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 เคยไหมคะ ท่ีมีคำ�ถ�มต่�งๆม�กม�ยเก่ียวกับสุขภ�พ แต่ไม่รู้จะห�
คำ�ตอบได้ท่ีไหน “@ Rama” เป็นนิตยส�ร online ท่ีจะม�ไขคำ�ตอบ
เก่ียวกับสุขภ�พในทุกๆด้�น ประหน่ึง “ย่อโลกสุขภาพไว้ในมือคุณ”  
เช่น “กินอย่างไร จะช่วยลดความชรา”  “อยากขาว กลูตาไธโอน ช่วย
ได้หรือไม่” หรือแม้แต่โรคท่ีใครหลายคนกำาลังประสบบนหน้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ .. ควรจะรับมือกับมันอย่างไร ? ต�มด้วยเกร็ดคว�มรู้เล็กๆ 
ท่ีมักจะมีคนถ�มต�มม�ว่� “จริงหรือไม่”  หรือ Believe it ot not ?

 นอกจ�กน้ี @ Rama    ยังช่วย update เร่ืองร�วต่�งๆ ม�กม�ย
ของคณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีร�ม�ธิบดี ไม่ว่�จะเป็น ก�ร
เปล่ียนแปลงหรือคว�มก้�วหน้�ต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี .. 
กิจกรรมต่�งๆ ท่ีผ่�นม� .. และ ขอแนะนำ� column “เส้นทางนักวิจัย” 
จ�กเร่ืองร�วต่�งๆ ของอ�จ�รย์ผู้ทรงคุณวุฒิและม�กด้วยประสบก�รณ์ ท่ี
จะเผยถึงเส้นท�งในก�รเดินท�งเพ่ือให้ไปถึงจุดหม�ยแห่งก�รเป็น “นัก
วิจัย”.. และก็ต�มม�ติดๆ ด้วย column น้องใหม่ “เปิดห้องการศึกษา” 
ซ่ึงจะทำ�ให้เร�เห็นแง่มุมต่�งๆ ม�กม�ยเก่ียวกับก�รศึกษ�ในยุคปัจจุบัน 

 นอกจ�กเน้ือห�อันเป็นประโยชน์ข้�งต้นแล้ว @ Rama      ยังมี 
column หล�กหล�ย เป็นส�ระเบ�ๆ แต่อ่�นแล้วรู้สึกดี อีกม�กม�ย 
ได้แก่ behind the scene, i-style, easy living, varieties corner, 
giving and sharing รับรองว่�อ่�นแล้วจะรู้สึกดีจริงๆ 

 แต่เร�ก็ยังไม่ลืมท่ีจะสอดแทรกเร่ืองร�วท่ีมี
ก�รกล่�วถึงกันม�กท่ีสุดในปัจจุบัน คือ “จริงหรือ
ไม่ท่ีโลกจะแตกในปี 2012” 

 ตบท้�ยด้วย column one day off  ซ่ึง
ในยุคท่ีเร่งด่วนในปัจจุบัน เร�จะใช้เวล�หน่ึงวัน
อย่�งไร ให้มีคว�มสุข คุ้มค่�และมีประโยชน์ท่ีสุด 
ติดต�มร�ยละเอียดได้ภ�ยในฉบับ 

 เน่ืองจ�กเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ห�กมีคำ�แนะนำ�
ติชมหรือข้อเสนอแนะประก�รใด  ท่�นส�ม�รถส่ง 
e-mail ม�ได้ท่ี atrama.magz@gmail.com

 ท�งทีมบก.จักขอบพระคุณอย่�งย่ิง พร้อมกัน
น้ี ห�กมีข้อผิดพล�ดประก�รใด ท�งทีมง�นขอรับ
ไว้แต่เพียงผู้เดียว

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 
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โรคภัยที่มากับคอมพิวเตอร์

เรื่องเล่าจาก Ottawa Conference 15th

เจาะใจคณบดี งานพัฒนารามาธิบดี

หมอนักวิจัย ผู้เป็นนักคิดเพื่อสังคม

ใคร ทำาอะไร ที่ไหน

ก้อนหิน...ก้อนนั้น

กินหวานดับร้อน เพิ่มความชรา

เจาะประเดน็ : ความขาวกับกลตูาไธโอน

วาซาบิ ป้องกันฟันผุได้จริงหรือไม่



อาลัย “ศ.พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต” 
หมอนักวิจัย ผู้เป็นนักคิดเพื่อสังคม

“โลกจะวิวัฒนา   เพราะค้นคว้าและวิจัย
ชาติเราจะก้าวไกล  เพราะคนเช่นสุชีลา”

 นี่คือถ้อยคำ�ที่แสดงคว�มเป็นตัวตนของ ศ.พญ.สุชีล� จันทร์วิทย�นุชิต 
ครูแพทย์นักวิจัย ผู้จ�กไปอย่�งไม่มีวันกลับ

 ศ.พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต เสียชีวิตเมื่อ 5 พ.ย. 2554 ด้วยโรคมะเร็ง
เต้านม ในช่วงที่ยังมีชีวิต ศ.พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต ถือเป็นคนหนึ่งที่มี
บทบาททั้งการเป็นหมอรักษาคน ครูอาจารย์ผู้สอน เป็นแม่ของลูก เป็นนัก
บริหาร เป็นภรรยาที่ดี เป็นเพื่อนที่น่ารักยิ่ง และเป็นนักวิจัยที่น่ายกย่อง

 บทความดังต่อไปนี้ ผู้เขียนได้คัดบางส่วนจากหนังสือที่ระลึกในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ศ.พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต ซึ่งสามีของอาจารย์ 
“อ้วน” (ชื่อเล่นของ ศ.พญ.สุชีลา) คือ ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต ได้
รวบรวมและจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงภรรยาอันเป็นที่รัก ทั้งนี้ ผู้เขียนเอง
ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวมาก่อน จึงขอประมวลผล
งาน เกียรติยศ และคำาอาลัย ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการร่วมรำาลึก
ถึงคุณงามความดี และหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์อ้วนได้ทำาประโยชน์ให้
กับสังคม

Research Inspiration
ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
เรียบเรียงโดย ดนัย อังควัฒนวิทย์



 อ.สุชีลา เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายเจริญ พานิชชีวะ และนางยุพา 
พานิชชีวะ เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2496 มีพี่น้องรวม 8 คน เดิมมีชื่อเล่น
ว่า “ต๋อย” ตอนเด็กค่อนข้างผอม ไม่แข็งแรง จึงเปลี่ยนชื่อเล่นเป็น “อ้วน” 
สมรสกับ ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต 

 การศึกษาเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ด้วยความที่เป็นเด็ก
อ่านหนังสือมาก ทำาให้มีคำาพูดเฉียบคม เพื่อนๆ จึงเกรงใจและยอมรับใน
ความสามารถด้านภาษาไทย ยกให้เป็นตัวแทนของชั้นเรียนไปแข่งขันด้าน
ภาษาไทย หลังจากจบ ม.3 ก็ไปต่อ ม.ปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จน
กระทั่งสามารถเอ็นทรานซ์เข้าเรียนแพทย์มหิดล (แพทย์รามาธิบดีรวมกับ
แพทย์ศิริราช ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกัน) เป็นแพทย์รามาธิบดี
รุ่นที่ 7 (แพทย์ศิริราชรุ่นที่ 82) ในยุคนั้น โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีเพิ่งตั้งขึ้น
มาใหม่ มีศาสตราจารย์จากสหรัฐอเมริกามาช่วยสอนทุกสาขาวิชา มีเครื่อง
มือทันสมัย มีห้องเรียนทำาเป็นเหมือนห้องทดลอง การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ขณะนั้น อ.สุชีลา ได้เลือกทำางานวิจัยทางด้านอิมมูโนวิทยา 
ซึ่งเป็นวิชาที่เกิดใหม่และก้าวหน้าเร็วมากในสมัยนั้น เมื่อเรียนแพทย์จบปี 
6 อาจารย์ได้เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอาจารย์แพทย์ใน
โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สนิทกันแนะนำาให้เรียนต่อเป็นแพทย์ประจำาบ้าน
รังสีวิทยา เพราะเป็นงานเบา เหมาะกับแพทย์ผู้หญิง แต่ อ.สุชีลา ไม่
ต้องการงานสบาย ต้องการเป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยจริงๆ และรักษาทั้งตัว
ด้วย จึงเลือกเรียนสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจาก
เรียนจบจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ที ่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดมา

 อ.สุชีลา มีความประทับใจทางด้านอิมมูโนวิทยาตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์
ปี 3 และปี 4 อยู่แล้ว จึงเลือกเรียนสาขา AIR (Allergy, Immuno- logy and 
Rheumatology) ภาควิชาอายุรศาสตร์ รักษาด้านโรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกัน
และโรคข้อรูมาตอยด์ ก่อนที่จะไปศึกษาต่อทางด้านโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา 
และโรคข้อ ที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี ด้วยความที่ทำา
อะไรมักจะทุ่มเท เอาจริงเอาจัง ทำาให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติตั้งแต่
อยู่ที่อเมริกา และมีผลงานมากมายหลังจากกลับมาอยู่ที่รามาธิบดี เรียกได้
ว่ามีวิทยายุทธในการทำาวิจัยอย่างเต็มตัว 

 ศ.พญ.สุชีลา ได้ทำาตามคำากล่าวที่ว่า “การรักษาผู้ป่วยคน
หนึ่ง เป็นการช่วยผู้ป่วยได้คนเดียว การสอนนักศึกษาแพทย์ 
เป็นการช่วยผู้ป่วยได้หลายพันคน การวิจัยทางการแพทย์ 
เป็นการช่วยผู้ป่วยได้ทั่วโลก” จากความตั้งใจมุ่งมั่น ทำาให้มีผล
งานตีพิมพ์ตั้งแต่เป็นแพทย์ประจำาบ้าน และผลงานทางวิชาการนี่เอง
ที่ทำาให้ได้ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่ก่อนไปเมืองนอกเสียอีก 
หลังจากกลับมาแล้ว ก็ได้ทำางานด้านบริหารโดยเป็นผู้ช่วยหัวหน้า
ภาควิชาอายุรศาสตร์ดูแลแพทย์ประจำาบ้าน และเป็นที่ปรึกษาให้
แพทย์ประจำาบ้านทำางานวิจัยจนได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน
วิจัยจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นประจำา



Good 
Memories

 ภายหลังจากที่สมรสกับ ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต เมื่อวันที่ 
24 ธ.ค. 2530 ก็ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยกัน ผลงานที่โดดเด่นในช่วง
นั้นคือ การนำาความรู้ด้านภูมิต้านทานอวัยวะปลูกถ่าย และความรู้การใช้ยา
ทำาให้ผู้ป่วยไม่กำาจัดอวัยวะของผู้อื่นที่ปลูกถ่ายเข้ามาอยู่ในร่างกายตน ซึ่ง
ผลงานนี้มีส่วนช่วยทำาให้โครงการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ประสบความสำาเร็จที่สุดในประเทศไทย

 ด้วยผลงานทางวิชาการมากมาย ที่ได้มีการที่ตีพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งยังมีพรสวรรค์ทางการวิจัย สามารถมองทะลุปรุโปร่งว่าการ
รักษาในปัจจุบันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร มีวิธีการพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้น จากผล
งานเหล่านี้ทำาให้ได้เป็นศาสตราจารย์คนแรกๆ ของแพทย์ที่จบรุ่นเดียวกัน 

 ราวกลางปี พ.ศ. 2537 ได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม จากคนที่แข็ง
แรง ลงน้ำาลึก ไปไหนได้หมด ก็กลายเป็นคนที่ต้องจำากัดตัวเอง เข้าออกโรง
พยาบาลหลายครั้ง สุขภาพไม่แข็งแรง จนพลาดการได้ตำาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ระดับ 11 ไปอย่างน่าเสียดาย อาจารย์ยังมีความเป็นผู้นำาในตัว 
ซึ่งได้มาจากคุณแม่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำาในหมู่เพื่อนแพทย์โดยธรรมชาติ มี
ความสามารถทางการบริหาร เก่งทางวิชาการ จึงทำาให้โดดเด่นมากในวง
สังคมแพทย์

 ในช่วงบั้นปลายของชีวิต มีแพทย์ลูกศิษย์หลายคนเข้ามาเยี่ยมถึงห้อง
ไอซียู ขณะเพิ่งตื่นจากฤทธิ์ยา เธอถามเป็นคำาภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งว่างาน
ไปถึงไหนแล้ว คนที่ไม่รู้ฟังไม่เข้าใจ พลอยนึกไปว่าเพ้ออะไร เป็นเพราะฤทธิ์
ยาหรือเปล่า แต่คำาที่เอ่ยออกมานั้นกลับกลายเป็นชื่อของโครงการวิจัยยา
ที่กำาลังทำาร่วมกับต่างประเทศ นั่นแสดงให้เห็นว่าในใจคิดแต่เรื่องงานวิจัย
ตลอดเวลา 



 เพราะเป็นคนที่มีจิตใจงดงาม เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วย 
สมัยเรียนแพทย์เคยออกไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ช่วยคนจนในชนบท บ่อย
ครั้งที่คนไข้ไม่มีค่ารถกลับบ้าน ก็ช่วยออกค่ารถให้ ไม่ว่าผู้ป่วยจะยากดีมีจน
อย่างไร ก็จะรักษาอย่างดีที่สุดทุกรายไป นอกจากนั้นยังพยายามหายาใหม่ๆ 
ยาแพง และยาฟรี มารักษาผู้ป่วยที่ไม่มีกำาลังซื้อ ผ่านทางงานวิจัยหรือการ
บริจาค และยังได้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงราคาแพงมาใช้ในการ
รักษา เมื่อจากไปแล้ว จึงถือเป็นการสูญเสียคนดีของสังคมไทยและเป็นการ
สูญเสียกำาลังสำาคัญที่จะพัฒนางานวิจัยของวงการแพทย์ไทย

 อ.สุชีลา เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศจนได้รับ Certificate of Allergy, 
Clinical Immunology and Rheumatology จาก National Jewish 
Hospital และ University of Colorado Health Sciences Center 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ.2526-2528 และเมื่อกลับจาก
ศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
ภูมิคุ้มกันให้มีชื่อเสียง และมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิจัยด้านคลินิก
และงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยได้ผลักดันให้หน่วยภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา 
และโรคข้อ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างสม่ำาเสมอ โดยในระยะเวลาเพียง 9 ปี 
ทำาให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จากหน่วยฯ ถึง 22 ผลงาน โดยคิดเป็นงานวิจัย
ด้านปฏิบัติการภูมิคุ้มกันถึง 11 ผลงาน และงานวิจัยด้านคลินิกอีก 11 ผล
งาน ก่อนที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพ แต่ก็ยังสามารถตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการได้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 44 ผลงาน หนังสือและตำารา 23 
ผลงาน รวมทั้งการนำาเสนอผลงานบทคัดย่ออีก 35 ผลงาน

 อนึ่งอาจารย์มีความสนใจทางด้านการพัฒนารักษาผู้ป่วยโรคลูปัสหรือ
เอสแอลอี ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำาเหลือง หรือ plasmapheresis โดย
ขอรับเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่อง plasmapheresis เครื่องแรกของหน่วยฯ 
ราคา 1 ล้านบาท นำามาใช้รักษาผู้ป่วยโรคเอสแอลอี เป็นการบริการของ
หน่วยฯ มาจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง อ.สุชีลา มีความสนใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การนำา plasmapheresis มารักษาโรคเอสแอลอีแบบผสมผสานร่วมกับการ
รักษาด้วยยา จนได้มีโอกาสทำาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ และได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในปี พ.ศ.2535  

 นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 2 
โครงการใหญ่ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ตนเอง (JK 49) และโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่ 
(JK 69) และได้เริ่มทำาโครงการวิจัยทางคลินิก (clinical trial) มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์การทำาวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างรายได้ให้แก่หน่วย
งาน จนถึงปัจจุบันหน่วยฯ ได้ทำาโครงการวิจัยคลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
แล้วทั้งสิ้น 22 โครงการ และโครงการวิจัยทางคลินิกโรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่ 9 
โครงการ รวม 31 โครงการในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นจุดเด่นของ
หน่วยฯ ที่มีการทำาวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง

“โครงก�รวิจัยท�งคลินิก Good Clinical Practice (clinical trial) 
เป็นง�นวิจัยเพื่อทดสอบว่� ก�รรักษ�แบบนี้ทำ�ได้ผลดีจริงหรือไม่ ไม่ใช่
เป็นเพียงคำ�ร่ำ�ลือป�กต่อป�ก ต้องมีหลักฐ�นที่เชื่อถือได้ ทำ�เป็นขั้นตอน
ต�มหลักวิทย�ศ�สตร์”



 “อ้วนเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นหลังผม 2 รุ่น มีความสนิทสนม
กันดี อ้วนยังสนิทสนมกับภรรยาผมคือ รศ.พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน 
บางครั้งอ้วนชวนครอบครัวเราไปสังสรรค์กันที่หัวหิน จึงได้มี
โอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณแม่ของอ้วนด้วย ผมจึงได้รู้จักอุปนิสัยและ
ประวัติการทำางานของอ้วนเป็นอย่างดี อ้วนเป็นแพทย์และอาจารย์
แพทย์ที่ควรเป็นแบบอย่าง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
สูง เอาใจใส่กับงาน และพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ รวมทั้งช่วยงาน
ส่วนกลางของภาควิชาฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นครูที่มุ่ง
เห็นความเจริญของศิษย์เสมอและสนับสนุนศิษย์ในทุกๆ ทาง อ้วน
รักลูกน้องและให้การสนับสนุนลูกน้องทุกระดับ มีอารมณ์ขัน ชอบ
แหย่เพื่อน และอ้วนมีส่วนช่วยพัฒนาให้หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโน
วิทยาและโรคข้อของรามาธิบดีเจริญขึ้นเป็นอย่างมาก”

คำาอำาลาอาลัยแด่ ศ.พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต
หมอนักวิจัย ผู้เป็นนักคิดเพื่อสังคม

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 “ตลอดเวลาที่แม่มีอ้วน แม่มีความภูมิใจมาก ลูกอ้วนทำาให้
แม่สมหวังทุกอย่าง ตั้งแต่เด็ก ลูกอ้วนก็ไม่ดื้อ ไม่เคยทำาให้แม่ต้อง
อารมณ์เสีย มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ ลูกอ้วนก็ปรับตัวเข้ากับเด็ก
คนอื่นได้ แม่รู้ว่าลูกอ้วนด้อยกว่าเด็กคนอื่นตรงที่มาจากบ้านนอก 
แต่เมื่อเป็นลูกแม่เสียอย่าง อย่างอื่นก็ไม่เป็นปัญหา ลูกอ้วนเรียน
เก่ง แม่จึงอยากให้เรียนแพทย์ แม่ต้องทะเลาะกับพ่อทุกวัน จนคน
ข้างบ้านมาพูดกับพ่อว่า มีแต่คนดีใจที่ลูกสอบเข้าแพทย์ได้ ต้องไป
เลี้ยงฉลองกัน นี่แปลก กลับมาทะเลาะกัน ดีว่าพ่อแก่แล้ว ไม่งั้นคง
ไม่ยอมหยุด ลูกอ้วนเป็นหมอ แม้จะไม่รวย แต่ก็ไม่อดอยาก คนไข้
เอาของมาให้ประจำา ทั้งของกิน ของใช้ สารพัด แม่เพิ่งรู้ว่าก่อนจาก
ไป ลูกอ้วนเป็นห่วงแม่มาก เที่ยวบอกฝากแม่กับคนใกล้ชิดหลาย
คน ลูกไม่ต้องห่วงแม่เพราะแม่เข้าใจ ที่ลูกอ้วนพ้นทุกข์แล้ว”

คุณแม่ยุพา พานิชชีวะ



 “อาจารย์สุชีลา มีงานวิจัยเกือบตลอดเวลา เป็นทั้งที่ปรึกษา
และพี่เลี้ยงให้แพทย์ที่กำาลังทำาวิจัย ทั้งยังให้กำาลังใจและช่วยแก้ไข
เมื่องานวิจัยเกิดปัญหาหรืออุปสรรค ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำา
บ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ที่ออกจากหน่วยโรคภูมิแพ้ อิมมูโน
วิทยา และโรคข้อ ส่วนมากจะได้รับการชี้แนะและช่วยเหลือจาก
อาจารย์สุชีลา อาจารย์จึงเป็นมากกว่าอาจารย์ เป็นครูแพทย์ผู้
ทุ่มเทอย่างแท้จริง”

รศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์

 “อาจารย์สุชีลา เป็นศิษย์คนแรกๆ ที่ผมมีความภาคภูมิใจอย่าง
ยิ่ง เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งของวงการแพทย์ ด้วยความรู้ที่ดีเยี่ยม 
ขยันและใส่ใจในการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการแก่ผู้
เจ็บป่วย นับเป็นครูและแพทย์ตัวอย่างที่หาได้ยากอย่างยิ่ง มีจิตใจ
งาม เมตตากรุณา โอบอ้อมอารีและมีความกตัญญูสูงยิ่ง การสูญเสีย
อาจารย์สุชีลา ผู้ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานในครั้งนี้ มิใช่
เฉพาะผมเท่านั้นที่สูญเสียมิตรแท้ที่มีคุณค่า แต่หน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ ก็สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าต่อวงการแพทย์อย่างยากที่
จะหาทดแทนได้”

รศ.นพ.มงคล วัฒนสุข
ผู้ก่อตั้งหน่วยโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา และโรคข้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 “การไปไหนทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ละครั้ง เธอไม่
ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว แต่ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการด้วย ผมเพิ่งมา
รวบรวมผลงานของเธอ ถึงกับตะลึงในความสามารถของเธอที่มี
ผลงานระดับนานาชาติมากมาย ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจเลยว่า
เธอทำาอะไรอยู่ รู้แต่ว่าเธอทำางานหนักทั้งๆ ที่สุขภาพไม่ค่อยดี ผม
ทำางานวิจัยไม่เป็น เพราะมันยาก งานรักษาผู้ป่วยง่ายกว่ามาก เพียง
แต่ใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้สมองคิดอีก งานวิจัยเป็นงานของ
การหาความรู้ใหม่ ต้องอ่านหนังสือ ต้องติดตามวารสารการแพทย์
ให้ทันความก้าวหน้า ต้องใช้สมองคิดหาวิธีค้นคว้าทดลอง ผลงาน
จากสิ่งที่เธอทำา เป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไป ให้คนรุ่นหลังได้ต่อยอด
ความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ” 

 “ช่วงปีหลังๆ นี้ เธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายบ่อยมาก ทั้งใน
กรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเฉพาะต้นปี 2554 เธอได้รับเชิญให้
ไปบรรยายติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายเดือน แม้กระทั่ง
นั่งรถไปบรรยายที่โคราชแบบเช้าไปเย็นกลับ เธอทำาเหมือนเป็น
วิทยาทานในบั้นปลายของชีวิต อีกทั้งเธอได้ทำาในสิ่งที่ผมเพิ่งมา
เข้าใจเมื่อเธอจากไปแล้ว เธอถามผมว่ามาอยู่บ้านนี้กับแม่ยายมี
ความรู้สึกอย่างไร และมีวันหนึ่งเธอมาขอบคุณผมที่ช่วยดูแลเธอ
มาอย่างดี อนิจจา...ผมไม่รู้ความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นเลย”

ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
ภาควิชาศัลยศาสตร์



พัฒนา..รามาธิบดี
กา้วตอ่ไป

 หลายคนที่พลาดโอกาสเข้าร่วมฟังท่านคณบดีคนใหม่
ของเรา ในงาน “พัฒนา..รามาธิบดี” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ก็คงเสียดายที่ไม่ได้ฟัง
แผนการดำาเนินงาน การสานต่อโครงการในอนาคต รวมไป
ถึงโครงการที่ชาวรามาธิบดีตื่นเต้นและให้ความสนใจกันมาก
อย่าง โครงการรามาธิบดี-บางพลี ดังนั้น กองบรรณาธิการ 
@Rama ได้ทำาการคัดย่อถ้อยคำาของ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้ได้
อ่านกันอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องดำ เนินการต่อ
เมื่อเข้ารับตำ�แหน่งคณบดีคนใหม่?

 ก่อนอื่นเลย มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารคณะฯ บางส่วน 
ได้แก่ รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง อ.นพ.โยเซฟ ซื่อ
เพียรธรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายการบริการ รศ.นพ.
พงษ์ศักด์ิ โค้วสถิตย์ ผู้จัดการบริหารโครงการรามาธิบดี-บางพลี ผศ.เลิศฤทธ์ิ 
จงมั่นคงชีพ ผู้จัดการการสร้างโครงการรามาธิบดี-บางพลี รศ.นพ.สุรศักดิ์ 
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล ศ.พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ 
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์    

 

Rama Today
ดนัย อังควัฒนวิทย์



5.�การเชื่อมโยง�Sky�Walk�จากรามาธิบดีสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นการเชื่อมโยงหน่วยงานให้ถึงกันมาก
ยิง่ขึน้ และชว่ยลดเวลาในการเดนิทางไดม้าก คณะฯ จะทำาโครงการนีร้ว่ม
กับกรุงเทพมหานคร อันเป็นแนวคิดของท่านอธิการบดี 

6.�อัตรากำ�ลังของงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

7.�การจัดตั้งหน่วยพยาบาลสำ�หรับประสานงานดูแลบุคคลสำ�คัญ

 สิ่งที่ต้องดำาเนินการต่อเมื่อเข้ามารับตำาแหน่งใหม่ ตามที่ท่านอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล ศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ (อดตีคณบด ีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี) ก็ได้ฝากสานงานต่อไว้มีทั้งสิ้น 7 อย่างด้วยกัน คือ

1. การทำ  Performance Agreement (P.A.) กับรองคณบดี 
ผู้อำานวยการ และหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นการสานต่อที่สำาคัญ ต้องมีการทำา
อย่างต่อเนื่อง

2.�การดูแลสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท�ปากเกร็ด ซึ่งเดิมเป็น
พืน้ทีข่องสถานสงเคราะหบ์า้นเดก็ออ่นพญาไท ปจัจบุนัคอื อาคารสมเดจ็พระ
เทพรตัน์ ซึง่ไดท้ำาการยา้ยสถานสงเคราะหบ์า้นเดก็ออ่นพญาไทไปทีป่ากเกรด็
เปน็เวลา 7 ปแีลว้ เราไมเ่คยเขา้ไปดแูลอยา่งชดัเจน ทา่นอธกิารบดจีงึไดม้อบ
นโยบายใหส้านตอ่ในเรือ่งนี ้หลงัจากนีท้กุป ีคณะกรรมการประจำาคณะฯ จะ
ไปประชมุทีส่ถานสงเคราะหบ์า้นเดก็ออ่นพญาไท ปากเกรด็ เพือ่เช่ือมโยงการ
ดำาเนินงานร่วมกัน เราจะส่งแพทย์ประจำาบ้านไปช่วยดูแลรักษา เราจะช่วย
วางแผนให้มีรายได้และมีพี่เลี้ยงเด็กอย่างเพียงพอ 

3.� การจัดตั้งหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์� เพราะการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นสู่รุ่น
ของภาคการศกึษาและการดแูลรกัษา จะเปน็การตอ่ยอดความสำาเรจ็ทีส่ำาคญั
ของคณะฯ 

4.� ขอพระราชทานนามโครงการรามาธิบดี-บางพลี โดยจะทำาการขอ
พระราชทานนามชื่อโครงการฯ ใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
ชื่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์�คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล” ชื่อมาจากพระนามของท่าน และจะมีการ
ขอระดมทุน รวมทั้งวางศิลาฤกษ์ราวเดือนมิถุนายน 2555



โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการรามาธิบดี-บางพลี

การบริหารงานโรงพยาบาลยุคใหม่
 สิ่งแรกที่ต้องทำ�ก็คือ การบริหารบุคลากรของคณะฯ ต้องทำาให้
บุคลากรเป็นในแนวทางเดียวกัน จะทำาอย่างไรไม่ให้นักเรียนแพทย์
ขาดแคลน และที่รามาธิบดีเองเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวที่ เราผลิต
นักเรียนพยาบาลขึ้นมาได้เอง ในอีก 5-10 ปี เราจำาเป็นต้องเพิ่มบุคลากร
พยาบาลมากขึ้น เพราะพยาบาลจะขาดแคลน 

 อย่างที่สองคือ การบริหารจัดการภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ซึ่งในปัจจุบันมีห้องผ่าตัด 12 ห้อง เตียง ICU 22 เตียง และเตียงผู้ป่วยใน
อีก 283 เตียง ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ มีเตียงแต่ไม่ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

 อย่างที่สาม คือ การแบ่งส่วนของการบริการให้ชัดเจน ไม่มีการทับ
ซ้อนกัน ซึ่งการแบ่งส่วนนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วด้วยตัวของมันเอง ยกตัวอย่าง
เช่น
 1.การแบ่งแพทย์ผู้ดูแลเจ้าของไข้อย่างชัดเจน 
 2.การแบ่งส่วนของเวลาการทำางานทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการของคลินิกต่างๆ
 3.พรีเมียม คลินิก จะมีการแบ่งรูปแบบการให้บริการที่ชัดเจน เพียง
แต่บางครั้งอาจมีการจัดตั้งอยู่ใกล้กันกับคลินิกปกติ แต่นั่นก็ได้มีการแบ่ง
ส่วนออกชัดเจนแล้วในรูปแบบไฮบริด และการตรวจรักษาในแต่ละครั้ง 
ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ง่าย คนไข้ต้องนัดเวลา นัดตรวจในแต่ละครั้ง
แต่ละแผนก ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ทำาให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง จะต้อง
มีการปรับแก้ไขกันอย่างแน่นอน

 ในแง่ของการบริหารจัดการ เราจะเรียกว่า Ramathibodi Medical 
Center แทนที่ Ramathibodi Medical Complex ซึ่งจะมีอยู่ด้วย
กัน 4 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และโครงการรามาธิบดี-บางพลี 

 เชื่อเหลือเกินว่า การสานต่อโครงการต่างๆ ในการบริหารงานของ
คณบดีและทีมบริหารชุดใหม่ จะเป็นการพลิกโฉมรูปแบบขององค์กรให้ 
New Look ไฉไล จนบรรลุตามพันธกิจของคณะ ที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันได้อย่างแน่นอน



 เมื่อไม่น�นนี้ผมได้รับโอก�สให้เข้�ร่วมประชุม The 15th 

Ottawa Conference ที่ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย 
เพื่อนบ้�นในกลุ่มอ�เซียนของเร� 

 สำ�หรับ The Ottawa Conference นี้จัดประชุมทุกสองปี 
ตั้งแต่ปี 2528 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ กรุงออตต�ว� ประเทศ
แคน�ด� จ�กก�รริเร่ิมของ Professor Ian Hart และ Professor 
Ronald Harden ซ่ึงคิดว่�ควรจะมีเวทีของคนในแวดวงแพทยศ�สตร
ศึกษ�ในระดับน�น�ช�ติที่จะแลกเปลี่ยนและถ่�ยทอดคว�มรู้ใน
ด้�น Assessment of Competence in Medicine and Health 
Care Professions ครั้งแรกนั้นค�ดว่�น่�จะมีผู้เข้�ประชุมเพียง 
60 คนแต่ก็มีผู้ม�ประชุมถึง 250 คน จ�ก 19 ประเทศ ก�ร
ประชุมจัดม�อย่�งต่อเน่ืองโดยสลับประเทศในอเมริก�เหนือกับ
ที่อื่นๆ ในโลก 

Education Talk
นพ.สุรณัฐ  แก้วณิมีย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องเล่าจาก

OttawaConference
15th



 จนม�ถึงครั้งที่ 15 นี้มีผู้เข้�ร่วมประชุมกว่� 1,100 คน จ�ก 50 
ประเทศทั่วโลกและเป็นครั้งแรกที่ Ottawa Conference จัดขึ้นใน
ทวีปเอเชียและม�เลเซียเป็นเจ้�ภ�พโดย International Medical 
University (IMU), Malaysia และ AMEE (Association of Medical 
Education in Europe) เป็นเจ้�ภ�พร่วม สถ�นที่ประชุมคือ Kuala 
Lumpur Convention Centre เป็นสถ�นที่ที่สร้�งเพื่อรองรับก�ร
ประชุมและแสดงง�นโดยเฉพ�ะ ตั้งอยู่ใจกล�งกรุงกัวล�ลัมเปอร์ 
รัฐบ�ลโดยกระทรวงส�ธ�รณสุข และ Malaysia Convention & 
Exhibition Bureau เป็นสนับสนุนก�รประชุมนี้ คิดว่�คงคล้�ยกับ
ประเทศไทยที่รัฐบ�ลสนับสนุนให้มีก�รประชุมน�น�ช�ติ เพร�ะผู้เข้�
ประชุมมักต้องก�รท่องเที่ยวในประเทศที่ม�ด้วย เป็นก�รส่งเสริม
เศรษฐกิจและก�รท่องเที่ยวท�งหนึ่ง

 International Medical University หรือ IMU นี้มีประวัติ
และรูปแบบที่น่�สนใจตั้งขึ้นจ�กวิสัยทัศน์ของประเทศม�เลเซีย จ�ก
ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ด้�นแพทยศ�สตรศึกษ�ในปี 2534 รัฐบ�ลมีเป้�
หม�ยให้ม�เลเซียเป็นผู้นำ�ด้�นก�รศึกษ�ในภูมิภ�คนี้และต้องก�รเปิด
โอก�สด้�นก�รศึกษ�วิช�ชีพแพทย์ให้กับประช�ชน IMU ก่อตั้งในปี 
2535 สถ�นะครั้งแรกเป็น Medical college คณ�จ�รย์ผู้ร่วมก่อตั้ง 
ได้จัดหลักสูตรที่เป็น international คือ มี Partner Medical School 
(PMS) ในต่�งประเทศร่วมหลักสูตรด้วย  Professor Ian Hart และ 
Professor Ronald Harden ได้รับเป็นที่ปรึกษ�หลักสูตร หลักสูตร
นี้เป็น system based, integrated medical curriculum หลังจ�ก
ศึกษ�ที่ IMU แล้วสองปีครึ่ง นักศึกษ�แพทย์ส�ม�รถไปศึกษ�ต่อใน 
PMS จนจบปริญญ� แรกเริ่มมี PMS เพียง 5 แห่ง ปัจจุบัน IMU มี 
PMS 37 แห่ง ใน ออสเตรเลีย เป็นส่วนใหญ่  นิวซีแลนด์ จีน ไอร์แลนด์ 
แคน�ด� สหรัฐอเมริก� และ สหร�ชอ�ณ�จักร ร่วมในหลักสูตร ต่อม�
ตั้งแต่ปี 2542 นักศึกษ�เลือกส�ม�รถรับปริญญ�แพทยศ�สตรบัณฑิต 
จ�ก IMU เองได้อีกท�งหนึ่ง นอกจ�กส�ข�แพทยศ�สตร์แล้ว IMU ยัง
ให้ก�รศึกษ�ในส�ข�อื่นๆ เช่น เภสัชศ�สตร์ พย�บ�ลศ�สตร์ เป็นต้น 
รวมทั้งให้ก�รศึกษ�ระดับหลังปริญญ�ด้วย



 วิสัยทัศน์ของ IMU คือเป็น global centre แห่งความเป็น
เลิศด้านการเรียนรู้และการวิจัย เป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้กับโลก 
และเป็นที่เดียวที่นักศึกษามีโอกาสศึกษาในต่างประเทศกับโรงเรียน
แพทย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือ 

 Core values มห�วิทย�ลัยแห่งนี้ยิ่งน่�สนใจ IMU กำ�หนดไว้ว่� 
“TRUST builds Tomorrow’s Leader – We transform and 
inspire individuals to be tomorrow’s leaders” จะเห็นว่�
มห�วิทย�ลัยมีภ�รกิจในก�รที่จะต้องเปลี่ยน และสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้นักศึกษ�แต่ละคน ไปสู่ก�รเป็น leader หรือ leadership เพร�ะ
ฉะนั้นก�รจัดก�รศึกษ�หรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้คงต้องขึ้นกับผู้
เรียนเป็นหลัก เป็นเรื่องของแต่ละคน (individual) ม�กกว่�ที่จะจัด
ให้แบบเหม�รวมทุกคนเรียนแบบเดียวกันหมด นั่นคือ TRUST อัน
ประกอบไปด้วย Trustworthy, Responsive, Unity, Service และ 
Tenacity

 Motto ของมหาวิทยาลัย คือ “Together, Learning for 
Health” เพร�ะในยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้เร�เข้�ถึงคว�มรู้และข้อมูล
แล้ว ก�รเรียนรู้ในโลกยุคนี้รวมทั้งก�รแพทย์ เร�คงต้องใช้ทรัพย�กร
คว�มรู้ร่วมกันและแบ่งปันกัน

 สาระสำาคัญในการประชุมครั้งนี้เน้นในเรื่อง Assessment of 
competence and performance ทั้งของ ผู้สอนคือ อาจารย์
แพทย์และผู้เรียน คือนักศึกษาแพทย์ มีการนำาเสนอเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินการสอนของอาจารย์แพทย์นอกจากการใช้ stu-
dent rating scale การประเมิน Leadership และการประเมิน 
Professionalism เป็นต้น

  อันที่จริงหัวใจสำ�คัญของก�รประเมินก็เพื่อให้เกิดก�รพัฒน� (ถ้�
สิ่งที่ทำ�อยู่ยังไม่ดี) และทำ�ให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดียิ่งๆ ขึ้นไป และผู้ประเมิน
คงต้องมีคว�มรู้และรู้จักเครื่องมือที่ใช้เป็นอย่�งดี ก�รไปประชุมครั้งนี้
ทำ�ให้ได้เห็นมุมมองของโรงเรียนแพทย์อื่นๆ และเห็นว่�อ�จ�รย์และ
นักวิช�ก�รศึกษ�ของคณะควรได้มีโอก�สม�ศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กเวที
เช่นนี้ 

 ในฐ�นะที่คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีของเร� ซึ่ง
มีเป้�หม�ยที่จะเป็นคณะแพทยศ�สตร์ชั้นนำ�แห่งเอเชีย เร�คงต้อง
ประเมินตนเองอย่�งจริงใจและเปิดใจกว้�งที่จะแสวงห�คว�มรู้ 
ประสบก�รณ์จ�กที่อื่นๆ ในโลก เพื่อนำ�ม�ปรับใช้กับบริบทของเร� 



 ความเจบ็ปว่ยอนัเกดิจากการใชง้านคอมพวิเตอร ์มกั
เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตัวอย่างเช่น คอ 
หลัง สมอง ไหล่ รวมทั้งสายตา ซึ่งอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
มักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะที่มีเวลาการใช้งานค่อนข้างนาน 
และส่วนมากผู้ใช้งานเองก็ไม่รู้ตัวว่ามีอาการผิดปกติเกิด
ขึ้นแล้ว

 โรคภัยที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์นานๆ มีดังต่อไปนี้

โรคภยัทีม่ากบั
คอมพิวเตอร์

ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
อาจารย์ประจำาภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มอื คนสว่นมากใชม้อืเปน็อวยัวะหลกัที่

จะคอย กด คลกิ เลือ่น พมิพง์าน ซึง่หากใช้มอื
ในการพมิพง์านมากๆ กอ็าจเกดิอาการเมือ่ย
นิ้วเมื่อยมือได้ แต่การใช้งานคอมพิวเตอร์มี
อกี 2 ลักษณะทีอ่าจเปน็ปญัหาจากการใชง้าน
ได ้นัน่คือ ขอ้มอืขา้งทีถ่นดัทีม่กัใชเ้มา้ส ์มกีาร
ขยับข้อมือมาก จนบางครั้งเกิดการอักเสบ
ของพังผืดบริเวณข้อมือ ทำาให้มีอาการบวม
ไปกดเส้นประสาทท่ีว่ิงผ่านใต้พังผืดบริเวณ
ของข้อ จนเกิดอาการชานิ้วหรือฝ่ามือได้ 
ทางการแพทย์เรียกภาวะน้ีว่า carpal tunnel 
syndrome 

 การรักษาภาวะนี้ที่สำาคัญคือ ลดการใช้
งานขอ้มอืลงใหก้ารอกัเสบยบุบวม แตห่ากไม่
ดีขึ้นอาจต้องรักษาด้วยการฉีดยาหรือผ่าตัด 
อีกปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับมือข้างถนัด
ที่ใช้เม้าส์คือ การอักเสบของเส้นเอ็นของนิ้ว
ช้ีที่ใช้คลิกเม้าส์เนื่องจากการใช้มากเกินไป 
การรกัษากต็อ้งพกัหรอืลดการใชง้านให้นอ้ย
ลง ในกรณีของการใช้จอยสติ๊กหรือเครื่อง
กดในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีการ
อักเสบของเส้นเอ็นหรือข้อน้ิวอ่ืนของมือได้
เช่นเดียวกัน

Health Station



 โรคกระเพาะอาหาร อาจสงสัยว่า การใช้งาน
คอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหาร
ได้อย่างไร ต้องอธิบายว่า เพราะในปัจจุบันมีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์กันมาก โดยเฉพาะส่วนของอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายแทบทุกเครื่องต้องมีการใช้
งาน ซึ่งประโยชน์ของการใช้งานก็จะทำาให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางเสมือน
กับเป็นการย่อโลกลงมา แต่ในขณะเดียวกัน การใช้
อินเตอร์เน็ตก็มักจะทำาให้ผู้ใช้เพลิดเพลินจนเลยเวลารับ
ประทานอาหาร นั่นทำาให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 
จนอาจทำาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และมีอาการ
ปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารได้ รู้อย่างนี้แล้วก็อย่า
ลืมมื้ออาหารของแต่ละวันกันด้วย

 โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  นี่ก็เป็นอีก
โรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรค
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ น่ังทำางานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงได้ และเป็น
เหตุให้ไม่ได้ไปปัสสาวะหรือกลั้นปัสสาวะเอาไว้ กะว่า
รอจนทำางานเสร็จค่อยไปปัสสาวะโดยเฉพาะในผู้หญิง 
การกลั้นปัสสาวะไว้นานๆ จะทำาให้มีโอกาสที่เชื้อโรค
บรเิวณปากชอ่งคลอดจะเขา้ไปในทอ่ปสัสาวะทำาให้เกดิ
การอกัเสบตดิเชือ้ของกระเพาะปสัสาวะทำาใหม้อีาการ
ปสัสาวะบอ่ย เวลาปสัสาวะจะมอีาการแสบขดั บางราย
ถึงกับลุกลามเป็นกรวยไตอักเสบ มีไข้ ปวดหลังได้ 
ดงันัน้ในระหวา่งทีใ่ชค้อมพวิเตอร ์ถา้รูส้กึปวดปสัสาวะ
ควรไปห้องน้ำาทันที

 โรคขาดอาหาร การเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์
นานๆ โดยเฉพาะกลุม่ผูเ้ลน่เปน็เดก็ทีก่ำาลงัเจรญิเตบิโต 
อาจทำาให้เกิดภาวะขาดอาหารได้ เน่ืองจากไม่สนใจ
การรับประทานอาหาร ไม่อยากอาหาร หรือหากทาน
อาหารก็จะทานอาหารที่หาง่ายทำาง่าย เช่น บะหมี่ปรุง
สำาเรจ็ ทีท่ำาใหร้า่งกายขาดสารอาหารทีจ่ำาเปน็ จนสง่ผล
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายได้

มีคนทำ�นายไว้ว่า�มนุษย์เราในอนาคต
จะมีลักษณะหัวโต�เพราะใช้สมองมาก
แต่ตัวลีบ เพราะขาดการออกกำ ลังกาย



 การขาดการออกกำาลังกาย  การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เป็นประจำาจนติด เช่น ติดการใช้อินเตอร์เน็ต 
ติดเกมคอมพิวเตอร์ ทำาให้ใช้เวลาในแต่ละวันนั่งหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หลายๆ ชั่วโมง จนบางครั้งไม่มีเวลาหรือไม่มี
ความคิดที่จะออกกำาลังกาย 

 การขาดการออกกำาลังกาย ทำาให้ร่างกายไม่แข็งแรง 
กล้ามเนื้อในร่างกายขาดการฝึกฝนใช้งาน ทำาให้กล้ามเน้ือ
หดลีบ ขาดความคล่องตัว  ดังที่มีคนทำานายไว้ว่า มนุษย์เรา
ในอนาคตจะมีลักษณะหัวโต เพราะใช้สมองมาก แต่ตัวลีบ 
เพราะขาดการออกกำาลังกาย จะมีแต่นิ้วที่ยาวแต่แข็งแรง
ไม่มากเพราะใช้แต่คอมพิวเตอร์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะ
อ่อนแอลง ทำาให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เป็นหวัด เจ็บคอบ่อยๆ 
จากการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ เพราะนัง่ใชค้อมพวิเตอรอ์ยูแ่ต่
ในหอ้งทีใ่ช้เครือ่งปรบัอากาศเกอืบตลอดเวลา ไมค่อ่ยออกไป
สัมผัสกับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ ปวดหลัง  หลายคนที่นั่งทำางานกับคอมพิวเตอร์นานๆ จะรู้สึกปวด

หลงั ทัง้หลงัสว่นบนและหลงัสว่นลา่ง ทัง้นีเ้นือ่งจากการนัง่ในทา่เดมิเปน็เวลา
นาน โดยไม่ได้ขยับเปลี่ยนท่า กล้ามเนื้อหลังตั้งแต่ บ่า สะบัก  และกล้ามเนื้อ 
2 ข้างของกระดูกสันหลัง จะต้องมีการหดเกร็งตัวเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ใน
ท่าเดิมตลอดเวลา 

 ในความเป็นจริงแล้ว ปกติเวลาน่ังในท่าเดิมระยะหน่ึงจะรู้สึกปวดเมื่อย 
แล้วก็มักจะขยับตัวเปลี่ยนท่าเอง  แต่ในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ คนส่วน
ใหญม่กัจะใหค้วามสนใจและมสีมาธกิบัสิง่ทีอ่ยูใ่นจอมอนเิตอร ์จนละเลยความ
รูส้กึปวดเมือ่ยของกลา้มเนือ้หลงั กระทัง่ไมไ่ดเ้ปลีย่นอริยิาบถของรา่งกาย กวา่
จะรู้ตัว กล้ามเนื้อหลังก็มีการเกร็งตัวเป็นเวลานานจนรู้สึกปวดมากแล้ว การ
แก้ไขคือ พยายามเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆ ในระหว่างการทำางาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์

� ท่ีกลา่วมาแลว้เปน็เพยีงตวัอยา่งของโรคทีเ่กดิไดจ้าก
การใช้คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้จากและจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต� ซึ่งเป็นกิจวัตรที่คนจำ�นวนไม่น้อยทำ�ในแต่ละวัน�
โรคท่ีมากับการใช้คอมพวิเตอร์ก็จะเปน็ปญัหาทีพ่บได้มาก
ขึ้นตามไปด้วย� แต่ส่วนมากเป็นโรคหรือภาวะที่หลีกเลี่ยง
หรือป้องกันได้เมื่อทราบและมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

 จึงควรหันมาใส่ใจตนเองให้มากขึ้น� เมื่อต้องมีการใช้
งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน



 หากจะกล่าวถึงสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เราทุกคนคงเคยชินและคุ้นเคย
กับสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีแดดแรง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่
ผู้คนจำานวนมากมักเสาะแสวงหาเทคนิคคลายร้อนให้ตนเองด้วย
วิธีต่างๆนานา แต่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักขาดไม่ได้และปฏิบัติจน
เกดิความเคยชนิในชว่งทีม่อีากาศรอ้นอบอา้วหรอืแมก้ระทัง่ในชวีติ
ประจำาวนักค็อื การเลอืกรบัประทานอาหารทีม่รีสชาตหิวานและมี
ความเยน็ ทัง้นีเ้พ่ือชว่ยดบักระหายคลายรอ้น ซึง่อาจจะมรีปูแบบที่
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ไอศกรีม ผลไม้ลอยแก้ว นำา้แข็งไส 
นำ้าหวาน และนำ้าอัดลม เป็นต้น จนเกิดเป็นความเคยชินว่าอาหาร
และเคร่ืองดืม่ทีม่รีสหวานจะทำาใหรู้ส้กึสดชืน่ กระปรีก้ระเปรา่ หาก
ไม่ได้รับประทานของหวานก็จะรู้สึกไม่มีแรง อ่อนเพลีย หงุดหงิด 
เราเรียกลักษณะอาการนี้ว่า “ภาวะติดนํ้าตาล” และเมื่อร่างกาย
ได้รับนำ้าตาลในปริมาณมากเกินความต้องการ นำ้าตาลเหล่านั้นก็
จะแปรรูปเป็นไขมันสะสมไปทั่วร่างกาย ผลที่ตามมาก็คือการเกิด
โรคอว้น โรคเบาหวาน อกีทัง้ยงัเพิม่อตัราความเสีย่งตอ่การเกดิโรค
หัวใจขาดเลือดอีกด้วย

กินหวาน ดับร้อน
เพิ่มความชรา

 การรับประทานของหวานในปริมาณมากเป็นประจำาน้ันส่งผล
ให้ร่างกายมีระดับนำ้าตาลในเลือดสูง ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่น 
(Glycation) อันเป็นสาเหตุของความชราก่อนวัยอันควร 
เนื่องจากโมเลกุลของนำ้าตาลที่เรารับประทานเข้าไปจะไปเกาะติด
กับโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอวัยวะรวมถึงเซลล์ต่างๆ
ภายในร่างกาย ก่อให้เกิดสารตัวหน่ึงท่ีเรียกว่า AGEs (Advanced 
Glycation End-Products ) เมือ่สารตวันีผ้า่นเขา้สูเ่ซลลต์า่งๆ
ของรา่งกายกจ็ะสง่ผลใหเ้ซลลบ์รเิวณนัน้ตายหรอืเสือ่มสมรรถภาพ
ในการทำางานลง จากการวิจัยพบว่า AGEs เป็นตัวทำาลาย
คอลลาเจนรวมไปถึงใยโปรตีนในผิวหนัง ส่งผลให้เกิดร้ิวรอยและ
มีจุดด่างดำาตามมา นอกจากนีย้งัมผีลกระทบตอ่เซลลส์มองกอ่ให้
เกดิโรคอลัไซเมอร ์อกีทัง้ยงัเปน็สาเหตขุองโรคความดนัโลหติสงู 
เนื ่องจากโมเลกุลของนำ้าตาลที่ไปเกาะโปรตีนในหลอดเลือด
นั้นส่งผลให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง

มาทำ�ความรู้จักกับ
Glycation และ AGEs

Healthy Eating
ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD)
อาจารย์ประจำาภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



7วิธีลดหวาน
ต้านความชรา

เลือกดื่มนำ้าเปล่าแทนนำ้าหวาน :  นำ้าทำาหน้าที่ในการกำาจัดของเสียออกจาก
ร่างกาย และอีกทั้งยังให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ โดยปกติเราควรดื่มนำ้าวันละ 8 
แกว้ขึน้ไป การดืม่นำา้นอ้ยนอกจากจะทำาใหผ้วิไมส่ดใสแลว้ยงัสง่ผลใหอ้วยัวะ
ต่างๆ ทำางานหนักอีกด้วย

เลือกชนิดของขนมหวานที่จะรับประทาน : ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงการรับ
ประทานขนมหวานไมไ่ด ้แนะนำาใหเ้ลอืกชนดิของอาหารทีจ่ะนำามาประกอบ
เปน็ของหวาน ยกตวัอยา่งเชน่ นำา้แขง็ไสหรอืหวานเยน็ ควรรบัประทานควบคู่
กบัธญัพชืทีม่ใียอาหารสงู ประเภท ลกูเดอืย ถัว่แดง ถัว่เขยีว ขา้วโพด เปน็ตน้ 
ใยอาหารมสีว่นชว่ยในการชะลอการดดูซมึนำา้ตาลเข้าสูร่า่งกาย ทำาใหอ้ิม่ทอ้ง
ได้นาน ลดความอยากของหวาน และลดความอ้วนได้ดี

รับประทานผลไม้สดแทนขนมหวาน :  ผลไม้นั้นมีวิตามิน เกลือแร่ และใย
อาหารที่ช่วยในการขับถ่าย ผลไม้มีรสหวานจากฟรักโทส (fructose) และ
กลูโคส สามารถช่วยทำาให้ร่างกายสดชื่นโดยที่ไม่ต้องรับนำ้าตาลในปริมาณที่
มากเกินไป

ช่วงอายุ ความต้องการพลังงาน�
(กิโลแคลอรี/วัน)

เด็กอายุ 6-13 ปี 
หญิงวัยทำางานอายุ 25-60 ปี 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
1,600 4

6

8

2,000

2,400

วัยรุ่นหญิงอายุ 14-25 ปี
ชายวัยทำางานอายุ 25-60 ปี

หญิงชายที่ใช้พลังงานมากๆ เช่น 
เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา

ปริมาณน้ำ�ตาลไม่ควรเกิน�
(ช้อนชา/วัน)

* น้ำาตาล 1 ช้อนชา =  4 กรัม

หลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการเติมนํ้าตาลลงในอาหารและเครื่องดื่ม� :  ใน
ที่นี้หมายถึงนำ้าตาลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น นำ้าตาลทราย นำ้าตาลทรายแดง 
นำ้าผึ้ง ไซรัป และไฮฟรักโทสคอร์นไซรัป (high fructose corn syrup) หรือ
น้ำาตาลที่สกัดจากข้าวโพดเป็นต้น

อ่านฉลากโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์�:  หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณ
นำ้าตาลมากกว่า 15 กรัม (3 ช้อนชา) ก็ควรจะหลีกเลี่ยง 

ให้เวลาร่างกายในการปรับตัว�:  ร่างกายของเราจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน ใน
การปรับสภาพลิ้นที่ติดรสชาติอาหารหวาน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำาให้
ความต้องการนำ้าตาลลดลง

 ถึงแม้ว่าการรับประทานนำา้ตาลมากเกินจะเป็นปัจจัยของโรคเร้ือรังต่างๆ และยัง
เป็นสาเหตุของความชราก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตามนำา้ตาลก็ยังเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
และจำาเป็นต่อร่างกาย โดยมีทำาหน้าท่ีหลักในการให้พลังงาน อีกท้ังยังเป็นอาหารสมอง
สำาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เม่ือเกิดภาวะนำา้ตาลในเลือดตำา่ การด่ืมนำา้หวานหรืออม
ลูกอมก็สามารถทำาให้อาการดีข้ึนได้ ในผู้ท่ีสูญเสียเหง่ือหรือมีอาการท้องเสีย การรับ
ประทานของหวานก็จะทำาให้รู้สึกสดช่ืนข้ึน ไม่อ่อนแรง

เพราะฉะนัน้หากเราเลอืกรบัประทานนํา้ตาลในปรมิาณท่ีเหมาะสมให้
ถูกตอ้งตามปัจจยัแวดลอ้มของแตล่ะบคุคล�อันประกอบไปด้วย�อาย�ุ
เพศ�นํ้าหนัก�ส่วนสูง�และกิจกรรมระหว่างวัน�ก็จะทำ�ให้ร่างกายไม่
ขาดสมดุลและไม่ก่อให้เกิดความชราก่อนวัยอันควร

บ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานของหวาน�:  เนื่องจากความรู้สึกที่สัมผัสได้
ถึงความหวานจากต่อมรับรสชาดภายในช่องปากจะส่งผลให้เกิดความอยาก
อาหาร และยงัเปน็สาเหตหุลกัทีท่ำาใหฟ้นัผ ุเพราะแบคทเีรยีทีย่งัคงหลงเหลอื
อยู่หลังจากรับประทานอาหารจะทำาลายผิวเคลือบฟัน



เจาะประเด็น�:ความขาวกับ
กลตูาไธโอน

 ปจัจบุนัวยัรุ่นจำานวนมากทัง้ชายหญงิหนัไปนยิมฉดีสารเพือ่ทำาใหผิ้วขาว 
หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในชือ่ กลตูาไธโอน(Glutathione) กนัอยา่งแพรห่ลาย จาก
การสำารวจพบว่าวัยรุ่นที่นิยมฉีดผิวมีอายุโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 14 ปี ทั้งในกลุ่ม 
ผู้หญิง ผู้ชายและเพศที่สาม ด้วยกระแสความนิยมจากสื่อต่างๆที่พยายาม
สอดแทรกภาพลักษณ์และวัฒนธรรมให้คนจำานวนมากเช่ือว่าการมีผิวขาวใส
จะทำาให้ตนดูดี ส่งผลให้กระแสความนิยมในการฉีดกลูตาไธโอนเพิ่มมากยิ่ง
ข้ึน เพราะคนสว่นใหญม่กัหลงเชือ่คำาโฆษณาและขาดการหาขอ้มลูจากแหลง่
ความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได ้วนันีเ้ราจะมาตอบทกุประเดน็ทกุขอ้สงสยัเกีย่วกบัสารเพือ่
ผิวขาวหรือกลูตาไธโอนโดย รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร แพทย์ประจำา
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงผลดีและ
ผลเสียแก่ร่างกายเพื่อเป็นการทำาความรู้จักกับสารเพิ่มความขาวก่อนตัดสิน
ใจเข้ารับการฉีด

กลูตาไธโอนคืออะไร

กลูตาไธโอนช่วยให้ผิวขาวได้จริงหรือไม่Q:

Q:
กลูตาไธโอนคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสามารถสร้างขึ้น
เองได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถพบกลูตาไธโอนได้ในทุกเซลล์
ของรา่งกาย กลตูาไธโอนมหีนา้ทีข่บัสารพษิออกจากรา่งกาย ตอ่ตา้น
อนุมูลอิสระ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย และทำาหน้าที่
สร้างและซ่อมแซม DNA

โดยปกติร่างกายของคนเราจะสร้างเซลล์เม็ดสีเมลานินอยู่ 2 ชนิด 
คือ เมลานนิหรอืเซลล์เมด็สีผิวคลำา้และฟโีอเมลานนิหรอืเมด็สผีวิขาว 
เมื่อร่างกายของเราได้รับกลูตาไธโอนในปริมาณมากก็ส่งผลให้การ
สรา้งเมลานนินอ้ยลง และมกีารสรา้งฟโีอเมลานนิเพิม่ขึน้ซึง่จะทำาให้
ผิวพรรณดูขาวขึ้น อย่างไรก็ตามกลูต้าไธโอนไม่สามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางพันธุกรรมของเซลล์เม็ดสีได้และเมื่อเวลาผ่านไปผิวก็
จะกลับมาคลำ้าเหมือนเดิม

A:

A:
?

?

รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลข้างเคียงจากการฉีดกลูตาไธโอน

กลูตาไธโอนส่งผลให้ตาบอดและเกิดโรคมะเร็ง

?

?

Q:

Q:

การฉดียาใดๆกต็ามเข้าไปในรา่งกายสามารถกอ่ใหเ้กิดการแพแ้ละตดิ
เชือ้ได ้ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิอาการชอ็ก ความดนัตำา่ หายใจไมอ่อก และ
เสียชีวิตได้ ประกอบกับปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยายงัไมม่กีารขึน้ทะเบยีนสารกลตูาไธโอน ในกรณนีีแ้สดงให้เห็นว่ายัง
ไม่มีการรับรองด้านความปลอดภัยของการฉีดกลูตาไธโอน นอกจากนี้
ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้สารชนิดนี้ในรูปแบบฉีดอีกด้วย

เมือ่ร่างกายไดรั้บสารกลตูาไธโอนเปน็เวลานานจะสง่ผลใหจ้ำานวนเมด็
สเีมลานนิบรเิวณผวิหนงัและจอประสาทตาลดลง ซึง่ผลทีต่ามมากค็อื 
จอประสาทตาสามารถรบัแสงไดน้อ้ยลง กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ความ
สามารถในการมองเห็น ในส่วนของเม็ดสีเมลานินบริเวณผิวหนังน้ัน
ทำาหน้าที่เปรียบเสมือนฟิล์มท่ีปกป้องผิวหนังจากแสงแดดหรือรังสี
อลัตราไวโอเลต หากเมด็สบีรเิวณผวิหนงันัน้มปีรมิาณลดลงกจ็ะส่งผล
ให้ผิวหนังไม่แข็งแรง เหี่ยวย่น และมีริ้วรอย อีกทั้งยังเพิ่มอัตราความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้

A:

A:

 ในความเป็นจริงน้ัน ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือยาใดๆท่ีจะทำาให้ผิวขาวข้ึน
อย่างถาวร การมีผิวคลำ้านั้นก็ถือเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะเม็ดสี
จำานวนมากในผิวจะสามารถเป็นเกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
แสงอาทติยไ์ด ้เพราะฉะนัน้คนผิวคล้ำาจงึมอีตัราความเสีย่งทีจ่ะเกดิริ้วรอย
เหี่ยวย่นและโรคมะเร็งผิวหนังได้น้อยกว่าคนผิวขาว นอกจากร่างกาย
ของเราจะสามารถผลิตกลูตาไธโอนได้เองแล้ว เรายังสามารถพบกลูตาไธโอน
ในอาหารที่เรารับประทาน เช่น แตงโม สตรอเบอร์รี่ องุ่น อโวคาโด หน่อ
ไม้ฝรั่ง เนื้อปลา เนื้อหมู และเนื้อวัว เป็นต้น ดังนั้นผู้บริโภคควรปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการรับฟังสื่อโฆษณาอวดอ้าง และไม่หลงตามกระแส
ดังกล่าว หากต้องการมีผิวพรรณสวยงามก็ควรเลือกรับประทานอาหาร
จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงในระยะยาว เริ่มต้นจาก
การรบัประทานผกัและผลไมซ้ึง่ลว้นแลว้แตม่สีรรพคณุในการชว่ยบำารงุผวิ 
รวมถึงดื่มนำ้าสะอาดให้มากๆอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว  

พงึระลกึไวเ้สมอวา่เราทุกคนไม่สามารถปรบัเปลีย่นพนัธกุรรมได้
จรงิอยูท่ีอ่าจมผีลติภณัฑห์รอืสารบางประเภททีส่ามารถปรบัสผิีว
ของเราใหข้าวขึน้ไดแ้ตอ่ยา่งไรกต็ามเมือ่เวลาผา่นไปผิวกจ็ะกลบั
มาคลํ้าอย่างเคย



 จากงานวิจัยของประเทศญ่ีปุ่น พบว่าวาซาบิสามารถช่วยลด
การเกดิฟนัผไุด�้ทัง้นีเ้พราะในวาซาบมิสีารทีช่ือ่วา่ Isothiocyanate 
ทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยี Streptocoocus 
Mutans ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดฟันผุ สารนี้สามารถพบได้
ในผักบางอย่าง เช่น บร็อคโคลี่ด้วยเหมือนกัน 

 สาเหตขุองฟนัผเุกดิจากอาหารทีม่รีสหวาน เชน่แปง้และน้ำาตาล 
อาหารทีย่อมรบักันมานานวา่มผีลดีตอ่สุขภาพฟันและลดการเกดิ
ฟันผุที่ดีที่สุดคือชาเขียว เพราะมีสารฟลูออไรด์ ส่วนผลไม้อื่นๆเช่น 
แอปเปิ้ล สตรอเบอร์รี่ ก็มีผลดีรองลงมา

ป้องกันฟันผุได้

เป็นคำ�ตอบสุดท้าย...ย...ย...ย

จริงหรือไม่

จริง
?

วาซาบิ
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Believe It or Not ?



HOSPITAL

EMERGENCY

 เพิ่งผ่านเทศกาลวาเลนไทน์มาไม่นาน .. วันที่คน
เรียกกันว่า “วันแห่งความรัก” ไม่ว่าใครแอบชอบใคร 
หรือใครรกัใครอยู ่กม็กัจะเอาวนันีเ้ปน็วนัทีบ่อก “ความ
ในใจ” ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้อยู่เสมอ .. เขาว่ากันว่า 
“ความรัก” นั้นมีอานุภาพมาก สามารถทำาให้คนเรา
ทำาในสิ่งที่เราไม่เคยทำา หรือไม่เคยคิดว่าจะทำา แต่เรา
ก็ทำาเพื่อคนที่เรารักได้อย่างไม่น่าเชื่อ .. ในทางตรงกัน
ขา้มเวลาทีเ่ราผดิหวงัจากความรกั .. เรากส็ามารถทำา
ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำาได้เช่นเดียวกัน 

 ทว่า .. คนกลุ่มหนึ่งหาทางออกด้วยวิธีที่ไม่ทำาร้าย
ตัวเอง ตั้งแต่ เข้าวัด ทำาใจ อยู่กับเพื่อน หรือไม่ก็รัก
สันโดษไปเลยก็มี .. ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเลือกวิธีที่
จะทำารา้ยตวัเอง ตัง้แต ่กนิเหลา้ กนิยาฆา่ตวัตาย ฟมูฟาย 
ไมก่นิขา้ว กนิปลา ไมเ่ปน็อนัทำาอะไร .. อยูท่ีค่ณุม ี“สต”ิ 
พอที่จะรู้หรือเปล่าว่าจะเลือกทางไหน ......

 ทีเ่กริน่มายดืยาวกจ็ะนำาเขา้สูเ่รือ่งราวของหญงิสาวคนหนึง่ ทีฉ่นัเจอสมยัเปน็
แพทยใ์ชท้นุอยูท่ีโ่รงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่ในภาคกลางตอนลา่ง .. ฉนัใหช้ือ่สมมติ
เธอว่าชมพู่ เธอเป็นหญิงสาว ผิวขาว หน้าตาดี อายุ 20 ต้นๆ ..  ชมพู่ถูกเข็นเข้ามา
ในหอ้งฉุกเฉนิ พรอ้มกลับกล่ินเหมน็ของยาฆา่แมลงอยา่งยากทีจ่ะหาคำาอธบิายได ้
.. หมอที่อยู่ต่างจังหวัดจะเชี่ยวชาญในการรักษาคนไข้ประเภทนี้มาก บางทีแค่ได้
กลิ่นก็รู้แล้วว่ากินอะไรมา .. หากยานั้นผสมกับเหล้าล่ะก็ กลิ่นสุดจะบรรยายเลย
เชยีว .. ชมพูไ่ดร้บัการลา้งทอ้งพรอ้มกบัการรกัษาโดยใช ้activated charcoal 
หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ผงถ่าน” เพื่อช่วยในการดูดซับพิษในท้อง .. เนื่องจาก
ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมียาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าหญ้ากันแทบทุก
บ้าน จึงเป็นการง่ายเมื่อใครสักคนขาดสติขึ้นมา ไม่ว่าจะผิดหวังกับความรัก แก้
ปัญหาไม่ตก เป็นหนี้สิน ต้องการกินเพื่อประชดพ่อแม่หรือแฟน และอีกหลายต่อ
หลายเหตุผล จะหยิบเจ้ายาเหล่านี้ขึ้นซดดื่ม  และก็ง่ายอีกเหมือนกันที่ผู้ใหญ่ไม่
เก็บยาเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก เด็กเล็กๆ วัยอยากรู้อยากเห็นจึงหยิบขึ้นมากินอย่าง
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ .. พ่อแม่ต้องมาเศร้าใจภายหลังก็เพราะความสะเพร่าของผู้ใหญ่
แท้ๆ  .. แต่ชมพู่คงอยู่ในข่ายที่ผิดหวังกับความรักมากกว่าหยิบมากินโดยไม่รู้ว่า
มันคืออะไร .. แต่โชคดีที่มีคนนำาเธอส่งโรงพยาบาลทัน และ
กินไปไม่มาก ชมพู่จึงรอดตายอย่างหวุดหวิด .. แต่เราก็ต้องให้
ชมพู่นอนโรงพยาบาล เพื่อสังเกตอาการที่อาจเกิดตามมาจาก
พษิของยาฆา่แมลง หนา้ทีข่องหมอดเูหมอืนจะจบลงตรงนี ้หลงั
จากสงัเกตอาการคนไขใ้นตกึผูป้ว่ยในแลว้ ไมม่อีาการอะไรกค็ง
ให้กลับบ้าน  .. 

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Behind The Scene

ก้อนหิน
ก้อนนั้น...



 แต่เรื่องราวของชมพู่ไม่ได้จบลงแค่นี้ .. ชมพู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคืนหนึ่ง 
ชมพู่ยังคงเศร้าโศกเสียใจ ในเมื่อยาฆ่าแมลงมันไม่ทำาให้ชมพู่แก้ปัญหาต่างๆได้ 
ชมพู่จึงตัดสินใจหนีจากโรงพยาบาลหมายให้รถชน  เพราะหน้าโรงพยาบาลรถวิ่ง
กันค่อนข้างเร็ว แต่ก็โดนพี่ยามนำากลับมานอนในโรงพยาบาลเหมือนเดิม .. ฉันได้
เขา้ไปคยุกบัชมพูห่ลงัจากทีเ่ริม่สงบสตอิารมณล์งแลว้ วา่เกดิเหตกุารณอ์ะไรขึน้ ถงึ
ได้คิดทำาร้ายตัวเองขนาดนี้ .. ชมพู่ก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังทั้งน้ำาตาว่า .. เธอ
เดนิทางมาจากจงัหวดัหนึง่ในภาคเหนอื ครอบครวัของเธอไดบ้งัคบัใหเ้ธอทำางานใน
สถานเริงรมย์แห่งหนึ่ง  แต่เธอหนีออกมาได้และได้เดินทางเร่ร่อนลงมากรุงเทพฯ 
เพือ่หางานทำา .. และในการเดนิทางครัง้นี ้เธอไดพ้บกบันายทหารหนุม่คนหนึง่ และ
เธอกบัเขากร็กักนัในทีส่ดุ ฟงัแลว้กด็เูหมอืนจะแฮปปีเ้อน็ดิง้  ถา้จบเหมอืนในนทิาน
ว่าในทีส่ดุเจา้หญงิ เจา้ชายกพ็บและไดแ้ตง่งานกนั แตช่วีติจรงิคงไมเ่หมอืนอยา่งใน
นิยายหรือนิทาน .. นายทหารหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายในครอบครัวชาวจีน ค่อนข้าง
มีฐานะ บ้านอยู่ที่อำาเภอเมือง จังหวัดที่ฉันทำางานนี่เอง .. เมื่อแม่ของทางฝ่ายชาย
รู้เรื่องแฟนใหม่ของลูก ก็กีดกันตามลักษณะแม่ผัวลูกสะใภ้ ยิ่งเธอมีประวัติไม่ค่อย
ดีมาก่อนด้วย .. แต่อนิจจาถ้าชมพู่เลือกได้ก็คงไม่อยากทำางานอย่างที่ว่าหรอก 

 ฉันไม่รู้ว่าเกิดเรื่องทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหน ถึง
ทำาใหช้มพูค่ดิตดัสนิใจฆา่ตวัตายหมายวา่ตัง้ใจจะลาจากโลก
นี้ไปจริงๆ .. สิ่งที่ฉันทำาได้ในตอนนั้นคือ เตือนสติชมพู่  ให้
เห็นว่า “ปัญหาต่างๆ มันมีทางออกของมันเสมอ การที่
จะหนปัีญหาดว้ยการฆา่ตวัตายคงไมใ่ชท่างออกทีถ่กู การ 
กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างหากเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่
เกิดมาในโลกนี้ต้องหัดเรียนรู้” 

 ฉันมีโอกาสได้เจอกับนายทหารหนุ่มแฟนของชมพู่  แวว
ตาของเขาทำาให้ฉันเชื่อว่าเขารักและเป็นห่วงชมพู่ด้วยใจจริง  
เขารู้ว่าแม่เขาไม่ชอบชมพู่ แต่เขาสัญญากับเธอว่าจะร่วมแก้
ปัญหาไปด้วยกัน .. 

 หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ฉันได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคน
หนึ่ง เธอบอกว่ามีเรื่องสำาคัญจะขอปรึกษาคุณหมอหน่อย .. 
ฉันแปลกใจเมือ่รูว้า่เสียงในสายเปน็เสยีงของชมพูน่ีเ่อง .. ตอน
นี้เธอแต่งงานและย้ายไปอยู่กับแฟนของเธอแล้ว แต่แม่สามีก็
ยังไม่ยอมรับเธอเหมือนเดิม เธอทุกข์มาก แต่ครั้งน้ีเธอไม่ได้
กินยาใดๆ เธอคิดถึงสิ่งที่ฉันเคยสอน .. เธอเลยโทรกลับมาหา
ฉัน .. ฉันได้เตือนสติชมพู่เหมือนเคย .. “ปัญหาน่ะมีไว้ให้แก้
นะ อดทนนิดหนึ่ง เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป” มีคนเคยสอนฉันว่า
ปญัหาตา่งๆ มนัมทีัง้แกไ้ดแ้ละแกไ้มไ่ด ้แตเ่วลาจะทำาให้ปญัหา
ต่างๆ มันคลี่คลายไปเอง.. พอฉันโตขึ้นฉันถึงมาเข้าใจว่านอก
จากเวลาแล้ว จติใจเราตา่งหากทีจ่ะทำาใหป้ญัหานัน้ๆคลีค่ลาย
ไปดว้ย ถา้ใจเรายงัคงยดึตดิกบัปญัหานัน้อยู ่ และคดิวา่มนัเปน็
ปัญหา มันก็ยังคงเป็นปัญหาตลอดไป .. เหมือนเพลง “ก้อน
หนิ กอ้นนัน้” ของโรส ศริณิทพิย ์ทีว่า่ “ปญัหาตา่งๆ หรอืเรือ่ง
ทุกข์ใจต่างๆ ที่เราพานพบอยู่ทุกวัน น้ันเปรียบได้เหมือนกับ
เรากำาลงักำากอ้นหนิกอ้นหนึง่ไวใ้นมอื ถงึจะกอ้นเลก็แตห่ากถอื
มันไว้นานๆ มือก็จะเริ่มล้าและสั่น  กลายเป็นหนักได้ แต่หาก
เราปลอ่ยมนัไป กอ้นหนิกอ้นนีก้จ็ะไมท่ำาใหเ้ราหนกัอกีตอ่ไป” 
บางทีปัญหาบางอย่างก็ต้องอาศัย “การปล่อยวาง” และ
เวลาที่เหมาะสม ..  ชมพู่วางโทรศัพท์ไป  ฉันหวังแต่เพียงว่า
ครั้งนี้ขอให้ชมพู่ไม่คิดสั้นเหมือนครั้งที่แล้วอีก .. 



 ปีหนึ่งผ่านไป .. ขณะฉันกำาลังเดินอยู่ในตลาดนัดในอำาเภอ มีผู้หญิงคนหนึ่ง
วิ่งเข้ามาหาฉัน “คุณหมอคะ” ฉันหันกลับไปแล้วก็ต้องแปลกใจที่เธอคนนั้นคือ 
“ชมพู่” นี่เอง .. แต่วันนี้ชมพู่คนนี้เหมือนสาวน้อยคนใหม่ที่หน้าตาสดใสกว่าเดิม 
แตกตา่งจากชมพู่ทีฉ่นัเหน็เมือ่ปกีอ่นอยา่งสิน้เชงิ  เราคยุกนั และไดม้โีอกาสไตถ่าม
สารทุกข์สุกดิบกันและกัน และก็ได้ความว่า ตอนนี้เธอมีลูกแล้ว .. และหลังจากที่
เธอมีลูก แม่สามีก็ยอมรับเธอมากข้ึนเรื่อยๆ  วันน้ีเธอมาช่วยครอบครัวสามีขาย
อาหารในตลาดนัด เธอดีใจที่มีโอกาสได้เจอฉันอีก พร้อมกับได้เข้ามาขอบคุณที่
ฉันช่วยเตือนสติเธอ .. หากเธอไม่ได้สติในวันนั้น เธอก็คงไม่มีวันนี้ .. หลังจากนั้น
ไม่นานฉันก็ย้ายกลับมาเรียนต่อที่กรุงเทพ และไม่มีโอกาสได้เจอชมพู่อีก แต่เรื่อง
ราวของชมพู่ได้สอนอะไรฉันหลายต่อหลายอย่างทีเดียว ..  

ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน�ทั้งความทุกข์
หรือความสุข�ล้วนเป็นอนิจจัง

 “ความรัก” เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ 
ถา้เราจะเลอืกใชม้นัใหถ้กู ในขณะเดยีวกนัเมื่อ
เรามีทุกข์หรือผิดหวังจากความรัก นั่นคือ
จิตใจเราท่ีทำาร้ายตัวเราเองต่างหาก ไม่ใช่เจ้า
ความรัก และการที่เราจะรักใคร เราคงต้องมี
ความรกัใหต้วัเองกอ่น ไมใ่ชร่กัแบบเหน็แกต่วั 
แต่รักตัวเองให้เป็น เพื่อท่ีจะได้มอบความรัก
ใหก้บัคนอืน่ได ้โดยทีเ่ราไมต่อ้งคาดหวงัความ
รกัตอบแทน ถา้เรารกัตวัเองใหเ้ปน็แลว้ เราคง
ไม่คิดทำาร้ายตัวเราเองเป็นแน่ ..

 “สติ” คือกุญแจสำาคัญที่จะช่วยให้
เราผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ .. หากเราขาดสติ 
ปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่ เราอาจทำาอะไรผิด
พลาดลงไป แล้วก็ต้องมาน่ังเสียใจภายหลัง 
อย่างกรณีของชมพู่ เป็นต้น ในวันนี้ชมพู่มี
ความสุขกว่าเมื่อก่อนมาก เพียงปัญหาต่างๆ
เริ่มผ่านพ้นไป ฉันอยากจะฝากเป็นคติสอน
ใจใหก้บัคนทกุวยั โดยเฉพาะคนทีอ่ยูใ่นวยัรุน่
ว่า “จงตั้งสติดีดี แล้วกล้าที่จะเผชิญและแก้
ปัญหา อย่าหนีปัญหาด้วยการทำาร้ายตัวเอง
อย่างเช่นกรณีของชมพู่เลย ..

 เรื่องของชมพู่นี้ได้สอนฉันว่า .. หน้าที่
ของหมอคงไมใ่ชแ่คเ่พยีงแตส่ัง่ยาเทา่นัน้ การ
ดูแลจิตใจคนไข้ก็สำาคัญไม่แพ้กัน  .. บางคน
อาจเคยนึกโกรธคนไข้ที่อยู่ดีไม่ว่าดี ก็ทำาร้าย
ร่างกายตัวเองมา ทั้งๆที่ร่างกายแข็งแรงแท้ๆ 
.. นึกไม่อยากรักษาไปก็มี .. เราจะรู้หรือไม่ว่า 
“ความเมตตา” ที่เรามีให้กับคนไข้ในวัน
น้ัน จะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆหนึ่งได้ในวัน
นี้ .. เสียเวลาอีกสักนิดหันมาสนใจ “จิตใจ” 
คนไขข้องเรา เราอาจจะรกัษา “รา่งกาย” เขา
ได้โดยไม่ต้องอาศัย “ยา” อีกเลย ..
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ที่หายไป

“ไม้กวาด”

	 “สรา้งเสรมิสขุภาพกาย”	 และ “สรา้งเสรมิสขุภาพใจ”		
มักต้องเดินไปควบคู่กัน
 “@Rama”  ฉบับปฐมฤกษ์ปักษ์นี้  จึงต้องขอเริ่มต้น
ด้วยการปรับสภาพจิตใจกันก่อน  เพื่อให้มี “ภูมิต้านทาน
ทางใจ”	ที่แข็งแรงขึ้น   และใช้เป็น “ยาแรง”	 ในการรักษา
สขุภาพทางกายใหส้ดใสซาบซา่ปึง๋ปัง๋กนัไปตลอดทกุเมือ่เชือ่
วัน
 สุขภาพจิตดีสุขภาพกายย่อมดีตามมา  การหยิบเรื่อง
เล่าที่น่าอิ่มเอมใจเรื่องน้ีมาเล่าสู่กันฟัง  อย่างน้อยนอกจาก
เป็นการ  “ขอบคุณ”  พร้อมเชิดชูตัวละครในเรื่องทางหนึ่ง
แล้ว   ยังจะช่วยเปิดทางให้ทุกคนได้คิดและตระหนักถึงการ 
“สร้างสุข”  ให้กับตัวเองตามแบบฉบับที่ตนมีและเลือกที่จะ
ทำามัน   เฉกเช่นตัวอย่างของ “ผู้ให้”  ท่านนี้   ซึ่งเขาเลือก
ที่สร้างสุขในจิตใจของเขาด้วยการทำาแบบนี้

 เรื่องเล่ามีอยู่ว่า   
 คุณรู้มั๊ย ?...
 “...การให้ไม่มีที่สิ้นสุด...”
 คอนเซป็ตคุ้์นตา คุ้นห ูของมลูนธิ ิฯ  มคีนนำามาใชแ้บบ  
“ไม่หวังผลตอบแทน”  ในรามา ฯ
 ที่เปิดหัวเรื่องอย่างนี้หลายคนคงมึน  และทำาหน้างงๆ   
ว่าต้องการจะบอกอะไร  
 วนัหนึง่…วนันัน้เมือ่ประตูลฟิทช์ัน้  5 อาคารเรยีนรวม
เปิดออก  หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพกุลีกุจอเล่าความ
ด้วยน้ ำ�เสียงอันน่าตื่นเต้นอิ่มเอมใจ   ขณะพบกับลูกน้อง
คนคุ้นเคยในสายงานที่ยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้า  ถึงเรื่องราว
นา่ประทบัใจของ  “คนธรรมดาทีไ่มธ่รรมดา”  ทีพ่ึง่ไปเจอะ
เจอและรับรู้มา  
 โดยเนื้อหาพอสรุปจับใจความได้ว่า...   
 คนรามา ฯ  ไม่เคยสังเกตกันเลยว่า  ในทุก ๆ เดือน
บริเวณหน้าตู้ปลา  จุดรับฝากระป๋องสำาหรับทำาขาเทียม  
อาคาร 1   ได้มี	“ไม้กวาดทางมะพร้าว” ด้ามหนึ่ง   ยืน
แอบอิงแฝงตัวแบบเงียบ ๆ หลบสายตาผู้คน   ไว้คอยให้ผู้
ใช้งานมาหยิบฉวยนำาไปทำาประโยชน์   ตามบทบาทหน้าที่
อันพึงทำาได้ของมันอยู่สม่ ำ�เสมอ     

สาธิต อุณหกะ



 ไมก้วาดโผลม่าผูใ้ชก้น็ำาไป   ไมก้วาดหายไปผูใ้หก้ส็ง่คนืกลบัมาวาง
ใหม่ต่อไป ๆ  แบบไม่สิ้นไม่สุด   เวลาผ่านไป  จากวันเป็นเดือน  จาก
เดือนเป็นแรมปี ๆ   ไม่เคยมีใครใส่ใจ  หรือสังเกตเห็นว่าไม้กวาดด้าม
นี้เป็นของใครนะ   เป็นไม้ด้ามเดิมของคณะฯ  ที่เจ้าหน้าที่เผลอลืมทิ้ง
ไว้กระนั้นหรือ ?  
 แต่แท้จริงแล้ว ไม้กวาดนิรนามด้ามนี้  
  มนัเปน็ไมก้วาดของผูป้ว่ยคนหนึง่  ผูป้ว่ยทีอ่าสารบับทเปน็  “ผูใ้ห”้ 
ทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ย “น ้ ำ�ใจ” และไมเ่คยคดิหวงัสิง่ใดตอบแทน ทกุเดอืน
เขาแอบส่งไม้กวาดทางมะพร้าวท่ีทำาด้วยสองมือกับหน่ึงหัวใจให้กับ
รามา ฯ  อยู่เป็นประจำา

 การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนของเขา  มันถูกตอกย้ ำ�ให้เห็นเป็น
ภาพชัดจากการกระทำา เพราะตลอดเวลาที่ผ่านไป เขาไม่เคยแสดง
ตนใดใด   หรือบอกเล่าเรื่องราวสิ่งนี้   ให้ใครได้ทราบและรับรู้เลย
แม้แต่คนเดียว   

 แตแ่ลว้ความดทีีพ่วกเราไมรู่ ้ แตฟ่า้รู ้มนัไดถู้กเปดิเผยออกมาเอง
อย่างไม่ได้ตั้งใจ
 3  เดือนกว่ากับการหายไปของไม้กวาด...
 ไม่มีคนรู้  ไม่มีใครสนใจและใส่ใจ  เรื่องการหายไปของไม้กวาดนี้
แม้แต่น้อย
 จนเช้าวันที่เรื่องราวของไม้กวาดนี้เริ่มมี...ตัวตนขึ้น
 ไม้กวาดกลับมายืนที่เดิม แอบอิงตู้บริจาค ใบเดิมๆ พร้อมหนีบ
บันทึกโน้ตสั้น ๆ  ที่เขียนว่า  

 “รังสิตน้ ำ�ท่วมค่ะ		มาช้าไปหน่อย		ใช้หมดหรือยัง”...และชื่อ
พร้อมกับที่อยู่

 จากข้อความสั้นๆ ที่ทิ้งไว้ในเศษกระดาษ   อ่านแล้วทุกคนคง
เข้าใจเหมือนกับเราว่า เขาไม่ได้ต้องการแสดงตัวตนว่าเขาเป็นใคร   
 แตเ่ขาตอ้งการสารภาพผิดในฐานะผูใ้หท้ีต่อ้งละเลย  ละทิง้การ
ใหด้ว้ยความจำาเปน็   เขาคงรูส้กึผดิทีไ่มไ่ดใ้ห้   เขาคงไมม่คีวามสขุท่ี
รามาฯ ไม่มีไม้กวาดเหล่านี้ไว้ใช้ในช่วงที่บ้านของเขาน้ ำ�ท่วม   และ
เขาคงมีความสุขกับการให้ในแบบฉบับที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 จะดว้ยเหตผุลประการใดๆ  กต็าม  ความรูส้กึทีไ่ดร้บัจากความ
เล่าของเรื่องนี้  
 นอกเหนือจากอยากบอกทุกคนให้ได้ทราบว่า...   
 วันนี้มีใครคนหนึ่งที่ชื่อ  “ขุ่นเฮียง	 	แซ่เอี้ยง”	  เขาสุขใจที่ให้
รามาฯ  แบบที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนแล้ว    ยังอยากจะสื่อให้ทุก



แค่ให้ ใจก็สุข

คนได้เห็นถึงเรื่องความมีน้ ำ�ใจ   สิ่งง่าย ๆ  ที่ทำาไม่ยาก   
ขึ้นอยู่กับว่า...เราทุกคนจะทำามันมั้ยเท่านั้น  และเมื่อทำา
แล้วสิ่งที่จะได้รับตามมานั่นคือ...	“ความสุขใจ”    
 เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับ...
 พอจะทำาให้รู้จักคำาว่า “สุข” เกิดขึ้นที่  “ใจ”  ขึ้น
มาบ้างหรือยัง
 ถ้าเข้าใจแล้วเรามาทำาตัวให้  “ใจสุข”  เพื่อต่อยอด
สู่การ “สุขกาย” กันเลยดีมั้ย
 เอ.. หากใครที่ยังมีใจรกรุงรังอยู่ล่ะก็   
 อนุญาตให้ยืม  “ไม้กวาดที่กวาดได้ถึงใจ”  ด้ามนี้
ไปใช้ปัดใจก่อนก็ได้นะครับ      

ยอดบริจาคอลูมิเนียม สำ หรับใช้ทำ ขาเทียม



โลกแตก จริงหรือ? 
คณุเคยสงสยัหรอืไมว่่าทำาไมถึงเกิดแผน่ดินไหวบอ่ยใน 2-3 
ปีที่ผ่านมา จริงหรือไม่ที่บอกว่า “โลกจะแตก” ในปี 2012 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซา

2012  

 ก่อนอื่นต้องมาทำาความเข้าใจ           
กันก่อนว่าการเกิดภัยธรรมชาติท่ีเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อมาและทวีความรุนแรง
ขึ้นนั้นมีสาเหตุเนื่องจาก “ภาวะโลก
ร้อน” (Global Warming) หรือการ
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูง
ขึ้นและนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วน
สาเหตุที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนก็
เพราะวา่ “กา๊ซเรือนกระจก” ทีเ่พิม่ข้ึน
จากน้ำามือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
เผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ที่เพิ่มปริมาณ
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกกำาลังพัฒนา
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รวมไปถงึสารเคมทีีม่สีว่นผสมของก๊าซ
เรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ เช่นสาร CFC 
จากเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและจาก
สเปรยฉ์ดีพน่ รวมทัง้ควนัพษิทีเ่กดิจาก
รถยนต์และอื่นๆอีกมากมาย   

ในขณะเดียวกัน ที่ปริมาณป่าไม้ลดลง
ก็เสมือนกับว่า เครื่องฟอกอากาศของ
โลกขาดแคลนจงึทำาใหก้า๊ซเรอืนกระจก
เหลา่นีม้ปีรมิาณเพิม่มากขึน้และลอยขึน้
ไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของ
โลก ทำาให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะ
สะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะ
สม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กัก
เก็บไว้ ทำาให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูง
ขึ้นจากเดิม ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เรา
เรยีกกนัวา่ “ปรากฏการณเ์รอืนกระจก” 
หรือ “greenhouse effect” นั่นเอง

นอกจากนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าปัญหาใหญ่จากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วยังเป็นตัวเร่งให้น้ำาแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำาในมหาสมุทรเพิ่ม
ขึน้ นกัวทิยาศาสตรย์งัคน้พบอกีวา่เมือ่น้ำาแขง็ละลายทำาใหป้รมิาณกา๊ซมเีทนบรเิวณ
ขัว้โลกเพิม่สงูขึน้อยา่งนา่ตกใจ  ซึง่กา๊ซมเีทนนีเ้ปน็กา๊ซเรอืนกระจกทีม่คีวามรนุแรง
มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่าเลยทีเดียวและเป็นหน่ึงในก๊าซท่ีทำาให้เกดิ
ภาวะโลกร้อนอยู่ในตอนนี้ แล้วก๊าซมีเทนพวกนี้มาจากไหน ? 

Surrounding



            ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ได้มาให้ความกระจ่างโดยอธิบายให้เราเข้าใจได้โดยง่ายว่า

แต่ก็ ข้ึนมาสู่ผิ วโลกไม่ ได้ เพราะว่า                
ถกูชัน้น้ำาแขง็กกัเกบ็ไว ้แตป่จัจบุนัภาวะ
โลกร้อนทำาให้น้ำาแข็งบริเวณขั้วโลกเริ่ม
ละลาย ก๊าซมีเทนพวกนี้กำาลังค่อยๆถูก
ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศและจะ
เป็นอีกตัวการที่เร่งให้เกิดความรุนแรง
ของภาวะโลกร้อนมากขึ้น”

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

“แตก่อ่นบรเิวณขัว้โลกเหนอืในปจัจบุนั
ไม่ได้อยู่ที่ตำาแหน่งน้ัน ไม่มีน้ำาแข็ง
ปกคลุม จึงมีสัตว์และพืช มากมาย
อาศัยอยู่บริเวณน้ัน แต่เกิดเหตุการณ์
ที่แกนโลกเปล่ียนอย่างฉับพลัน จึง
ทำาให้บริเวณนั้นกลายไปเป็น ขั้วโลก 
และอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จาก
ประมาณ 20 องศาเซลเซียสขึน้ไป กลาย
เป็นติดลบกว่า 50 องศาหรือมากกว่า
นั้นในทันที สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกแช่แข็ง
อยู่ภายใต้ผลึกน้ำาแข็งที่ปกถูกคลุมหนา
ขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ให้เห็น คือการขุด
พบร่างของช้างแมมมอธที่ถูกน้ำาแข็งแช่
แข็งไว้แต่ไม่เน่าและบางตัวยังมีหญ้า
อยู่ในปาก เพราะว่าถูกแช่แข็งแบบ
เฉียบพลันในขณะที่ยังกินอาหารอยู่  
เมือ่ซากของสิง่มชีวีติมากมายถกูฝงัไวใ้ต้
น้ำาแข็ง ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการย่อย
สลายซากพืชซากสัตว์ จึงทำาให้เกิดก๊าซ
มีเทนจำานวนมากเกิดขึ้น 

ก๊าซมีเทนมาจากไหน? 
Rama



หลงัจากทีโ่ลกรอ้นข้ึน น้ำาแข็งก็ละลายเรว็ขึน้ 
ปริมาณน้ำาในมหาสมุทรจึงเพิ่มมากขึ้น แล้ว
เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวอย่างไร ??? 

ทฤษฎีลูกข่าง 
ดร.อาจอง อธิบายเป็นทฤษฎีให้เข้าใจโดยง่ายว่า ให้ลองนึกภาพโลกของเรา
เปรียบเหมือนลูกข่าง โลกของเราประกอบด้วยน้ำา 3 ส่วนและผืนดิน 1 ส่วน 
ที่เราเคยได้เรียนกันแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำานั้น อยู่ที่ซีกโลกด้านหนึ่งซึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ให้เราลองนึกถึงลูกข่างเพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น ถ้าลูกข่างคือโลก ให้นำาดินน้ำามันไปแปะบนลูกข่างด้านหนึ่ง 
เป็นสัญลักษณ์แทนผืนมหาสมุทรแล้วลองหมุนลูกข่างดู จะสังเกตได้ว่า เมื่อ
น้ำาหนักด้านใดด้านหนึ่งมากลูกข่าง ก็จะหมุนเอียงและล้มลงในที่สุด ลูกข่าง
เอยีงไปตามน้ำาหนกัของดนิน้ำามนั  เพราะเกดิไมส่มดลุในการหมนุนัน่เอง  โลก
ของเราก็เหมือนกัน ในความเป็นจริงโลกของเราก็มีแกนโลก เป็นแท่งสนาม
แม่เหล็กตั้งอยู่ในแนวดิ่ง สนามแม่เหล็กเป็นตัวที่ทำาให้โลกเกิดการหมุนรอบ
ตัวเองและหมนุรอบดวงอาทติย ์เมือ่โลกมน้ีำาหนกัสองข้างไมเ่ทา่กนั จงึทำาให้
แกนโลกของเราเกิดการเคลื่อนที่

  มนษุยอ์าศยัอยูบ่นแผน่เปลอืก
โลก แมเ้ราจะไมรู่ส้กึถงึการเคลือ่นที่
ของแกนแมเ่หลก็โลก แตเ่ราสามารถ 
รบัรูถ้งึการเคลือ่นทีข่องแผน่เปลอืก
โลกในรปูของแผน่ดนิไหว ซึง่สาเหตุ
มาจากแกนโลกต้องการปรับสมดุล

 อยา่งไรกต็าม ไมม่ใีครทราบวา่ 
ในปี 2012 โลกจะแตกจริงหรือไม่ 
แต่ส่ิงที่แน่นอนคือ ภาวะโลกร้อน
มีส่วนทำาให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
หากเราเข้าใจธรรมชาติเช่นนี้แล้ว 
เราควรชว่ยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้ปน็สเีขยีว ลดการเบยีดเบยีนโลก
ด้วยการประหยัดพลังงาน เช่น การ
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ลดจำานวนกระดาษ
ด้วยการใช้กระดาษรีไซเคิล ช่วยกัน
คนละไม่คนละมือตั้งแต่วันนี้...เพื่อ 
“โลก”ของเรา

ดังนั้นแล้ว “2012 จะเป็นวันสิ้น
สุดโลกนั้นคงไม่ใช่ เพราะการที่
โลกต้องปรับสมดุลนั้นไม่ได้ใช้
ระยะเวลาสัน้ๆแตจ่ะคอ่ยๆ เกดิขึน้
อย่างต่อเน่ือง จากน้ีไปมนุษย์จะ
ชินและเรียนรู้ที่จะปรับตัวร่วมกับ
ธรรมชาต ิและมองวา่ภยัธรรมชาติ
เหล่าน้ีเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้อง
เกิดขึ้น” ดร.อาจองกล่าว

เพราะจำาเป็นต้องปรับสมดุลให้กับตัวเอง และทุกครั้งท่ีแกนโลกมีการเคลื่อนที่ก็มัก
จะเกิดขึน้พรอ้มกบัเหตกุารณเ์ผน่ดนิไหวเสมอและสองสิง่นีม้กัมคีวามสมัพนัธก์นั เชน่ 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง ที่ประเทศชิลีเมื่อวันที่ 27 กพ 2553 ทำาให้แกนโลก
เอยีง เปลีย่นแปลงจากเดมิถงึ 8 เซนตเิมตร รวมถงึเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงที่
ญีปุ่น่เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2011 ทีผ่า่นมา ทำาใหแ้กนโลกเปลีย่นไปถงึ  25  เซนตเิมตร



Easy Living
เปรี้ยวหวาน

	 วันพุธกลางสัปดาห์ของเดือนมีนาคมนี้	
เป็นอีกหนึ่งวันสำาคัญของชาวพุทธทั้งหลายที่
จะได้ร่วมทำาบุญเนื่องในโอกาสวันพระใหญ่	มี
เพลงสมัยประถมที่ผู้เขียนเคยร้องและจำาได้
ขึ้นใจว่า	“มาฆะ มาฆบูชา รู้กันว่าวันเพ็ญ
เดือนสาม คนไทยน้ ำ�ใจงาม วันเพ็ญเดือน
สามมาทำาบุญกัน จาตุรงคสันนิบาต วัน
ประหลาดน่าอัศจรรย์ พระสงฆ์มาชุมนุมกัน 
หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์”	 เพลงน้ีมีเนื้อ
ร้องทีส่ือ่ความหมายถงึหวัใจของวนัมาฆบชูา...
อีกหนึ่งวันพระใหญ่ของชาวพุทธได้อย่าง
ชัดเจน	แม้เวลาที่ร้องเพลงนี้จะผ่านมาเป็นสิบ
ปแีลว้	แตส่ิง่ทีเ่หน็ตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนัเวลาไป
ทำาบญุทีว่ดัคอื	ความศรทัธาของคนไทยทีม่ตีอ่
พระพทุธศาสนายงัคงมอียา่งตอ่เนือ่ง	เพิม่หรอื
ลดไปบา้งตามกระแส	จากทีใ่นวดัมแีตผู่ส้งูอายุ
กเ็ริม่มวียัรุน่	วยัทำางาน	หนัมาสนใจไปไหวพ้ระ
ทำาบุญกันมากขึ้น	

ใจเป็นธรรม...นำ�สุข
	 ปัจจุบันแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าวัด	 ทำาบุญ	 หรือหัน
หน้าเข้าหาพระธรรมของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกัน	
บ้างก็ว่าชีวิตตนลำาบากเหลือแสน	 อุปสรรคมากมาย	 บ้างก็ว่า
เบ่ือความสับสนวุ่นวายในโลก	 บ้างก็อกหัก	 บ้างก็กลัวผี	 บ้างก็
ว่าพระวัดนี้น่าเลื่อมใสศรัทธา	บ้างก็มาเพราะยาดี	หรือหวังจะมี
โชค	มีลาภ	ฯลฯ	ยิ่งเป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว
มกัมบีรรดานายทนุหนัมาเกาะกระแสทำาเปน็เชิงพาณชิยก์นัอยา่ง
ครึกโครม	 สำาหรับผู้เขียนแล้วกระแสเหล่านี้จึงมีท้ังความน่าดีใจ
และเสียใจพร้อมๆ	กัน
	 พระพยอม	 กัลยาโณ	 กล่าวถึงวันสำาคัญทางพระพุทธ
ศาสนานี้ว่า	 “ถ้าจะเปรียบไปแล้ว วันมาฆบูชาก็เหมือนกับ
วันแห่งความรักของชาวพุทธ วันที่พระอรหันต์ 1,250 รูป 
ต่างพร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อแสดงความรัก และกตัญญูต่อ
พระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย” ในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาฏโิมกข	์มใีจความสำาคญัคอื	การทำาความด	ีละเวน้ความ
ชัว่	ทำาจติใจใหบ้รสิทุธิ	์ชาวพทุธจงึควรรกัษาศลี	สำารวมกาย	วาจา	
ใจ	ลดกิเลส	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	การเข้าวัด	ทำาบุญ	
ถวายภัตตาหาร	 สวดมนต์	 ฟังเทศน์	 รวมถึงการปฏิบัติธรรมจึง
เป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติกันในวันพระใหญ่เช่นนี้	



	 ผู้เขียนขอต้อนรับวันสำาคัญด้วยการแนะนำาสถานที่น่า
สนใจ	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีโอกาสไปไหว้พระที่วัด
บวรนิเวศวิหาร	 ได้พูดคุยกับหลวงพี่จึงทราบว่ามีผู้สนใจร่วม
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับวัดบวรนิเวศวิหาร	 มีศูนย์
ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ	200	ปี	ถนนนิมิตใหม่	12	เขตคลองสาม
วา	 ซึ่งเป็นที่ของวัดที่จัดไว้สำาหรับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ	 มี
การจดัโครงการตลอดป	ีพ.ศ.2555	ภายใตค้ำาขวญั	“พฒันาจติ 
เพือ่ชวีติทีด่”ี	ทีน่ีจ่งึเปน็อกีจดุเชค็อนิธรรมะชำาระจติทีน่า่สนใจ
และไมไ่กลมากสำาหรบัชาวกรงุเทพฯ	ทา่นบอกมาวา่บรรยากาศ
เงียบสงบ	มีการจัดปฏิบัติธรรมเกือบทุกเดือน	เดือนละ	3	วัน	
จะเวน้เพียงเดอืนมนีาคมและเมษายนทีท่างวดัมกีจิกรรมสำาคญั
เท่านั้น	หากสนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่	
คณะสงูรามเดชะ	วดับวรนเิวศวหิาร	โทร.	08	2180	2624	หรอื
ติดตามใน	www.facebook.com/Vachirayana		
	 การตั้งใจจะละกิเลสเริม่ต้นได้ที่ใจของเรา	และการปฏิบัติ
จะเปน็สิง่เสริมใหใ้จมัน่คงและรูจ้กัคำาวา่ปลงมากขึน้	ขอทิง้ทา้ย
ด้วยคำากลอนที่สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (โต)	 พรหมรังษี	 เทศน์
สอนสมเด็จพระปิยมหาราชตอนทรงพระเยาว์	 เป็นข้อคิดให้มี
สติกันทุกท่าน	

	 “ยศและลาภ	หาบไปไม่ได้แน่

มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล

ทรัพย์สมบัติทิ้งไว้	ให้ปวงชน	

แม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟ

เมื่อเจ้ามา	มีอะไรมาด้วยเจ้า

เจ้าจะเอาแต่สุข	สนุกไฉน

มามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไร

เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา”



Varieties Corner

	 เมื่ อกล่าว ถึง เทศกาลและวันสำ าคัญต่างๆ	 ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้ว	 เทศกาลสงกรานต์น้ัน
ถือว่าเป็นอีกประเพณีหนึ่งของชาวไทย	 ที่มีการสืบทอดทาง
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และการปฏิบัติต่อเน่ืองกันมาตังแต่
สมยัโบราณจนถงึยคุปจัจบุนั	อนัทีจ่รงิ	เทศกาลสงกรานตน์ัน้
เป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยนั่นเอง	 ซึ่ง
วันสงกรานต์จะอยู่ในระหว่างวันที่	13	14	และ	15	ในเดือน
เมษายนของทุกปี

	 กอ่นถงึวนัสงกรานต	์ผูค้นสว่นใหญม่กันยิมปดักวาดทำาความสะอาด
บา้นเรอืน	เตรยีมสิง่ของและอาหารคาวหวานในการทำาบญุเพือ่ความเปน็
ศริมิงคลและตอ้นรบัชว่งเวลาปใีหมท่ีก่ำาลงัจะมาถงึ	โดยปกตแิลว้ชาวไทย
นิยมทำาบุญตักบาตรตอนเช้าของวันสงกรานต์	มีการสรงนำ้าพระ	ปล่อย
นกปลอ่ยปลาซึง่ถอืวา่เปน็การทำาบญุอกีรปูแบบหนึง่	นอกจากนีย้งัมกีาร
รดนำา้ขอพร	เปน็การแสดงความเคารพตอ่ผูใ้หญท่ีน่บัถอื	และอีกสิง่หนึง่
ที่ขาดไม่ได้คือการเล่นรดนำ้า	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่
ญาติมิตร	โดยใช้นำ้าสะอาดผสมนำ้าอบรดกันเบาๆ	ด้วยความสุภาพ



	 แม้ว่าปัจจุบันพิธีกรรม	 และวัฒนธรรมการละเล่น
รืน่เรงิตา่งๆ	อาจมคีวามผดิเพีย้นไปจากอดตี	จากรดนํา้กนั
เบาๆ	เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร	ก็
เปลี่ยนเป็นการสาดนํ้าปะแป้งกันอย่างสนุกสนานพร้อม
อุปกรณ์ฉีดนํ้านานาชนิด	ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไป	โดย
เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นมักจะแห่แหนไปรวมตัวกันตามจุด
ต่างๆ	เพื่อสาดนํ้าอย่างคึกคัก	ซึ่งชาวต่างชาติมักเรียกกัน
ว่า	Water	war	หรือสงครามนํ้านั่นเอง	 ไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่มุมมองและการปฏิบัติของผู้คนนั้นจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามยุคสมัย	อย่างไรก็ตาม	จงพึงระลึกไว้เสมอว่าเทศกาล
สงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเน่ินนาน	
อีกทั้งยังมีการสืบทอดต่อกันมา	 จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็น
วฒันธรรมประจาํชาต	ิทีส่ามารถบง่บอกถงึเอกลกัษณข์อง
ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน	 เราบุคคลรุ่นหลัง	 จึงควร
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม
เช่นนี้ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

	 นอกจากจะเปน็วนัขึน้ปใีหมข่องไทยแลว้	ยงัไดม้กีารกำาหนดให	้วนั
ที	่13	เมษายน	ของทกุปเีปน็วนัผูส้งูอายแุหง่ชาต	ิสำาหรบัผูท้ีม่อีาย	ุ60	ป ี
ขึ้นไป	 เมื่อเข้าสู่วัยชราผู้สูงอายุก็สมควรจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุข
ภาพ	ความมั่นคงทางรายได้	รวมถึง	สภาพจิตใจ	ดังนั้นจึงมีการรณรงค์
ให้จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ	 เช่น	 การกราบไหว้ขอพร	 มอบสิทธิต่างๆ
เพื่ออำานวยความ	สะดวกแก่ผู้สูงอายุ	

 “เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนรุ่นหลังให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อ
ญาติผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ” 

 ในขณะเดียวกัน	 ยังระบุให้วันท่ี	 14	 เมษายน	 ของทุกปีเป็น
วันครอบครัว	 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ครอบครัวให้มากขึ้น	 “เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการดำารงค์ชีวิตที่
เปลี่ยนไป	 อันเป็นสาเหตุท่ีทำาให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีเวลา
และกจิกรรมรว่มกนันอ้ยลง”	และดว้ยวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปนีเ้อง	จงึเปน็
บ่อเกิดของความห่างเหินและความขัดแย้ง	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา
สงัคมตามมา	ดงันัน้	จงึมกีารกำาหนดใหว้นัที	่14	เมษายน	ของทกุปเีปน็
วนัครอบครวั	เพือ่ถอืโอกาสใหส้มาชกิในครอบครวัไดม้าพบปะสงัสรรค์	
กันอย่างสะดวกในช่วงวันหยุดนั่นเอง



เรื่อง/จัดหน้า : นภัสนันท์ กสิเวช  
ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

One day off  สำาหรับปักษ์แรกแห่งปี 2555   
ขอเสิร์ฟเมนูเพื่อสุขภาพจานเด็ดจากร้าน         
My Home จุดเริ่มต้นของคนรักสุขภาพที่
สร้างชือ่เสยีงใหฟ้ารม์ผกัไฮโดรโปนกิส์ จนเปน็
ที่รู้จักของบรรดานักชิมทั้งหลายท่ีรักสุขภาพ  
ต้องรีบตามไปลิ้มลอง  ระหว่างรออาหารจาน
แนะนำา One day off  ขอจิบชาร้อนๆผ่อน
คลายความเครียด  พูดคุยถึงความเป็นมาของ
ตำานานร้านอาหาร My Home...

“ คนเรานั้นจะมีความสุขไดอ้ย่างแท้จรงิ ต้องสุขทั้งกายและใจ ”  
คุณวีรชัย เลิศศรีจตุพร เจ้าของร้านกล่าวสั้นๆและเล่าถึงความเป็นมาของร้านว่า  ตนเองนั้น
เป็นคนชอบรับประทานผักมาก นิยมรับประทานผักสดอยู่เป็นประจำา โดยเฉพาะผักจำาพวก
สลดัเมอืงหนาว ซึง่มคีวามแตกตา่งจากผักท่ีปลูกในเมืองไทย ด้วยก้านใบท่ีมีความบาง กรอบ 
และมีรสชาติหวานนุ่มลิ้น ความชื่นชอบส่วนตัว ทำาให้หันมาปลูกผักทานเองในสวนหลังบ้าน
โดยทำาเป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากผักเมืองหนาวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน 
จากนั้นไม่นานเมื่อปลูกมากขึ้น เพื่อนบ้านต่างทยอยมาเคาะประตูอุดหนุนกัน จะเรียกได้ว่า 
หัวบันไดบ้านไม่แห้งเลยก็ว่าได้  ประกอบกับภรรยาชอบทำาเบอเกอรี่จึงหันมาจัดมุมกาแฟ
เล็กๆ พร้อมเสิร์ฟบริการลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาซื้อผักได้นั่งรับประทานระหว่างรอ 

เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ   

One Day Off

ปัจจุบันร้านเบเกอร่ีเล็กๆได้ขยายพ้ืนที่เป็น
เรือนกระจกหลงัยอ่ม จำานวน 3 หลงั บรรยากาศ
ร่มร่ืน ชุม่ชืน่ดว้ยหมูไ่มน้านาพันธ ์ดว้ยตัง้ใจจดั
ให้มีลักษณะคล้ายกับนั่งทานอยู่ในสวนหลัง
บ้านของตนเอง “ที่นี่เราไม่เน้นการขาย แต่
เราผลติและตกแตง่ร้านเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรู้้สกึ
ผ่อนคลายไปกับการรับประทาน คล้ายกับ
มานั่งทานสวนบ้านเพื่อนที่มีบรรยากาศเป็น
กันเอง เพราะคนเราน้ันจะมีความสุขได้อย่าง
แท้จริง ต้องสุขทั้งกายและใจ บรรยากาศที่ดี
ย่อมส่งผลให้จิตใจได้ผ่อนคลายตามไปด้วย”
 ปากต่อปาก จากผู้ที่นิยมรับประทาน
ผักเพ่ือดูแลสุขภาพทำาให้ร้าน My Home 
เป็นที่รู้จักในวันน้ี และเป็นเหตุผลที่คอลัมน์            
One day off เก็บผักมาจัดจานเสิร์ฟให้คุณผู้
อ่านทีรั่กทกุทา่นไดม้สีขุภาพทีด่กีนัถ้วนหน้าคะ่



ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการปลูก
พชืทีป่ระหยดัพืน้ที ่และไม่ปนเปือ้นกบัสาร
เคมีต่างๆ ในดิน ทำาให้ได้พืชผักที่สะอาด
เป็นอาหาร นักวิจัยด้านเมตาบอลิซึมของ
พชื   ได้คน้พบวา่ในสภาพตามธรรมชาตนิัน้ 
ดนิจะทำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่สารอาหาร แตด่นิ
เองนั้นไม่จำาเป็นต่อการเติบโตของพืช เมื่อ
สารอาหารในดินละลายไปกับน้ำา รากของ
พชืกจ็ะสามารถดดูซมึสารอาหารนัน้ได ้เม่ือ
ใสส่ารอาหารทีจ่ำาเปน็สำาหรบัพชืไวใ้นแหลง่
น้ำาทีส่รา้งขึน้ กไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งใชด้นิเพือ่เป็น
แหล่งอาหารของพืชอีกต่อไป พืชส่วนใหญ่
จะเติบโตด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ได้ การปลูก
พืชไร้ดินนี้ทำาได้ง่าย สะดวก และประหยัด
พื้นที่ แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่จำาเป็น นั่นคือสาร
อาหารสำาหรับพืชที่ละลายอยู่ในน้ำานั่นเอง

 เดินเก็บผัก...ทา ความรู้จักฟาร์มไฮโดร์โปนิกส์

เรด คอรัล
ผักสลัดใบหยัก สีน้ำาตาลแดง เนื้อค่อนข้างนุ่ม 
คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยสร้างเม็ดเลือด ให้
เส้นใยอาหารสูง ป้องกันโรคปากนกกระจอก 
ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง มีวิตามินซีสูง

เรดโอ๊ค
ผักสลัดใบหยัก สีแดงอ่อน มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง  ด้วยมีกากใยอาหารมากช่วย
ล้างผนังลำาไส้ กำาจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระ
อันเป็นสาเหตุของการ
เกิดมะเร็งในลำาไส้ได้

บัตเตอร์เฮด 
ผักสลัดใบเขียว ใบกว้างกลม รสชาติหวาน
เล็กน้อย กรอบ มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วย
บำารงุสายตา บำารงุเสน้ผม บำารงุประสาท บำารงุ
กลา้มเนือ้ บำารงุผวิ และชว่ยลดคอเลสเตอรอล

กรีนโอ๊ค
ผักสลัดใบหยัก สีเขียวอ่อน เนื้อค่อนข้างนุ่ม 
คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยในการสร้างเม็ด
เลอืด บำารงุสายตา บำารงุเสน้ผม บำารงุประสาท
และกล้ามเนื้อ



 “ยา สมุนไพร..ไข่เจียวกรอบ” สูตรเด็ด ทีเด็ดที่น้า ยา 

ยำาสมุนไพรไข่เจียวกรอบเป็นเมนู
ครอบครัวที่รับประทานง่ายทาน
ได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แม้จะเป็นเมนู          
ธรรมดาๆ แต่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์
ของน้ำายำาทีไ่มธ่รรมดา ดว้ยประโยชน์
จากเครือ่งเทศหลากหลายทีใ่หค้ณุคา่
ทางโภชนาการและเครื่องเคียงผัก
สดๆจากฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ด้าน
หลังร้าน My Home

เริ่มทำาน้ำายำา  นำาน้ำาตาลปี๊บผสมกับ
น้ำาปลา เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนเดือด  
จากนั้นหั่นหัวหอม ซอยพริกขี้หนู 
และกุ้งแห้งคลุกเค้าจนเดือดและยก
ลงพักไว้ให้เย็น จะได้น้ำายำารสชาติ
คล้ายๆกับน้ำาปลาหวาน

วิธีทา 

เสิรฟ์ไขเ่จยีวพรอ้มน้ำายำาและผกัสดๆ
จากฟาร์มไฮโดร์โปนิกส์ ซึ่งถือเป็น
เครื่องเคียงหลักของอาหารสุขภาพ
ทุกเมนู 

ใสก่ระเทยีม หวัหอม ตะไคร ้น้ำาปลา 
มะนาว ลงในน้ำายำา คลุกเคล้าให้เข้า
กนัปรงุรสกลมกลอ่ม ใสพ่รกิขีห้นใูห้
เผ็ดตามชอบ  ตักใส่ภาชนะที่เตรียม
ไว้และโรยหน้าด้วยถั่วลิสงอบให้
สวยงามน่ารับประทาน

ตอกไข่ใส่ภาชนะ 1 ฟอง ผสมด้วย
ซอสถั่วเหลืองและน้ำามะนาวเล็ก
น้อย  ตั้งไฟในกระทะรอจนน้ำามัน
ร้อนได้ที่จึงใส่ไข่ที่ตีไว้ลงไป  โดยเท
ไข่จากท่ีสูงจะได้ไข่เจียวสีเหลือง ฟู 
กรอบน่ารับประทาน

1

2
3

4



มอบกระเช้าสขุภาพแทนความห่วงใย

มาทานผักเพ่ือสุขภาพกันเยอะๆนะคะ

กระเทยีม ถือเปน็ยาขบั
ลมในลำาไส้ แก้ไอ ขับ
เสมหะ ช่วยในระบบ
ย่อยอาหาร ลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเลือด 

  หัวหอม แก้โรคทางเดินปัสสาวะ 
  ขับลมในลำาไส้  ทำาให้เจริญอาหาร

พริก สารแคปไซซิน (capsaicin) ในพริก
ชี้ฟ้าทำาให้เจริญอาหาร ช่วยระบบย่อย
อาหารใหด้ขีึน้ แกห้วดั ขบัลม ชว่ยปอ้งกนั
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 ถั่วลิสง มีโปรตีนสูง และ
เปน็โปรตนีชนดิทีร่า่งกาย
สามารถดดูซมึไปใชไ้ดง้า่ย 
เด็กๆทานแล้วช่วยเสริม
สรา้งความจำา และชว่ยใน
การเจริญเติบโต 

 ในช่วงที่ @Rama ฉบับนี้ถูกเผยแพร่   คงจะ
เปน็ชว่งใกลว้นัพเิศษสำาหรบัครอบครวัอกีวนัหนึง่ (วนั
มหาสงกรานต์) สำาหรับวันพิเศษรับหน้าร้อนที่กำาลัง
มาเยอืนนี ้ ลองจบัมอืคนทีค่ณุ เคารพรกัไปสดูอากาศ
ทีป่ราศจากสารพษิ จากฟารม์ไฮโดรโปนกิส ์พรอ้มรบั
ประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ที่ร้าน My Home ได้
ตั้งแต่เวลา  07.00-19.00 น.  หรืออาจมอบกระเช้า
ผักสดเพื่อสุขภาพ ที่สามารถมาเก็บผักสดๆได้จาก
ฟาร์มด้วยตนเอง เป็นของขวัญแทนความห่วงใยใน
สุขภาพให้กับครอบครัว

 My Home: ซ.โกสุมรวมใจ 23 ใกล้โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 
โทร 02-981-0200                                                   

แผนที่






