยู่แล้ว เช่น ง�นวิจัย 
R2R น่ันเอง เร่ิมต้นง�นวิจัยจ�กก�รทำ�ง�นประจำ�ของ
เร� กำ�หนดวัตถุประสงค์ในก�รทำ�ง�นของเร�ก่อน มี
จุดมุ่งหม�ยอย่�งไร มีกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งไร วัดผล
อย่�งไร ทำ�แล้วสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ท่ีเร�กำ�หนดไว้
หรือไม่ ห�กว่�ไม่บรรลุต�มวัตถุประสงค์ แล้วเกิดจ�ก
ส�เหตุอะไร น่ีก็เกิดคำ�ถ�มวิจัยแล้ว เม่ือเร�คิดห�วิธี
ท�งในก�รแก้ไขปัญห�น้ันได้ เร�ก็จะเกิดกระบวนก�รใน
ก�รทำ�วิจัย ก่อเกิดก�รพัฒน� ซ่ึงทุกคนส�ม�รถมีส่วน
ร่วมในก�รทำ�ง�นวิจัยได้แบบ R2R บ�งคร้ังคำ�ว่� “ง�น
วิจัย” อ�จจะเป็น “ศัพท์เทพ”บุคล�กรบ�งคนอ�จเข้�ใจ
ว่�ไกลเกินเอ้ือม แต่ถ้�เร�มีแนวคิดในก�รพัฒน�ง�นให้ดี
ข้ึนอย่�งต่อเน่ืองก็เป็นพ้ืนฐ�นสำ�คัญในก�รวิจัยแล้ว เช่ือ
ว่�ไม่เกินคว�มส�ม�รถของเร� ห�กมีคว�มต้ังใจจริง
 นอกจ�กนี้ ห�กพิจ�รณ�จ�กค่�นิยมของ
คณะฯ คือ “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำ�สู่คุณภ�พ” ซึ่ง
ในก�รที่เร�มุ่งเรียนรู้ เร�ต้องเรียนรู้จักตัวเอง เรียน
รู้องค์กร เรียนรู้หน่วยง�น เรียนรู้ว่�ทำ�แล้วดีหรือไม่ 
สำ�เร็จหรือไม่ นำ�ไปพัฒน�ให้ดีขึ้นได้อย่�งไร เหล่�นี้
เกี่ยวข้องกับก�รวิจัยที่ทำ�ขึ้น

มองว่าคณะฯ ได้เปรียบในด้านการทำ งาน
วิจัยเมื่อเทียบกับที่อื่นหรือไม่
 เร�คงไม่บอกว่�ได้เปรียบเสียเปรียบ ในคณะฯ 
มีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนง�นวิจัยอยู่แล้วตั้งแต่นโยบ�ย
ของมห�วิทย�ลัย และของคณะฯ ที่ชัดเจน มีกำ�หนด
ไว้ในข้อตกลงก�รปฏิบัติง�น (Performance Agree-
ment) มีก�รจัดสรรทรัพย�กรให้ ไม่ว่�จะเป็นอ�ค�ร
สถ�นที่ นักวิจัย งบประม�ณ งบวิจัย งบก�รศึกษ�
เพิ่มเติม และมีก�รจัดสรรเวล�สำ�หรับอ�จ�รย์นักวิจัย 
เหล่�นี้จะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเยี่ยมแก่นักวิจัย นับเป็น
โอก�สที่ดี เพียงแต่ขอให้บุคล�กรของคณะฯ มีใจ มี
ฉันทะที่มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ ที่จะต้องสร้�งสรรค์
ง�นวิจัย ผลง�นต่�งๆ จะต�มม�เอง 



 มูลนิธิร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล จัดก�รประชุมน�น�ช�ติ 
ร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล ประจำ�ปี 2014 
 ภ�ยใต้แนวคิด “ Transformative Learning for Health 
Equity”: ก�รเรียนรู้เพื่อปรับกระบวนทัศน์สู่คว�มเป็นธรรมด้�น
สุขภ�พ ในก�รนี้ ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�ก สมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จเป็นองค์ประธ�นเปิด
ก�รประชุมในครั้งนี้  
 เมื่อวันที่ 29 มกร�คม 2557 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟฟ์ 
แกรนด์ พัทย� จ.ชลบุรี 

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
มห�วิทย�ลัยมหิดล รับมอบเงินบริจ�คจำ�นวน 
910,795 บ�ท จ�กผู้แทน บริษัท บุญถ�วร จำ�กัด 
เพื่อสมทบทุนโครงก�รพัฒน�อ�ค�รและ
จัดห�เครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยย�กไร้ เมื่อวัน
ที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2557 ณ สำ�นักง�นคณบดี 
อ�ค�รเรียนรวม

 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงส�ธ�รณสุข มอบกระเช้�ของขวัญ ในโอก�ส
ขอบคุณบุคล�กรคณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี ที่ให้ก�รดูแลประช�ชนผู้บ�ดเจ็บจ�กก�ร
ชุมนุม โดยมีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีล�อุดมลิปิ ผู้อำ�นวยก�ร
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อวันที่ 4 
กุมภ�พันธ์ 2557  ณ ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศ�สตร์ฉุกเฉิน

ประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ ปี 2014

รับมอบเงินบริจาค

มอบกระเช้าแทนคำ ขอบคุณ

 เมื่อวันที่ 18–19 มกร�คม 2557 หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่พระร�ชท�น คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล ออกให้บริก�รรักษ�
พย�บ�ล ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทย�คม อ.เชียงม่วน 
และโรงเรียนเชียงคำ�วิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� โดย
มี พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ องคมนตรี เป็นประธ�นใน
พิธีพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือแก่ร�ษฎรในพื้นที่ 

 เมื่อวันที่ 6 มกร�คม 2557 คณะแพทยศ�สตร์
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล จัดพิธีลงน�ม
บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร วิจัย ปฏิบัติก�รและ
ก�รฝึกอบรม ระหว่�ง มห�วิทย�ลัยมหิดล (คณะแพทยศ�สตร์
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี) กับ สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ 
(สพฉ.) โดยมี รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่�ยบริก�ร และ 
รศ.สุรศักดิ์ ลีล�อุดมลิปิ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
ลงน�มร่วมกับ นพ.อนุช� เศรษฐเสถียร เลข�ธิก�รสถ�บัน
ก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ และนพ.ภูมินทร์ ศิล�พันธ์ รอง
เลข�ธิก�รสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ ณ ห้องประชุม
ง�นบริห�รโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี     

 น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ 
สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่�ยบริก�ร คณะแพทยศ�สตร์
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้
แทนหน่วยง�น มอบสิ่งของพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร ใน
โครงก�รพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์
จ�กคณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี ได้ให้
บริก�รตรวจรักษ�โรคทั่วไปและบริก�รท�งทันตกรรม 
ในพื้นที่สำ�นักเทศบ�ลต.ท่�ตูม อ.ท่�ตูม จ.สุรินทร์ และ
โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 
6–7 กุมภ�พันธ์ 2557

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
จังหวัดพะเยา

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์

Activities
กองบรรณ�ธิก�ร



 ขอแสดงคว�มยินดีแก่ ศ.รณชัย 
คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่�ยก�รพัสดุ คณะ
แพทยศ�สตร์ โร งพย�บ�ลร�ม�ธิ บดี  
มห�วิทย�ลัยมหิดล ในโอก�สได้รับก�รคัด
เลือกเป็นศิษย์เก่�แพทย์ศิริร�ชดีเด่น ประจำ�
ปี พ.ศ.2556 ส�ข�ศิษย์เก่�ผู้ทำ�ประโยชน์
แก่สังคมของสม�คมศิษย์เก่�แพทย์ศิริร�ช 
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

 ขอแสดงคว�มยินดีแก่ คุณภูริศ� 
เวชรักษ์ นักวิช�ก�รโภชน�ก�ร ส�ข�วิช�
โภชนวิทย� ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ คณะ
แพทยศ�สตร์ โร งพย�บ�ลร�ม�ธิ บดี  
มห�วิทย�ลัยมหิดล ในโอก�สได้รับร�งวัลที่ 
2 สำ�หรับก�รนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�รแบบ
โปสเตอร์เรื่อง “Outcomes of nutritional 
support with home enteral nutrition 
program in pediatric patients” จ�ก
สม�คมผู้ให้อ�ห�รท�งหลอดเลือดดำ�และ
ท�งเดินอ�ห�รแห่งประเทศไทย

 ศ.นพ.ปิยะมิตร   ศรีธร�  หัวหน้�ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล พร้อม
ด้วย ศ.นพ.วินัย  วน�นุกูล  รองผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
และหัวหน้�ศูนย์พิษวิทย�โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี  รับมอบเงินจ�กผู้
แทนบริษัท  SYNGENTA เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พิษวิทย� 
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี จำ�นวน 300,000 บ�ท เมื่อวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 
2557  ณ ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี

 เมื่อวันที่ 12 มกร�คม 2557 คุณสำ�เนียง เตชะศิรินุกูลและ
ครอบครัว มอบเงินบริจ�คสมทบทุนโครงก�รสถ�บันก�รแพทย์จัก
รีนฤบดินทร์ เป็นจำ�นวน 3,000,000 บ�ท โดยมี คุณม�ลี สังว�ลย์
เล็ก หัวหน้�ฝ่�ยรับบริจ�คมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ง�น
ฌ�ปนกิจ คุณวิโรจน์ เตชะศิรินุกูล วัดดอนหว�ย

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

ขอแสดงความยินดี

 เมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2557 รศ.พญ.จิรพร เหล่�ธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์กร คณะแพทย
ศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี พร้อมทีมผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์กรให้ก�รต้อนรับ รศ.นพ.ดิฐก�นต์ บริบูรณ์
หิรัญส�ร รองคณบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์กร คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร และเจ้�หน้�ที่จ�กคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล ในโอก�สเข้�เยี่ยมและศึกษ�ดูง�น 
ด้�นก�รบริห�รง�นสื่อส�รองค์กร ณ ห้องประชุม อรรถสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ชั้น 5 ศูนย์ก�รแพทย์สิริกิติ์ 

 สำ�นักง�นสถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดง�น Open House สถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
โดยได้มี รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่�ยสถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์และผู้อำ�นวยก�รบริห�ร
สำ�นักง�นสถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และทีมง�น ร่วมเสวน�และให้ข้อมูลคว�มคืบหน้�ของก�รก่อสร้�ง
สถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ท่�มกล�งคว�มสนใจจ�กบุคล�กรช�วร�ม�ธิบดีและประช�ชนทั่วไป เมื่อวัน
ที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2557 ณ  อ�ค�รเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Open House…
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์




