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 เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก .. @Rama ได้เข้าสู่ฉบับที่ 3 เพื่อต้อนรับวันแม่เรียบร้อยแล้ว ใน

ฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่-คุณลูก อยู่เต็มเปี่ยม ประมาณว่าเอาใจคุณแม่กันเลยทีเดียว 

ไม่ว่าจะเป็น การเปิดตัวศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี ท่ีมีการดูแลอย่างครบวงจรทุกสาขาวิชา 

เรื่องราวที่ควรรู้เกี่ยวกับ “นมแม่ ของขวัญมหัศจรรย์แห่งชีวิต” และ “คัมภีร์แม่มือใหม่ สร้างได้

อัจฉริยะบุคคล” ซึ่งถ้าอยากให้คุณลูกฉลาด คุณแม่ทั้งหลายพลาดไม่ได้เลยนะคะ ตลอดจนบทความ

น่ารักๆ ของคุณใหม่เจ้าเก่า “เก่งได้ ต้องถนัดด้วย” พร้อมกับคำาถามที่เป็นข้อกังขาของใครหลายคน 

“ฟังเพลงบรรเลงตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง ทำาให้ลูกฉลาดจริงหรือไม่?” โปรดติดตามคำาตอบภายในเล่ม

ค่ะ จบด้วยบทความซึ้งๆ “รัก” ของแม่ “คุณค่า” ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างคุณ

แม่กับคุณลูกคู่หนึ่งที่ผู้อ่าน อ่านแล้วจะอดซาบซึ้งใจไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีบทความดีๆ อีกมากมายที่เป็น

สาระและความรู ้เชน่ “วคัซนีปอ้งกนัมะเร็งปากมดลกู” จริงหรือไมท่ีเ่ด็กควรจะเร่ิมฉีดต้ังแต่อาย ุ9 ป?ี 

และเรายังมีเรื่องราวดีๆ “หอพักคนไข้ หัวใจธรรม” มาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมี

บทความน่าสนใจที่เป็นเคล็ดไม่ลับมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง “กินอยู่อย่างคนอายุยืน” “เจาะ

ประเด็นสาวผิวคล้ำา”  และจบด้วยบทความ one day off ที่พาไปเที่ยวเขื่อนเขาแหลมที่ จ.กาญจนบุรี  

อ่านจบแล้วอย่าลืมไปบอกรัก “คุณแม่” ที่บ้านกันนะคะ
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 ในยุคปัจจุบันเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ทำาให้ชายหญิงมีแนวโน้มในการใช้ชีวิต
คู่ช้าลง  นั่นคงเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเมื่อความพร้อมของครอบครัวอาจสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงมีบทบาท
ในการเป็นผู้หารายได้และเป็นผู้นำาครอบครัวมากขึ้น จนอาจลืมตระหนักในความสำาคัญของการอยู่ใกล้ชิด
กับลูก เมื่อคุณแม่คลอดลูกแล้วไม่นานก็ต้องกลับไปทำางาน  ฝากลูกไว้กับญาติ  พี่เลี้ยง  หรือสถานรับเลี้ยง
เด็ก  คุณแม่หลายคนไม่ทราบว่า การดูแลลูกน้อยวัย 0-3 ปี มีความสำาคัญมากแค่ไหน  จะสร้างเด็กให้เป็น
อย่างไร เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรืออัจฉริยะบุคคลสร้างได้ในวัยนี้ 

 หากมองยอ้นกลบัไปสมยัยงัเปน็เดก็คณุจำาไดบ้า้งไหม  มกัมผีูใ้หญต่ัง้คำาถามกบัเราเสมอวา่ “โตขึน้
หนอูยากเปน็อะไร” ถา้เราเจอคำาถามนีต้ัง้แต่เรายงัเล็กๆ ตอนนัน้เรามกัจะไมเ่ขา้ใจวา่เราต้องเปน็อะไรและ
หนัมองหนา้คณุแมเ่พือ่หาคำาตอบวา่แมอ่ยากใหห้นเูปน็อะไร ในงานวนัเด็กทีผ่า่นมาศนูยส์ขุภาพเด็กและวยั
รุน่โรงพยาบาลรามาธบิด ีไดจ้ดักจิกรรมวนัเดก็และทำาฉลากใหเ้ดก็เลอืกอาชพีในฝันของตนเอง 120 อาชพี 
ผลปรากฏวา่เดก็จำานวนกวา่ 300 คน อยากเปน็คณุหมอมากทีส่ดุ นัน่ยงัคงเปน็ขอ้สงสยัวา่เพราะเหตใุดเดก็
จึงอยากเป็นคุณหมอ เพราะเด็กประทับใจในตัวคุณหมอหรือผู้ปกครองปลูกฝังความคิดนั้นไว้  เนื่องจาก
อาชีพแพทย์ในประเทศไทยนั้นสร้างรายได้สูง  ในทางเดียวกันมีผลสำารวจพบว่า อาชีพในฝันของเด็กไทย
อาชีพแพทย์ยังคงติดอันดับอาชีพในฝันของเด็กๆ เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งต่างจากเด็กๆ ในสิงคโปร์ที่ใฝ่ฝันอยาก
เป็นนักฟุตบอลมากที่สุด

 มาซารุ อิบุกะ อดีตประธานกิตติมศักดิ์ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ ที่ผันตัวเองมาศึกษาเรื่องของเด็ก
เล็กอย่างจริงจัง  และเขียนหนังสือสร้างอัจฉริยะบุคคล  “รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” หนังสือขาย
ดีอันดับหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่น ประเทศที่ได้ช่ือว่ามีคนฉลาดมากที่สุดในโลก ใจความในหนังสือเล่มนี้
มีความสำาคัญแทบจะทุกบรรทัด แต่เราคัดเลือกบางส่วนที่สำาคัญและอยากให้คุณแม่หลายๆ ท่านได้
ทราบว่า  “ลูกจะเป็นอะไรนั้นเราสร้างได้”

 เคยสังเกตเรื่องอัศจรรย์ในเด็กเล็กๆ บ้าง
ไหมคะ เด็กบางคนมีสิ่งพิเศษเฉพาะตัวบางอย่าง
พิเศษกว่าเด็กคนอื่นๆ สิ่งนั้นมักเกิดจากสิ่งที่เด็ก
สนใจและชอบทำาเป็นประจำา  โดยชนวนเหตุแห่ง
ความสนใจนัน้มกัจะมาจากสิง่ใกลต้วั ครอบครวั สิง่
ที่ผู้เลี้ยงดูทำาอยู่เป็นประจำา มีตัวอย่างของหนูน้อย 
William เจ้าของฉายา “ Mr.Pocket Billiards” ที่ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 อันดับอัจฉริยะของโลก  
หนูน้อย Willie เป็นนักบิลเลียดอาชีพตอนอายุเพียง 6 ขวบ  บิดาของเขาเป็นเจ้าของโต๊ะพูลแต่กลับไม่
ยอมให้เขาเล่นพูล  แต่เจ้าหนู Willie ก็ไม่ยอมแพ้โดยแอบไปฝึกฝนด้วยหัวมันฝรั่งกับด้ามไม้กวาดเก่าๆ 
ในครัวของแม่  ไม่นานนักพ่อของเขาก็ได้เห็นความเป็นอัจฉริยะในตัวเขา  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันท้า
ประลองขึ้น  และ Willie ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งที่มีอายุและประสบการณ์เหนือกว่าตนเองมากมาย
ได้ ทั้งๆ ที่เขายังต้องยืนบนกล่องต่อขาเพื่อให้สูงถึงโต๊ะจนเล่นได้ก็ตาม  

 คุณมาซารุ อิบุกะ อธิบายความลับของความสามารถพิเศษนี้ไว้ให้เข้าใจกันโดยง่ายว่า “สมอง
ของเด็กเล็กวัยก่อน 3 ขวบนั้น เราจะยัดเยียดอะไรให้มากแค่ไหนก็รับได้” สมองของเด็กเล็กสามารถ
ดูดซับทุกสิ่งได้เหมือนฟองน้ำาและเมื่ออิ่มตัวก็จะหยุดดูดเข้าไปเอง  พ่อแม่มีบทบาทสำาคัญในการสังเกต
ว่าลูกสนใจอะไรเป็นพิเศษและตอบสนองทันที ซึ่งจะมีผลให้ความสนใจของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
ความสนใจเปน็ยากระตุน้ทีด่ทีีส่ดุสำาหรบัเดก็ แตม่ปีญัหาอยูป่ระการหนึง่คอื เดก็นัน้มคีวามอยากรูอ้ยาก
เหน็มากเสยีจนกระทัง่เป็นการยากทีจ่ะทำาใหแ้กสนใจอยา่งใดอยา่งหนึง่อยา่งตอ่เนือ่ง  พอ่แมจ่งึควรเฝา้
สังเกตและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจอย่างใกล้ชิด

รู้ได้อย่างไร..
โตขึ้นมาลูกจะเป็นอะไร

Surrounding
ปริศนา



 ปจัจุบนัการศกึษาชวีะวทิยาเกีย่วกับสมองและกรรมพนัธุก้์าวหนา้ข้ึนจนกระทัง่พบวา่  ความ
สามารถและอุปนิสัยของคนนั้น ส่วนใหญ่จะก่อรูปเรียบร้อยระหว่างอายุ 0-3 ขวบ  กล่าวคือ คนเรา
นั้นตอนแรกเกิดมาเหมือนกันหมด ไม่มีคนที่เกิดมาเป็น “อัจฉริยะบุคคล” หรือเกิดมาเป็น “ไอ้งั่ง” 
แต่การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดนั้นแหละสามารถทำาให้คนเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ถ้าจะทำา

การศึกษาในช่วงอายุ 0-3 ขวบ 
สามารถทำ�ให้คนเป็นอัจฉริยะได้ถ้าอยากจะทำ�

สมมุติให้สมองคือคอมพิวเตอร์�
เส้นสายของเซลล์สมองก็เปรียบเสมือนทรานซิสเตอร์

 มาซารุ อิบุกะ เขียนข้อความตอนหนึ่งไว้ว่า “ ลอง
จินตนาการสมัยที่คุณยังเป็นเด็กนักเรียน ชั้นเรียนของคุณคง
มีคนหัวดีมาก และคนที่หัวทื่อไม่เอาไหนใช่ไหมครับ คนที่หัว
ดนีัน้ทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดค้ร่ำาเครง่เรยีนเท่าไร แตไ่ด้คะแนนเยีย่มทกุท ี 
ส่วนคนที่ไม่เอาไหนนั้นต่อให้ขยันดูหนังสืออย่างไร ผลลัพธ์ก็
คงเหมือนเดิม  ทุกคนคงเคยมีเพื่อนแบบนี้มาแล้ว ทางฝ่าย 
คุณครูมักจะปลอบใจว่า “คนเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนโง่หรือ
ฉลาด มันขึ้นอยู่กับความพยายามนะนักเรียน” แต่ความรู้สึก
ของพวกเรา เรามกัคดิวา่ความโงห่รอืฉลาดคงถกูกำาหนดมา
ตั้งแต่กำาเนิดแล้ว ที่จริงมันเป็นเรื่องอย่างไรกันนะ?

  
 เรือ่งนีเ้ปน็สิง่ทีพ่อ่และแมค่นไทยทกุคนควรใหค้วามสำาคญั  เด็กๆ หลายครอบครัวในเมอืงไทย
ก็เช่นกันคงเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้และมักน้อยใจผู้ปกครองอยู่เป็นประจำา  เมื่อพ่อกับแม่นำาเรา
ไปเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านหรือลูกของเพื่อนที่ทำางาน  “ดูบ้านนู้นสิเขาตั้งใจเรียนได้เกรด 4.00 ทุก
วิชา แล้วนี่มัวทำาอะไร หนังสือไม่อ่านเอาแต่นั่งอ่านการ์ตูน”  หลายคนคงเคยได้ยินเสียงนี้จากที่บ้าน
และแอบคดิในใจวา่ เพือ่นทีโ่รงเรยีนกไ็ดเ้กรด 4 ทกุวชิาเหมอืนกนั แตเ่ขากน็ัง่อา่นการต์นูเหมอืนกบัตวั
เรานี่นา  แล้วทำาไมเขาได้เกรด 4 ทุกวิชา แล้วเราได้เกรดเฉลี่ย 2 กว่าๆ  เรื่องนี้อธิบายได้ไม่ยาก หาก
เราเปรียบเทียบสมองของเรากับคอมพิวเตอร์ และมองย้อนกลับไปเมื่อวัยก่อน 3 ขวบ

 คณุอบิกุะ อธบิายวา่ “เสน้สายของเซลลส์มองจะกอ่รปูภายใน 3 ขวบ  ถา้เรา
ดภูาพของสมองทีข่ยายดว้ยกลอ้งจลุทรรศนจ์ะเหน็วา่หลงัจากทีเ่ดก็เกิดมาแลว้ เม่ือ
เวลาผา่นไปเดก็จะเรยีนรูม้ากขึน้จะมีสายโยงเชือ่มระหวา่งเซลลส์มองมากขึน้  กลา่ว
คอื เมือ่เซลลส์มองจำานวนมากตา่งกย็ืน่มอืมาจบักนั สมัพนัธก์นั จงึจะสามารถทำาการ
ย่อยสลายข่าวสารภายนอกได้ หากเปรียบเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์ การทำางาน
ลักษณะนี้เปรียบเทียบได้กับทรานซิสเตอร์ในคอมพิวเตอร์ ทรานซิสเตอร์เดี่ยวๆ 
แต่ละตัวทำาอะไรไม่ได้จนกว่าจะต่อสายเชื่อมเข้าด้วยกัน จึงจะทำางานได้ในฐานะ
คอมพวิเตอร ์เสน้สายสมัพนัธใ์นสมองก็เปรยีบเสมือนสายเชือ่มระหวา่งทรานซสิเตอร ์
จะเพิม่ตวัรวดเรว็มากระหวา่งอาย ุ0-3 ขวบ จนกระท่ัง 70-80% ของสายโยงท้ังหมด
จะก่อรูปภายในอายุ 3 ขวบ  แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเด็กอายุ 3 ขวบ สมองจะ
ไมเ่ตบิโตอกีเลย  แตห่ลงัจาก 4 ขวบขึน้ไปเสน้สายสมองในสว่นอืน่จะเตบิโตขึน้แทน  
เปรยีบเทยีบคอื เสน้สมองทีส่รา้งกอ่น 3 ขวบ เปรยีบไดก้บั “ฮารด์แวร”์  นัน่กค็อื
ตัวเครื่อง  ส่วนเส้นสมองหลังจาก 3 ขวบคือ “ซอฟต์แวร์” คือส่วนที่เป็นการใช้
งานเครื่องนั่นเอง  ดังนั้นแล้วหากฮาร์ดแวร์ที่ถูกสร้างขึ้นภายในช่วงอายุ 3 ขวบ
ไม่ดีแล้ว  ต่อให้เราสร้างซอฟต์แวร์ให้ดีอย่างไรก็ไม่มีความหมาย เพราะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทีคุณภาพไม่ดีต่อให้คุณพยายามใช้อย่างดีแค่ไหนมันก็ให้ผลลัพธ์
ออกมาดีไม่ได้แน่”  

     นั่นหมายความว่า แท้จริงแล้วพ่อและแม่
ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาการสมองของเด็ก
โดยเริ่มตั้งแต่วัยก่อน  3 ขวบ เพราะการสร้างสมอง
ของเด็กในวัยนี้จะเป็นฐานรากสำาคัญในการรองรับ
สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
หรือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัย  เปรียบ
เสมือนการสร้างบ้านหลังใหญ่ที่ต้องลงเสาเข็ม ซ่ึง
เป็นฐานรากของบ้านให้มั่นคง  ผู้อยู่อาศัยจะได้อุ่น
ใจวา่บ้านนัน้จะไม่ทรดุหรอืเอียงถลม่ลงมา สมองเด็ก
เล็กก็เช่นกัน แม้เราจะรู้สึกว่าเด็กเล็กช่างไร้เดียงสา 

แต่แท้จริงแล้วมีศักยภาพมากกว่าที่คิด  เปรียบเทียบง่ายๆ เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ เด็กสามารถพูด เดิน ร้อง
เพลง และเข้าใจภาษาได้ แต่ถ้าลองให้ผู้ใหญ่อย่างเราไปนั่งเรียนภาษาต่างชาติท่ีไม่คุ้นเคยเป็นระยะเวลา  
3  ปี  บางคนอาจจะทำาได้เพียงแค่กล่าวทักทายสวัสดีหรือพูดประโยคสั้นๆ ที่ต้องใช้สนทนาอยู่เป็นประจำา
เท่านั้น 

 แม้ในความเป็นจรงิพอ่แม่นัน้มักเริม่สงัเกตเหน็ความสามารถและพฒันาการในเดก็ไดช้ดัเจนกเ็มือ่
เด็กโตขึ้น  เมื่อรู้สึกว่าลูกของเรามีพัฒนาการช้าหรือไม่มีความสามารถพิเศษเหมือนเด็กคนอื่นๆ  ก็จะนิยม
ใหล้กูเขา้เรยีนพเิศษ เพือ่พฒันาความสามารถ เป็นผลใหเ้ดก็เกิดความเครยีดเม่ือทำาไมไ่ดอ้ยา่งทีพ่อ่และแม่
หวัง  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กทำาให้เด็กกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่น รู้สึกว่าตนทำาอะไรก็
ไม่ดีสักอย่างและเกิดความท้อแท้ในการศึกษาสิ่งต่างๆ นั่นคือสิ่งสำาคัญที่ผู้ปกครองหลายท่านในเมืองไทย
ยังคงมองข้ามไปนั่นเอง

มาซารุ อิบุกะ



 สาวๆ หลายคนอาจมีปัญหาผิวแห้งกร้าน ผิวมัน ผิวไม่เนียนเรียบหรือผิวแพ้ง่าย แต่ปัญหา
เรื่องผิวที่ติดอันดับสำาหรับสาวไทยอีกปัญหาหนึ่ง คือ การมีผิวคล้ำา เหตุเพราะค่านิยมในปัจจุบันที่ 
“สาวๆ อยากมีผิวขาว” ปัจจุบันมีวิทยาการการรักษาผิวพรรณมากมาย โดยเฉพาะใครที่มีผิวคล้ำา 
ไม่สดใส วันนี้เรามาเจาะลึกกันว่า จะมีวิธีใดบ้างที่ทำาให้สาวๆ ขึ้นชื่อได้ว่า เป็นสาวผิวสวย สุขภาพดี
กันค่ะ

 ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจก่อนว่า แต่ละคนมีสีผิวแตกต่างกัน คนไทยมีผิวขาวเหลืองแบบ
คนเอเชีย แต่ก็มีบางคนที่มีผิวสีเข้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภาย
นอก ซึ่งปัจจัยภายใน ได้แก่ กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ กระบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย เช่น พ่อแม่มี
ผิวสีเข้ม ลูกก็จะผิวสีเข้ม ส่วนปัจจัยภายนอก ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการโดน
แดดหรือรังสียูวี การออกไปเจอมลภาวะต่างๆ การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการดูแลสุขภาพผิว 
อย่างการใช้เครื่องสำาอางก็มีส่วนเช่นกัน

 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหล่าบรรดาสาวๆ นิยมใช้กัน นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันแสงแดด 
เป็นท่ีรู้กันว่า เมืองไทยเป็นเมืองร้อน และย่ิงเด๋ียวน้ีร้อนข้ึนทุกวัน แสงแดดก็ทำาร้ายผิวมากข้ึน ดังน้ัน
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ จึงจำาเป็นมากสำาหรับสาวไทย แต่ถ้าเป็นสาวรุ่นใหญ่ที่ต้องการลดความหย่อน
คลอ้ย สรา้งความออ่นเยาวแ์ลว้ละ่ก ็การดแูลผวิดว้ยผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของวติามินเอ วติามิน
ซี โปรตีนเปปไทด์ AHA BHA ก็จะช่วยเสริมคอลลาเจนและผลัดเซลล์ผิวให้แลดูกระจ่างใส ดูอ่อนวัย
ได้ หรือสาวๆ อาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากธรรมชาติ  เช่น สารสกัดจากใบบัวบกหรือว่านหาง
จระเข้ เพราะนอกจากจะช่วยลดการระคายเคืองผิวแล้ว สมุนไพรเหล่านี้ยังปลอดภัยต่อร่างกายอีก
ด้วยและบางคนอาจเคยได้ยินคำาว่า โครเอ็นไซม์ คิวเท็น (Q10) ที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอาง
ชว่ยตอ่ตา้นอนมูุลอสิระหรอื คำาวา่ กรดไฮยาลโูรนกิ(Hyaluronic acid) ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมากสำาหรบั
ผู้ที่ต้องการความชุ่มชื้นแก่ผิว

 แต่หากใครรู้สึกว่า วิธีต่างๆ ที่เล่ามา ทำามาทุกอย่างแล้ว ผิวสุขภาพดีจริง แต่ประเด็นสำาคัญ
ทีส่ดุของการดแูลผวิคอืกต็อ้งดอูกีอยา่งกค็อื จะทำาอยา่งไรใหผ้วิไมห่มองคล้ำา แลดกูระจา่งใส Beauty-
Full ฉบับนี้มีวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้มาฝากกัน

เจาะประเด็น
สาวผิวคล้ำ�

 สารที่ทำาให้ผิวขาวได้นั้น มีหลายประเภท ประเภทแรกคือ สารฟอกสี (Bleaching Agents) ซึ่ง
เป็นอันตรายและห้ามใช้ในเครื่องสำาอาง เช่น ไฮโดรควิโนน ก่อให้เกิดฝ้า จุดด่างขาว และตุ่มนูนสีดำา และปรอท
แอมโมเนีย หากเกิดพิษสะสม จะทำาให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบได้

 สารทำาให้ผิวขาว (Whitening Agents) นิยมใช้ในเครื่องสำาอาง เช่น อาร์บิวติน กรดโคจิดและ
วิตามินซีแอสคอร์บิกแมกนีเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารที่เกิดระคายเคืองและมีผลข้างเคียงน้อย

Beauty
Full รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร

หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 สารปกคลุมผิว (Covering Agents) เป็นสารทึบแสง และช่วย
ให้ผวิขาวทนัท ีซึง่สารทติาเนยีมไดออกไซดเ์ปน็สารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
แต่เมื่อล้างออกก็ยังมีสีผิวเดิม ไม่ได้ให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีขาวถาวร 

 สารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว (Alpha Hydroxy Acids หรือ 
AHAs) ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้ช่วยลดการสร้างเม็ดสีโดยตรง แต่ช่วยเร่งการหลุด
ลอกของผิวชั้นนอกออกไป ทำาให้ดูขาวขึ้น เป็นกรดผลไม้ เป็นสารที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติท่ีเคยได้ยินกันบ่อยๆ คือ Lactic Acid ได้จากนมเปร้ียวและมะเขือเทศ 
Citric acid สกัดได้จากส้มและมะนาว นอกจากนี้ยังมี Gylcolic Acid สกัด
จากอ้อย หรือ Malic Acid สกัดได้จากแอปเปิ้ล

 อันที่จริงแล้ว สารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว (Alpha Hydroxy 
Acids หรือ AHAs) เป็นสารที่แพทย์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังมานาน
แล้ว และด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวดูขาวขึ้น เนียนเรียบและลดรอยเหี่ยวย่น 

 ปจัจบุนัจงึนยิมนำามาเปน็สว่นประกอบในเครือ่งสำาอางหลายประเภท 
ปริมาณที่ใช้จะต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากมากกว่า
นี้อาจทำาให้ระคายเคืองและผิวลอกได้  ซึ่งปริมาณการใช้ที่มีความเข้มข้นสูง

 การดูแลผิวยังมีอกีหลายวธิี เช่น การฉีดสารเตมิเต็ม  การใช้เลเซอร ์ ซึง่อาจช่วยได้ระยะหนึง่
แต่ก็ไม่ได้ผลถาวร การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไม่ว่าประเภทใดก็แล้วแต่ ควรเลือกซื้ออย่างมีสติ ไม่
หลงเชือ่คำาโฆษณา การดแูลผวิใหม้สีขุภาพทีดี่นัน้ ต้องเริม่จากภายใน พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ รบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน ์หลกีเลีย่งการทำารา้ยผิว เชน่ การสูบบหุร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และวธิทีี่
ง่ายที่สุดคือ  ดูแลผิวพรรณให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะมีผิวเฉดสีใดก็สวยได้ เพียงแค่มีความมั่นใจ 
คุณก็ดูดีได้ในแบบของตนเอง  กลายเป็นสาวมั่นปี 2012  ที่มีผิวสวยกระจ่างใสได้ไม่ยาก

ตั้งแต่ 20-70 เปอร์เซ็นต์นั้น จะนำาไปใช้กับวิธีการลอกผิว โดยจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ข้อ
ควรระวังสำาหรับผู้ใช้คือ เราใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ผลัดเซลล์ผิว ผิวด้านนอกถูกลอกออกไป ผิวหนังชั้นในขึ้นมา
แทนทีซ่ึง่เปน็ผวิทีบ่อบบางกวา่ โอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายจากการถูกแสงแดดกม็มีากข้ึน ผิวคล้ำาง่ายกวา่ปกต ิ
และตอ้งระวงัไมใ่หเ้กดิอาการแพ ้การทดสอบวา่มอีาการแพห้รอืไม ่ ใหท้าบรเิวณใตท้อ้งแขน เชา้-เยน็ เปน็เวลา 
7 วัน หากไม่มีความผิดปกติก็แสดงว่าปลอดภัยใช้ได้แน่นอน

 นอกจากนีย้งัมสีารอกีหนึง่ตวั คอื สารไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ (Hydrogen peroxide) หลาย
คนอาจไม่คุ้นหู แต่สารตัวนี้จัดเป็นเครื่องสำาอางควบคุม  มีส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำาวัน 
เชน่ ยาสฟีนั ยายอ้มผมหรอืกดัสผีม สารฟอกหนงั สำาหรบัทางการแพทยแ์ลว้ จะนำามาใชใ้นการทำาความสะอาด
แผลลกึ ปากแผลแคบ แตส่าวๆ ทีใ่จรอ้น อยากมผีวิขาวเรว็ กจ็ะใชส้ารตวันีซ้ึง่อยูใ่นรปูของครมีเปลีย่นสผีวิ ครมี
ฟอกสผีวิ หาซ้ือไดท่ั้วไปตามรา้นขายสง่ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัความงาม บางยีห่อ้สามารถเปลีย่นได้ทัง้สผีวิและสขีน
อีกด้วย หลายคนอาจจะดีใจที่ผิวเปลี่ยนมาขาวกระจ่างใสด้วยระยะเวลาไม่นาน แต่ถ้าหากใช้บ่อยๆ อาจทำาให้
ร่างกายไม่ผลิตสารเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ให้กับผิวหนัง ทำาให้เมื่อโดนแดดมีอาการแสบหรือระคายเคืองได้ 
ที่สำาคัญที่สุดคือ มีโอกาสเสี่ยงเป็นเนื้องอกและมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าผิวธรรมดา

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย www.dst.or.th 

เว็บไซต์คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) www.fda.moph.go.th

 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัโมสารท์ เอฟเฟ็กซ ์หรอืการทีเ่ด็กฟงัเพลงโมสารท์ตัง้แตอ่ยู่
ในทอ้งแมแ่ลว้ฉลาดข้ึนน้ัน ไดร้บัการคดัคา้นว่าไมเ่ปน็ความจรงิหลงัจากมกีารทดลอง
ในเด็กเล็กแล้วไม่ประสบความสำ เร็จ ถึงแม้จะมีงานวิจัยที่บอกว่า คุณแม่ที่ฟังเพลง
บรรเลงขณะต้ังครรภ์จะมีสุขภาพจิตดีก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กในท้องจะมี
ความฉลาดติดตัวอันเป็นผลมาจากการฟังเพลงแน่นอน ดังน้ัน คุณแม่ที่อยากให้
ลูกฉลาดแทนที่จะเลือกให้เด็กฟังเพลง ควรส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรีแทนจะได้ผล
ดีมากกว่าค่ะ

ฟังเพลงบรรเลง
ตั้งแต่อยู่ในท้อง

ทำ ให้เด็ก

ไม่จริงจ้าาาา

ฉลาด ?ได้จริงหรือไม่

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ.ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
รามาธิบดี

(Ramathibodi Child & Adolescent Health Center)

Child-

 ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี เป็นศูนย์บำาบัดรักษาและส่งเสริม 
สุขภาพเด็กและวัยรุ่นต้ังแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ โดย
อาจารยแ์พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในทกุสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์และวยัรุ่น ใหบ้ริการ
ตรวจรกัษาทีห่ลากหลาย ประกอบดว้ยการตรวจวนิจิฉยัและบำาบดัรกัษาผูป้ว่ย
เด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป การตรวจวินิจฉัยและบำาบัดรักษาผู้ป่วยเด็ก
และวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนที่ต้องการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา  
เชน่ โรคทางพนัธกุรรม โรคตอ่มไรท่้อ โรคหวัใจ โรคไต โรคติดเชือ้ โรคทางระบบ
ประสาท โรคระบบกระเพาะทางเดนิอาหารและตบั  โรคโลหติวทิยาและมะเรง็ 
โรคโภชนาการและปัญหาความอ้วน รวมทั้งโรคภูมิแพ้  เป็นต้น  นอกจากนี้ยัง
มีการบริบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง และการตรวจวินิจฉัยความ
ผดิปกตบิางชนิดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัพฒันาการในเดก็และปัญหาพฤตกิรรม  สำาหรบั
การดูแลสุขภาพทารกและเด็กนั้น  ศูนย์ให้การบริการด้วยระบบตรวจสุขภาพ
ตามช่วงอายุ  การให้คำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพและการให้วัคซีน

 ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็ม
ศักยภาพทั้งด้านสติปัญญา วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และความแข็งแกร่งของร่างกาย 
นอกจากการรักษาที่เต็มประสิทธิภาพด้วย
การบริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยวิธีการ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้ว เราให้ความสำาคัญ
ในสิ่งแวดล้อมอันมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก 
ด้วยการจัดพื้นที่ให้บริการที่น่ารักและอบอุ่น
เพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย

 “โดยปกติแล้วเด็กๆ อาจจะรู้สึกกลัว
เม่ือต้องมาพบคุณหมอ การออกแบบศูนย์ให้มี
บรรยากาศอบอุน่และเปน็กนัเอง จะชว่ยลดความ
ตรึงเครียดและความกลัว การตกแต่งด้วยสีสัน
สดใสทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย  นอกจากนี้เรามีของ
เล่นเสริมทักษะให้เด็กๆ ได้เล่นและทำากิจกรรม
ระหว่างรอพบแพทย์ ซึ่งทำาให้เด็กเพลิดเพลินไป
กับการเล่นและไม่กลัวที่จะมาหาหมอ  นอกจาก
นีเ้รามีระบบการนดัหมายลว่งหนา้ โดยผูป้กครอง
สามารถโทรศพัทเ์ขา้มานดัหมายทีศ่นูยไ์ดโ้ดยตรง 
เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยอีกด้วย”  
นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์  

 “เราตอ้งการจะทำาใหเ้ดก็และเยาวชนมศีกัยภาพเตม็ที ่
เทา่ทีเ่ดก็คนหนึง่เกิดมาจะสามารถมีได ้เพราะเราเชือ่วา่เดก็จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”  
พญ.นิชรา  เรืองดารกานนท์ 

 ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นเป็นศูนย์การรักษาอย่าง
ครบวงจร ให้บริการตรวจในเด็กแรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 15 ปี  
โดยมุ่งเนน้ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความสะดวกสบายและการรกัษา
ทีเ่ตม็ประสทิธภิาพ  สามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและโทรนดั
ตรวจได้ตามข้อมูลด้านล่างค่ะ

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ชั้น 3 โซน เอ็น อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  เปิดให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา  08.00-20.00 น.  และวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   โทร. 02-200-3307-8  

Rama
Today ปริศนา





 หากกลา่วถงึโรคตดิเชือ้แลว้ ในปจัจบุนัสามารถ
พบโรคทีส่ามารถเกดิขึน้จากการตดิเชือ้ สมัผสักบัเชือ้ ท้ัง
ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่า..คงไม่มีใครอยาก
ป่วย หรืออยากมีอาการเจ็บอันเกิดจากการติดเชื้อ

 คอลัมน์ Health Station สถานีสุขภาพ ฉบับ
นี้ จะขอกล่าวถึงโรคชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อ
ว่า “HPV” (เอชพีวี)

 คำาตอบคือ การไม่สัมผัสกับเช้ือโดยตรง ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นการสัมผัสกับเชื้อได้มาก 
การไม่รักษาความสะอาด เกิดการสะสม หมักหมม การสกปรกของเชื้อ จะยิ่งทำาให้เกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกในคุณผู้หญิงได้มาก การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งคงเป็นไปได้ยาก อนึ่ง การ
ใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อลงได้ แต่..ในปัจจุบัน ได้มีการคิดค้น “วัคซีน
สำาหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ออกมาและเป็นที่นิยมเสียด้วย 

..คำาตอบคือ..สิ่งสำาคัญของการฉีดวัคซีนชนิดนี้ก็เพื่อการป้องกันในหญิงที่อยู่ในวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ 
ฉะนั้น การฉีดในเด็กตอนอายุน้อยดีตรงที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า แต่ในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์
แล้ว ก็อาจฉีดได้เป็นการป้องกันการได้รับเชื้อใหม่ หากยังไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน ทำาให้คิดว่าเมื่อเด็ก
เข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะกลายเป็นวัยรุ่นที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ซึ่งข้อมูลในหลายประเทศได้มีการฉีดในเด็กที่มีอายุ
เพียง 10 ขวบ ...การฉีดวัคซีน เป็นเพียงหนทางหนึ่งในการป้องกัน แต่วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การ
ระมัดระวังไม่ให้สัมผัสถูกเชื้อและควรได้รับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำาเสมอ...

“ควรฉีดในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กอายุ 9 ขวบ จริงหรือไม่”

ทิ้งท้ายกันที่คา ถามยอดฮิต...ํ

 คา ถามที่พบได้บ่อยคือ แล้วมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างไร หรือมี
วิธีการป้องกันเชื้อชนิดนี้ ได้อย่างไร

ํ

ป้องกัน

มะเร็ง
ปากมดลูกวคัซีน

 เชื้อ HPV หรือ Human Papilloma Virus (ฮิวแมน แพพพิโลม่า ไวรัส) เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไป ซึ่งอาจทำาให้
เกดิการตดิเชือ้ท้ังในผูห้ญงิและผูช้าย เชือ้ HPV นีม้มีากมายกวา่ 100 สายพนัธุท์ีอ่าจทำาใหเ้กดิการติดเชือ้ทีบ่รเิวณตา่งๆ 
ของร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอันตราย เช่น สายพันธุ์ที่ทำาให้เกิดหูดที่มือ และเท้า แต่ HPV บางสายพันธุ์ก็ทำาให้
เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศและนำาไปสู่มะเร็งปากมดลูก เซลล์ผิดปกติของปากมดลูก และหูดที่อวัยวะเพศ

 ในที่นี้จะขอกล่าวถึง..มะเร็งปากมดลูก

 “มะเร็งปากมดลูก” เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคุณผู้หญิง และเป็นกลุ่มโรคมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับ 2 ในผู้
หญงิไทย รองจากอนัดบั 1 คอื มะเรง็เตา้นม ปจัจัยทีก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็งปากมดลูก อยา่งทีท่ราบไปแล้ววา่คอืเชือ้ HPV 
ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่มักพบว่า สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
มากที่สุด 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คืออะไร

 วคัซนีป้องกันมะเรง็ปากมดลูก เป็นวคัซนีท่ีผลิตขึน้เพือ่ปอ้งกนัการตดิ
เชือ้ทีก่อ่ใหเ้กดิมะเรง็ปากมดลกู ซึง่เรยีกวา่ HPV vaccine ในประเทศไทยมีการ
ใช้วัคซีนชนิดนี้กันอยู่ 2 ยี่ห้อ ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับทั่วโลก ได้แก่ Gardasil 
ซึ่งประกอบด้วย วัคซีน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่ทำาให้เกิด
มะเร็งปากมดลูก และสายพันธุ์ท่ีทำาให้เกิดหูดหงอนไก่ อันเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง อีกยี่ห้อคือ Cervarix ประกอบไปด้วย วัคซีน 2 สายพันธุ์ 
ได้แก่ 16 และ 18 ที่ทำาให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 การฉีดวัคซีน ต้องฉีดเข้ากล้ามทั้งหมด 3 เข็ม หากเป็น Gardasil ฉีด
ทุก 0 ,2 และ 6 เดือน ส่วน Cervarix ฉีดที่ 0, 1 และ 6 เดือน เนื่องจากเชื้อ 

HPV ติดได้จากเพศสัมพันธ์ จึงควรฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด วัคซีนนี้
สามารถป้องกันเชื้อได้นานเกือบ 10 ปี แต่เนื่องจากเพิ่งคิดค้นวัคซีนได้ประมาณ 10 ปี จึงยังไม่มีข้อมูล
ยืนยันว่าหลังจากนั้นจะต้องมีการฉีดกระตุ้นหรือไม่ จึงต้องคอยติดตามข่าวต่อไป
 อยา่งไรก็ตาม การฉดีวคัซนีชนดินี ้สามารถป้องกันไดเ้พยีง 2 สายพนัธุท์ีพ่บบ่อยเทา่นัน้ ซึง่คาด
วา่ครอบคลุมการเกดิมะเรง็ปากมดลกูได ้70-90% แตใ่ชว่า่จะไมก่อ่ใหเ้กดิมะเรง็ปากมดลกูได ้เพราะยงั
มีโอกาสที่สายพันธุ์อื่นจะมาสัมผัสจนก่อให้เกิดโรคได้ จึงต้องป้องกันโดยการตรวจภายใน ร่วมกับการ
ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำาเสมอทุก 1-2 ปี 
 สิ่งสำาคัญก็คือ การตรวจคัดกรองเป็นประจำาทุกปี..ย้ำา..คุณผู้หญิงหลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรได้
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นจะได้รีบรักษาให้หายก่อน
จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งรักษาได้ยาก
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 วิวัฒนาการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
วิวัฒนาการขั้นสูงสุด เพราะมีการส่งผ่านสายใยชีวิตจากแม่สู่ลูกผ่านทางนมแม่ ไม่ว่าจะเป็น 
สนุขั แมว มา้ ววั และสตัวอ์กีหลายๆ ประเภท ต่างกม็นี้ำานมทีม่สีว่นประกอบเหมาะสมกบัการ
เจรญิเตบิโตของลกูนอ้ย ไมเ่พยีงแตเ่พือ่ใหม้กีารเจรญิเตบิโตตามปกตเิทา่นัน้ แตย่งัเปน็การสง่
ผ่านความรัก ความผูกพัน อารมณ์ความรู้สึกของการมีชีวิตอีกด้วย

 จงึไมม่ใีครปฏเิสธได้วา่ สำาหรับทารกตัวนอ้ยของเรานัน้ นมแมค่อือาหารทีว่เิศษทีสุ่ด 
นมแมค่อืความเทา่เทยีมกนัของความเปน็มนษุย ์ไมว่า่จะยากจนหรือร่ำารวย ไมว่า่จะอาศยัอยู่
ในเมอืงใหญห่รอืชนบทหา่งไกล ธรรมชาติได้มอบนมแมใ่หก้บัคณุแมท่กุคนแล้ว คณุแมม่หีนา้
ทีส่ง่ตอ่ของขวญัชิน้นีไ้ปยงัทารกทีร่อคอยของขวญัวนัเกดิทีแ่สนวเิศษตัง้แตว่นัแรกทีเ่ขาเริม่ตน้
ชีวิตบนโลกใบนี้ 

 นมแม่....สะท้อนถึงความชาญฉลาดของธรรมชาติในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถลอก
เลียนแบบได้ นมแม่อุดมด้วยสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน และเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของทารกในวัยต่างๆ สารอาหารในนมแม่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของทารกที่มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของทารก เพ่ือไมใ่หท้ารกเกดิการขาดสารอาหาร 
หรอืไดร้บัสารอาหารมากเกนิไป ไมว่า่เวลาจะผ่านไปนานเทา่ไร “นมแม”่ ไมเ่คยหมดคณุคา่
เลย  

 เมื่อทารกได้รับสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตต้ังแต่ช่วงแรกของ
ชีวิต ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกต่อไปทั้งชีวิต ด้วยเหตุนี้ 
นกัวจิยัจงึพบวา่ ทารกทีไ่ดก้นินมแมน่ัน้ เมือ่เขาเตบิโตเปน็ผูใ้หญจ่ะมโีอกาสเกดิโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนได้น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ 
ดังน้ัน นมแมไ่มไ่ดม้ผีลดแีคใ่นชว่งแรกของชวีติทีท่ารกกนินมแมเ่ทา่นัน้ แตย่งัมผีลดตีอ่สขุภาพ
ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว 

 นอกจากสารอาหารแล้ว นมแม่ยังมีส่วนประกอบที่น่าทึ่งอีกหลายร้อยชนิด ทั้งหมดนี้ 
เปน็ไปเพือ่การสรา้งชวีติทีส่มบรูณ ์ไมว่า่จะเปน็สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัเทยีบเทา่กบั
วคัซนีหลายพนัเขม็ จลุนิทรยีส์ขุภาพทีส่ง่ผา่นมาทางนมแมเ่พือ่เสรมิสรา้งระบบการยอ่ยและการ
ดดูซมึสารอาหาร สารทีเ่ก่ียวขอ้งกับการสรา้งเสรมิเชาวปั์ญญาและพฒันาการทางอารมณ ์สารที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด

 เราจึงไม่แปลกใจที่เห็นทารกที่กินนมแม่.....
 ...เจริญเติบโตอย่างสมวัย เพราะเขาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
 ...มีสุขภาพดีตลอดชีวิต เพราะเขาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต 
 ...ไม่เจ็บป่วย ติดเชื้อบ่อยๆ เพราะเขาได้รับภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ดีที่สุด 
 ...ฉลาดและอารมณด์ ีเพราะเขาไดร้บัการถา่ยทอดอารมณค์วามรูส้กึผา่นทางอาหารชวีติ 

 คณุแมท่กุคน คงจะทราบดถีงึประโยชนม์ากมายมหาศาลของนมแม่ และไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่า นี่คืออาหารที่ดีที่สุดสำาหรับลูกของฉัน แต่เพราะเหตุใด เราจึงเห็นคุณแม่หลายคนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการให้นมแม่ จนบางท่านต้องเลิกให้นมแม่ก่อนถึงเวลาเหมาะควร 

 การใหน้มแม ่เปน็ภาระหนา้ทีอ่นัใหญห่ลวงของความเปน็แม ่หลายคนรูส้กึเหนด็เหนือ่ย 
ร่างกายอ่อนล้า เกิดความเครียด หมดกำาลังใจ และเกิดความท้อถอย .....เพราะหนทางทุกอย่าง 
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ถ้าหากคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือการลงทุน คุณแม่กำาลังลงทุนในสิ่งท่ีมี
ความเสี่ยงต่ำาและผลตอบแทนสูงที่สุด เพราะสิ่งที่ตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ของคุณ
แม่ คือเด็กคนหนึ่งที่มีสุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด และเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป 

 ขอฝากเคล็ด(ไม่)ลับของการประสบความสำาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับคุณแม่ 
และคนที่กำาลังจะเป็นคุณแม่ทุกคน 

 ...หาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่ก่อนคลอด 
 ...มีความมั่นใจว่าเราสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 
 ...มองไปข้างหน้า คิดถึงสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเจออุปสรรค และท้อถอยเต็มที 
 ...หาที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณหมอ พยาบาล เมื่อเกิดปัญหา คนเหล่านี้สามารถ
ช่วยเหลือคุณแม่ได้ 

 เพราะเชือ่มัน่วา่ ผูห้ญงิอยา่งเราทกุคนสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้และขอแสดงความ
ยินดีกับคุณแม่ทุกท่าน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะคุณคือผู้หญิงที่วิเศษที่สุด ที่ได้ทำาหน้าที่ส่ง
มอบของขวัญมหัศจรรย์จากธรรมชาติชิ้นนี้ให้กับลูกน้อยของคุณ

ของขวัญมหัศจรรย์
แห่งชีวิต

นมแม่...

เสยีงเลก็ๆ ของชวีติหนึง่ทีก่ำ ลงัเริม่ตน้เตบิโตบนโลกใบนี ้ตัง้หนา้ตัง้ตารอคอย
สิ่งมหัศจรรย์สิ่งแรกของชีวิต....“นมแม่”

อุแว้ อุแว้.... 
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ทัศนศึกษา
“เขื่อนเขาแหลม”

 การไปทัศนศึกษาของ “ชมรมรามาธิบดีอาวุโส” ที่เพิ่งผ่าน
มาเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 เราไปค้างคืนที่เขื่อน “วชิราลง
กรณ” หรือที่รู้จักกันในนาม “เขื่อนเขาแหลม” ซึ่งอยู่เหนือสุดของ
จังหวัดกาญจนบุรี ติดเขตแดนพม่า ตามความเป็นจริงแล้ว จังหวัด
กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 20 แห่ง แต่เนื่องจากพวกเรา
ต้องการไปสัมผัสธรรมชาติและสายน้ำากันมากกว่า จึงเดินทางมุ่งตรง
สู่เขื่อนเขาแหลม โดยมิได้พักเยี่ยมที่อื่น การไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีผู้ลง
ทะเบียนจองเกือบ 60 ราย จึงต้องจองรถบัส 1 คัน สำาหรับผู้โดยสาร
ไปได้ 54 คน (นอกนั้นติดธุระด่วน)  จึงเดินทางแบบสบายๆ

 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เราตื่นกันแต่เช้า 6.30 น. รวมตัวกันได้
พร้อมตามนัด มีรายการอุ่นเครื่องหรือออกกำาลังกายวอร์มอัพ นำาโดย รศ.พญ.
จุรี วัชรสินธุ์ หลังจากติดเครื่องแล้ว ก็มีกิจกรรมต่อด้วยการเดินเร็ว ตอนแรกตั้ง
กติกาว่าจะเดินไปถึงเขื่อนแล้วเดินกลับ แต่เกรงว่าสมาชิกจะเดินกลับเองไม่ไหว 
เลยเปลี่ยนเป็นให้เดินวกวนอยู่ในบริเวณสวนของเขื่อน ซึ่งบรรยากาศรอบข้างก็ดี 
อากาศกำาลังเย็นสบาย เพื่อให้เหมาะสมกับวัย เพราะสมาชิกที่มาร่วมทัศนศึกษา
อายเุกิน 80 ปีไปแลว้หลายทา่น แตจ่ะมีของรางวลัเลก็ๆ นอ้ยๆ มอบใหส้ำาหรบัทา่น
ทีเ่ดนิเรว็เป็นลำาดบัแรกๆ รวมทัง้รางวลัรัง้ทา้ยหลงัจากเสรจ็สิน้การออกกำาลงักาย
โดยไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆ แล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้าและเตรียมตัวไปลงเรือ
ชมเขื่อนต่อ นัดพบกันที่รถอีกครั้งตอน 9.00 น. ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้จัดกังวลมากว่า เราออกเดินทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกันต้ังแต่เช้า

ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 7.30 น. เดินทาง
ไปตามถนนบรมราชชนน ีเขา้ถนนเพชรเกษมผา่นจงัหวดันครปฐม 
อำาเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรี เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่
ผา่นเขา้ตวัเมือง แตอ่อกทางสายนอกแทน แวะพกัเขา้หอ้งน้ำาตาม
ปั๊มน้ำามันเป็นระยะ ตามความสมควรและตามความต้องการของ
สมาชกิ ไปถงึเขือ่นเขาแหลมไดต้รงตามเวลา เช้าวนันัน้บรรยากาศ
ค่อยข้างดี แดดไม่ร้อนมากและมีลมโชย เป็นบรรยากาศที่สดชื่น 
ได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติรอบด้านเป็นอย่างดี หลังจากรับ
ประทานอาหานกลางวันเสร็จ เราเดินทางไปเยือนด่านเจดีย์สาม
องค์ แต่ไม่ได้ข้ามไปทางฝั่งพม่า 

เพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรให้สัมผัสมาก สู้เดินช็อปปิ้งทางฝั่งไทยจะ
เหมาะกว่า ซึ่งแต่ละคนก็ได้ซื้อของฝากกันตามความพอใจ เสร็จ
แล้วไปแวะตลาดสังขละบุรีซื้อของได้อีกคนละเล็กละน้อย แล้วเดิน
ทางไปวดัวเิวการาม นมสัการรปูปัน้ของหลวงพอ่อตุตมะ ซึง่เคยเปน็
เจ้าอาวาสอยู่ท่ีนี่ ได้ทำาบุญทำาทานกันตามสมควร ไปชมเจดีย์แบบ
พุทธคยาท่ีอินเดีย ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน หลังจาก
นั้นไปชมสะพานมอญของอำาเภอสังขละบุรี (สะพานอุตตมานุสรณ์) 
ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวกว่า 850 เมตร เป็น
ทางสญัจรของชาวไทยสงัขละกบัชาวมอญ ทำาใหช้ายไทยหลายคนได้
ภรรยาเป็นชาวมอญ (ส่วนจะมีชายชาวมอญได้ภรรยาชาวไทยสักกี่
คนนั้นยังไม่ได้สำารวจ) หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักที่เขื่อนเขาแหลม 

ได้พักผ่อนกันตามสมควร ก็ถึงเวลารับประทานอาหารเย็นซึ่งเริ่มประมาณ 18.30 น. ในห้องอาหารติดเครื่องปรับอากาศเย็น
สบายทีเดียวกับในตอนกลางวัน สรุปว่าอาหารดีและอร่อย ดนตรีไพเราะ (คาราโอเกะของพวกเรากันเอง) สมาชิกสนุกสนาน
และยืดเส้นยืดสายกันตามสมควร งานเลิกได้ตามเวลาคือประมาณ  22.00 น. เพราะในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะต้องตื่นแต่เช้า มี
รายการออกกำาลังกายตอนเช้าตรู่ และจะเดินทางไปชมเขื่อนต่อ

จะมีคนลงเรือสักกี่คน เพราะน้ำาในเขื่อนแห้งลงไปมาก ต่ำาจากสันเขื่อนมากกว่า 10 เมตร และทางลงเรือค่อนข้างชัน แต่โชค
ดีที่มีราวให้จับและบันไดแต่ละขั้นค่อนข้างกว้างกว่าและมั่นคง เรือที่ใช้โดยสารก็เป็นเรือใหญ่ (เรือแควน้อย 2) สามารถจุคน
ได้ถึง 60 คน มีเสื้อชูชีพให้ทุกคน น้ำาในเขื่อนก็นิ่งดีไม่มีคลื่น สมาชิกทั้งหลายก็ยินดี สู้จนสุดใจ ค่อยเดินจับราวลงเรือ ปรากฏ
ว่าเหตุการณ์เรียบร้อยดี พนักงานประจำาเรือก็มีหลายคน และบริการก็มีความปลอดภัยเป็นอย่างดี (ต้องขอขอบคุณในความ
เอื้อเฟื้อครั้งนี้ด้วย) สมาชิกทุกคนพอใจที่ได้ลงเรือชมวิวในอ่างเก็บน้ำาจนทั่วเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง สุดท้ายเมื่อกลับถึงฝัง ก็
ค่อยๆ ทยอยจับราวขึ้นบันไดกลับขึ้นมาบนเขื่อนได้โดยสวัสดิภาพ

 หลังจากไปเตรียมข้าวของและทำาการคืนห้องพักเรียบร้อยแล้ว พวกเราพากันไปที่ห้องอาหารเพื่อรับประทานอาหาร
กลางวันกันอีก 1 มื้อ ก่อนจะเดินทางกลับ พวกเราสามารถทำาเวลาได้ดีจึงเดินทางออกจากเขื่อนวชิราลงกรณหรือเขื่อนเขา
แหลมได้ตามกำาหนดเวลา ทำาให้พวกเราได้แวะชมปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งอยู่ในเส้นทางผ่านตามโปรแกรม ได้ถ่ายรูปกันอีกตาม
สมควรแล้วเดินทางกลับตามเส้นทางเดิน ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี ในกำาหนดเวลาและโดยสวัสดิภาพ

 การไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ ทำาให้เกิดข้อคิดที่ว่า การรักษาสุขภาพของเรานั้น ต้องดูแลทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต เรารักษาแต่สุขภาพกายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย จึงจะเกิดความสมดุลในการดำารงชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่าสมาชิกรามาธิบดีอาวุโสที่ไปร่วมทัศนศึกษาครั้งนี้ มีสุขภาพกายที่ควบคุมได้ ยังแข็งแรงดีมี
กำาลังวังชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรื่องสุขภาพจิตก็สนุกสนานเฮฮากันดีในพรรคพวกในกลุ่ม ทำาให้การเดินทางไปยังท้องที่ต่างๆ เป็น
ไปด้วยความราบรื่น ไม่มีใครบ่นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ไม่มีอุปสรรคหรือข้อแทรกซ้อนใดๆ จากการเดินทางครั้งนี้

 ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางและผู้ร่วมจัดการทุกคนที่ช่วยจัดการได้เรียบร้อยตามภาระหน้าที่มอบหมายให้ ตั้งแต่ คุณนันทวัน สถลนันทน์ ผู้จัดรายการทัศนศึกษาครั้งนี้ คุณสาริณี โรหิตจันทร์ รองประธานฝ่ายทัศนศึกษา คุณพวงทอง เครือมังกร ที่ได้ติดต่อจองห้องพักโดยได้รับค่าลดหย่อนลงครึ่งราคา รศ.ดรุณี ชุณหวัต และผู้ปกป้อง ประธานฝ่ายสุขภาพและออกกำาลังกาย ที่ได้ดำาเนินงานหลายอย่างทั้งประสานงานและเป็นพิธีกร รศ.พญ.จุรี วัชรสินธุ์ ที่มุ่งมั่นช่วยจัดบริการเรื่องสุขภาพและการออกกำาลังกายให้พวกเรา คุณกัณฐิกา ศักดิ์พลาดิศัย หรือคุณปาน เหรัญญิกและรองประธานฝ่ายหารายได้ ที่ช่วยจัดการบริการเงินให้กลุ่มโดยไม่ตกหล่น และอีกหลายๆ คนที่มิได้กล่าวนามในที่นี้และหวังว่าพวกเราคงช่วยจรรโลงกิจกรรมอันนี้ให้คงอยู่ และพัฒนายิ่งขึ้นอีกในโอกาสต่อไป 

One
Day ff ศ.คลินิก เกียรติคุณ สมมาตร  แก้วโรจน์ 

ประธานกรรมการบริหารชมรมรามาธิบดีอาวุโส และอดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ยอมรับ !!! ครับ
ว่าคิด “ต้นฉบับ”  ปักษ์นี้ไม่ค่อยออกจริงๆ   

และใช้เวลาตีอกชกกบาลตัวเองอยู่นานพอดู

หลังจากได้รับโทรศัพท์จาก “อาจารย์ส้ม”  อ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama 

เพื่อแจ้งบอกกล่าวถึง  Theme  หรือ สาระสำาคัญ (แก่น) ของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ปักษ์นี้

ที่ขอเน้นวาง “โครงเรื่อง” โดยรวมโฟกัสกรุ๊ปไปที่เรื่องของแม่และเด็กเป็นหลัก

โดยโจทย์ข้อหนึ่งคือ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพ”

กับโจทย์อีกข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับ  “เด็ก”  

อารมณ์ความรู้สึก ณ ตอนนั้น  

เหมือนถูกฟ้าฝ่า  เปรี้ยง !!!  ลงกลางหัวยังไงยังงั้นเลยทีเดียว

เพราะอะไรหรือครับ ???  

เพราะผม “ไม่มีความรู้” และไม่ได้เตรียมข้อมูลสิ่งใดไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องของ “เด็ก”

แฮ่ม !!  มีก็แต่ข้อมูลเด็กๆ เอ๊าะๆ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงานในหัวเท่านั้นเอง ,อ่ะล้อเล่นครับ

ครับแต่ผมมัก  “ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้”  อยู่เสมอ 

เพราะผมเชื่อว่าหากเราคิดว่าเรา “รู้แล้ว”  

ประตูแห่งการ “เรียนรู้”  ในตัวเราจะ “ปิดตัว”  ลงทันที

และสุดท้ายเราก็จะ “มืดบอด”  ทางความคิดครับ  

และด้วยความเป็น “มืออาชีพ” ของคนผลิตสื่อ  (คิดเอาเอง อิอิ)

การถูกปรับเปลี่ยน “เนื้อหา”  ในเสี้ยววินาทีสุดท้าย  มันเป็น “เรื่องธรรมดา” ที่สุดแสนจะธรรมดา 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความ “น่าสนใจ” ในเนื้อหาข่าวสาร  

แฮ่ !...นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มักปลอบใจตัวเองด้วยคำาพูดอย่างนี้อยู่เสมอๆ

ผมรีบลงมานั่งคลุกอยู่ใน  “ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ”  ทันที  

เพื่อศึกษาและพยายามหา “ประเด็น”  นำาเสนอเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับเด็ก

บางจังหวะคอยนั่ง “สังเกต”  พฤติกรรมคนไข้เด็กกับผู้ปกครอง

ที่แวะเวียนมาใช้บริการสื่อเพื่อสุขภาพภายในศูนย์ฯ

บางจังหวะก็  “เปิดเฟซบุ๊ก”  หวังจะเจอข้อมูลดีๆ สำาหรับนำามาใช้เขียนงาน

รวมถึงนั่งตั้ง “คำาถาม”  กับภาพที่เห็น หรือเรื่องราวผ่านเข้ามาในลูกตา

มีคนเคยบอกผมว่า “คำาถามสำาคัญกว่าคำาตอบ”  

เพราะคำาถามจะบอกทิศไปหาคำาตอบ  และคำาตอบจะบอกทางสู่ความรู้ความเข้าใจ

ใช้ “คำาถามดี”  ก็จะได้  “คำาตอบดี”  เสมอ

จริงนะครับ  พอผมตั้งคำาถามในใจ  

มันก็ทำาให้ผมเห็นทิศทางสู่ข้อมูลที่จะใช้สืบค้นไปหาคำาตอบ

คำาถามที่ผุดขึ้นมานั่นคือ  เด็กในโลกยุค  3  จี  เราควรจะเลี้ยงดูเขาอย่างไร ???

อะไรคือสาเหตุที่ผมตั้งคำาถามแบบนี้  ??

สาเหตุคงเป็นเพราะภาพของเด็กๆ ที่แสนซนมากมายในศูนย์ฯ กระมั้ง  

บ้างมีบุคลิกที่ดูดีมีอัจฉริยะภาพเต็มขั้นมีมารยาท  

บ้างดูทะโมนเป็นลิงหลอกเจ้าไร้เชาว์ปัญญาว่าก็ไม่ฟัง 

แต่พอมาเขย่าผสมรวมเข้ากัน  มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นภาพเดียวกันนั่นคือ  

หนูจะดูเบ็นเทน  หนูจะดูการ์ตูน  หนูจะเล่นเกมส์  หนูมีโทรศัพท์ใหม่แม่ซื้อให้สวยป่ะล่ะ

ขอย้ำาคำาถามซ้ำาอีกครั้งครับ ???  

โลก “ยุคไฮเทค” เราจะเลี้ยงลูกกันอย่างไร !!! 

ซึ่งผมก็หาคำาตอบในข้อคำาถามให้กับตัวเองได้

โดย “ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา  ตู้จินดา”  แสดงทัศนะเรื่องนี้ไว้ให้คิดว่า...  

โลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ยิ่งเป็นยุคดิจิตอล  3 จี ด้วยแล้ว 

การเลี้ยงดูลูกต้องไม่มี “วิธีตายตัว”  และจะต้องคอย “ปรับเปลี่ยน”  วิธีการอยู่ตลอดเวลา  

รวมถึงต้องใส่ใจด้านการพัฒนาการทางกาย  ใจ อารมณ์  สังคม และปัญญาเป็นสำาคัญ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น “อาจารย์ชนิกา”  วางหมากพิชิตลูกยุค  3  จีไว้โดยสรุป 5  ข้อ

5 กลยุทธ์เด็ดที่จะทำาให้ลูกน้อยเติบใหญ่  อย่างมีอัจฉริยะภาพ “เชาว์ปัญญา” ที่ดี

ประการแรก: ไม่ควรมุ่งแต่เรื่องไอคิวเป็นเลิศแต่ให้เน้นเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และมี “ความสุข” 

เพราะสุดท้ายเมื่อเด็กมีความสุข  “ความเก่ง” ความเป็นเลิศก็จะตามมาเอง

ครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง !!!  

เมื่อมี “ความสุข”  จะมี “ความสำาเร็จ”  ตามมาเอง  

2 :  ฝึกเด็กให้ “อดทน”  ต่อทุกสิ่งอย่างเพื่อทำาให้สำาเร็จ  (เด็กจะเล่นๆ เลิกๆ)    

3 :  โหลดโปรแกรมเรื่อง “ธรรมะ”  เข้าสู่สมองอย่างสม่ำาเสมอ 

จำาไว้นะครับ !!  เด็กตั้งแต่แปดเดือนจะมีพัฒนาการด้าน “อารมณ์” เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว

4 :  ฝึกให้ลูกแข็งแกร่งรู้จักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข 

5 : คอยสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนความถนัดให้ลูก

ส่วนตัวผมเชื่อว่าเลี้ยงดี  ใส่ใจดี  ย่อมเกิดผลดีแน่นอน 

เก่ง ได้
ตอ้งถนัดดว้ย

I-Style
สาธิต อุณหกะ
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แต่เราก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งด้วยว่า  
เด็กแต่ละคนมี “อัจฉริยะภาพ”  กะ  “เชาว์ปัญญา” ที่ดีแตกต่างกัน   
การเน้นส่งเสริม “ความถนัด”  ให้ลูกจึงเป็นเรื่องสำาคัญ   
กว่าการยัดเยียดหรือความ “ไม่ถนัด” ให้กับเด็ก 
เพราะเมื่อเขา “ไม่มีความสุข”  และก็ย่อม  “ไร้ความสำาเร็จ”  ตามมา  ???
จำาโฆษณาของธนาคารกรุงเทพตัวนี้ได้มั้ยครับ…
พ่อถามลูก:  “โตขึ้นอยากเป็นอะไรล่ะ”
ลูกตอบพ่อ:  “อยากเป็นนักบินอวกาศ  แต่ก่อนจะเป็นนักบินอวกาศได้ต้องจบ ม.6 สายวิทย์ต่อวิศวกรรมการบิน  และไปต่อโทวิศวกรรมเครื่องกลอีก 2 ปี  แล้วจะพยายามเข้านาซ่าให้ได้”มันเป็นโฆษณาที่ขำาๆ แต่ช่วยสะท้อนว่า  
บางครั้ง “เชาว์ปัญญา” ของเด็กบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบเสมอไป 
ผมยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะครับ  
ที่จะช่วย “ตอกย้ำา” ให้เห็นถึงความสำาคัญด้านการ “ส่งเสริม” ความถนัด
ให้ตรงกับ “เชาว์ปัญญา”  แล้วจะเกิดผลดี
ผมเจอมาในเฟซบุ๊กของใครคนหนึ่งที่เฝ้าดูอยู่เสมอๆ ครับ

เรื่องมีอยู่ว่า  ณ  โรงเรียนของสัตว์ในป่าใหญ่  
ในวันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายได้มารวมตัวกัน  และจะตั้งโรงเรียนของสัตว์ขึ้นมา  
กระต่าย  นก  กระรอก  ปลา และปลาไหล  ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร กระต่ายยืนกรานว่าเรื่องการวิ่งจะต้องเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร  นกบอกว่าเรื่องการบินก็ต้องอยู่เช่นกัน  ปลาเสนอเรื่องการว่ายน้ำา ส่วนกระรอกนั้นขอเรื่องปีนขึ้นต้นไม้ในแนวดิ่ง  
สรุปทั้งหมดก็ได้นำาวิชาต่างๆ เหล่านี้รวมเข้ากัน
พอถึงคราวใช้จริง  กระต่ายที่เคยได้เกรดเอจากการวิ่ง  กลับมีปัญหามากเรื่องการปีนต้นไม้แนวดิ่ง ปีนตกหล่นตกหล่นหลายรอบร่างกายบอบช้ำาวิ่งไม่ได้อีกต่อไป  
จากเคยได้เกรดเอในการวิ่ง ตอนนี้กลับได้ซี และเอฟ (สอบตก) ตามมา  
นกที่เคยเก่งพอต้องเรียนวิชาขุดโพรงลงดิน มันก็ทำาได้ไม่ดีนักสอบได้เอฟเช่นกัน   
สรุปในที่สุดหลักสูตรครอบจักรวาลนี้ก็ทำาให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ว่า  
มันเป็นหลักสูตรที่ทำาลายศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของพวกมันเอง
ครับ เมื่อนำานิทานนี้มาเปรียบเรื่อง “ความถนัด”  
กับ “อัจฉริยะภาพ-เชาว์ปัญญา” ของคน
หาก “หลักสูตร  =  การส่งเสริม”  และ “ความถนัด  = เชาว์ปัญญา”
เมื่อ “การส่งเสริม”  ถูกกับ “เชาว์ปัญญา”  
ไฉนเลยผลลัพท์จะไม่เท่ากับ “ความสำาเร็จ”
ฉะนั้น อยากให้ลูก “เก่ง” และ “ดี” 
ก็ต้องส่งเสริมให้ตรงกับ “เชาว์ปัญญา” ของเด็ก
...เป็นสำาคัญ
สำาหรับผมจำาคับคล้ายคับคลาได้ครับว่าในสมัยเด็ก
คุณพ่อตระเตรียมเงินทองเรือกสวนไร่นาไว้ให้เพียบ
พร้อมกับยัดเยียดให้เรียน  เรียน และเรียนทุกสิ่งอย่าง  
แกคงหวังว่า สักวันผมจะโตขึ้นมาพร้อมกับอัจฉริยะภาพขั้นเทพ
ถึงขั้นมีโอกาสได้เป็น “นายก”  ของประเทศไทยประมาณนั้น
แต่พอผมเขียนงานเรื่องนี้เสร็จ  ผมอยากกลับไปบอกพ่อสักครั้งว่า
ที่พ่อยัดเยียดสนับสนุนหลายสิ่งให้ผมเรื่อยมาเมื่อตอนวัยเด็ก
ทุกวันนี้ผมมี “นา”  เป็นของตัวเองแล้วครับ  
แต่ขาดตรงที่ไม่ถนัด “ยก”  เท่านั้นเอง  !!!



ท่ียิ่งใหญ่

ของแม่“รัก”
“คุณค่า”

 ใกล้จะถึงวันแม่เข้าไปทุกที .. วันนี้ท่าน
บอกรัก “แม่” ไปรึยังคะ?  บางคนบอกว่าอายที่
จะบอกรักแม่ บางคนบอกว่าเขินที่จะเข้าไปกอด
แม่ .. เอาไว้ก่อน เดี๋ยวพอถึงโอกาสเหมาะค่อย
ทำา แต่เราจะรู้ไหมว่าเมื่อวันนั้นมาถึง เราอาจจะ
อยากทำาแต่ไม่มีโอกาสได้ทำาก็ได้ ..

 ในฐานะที่เป็นหมอเด็ก เป็นลูกของแม่ 
แต่ยงัไมไ่ด้เปน็แมใ่คร จงึอยากจะถา่ยทอดความ
รักจากแม่ที่ฉันได้สัมผัสจากบรรดาคุณแม่ทั้ง
หลายที่ฉันได้ประสบพบเจอในขณะที่ทำาหน้าที่
เป็น “หมอเด็ก”

 สำาหรับทุกท่านที่เป็นหมอ .. เคยหงุดหงิดไหมคะ เวลาที่ตรวจคนไข้เด็ก พูดก็ไม่ได้ พอเห็นหน้าคุณ
หมอก็ร้องไห้ซะแล้ว แถมบางทีคุณแม่พามาด้วยอาการแปลกๆ ก็มี เช่น ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร รู้แต่ว่าร้องไห้
ไม่หยุด อยากให้คุณหมอช่วยหาสาเหตุให้หน่อยค่ะ .. ท่านที่เป็นหมอคงไม่ปฏิเสธว่ากว่าเราจะจบเป็นหมอ 
เราคงต้องตรวจคนไข้เด็กกันบ้างไม่มากก็น้อย นั่นเป็นเหตุผลนึงที่มีหมอจำานวนไม่น้อย นั่งยัน นอนยัน และ
ยนืยนัวา่ ชวีตินีจ้ะขอไมเ่ปน็หมอเดก็และตรวจเดก็อกีเดด็ขาด .. จรงิๆ การตรวจเดก็ไม่ไดแ้ยอ่ยา่งทีค่ดินะคะ 
เวลาที่เด็กร้องไห้ คือเวลาที่เขาไม่สบายตัว เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่า “หนูไม่สบายนะคะคุณหมอ” 
เด็กไม่เสแสร้ง ป่วยก็คือป่วย สบายดีก็ยิ้มได้ เล่นได้ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เราก็คงไม่หงุดหงิดเขา 
เพราะครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนก็ล้วนเคยเป็นเด็กด้วยกันมาก่อนทั้งนั้น เราเคยร้องไห้งอแงไม่มีเหตุผล เวลา
ถกูใจอะไร เราก็หวัเราะไม่มีเหตผุลอกีเหมือนกัน .. เวลาทีเ่ดก็หายป่วยเขาก็ยิม้ได ้หวัเราะรา่เรงิ .. นัน่คงเปน็
อกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำาใหฉ้นัเลอืกทีจ่ะเป็น “หมอเดก็” แตไ่ม่วา่เดก็จะรอ้งไหง้อแงแค่ไหน บคุคลหนึง่ทีจ่ะคอย
ดูแลอยู่ข้างๆ ด้วยความเป็นห่วง และดูแลโดยไม่เห็นแก่ความสุขของตัวเองเลยก็คือ “แม่” นี่เอง 

 ยอ้นกลบัไปเกอืบ 3 ปกีอ่น ฉนัไดเ้จอเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่อายปุระมาณ 8 ปเีหน็จะได ้เอาเป็นชือ่สมมติ
เรียกเธอว่า “น้องเอ” แล้วกันนะคะ น้องเอเดินทางมาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดแห่งหนึ่งกับคุณแม่ ด้วย
เรือ่งตบั ม้ามโต โดยไม่ทราบสาเหต ุหลงัจากไดท้ำาการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายกันอยา่งละเอยีดแลว้ กย็อมรบั
ว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากจริงๆ  แต่ในที่สุดหลังจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบ
กับประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นๆ หายๆ มาเป็นระยะเวลานาน จึงช่วยให้เราได้รู้
ว่า น้องเอเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำาเนิดชนิดหนึ่งนั่นเอง คุณแม่น้องเอเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล
จังหวัดแห่งนั้น คุณแม่เป็นทุกข์มากที่รู้ว่าลูกเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ แต่คุณแม่ก็ไม่ย่อท้อ พาลูกมาพบหมอตามที่
หมอนัดทุกครั้ง คุณแม่ดูแลน้องเออย่างดี เมื่อถึงเวลาต้องเติมภูมิให้น้องเอ คุณแม่ก็ไม่เคยพลาด จนน้องเอ
อาการดีขึ้นมาก แทบจะไม่มีการติดเชื้ออีกเลย แต่ชีวิตคนเราคงไม่เหมือนนิทานในเทพนิยาย ที่ลงท้ายตอน
จบดว้ย “แลว้ทกุคนกอ็ยูก่นัอยา่งมคีวามสขุตลอดไป” วนัหนึง่นอ้งเอกก็ลบัมาหาหมอดว้ยอาการใหม ่นอ้ง
เอเริม่มีอาการเหนือ่ย และตรวจพบน้ำาในเยือ่หุม้หวัใจปรมิาณมากทเีดยีว หากทา่นยงันกึภาพไมอ่อก ใหล้อง
จินตนาการถึง ลูกโป่งใส่น้ำา และในนั้นมีผลส้มอยู่ผลหนึ่ง หัวใจก็เปรียบเสมือนผลส้มผลนั้น ที่มีน้ำาอยู่รอบๆ 
พอถึงจุดที่น้ำารอบๆ หัวใจมีมากเกินพอดี หัวใจก็บีบตัวต่อไปไม่ไหว ผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตได้ .. หลังจากที่เรา
ตรวจพบน้ำาในเยื่อหุ้มหัวใจแล้ว น้องเอก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที น้องเอได้รับการรักษาด้วยยา
และคุณหมอที่ดูแลเรื่องหัวใจได้ทำาการดูดน้ำาที่อยู่รอบๆ หัวใจออก แต่ก็ยังไม่พอ การรักษานี้เป็นการแก้ไข
ที่ปลายเหตุเท่านั้น ไม่นานน้ำานั้นก็กลับมาใหม่ แต่คราวนี้กลับมาแสนสาหัสกว่าเดิม เพราะครั้งที่สองโชคไม่
เป็นของน้องเอแล้ว น้องเอถูกย้ายขึ้น ICU น้องเอหัวใจหยุดเต้นไปช่วงนึง .. ราวกับสายฟ้าฟาดลงมาตรงอก
ของแม่ .. ฉนัไดย้นิเสยีงคุณแม่นอ้งเอรอ้งไหป้านกำาลงัจะขาดใจ คุณแม่บอกวา่แม่ไม่ไดท้ำาใจไวก้อ่นวา่นอ้งเอ
จะไปเร็วขนาดนี้ ไม่ได้ร่ำาลา ไม่ได้คุยอะไรกันมากนัก ถ้ารู้อย่างนี้แม่จะอยู่กับเขาให้นานที่สุด .. 

ความรักที่แม่มีให้ต่อลูก
มันเกินที่จะพูดออกมาเป็นคำ พูดได้ว่ามากมายเพียงใด

 ประโยคนี้คงจะไม่เกินจริงที่จะกล่าว อย่างเช่นผู้ป่วยรายหนึ่งที่ฉันจะขอยกมาเล่าให้ฟัง ..

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 และแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงวันที่ทางทีมแพทย์คิดว่ายากท่ีจะรักษาน้องเอให้หายได้ เพราะในท่ีสุด
น้องเอก็จะติดเชื้อครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะภูมิต้านทานน้อยมากที่จะปกป้องตัวเอง จนถึงครั้งนี้ซึ่งเป็น
ครั้งสุดท้าย เมื่อพบว่าน้องเอติดเชื้อในปอดค่อนข้างรุนแรง เมื่อคุณแม่ทราบเรื่องแล้วคิดว่า ไม่มีทางที่
น้องเอจะหายกลับไปเป็นปกติแน่ๆ แล้ว มีแต่จะทรมานลูกเปล่าๆ คุณแม่จึงได้ตัดสินใจพาน้องเอกลับ
บ้าน คุณแม่บอกหมอว่า .. 

 ในเวลานัน้ยากท่ีจะพดูอะไรใหค้ณุแมค่ลายความเศรา้ใจหรอืกงัวลใจไปได้  นอกจากเขา้ไปกอด
คุณแม่ แล้วบอกให้คุณแม่ใจเย็นๆ สวดมนต์ให้ลูกนะ ที่เหลือเดี๋ยวทีมหมอจะช่วยดูแลให้เอง หลังจากที่
คณุแมส่งบแลว้ ในความโชครา้ยกม็คีวามโชคดซีอ่นอยู ่คราวนีน้อ้งเอรอดอยา่งปาฏหิารย ์คณุแมด่ใีจมาก 
บอกว่าจะกินเจให้น้องเอตลอดชีวิต .. คราวนี้น้องเอรอดก็จริง แต่เราก็กลับมาค้นพบความจริงทีหลังว่า 
น้ำาในเยือ่หุม้หวัใจทีอ่อกมาเยอะนัน้ แทจ้ริงแล้วมาจากการติดเชือ้ไวรัสชนดิหนึง่ และทำาใหภ้มูต้ิานทาน
รา่งกายทำาปฏกิริยิามากกวา่ปกต ิจนทำาใหเ้กดิเรือ่งขึน้ นอ้งเอไมไ่ดม้แีตเ่พยีงน้ำารอบๆ หวัใจเทา่นัน้ นอ้ง
เอยงัมกีอ้นเลก็ๆ ในผนงักลา้มเนือ้หวัใจอกี เลยส่งผลใหน้อ้งเอมภีาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะเปน็ระยะๆ ตาม
มา  หมอเลยต้องให้ยาเคมีบำาบัดกับน้องเอเพื่อรักษาโรคดังกล่าว .. น้องเอทั้งเบื่อ ทั้งทรมาน จนถอดใจ
ไปหลายครั้ง บอกแม่ว่าเอทรมาน ไม่อยากอยู่แล้ว .. ในขณะที่ข้างๆ น้องเอมีผู้หญิงวัยกลางคนคนนึง 
หน้าตาดูอิดโรยเพราะอดหลับอดนอนมาหลายวัน เธอมีสีหน้ากังวล เป็นห่วง แต่เปี่ยมไปด้วยความรัก 
ความเมตตา คอยกุมมือลูกตลอดเวลา คอยให้กำาลังใจตอนลูกท้อ หลายครั้งที่ฉันเห็นหยาดน้ำาตาเม็ด
แล้วเม็ดเลา่รว่งออกมาจากจากนยันต์าของเธอ .. “คณุแมเ่ปน็ยงัไงบา้ง? อยา่ลมืดแูลตวัเองดว้ยนะคะ 
เดี๋ยวคุณแม่ไม่สบาย น้องเอจะเสียใจ คุณแม่ยังมีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแลอีก” นั่นคงเป็นคำาพูดประ
โยคสั้นๆ ที่ฉันพอจะพูดให้ได้กับคุณแม่น้องเอ .. ฉันมาทราบเรื่องทีหลังว่าคุณพ่อน้องเอก็เพิ่งเสียไปไม่
นานด้วยเรื่องเส้นเลือดในสมองแตก คุณพ่อเป็นห่วงน้องเอมาก ถึงกับแอบคิดว่าไม่อยากให้ใครยื้อชีวิต
ลูกไป ถ้าเป็นได้ขอแลกชีวิตตัวเองกับลูกดีกว่า คุณพ่อจากไปอย่างกะทันหันเมื่อปีที่แล้ว เหลือไว้แต่คุณ
แม่กับลูกๆ อีกสามคนที่คอยสู้ชีวิตกันต่อไป .. 

ที่ไหนมีพบและผูกพัน ที่นั่นย่อมมีการพลัดพราก
ไม่จากเป็น ก็จากตาย หนีไม่พ้น

 
 ประโยคนี้เป็นความจริง ที่ยากที่ทุกคนจะหนีพ้น มันอาจจะแฝงไปด้วยความเศร้า แต่เป็น
สจัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทา่นเหน็มานานแสนนานแล้ว .. ในทีสุ่ดวนันงึกต้็องจากกนั .. นอ้งเออยูห่อ้ง ICU 
ได้ไม่นาน ก็เริ่มมีสัญญาณมาว่าน้องเอเริ่มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการกดภูมิต้านทานของยาเคมีบำาบัด 
ซึ่งถ้าไม่ให้โรคที่น้องเอเป็นอยู่ก็จะรุมเร้า ประมาณว่าหนีเสือปะจระเข้ จะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้ 

ในเมื่อเขาจะต้องไป ก็อยากให้เขาไปอย่างสงบ 
และมีแม่คอยให้กำ ลังใจอยู่ใกล้ๆ ไม่อยากให้เขาไปแบบเปล่าเปลี่ยว

 
 ถา้เรารูล้ว่งหนา้วา่เราจะมชีวีติอยูไ่ดน้านแคไ่หน เราคงวางแผนกอ่น
วา่จะบอกรกัใคร ทำาดกัีบใคร แตใ่นความเป็นจรงิเราไม่สามารถรูล้ว่งหนา้ได้
เลย บางทีกว่าจะตัดสินใจที่จะทำา ก็สายไปเสียแล้ว .. วันแม่ไม่ใช่มีเพียงแค่ 
1 วันใน 365 วันเท่านั้น แต่ทุกๆ วันควรจะเป็นวันของแม่ เพราะสิ่งที่ท่าน
ให้กับเรามา ยากเหลือเกินที่จะทดแทนท่านได้หมด คงจะไม่สายเกินไปถ้า
คิดจะบอกรักแม่ในวันนี้ เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเราอาจไม่มีโอกาส
ได้บอกรักให้ท่านได้ยินอีกเลยก็ได้ .. 

.. ณ วินาทีนั้น ฉันรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่ ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน คุณแม่รักน้องเอมาก การ
ที่คุณแม่ตัดสินใจอย่างนี้ มันเจ็บปวดต่อความรู้สึกของคนเป็นแม่มาก แต่เพราะเห็นแก่ลูก ไม่อยาก
ให้ทรมาน และอยากให้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลาง ความรัก ความอบอุ่นของคุณแม่และญาติพี่น้อง 
คุณแม่จึงตัดสินใจแบบนี้ .. 

“คณุแมไ่มอ่ยากใหน้อ้งเอทรมาน ถา้รูว่้าการรกัษามนัไดแ้คน่ี ้ถงึแมว่้าย้ือแลว้ นอ้งเอจะอยูก่บัแม่
ได้อีกนิดนึง แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูก แม่เลือกที่จะให้เขาจากไปอย่างสงบและมีความสุขดีกว่า
ค่ะ” .. หลังจากที่ฉันได้ฟังความในใจของคุณแม่น้องเอแล้ว ก็รู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอ
ฉัน พร้อมกับหยดน้ำาอุ่นๆ ที่ข้างแก้ม .. พอหันไปมองข้างๆ ก็เห็นน้องหมออีกสองคนอาการไม่แตก
ต่างจากฉันเลย คนที่ได้นั่งฟังคุณแม่เล่าความในใจในตอนนั้นคงจะรับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่คน
นึงมีต่อลูกได้อย่างไม่ยาก .. ฉันยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก แต่คุณแม่ก็เด็ดเดี่ยว และเลือก
เอาความสุขของลูก แทนที่จะเป็นความสุขส่วนตัว .. เมื่อตอนฉันได้มีโอกาสไปฟังเทศน์ พระอาจารย์
ได้เคยสอนเอาไว้ว่า ตอนที่คนเราจะตาย จิตสุดท้ายที่จะจากไป ถ้าเป็นจิตที่สงบ ไม่วุ่นวาย และได้
นึกถึงสิ่งดีๆ ที่เขาทำา เขาจะไปในที่ที่ดี .. คุณแม่ทราบถึงเรื่องนี้ดี แล้วต้องการให้ลูกไปในที่ที่ดีจริงๆ 
.. หลังจากที่น้องเอได้กลับถึงบ้าน 2 ชั่วโมงต่อมาน้องเอก็จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางอ้อมกอดของ
คุณแม่ .. ฉันได้ติดต่อคุณแม่อีกหลังจากนั้น คุณแม่ได้ไปบวชเนกขัมมะให้กับน้องเอ และกลับไปดูแล
ลูกๆ อีกสองคน .. ฉันรู้ว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสที่แม่คนนึงได้สูญเสียลูกน้อยไป .. เพราะ
เป็นหมอเดก็ ฉนัจงึไดพ้บเจอเรือ่งแบบนีอ้ยูบ่่อยๆ .. “พอข้ึนช่ือว่า “ลกู” เราใหเ้ขาไดทุ้กอยา่งจริงๆ
หมอ” ความรักที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักที่เป็นการให้อย่างแท้จริง ไม่ต้องการ
สิ่งใดตอบแทน .. ทำาให้ฉันนึกถึงคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า 

แม้ลูกจะให้แม่นั่งบนบ่าขวา ให้พ่อนั่งบนว่าซ้าย 
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะรดลงไปบนบ่า 

ลูกเป็นผู้เช็ด ผู้หาอาหารมาให้ 
กระทั่งจนท่านตายหรือลูกตายจากกันไป 

ก็ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้หมด



กินอยู่...
อย่างคนอายุยืน

 หากเราลองนกึถงึคำาอวยทีเ่รานยิมกล่าวหรือเขยีนลงในการ์ดอวยพรวนัเกิด คำา
อวยพรอนัดบัตน้ๆ คงจะหนไีมพ่น้ คำาอวยพรทีว่า่ “ขอใหส้ขุภาพแขง็แรง อายยุนืยาว” 
หรือเวลาที่เราดูในหนังจีนกันต้ังแต่เด็กเวลาพระราชาเสด็จ ทุกคนจะกล่าวกันอย่าง
พร้อมเพรียงว่า “ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ หมื่นๆ ปี” คำาพูดเหล่านี้ก็ยังคงติดหูของ
เราเรือ่ยมา ซึง่สามารถ สะท้อนใหเ้หน็วา่คนนัน้ใหค้วามสำาคญักบัการท่ีจะมอีายยุนืยาว
มากแค่ไหน

 อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยมีหน่วยเป็นปี ที่
ประชากรกลุม่หนึง่จะดำารงชวีติอยูไ่ด ้นบัตัง้แตเ่กดิไปจนกระทัง่เสยีชวีติ ซึง่คา่เฉลีย่ของ
ประชากรแตล่ะกลุม่กจ็ะแตกต่างกนัออกไปโดยปจัจยัและสาเหตุที ่แตกต่าง ประชากร
ส่วนหนึ่งเกิดมาไม่นานก็เสียชีวิต บางส่วนเสียชีวิตในวัยหนุ่มสาว และบางส่วนก็เสีย
ชีวิตเพราะความชราหรือสูงอายุนั่นเอง 

 จากตารางแสดงค่าอายุขัยเฉลี่ยจะพบว่า
ประชากรในบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น หรืออิตาลีนั้น 
มีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงกว่าประชากรในประเทศแถบ
แอฟริกา เม่ือศึกษาหาสาเหตุการเสียชีวิตในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมาจะพบว่า ปัจจัยที่ทำาให้คนเสียชีวิตเป็นอัน
ดับต้นๆ นั้นมาจากโรคติดต่อ โรคขาดสารอาหาร รวม
ถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังรายละเอียดในกราฟ 
ดา้นลา่ง จะเหน็ไดว้า่สาเหตกุารเสยีชวีติของประชากร
ส่วนใหญ่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการหรือ
การกินอยู่ ดังนั้น บทสรุปของปัจจัยที่มีส่วนทำาให้เรา
มีอายุยืนยาวก็คือความใส่ใจในเรื่องของการเลือกรับ
ประทานอาหารในการดำารงชีวติประจำาวนัท่ีเหมาะสม

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติตัวรวมถึงพฤติกรรมการบริโภค
ของกลุ่มผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุด 3 กลุ่มใน
โลก ได้แก่ ชาวโอกินาวา ชาวบาร์บาเกีย 
และชาวโลมา ลินดา เราเรียกคนในกลุ่มนี้
ว่ากลุ่ม “Blue Zone” หรือโซนสีฟ้า ซึ่ง
หมายถึงบริเวณที่มีประชากรอายุมากเกิน
กว่า 100 ปีอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก ไม่ใช่
เพียงแค่อายุยืนยาว แต่สุขภาพกายรวมถึง
ความจำาและสุขภาพจิตก็ดีมากอีกด้วย เรา
มาเริม่ดกูนัทลีะกลุม่วา่พวกเขามีพฤตกิรรม
อย่างไรบ้างที่ช่วยให้อายุยืนยาว

ประเทศ

ญี่ปุ่น

อิตาลี

แคนาดา

สิงคโปร์

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

ไทย

เวียดนาม

ยูกันดา

ตารางแสดงคา่อายขุยัเฉลีย่ในปี 2010 โดยดดัแปลง
จาก CIA (Central Intelligence Agency)
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Corner ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) 
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ชาวเกาะโอกนิาวา ประเทศญีปุ่น่ 

รปูแบบการกนิของชาวโอกนิาวา

 โอกนิาวา่เปน็เกาะเลก็ๆ ทางตอนใตข้องประเทศญีปุ่น่ 
ผู้คนส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม และ
ภาพที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำาบนเกาะโอกินาวา ก็
คือภาพผู้สูงอายุเดินและทำางานกันอยู่เต็มเกาะ ผู้สูงอายุท่ี
โอกินาวา แม้ว่าจะมีวัย 90 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังสามารถประกอบ
กิจกรรมระหว่างวันและทำางานกันอยู่ อีกทั้งยังมีสุขภาพจิตที่
ด ี ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบชาวโอกนิาวากบัคนทีอ่าศยัอยูใ่นซีกโลก
ตะวนัตก พบวา่คนโอกนิาวานัน้มอีตัราการเปน็โรคหวัใจ มะเร็ง
เต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงภาวะกระดูกผุกระดูกพรุน
ท่ีน้อยกวา่ จากการเปรยีบเทยีบประชากรทีม่อีาย ุ90 ปีเทา่กนั 
พบว่าการทำางานของสมองและร่างกายจะลดลงกว่า 50% ใน
ประชากรสว่นใหญ ่ขณะทีช่าวโอกนิาวานัน้ ยงัสามารถทำางาน
ได้มากกว่า 85 % 

• กินอาหารในแต่ละมื้อให้รู้สึกอิ่มเพียง 80% เท่านั้น ชาว
โอกนิาวากลา่ววา่ หากกนิจนอิม่จะทำาใหเ้กดิการงว่ง และ
ขี้เกียจทำางาน ผลที่ตามมาก็คือจะทำาให้ทำางานได้น้อย 
ดังนั้น ชาวโอกินาวาจึงนิยมกินเพื่อไม่ให้รู้สึกหิว ซึ่งต่าง
จากคนทั่วไปที่มักจะกินจนอิ่มหรือบางครั้งอิ่มมากจน
เกิดอาการแน่นท้อง

• กินอาหารที่ทำามาจากถั่วเหลืองเป็นประจำา เช่น เต้าหู้ มิ
โซะ ซอสถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว ถั่วหมัก เหล่านี้คือสาเหตุ
ที่ ทำาให้ชาวโอกินาวามีอัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งตอ่มลูกหมากและภาวะกระดกูผกุระดกูพรนุ นอ้ย
กว่าคนทั่วไป

• ดื่มน้ำาเยอะ ชาวโอกินาวาดื่มน้ำามากกว่า 2 ลิตรต่อวัน 
โดยมคีวามเชือ่วา่ หากรา่งกายขาดน้ำาจะทำาใหป้ว่ย และ
ส่งผลให้ระบบขับถ่ายไม่ดี และหากมีอายุที่มากยิ่งข้ึนก็
ต้องดื่มน้ำามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งตรงกับความเป็นจริงที่ว่า 
ร่างกายของมนุษย์ต้องการน้ำาประมาณ 8 แก้วต่อวัน 
หากไดร้บัน้ำาในปริมาณทีไ่มเ่พยีงพอ รา่งกายกจ็ะทำางาน 
ได้ไม่ดีและไม่สามารถกำาจัดของเสียออกจากร่างกายได้ 

• กินอาหารเช้าเป็นอาหารหลัก และลดปริมาณอาหารมื้อ
อื่นๆ โดยเฉพาะมื้อเย็น

• กินผักทุกมื้อ ชาวโอกินาวาส่วนใหญ่มักนิยมปลูกผักไว้
กินเองและเผื่อแผ่ถึงเพื่อนบ้านเสมอ จึงทำาให้ได้รับผัก
สด สะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง

• กินปลาและอาหารทะเล เนื่องจากโอกินาวามีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะ อาหารทะเลจึงหาได้ง่าย และ
ในปลาทะเลนัน้กอ็ดุมไปดว้ยสารโอเมกา้-3 ซึง่เป็นตวัช่วย
ลดอาการอักเสบที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย

• กินสาหร่ายทะเลเป็นประจำา สาหร่ายทะเลมีโปรตีนจาก
พืชที่ไม่มีคอเลสเตอรอล และมีสารคลอโลฟิลที่ช่วยทำา
หน้าที่ในการดูดซึมสารพิษที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกาย
เพื่อทำาการขับออก

• กินอาหารให้หลากหลายในแต่ละวัน ในปริมาณที่พอ
เหมาะและไม่มากเกินความต้องการของร่างกาย

JAPAN

ชาวบาร์บาเกีย แคว้นซาร์ดิเนีย
ประเทศอิตาลี 

รูปแบบการกินของชาวบาร์บาเกีย

 ซารด์เินยีเป็นเกาะขนาดใหญต่ัง้อยูแ่ถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 
เ ม่ือกล่าวถึงคำาว่าเมดิ เตอร์ เรเนียน เราอาจนึกถึง “อาหาร
เมดิเตอร์เรเนียน” ที่นิยมเสิร์ฟในภัตตาคาร จนทำาให้หลายคนเกิด
ความสับสนว่าการรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน หรืออาหารสไตล์
เมดิเตอร์เรเนียนนั้นจะทำาให้ทำาให้อายุยืน มีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
นอ้ยทีส่ดุในโลกดัง่ชาวบารบ์าเกยี และทีแ่ยไ่ปกวา่นัน้คอืคนจำานวนไม่
นอ้ยตา่งพากันเขา้ใจผิดวา่อาหารกลุ่มนีค้อือาหารประเภท พซิซ่าขอบ
ชีส ไส้กรอกอิตาเลี่ยน หรือพาสต้าครีมชีส เป็นต้น แต่ถ้าหากเราลอง
มาดูรูปแบบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่แท้จริงแล้ว รูปแบบของอาหาร
ตา่งจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ เรามาดกูนัซิวา่อะไรทีท่ำาให้คนทีอ่าศยัอยูใ่น
แคว้นซาร์ดิเนีย เค้ามีอายุยืนยาวกัน

• กินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก โดยกินผักสดทุกวัน 
นอกจากนี้แล้วยังนิยมผลไม้สด ธัญญาหาร ข้าวไม่ขัดสี 
ซึง่เป็นแหล่งท่ีมาของใยอาหาร วติามิน และเกลือแรจ่าก
ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

• ปรงุอาหารดว้ยไขมันจากมะกอกหรอืน้ำามันมะกอก และ
ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอัลมอนด์ มีงานวิจัย
จำานวนมากออกมาระบุว่าน้ำามันมะกอกและน้ำามันจาก
ถั่วเปลือกแข็งนั้นมีวิตามินอีสูง และเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัว
มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล

• กินสมุนไพรและเครื่องเทศที่ปลูกขึ้นเองเป็นประจำา ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักนำามาใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อเพิ่ม
รสชาติให้อร่อย กลมกล่อมยิ่งขึ้น

• ดื่มไวน์พร้อมอาหารมื้อเย็น กำาหนดปริมาณไม่เกิน 2 
แก้วไวน์ต่อวันสำาหรับผู้ชาย และไม่เกิน 1 แก้วไวน์ต่อ
วัน สำาหรับผู้หญิง โดยจิบเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติ
ของไวน ์ซึง่ตา่งจากคนทัว่ไปทีม่กัไมจ่ำากดัปรมิาณในการ
ดื่ม จากการศึกษาระบุว่าการดื่มไวน์ในปริมาณที่เหมาะ
สมจะส่งผลดีต่อร่างกายและลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้

• เลือกรับประทานเนื้อสัตว์เพียงบางชนิด ว่าหากจะกิน
เนื้อสัตว์ต้องเลือกเนื้อสัตว์ท่ีไม่มีขา เช่น ปลา หรือถ้า
หากมีขา ก็ต้องเลือกที่จำานวนขาน้อยที่สุด เช่น สัตว์ปีก 
เนื่องจากชาวบาร์บาเกียมีความเชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์
จำาพวกเนือ้ววั หรอืเนือ้หม ูจะทำาใหส้ารพษิเขา้สูร่า่งกาย 
และก็ตรงกับความจริงที่ว่าในเนื้อปลานั้นมีไขมันอิ่มตัว
น้อยกว่าเนื้อหมู และเนื้อวัวนั่นเอง 

• กินอาหารที่มาจากธรรมชาติ และลดปริมาณอาหารที่
ผ่านการแปรรูป  เช่น เน้นผักผลไม้ ไม่ใช่ขนมขบเคี้ยว 
หรือ อาหารกระป๋อง

• หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเน้นสาร
อาหารจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทน

• กินอาหารอย่างช้าๆ และเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
นอกจากจะได้รสชาติของอาหารที่อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้ว 
ยังช่วยไม่ให้ระบบย่อยอาหารทำางานหนักอีกด้วย

• กินอาหารเม่ือรา่งกายรูส้กึหวิ ไมใ่ชเ่พราะเกดิความอยาก
หรือเมื่อมีความรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำา

• เน้นปริมาณของกินอาหารม้ือเช้าและม้ือกลางวัน
มากกว่ามื้อเย็น

• ใช้เวลาในการกินอาหารแต่ละมื้ออย่างน้อย 30 นาที 
เพื่อให้การกินแต่ละคร้ังเกิดความสุขไม่ต้องเร่งรีบ จน
เกิดความเครียด

• เลือกอาหารที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยไม่เน้นปริมาณ 

ITALY



ชาวโลมา ลินดา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เมอืงโลมา ลนิดา ชาวเมอืงนีม้วีถิชีวีติและความเปน็อยูท่ี่คอ่นข้างจะ
แตกต่างจากชาวโอกินาวาและชาวบาร์บาเกีย ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ
ที่ไม่ได้เป็นเกาะแล้ว ผู้คนในเมืองน้ีก็มีวิถีชีวิตแบบชาวเมืองทุกอย่าง ต้อง
ดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางมลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ดีกว่าคนท่ัวไป มีการ
ใช้เครื่องอำานวยความสะดวก เครื่องมือสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนคนใน
เมอืงใหญท่กุประการ มเีพยีงรปูแบบการกนิอาหารและความคดิในการดำารง
ชวีติทีด่จูะแตกตา่งจากชาวเมอืงทัว่ไป และนีค่อืปัจจยัทีท่ำาใหช้าวโลมา ลนิดา 
นัน้มอีายยุนืและมคีวามเสีย่งตอ่โรคภยัไขเ้จบ็ นอ้ยกวา่คนท่ีอาศยัอยูใ่นสังคม
เมืองอ่ืนๆ จากการศกึษาพบวา่คนท่ีอาศยัอยูใ่นเมอืงโลมา ลนิดา นอกจากจะ
มีอายุยืนแล้ว ยังเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งและโรคเบา
หวานน้อยกว่าคนทั่วไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์

 จากทีเ่ราได้ทำาการสำารวจและรับรู้ถงึรปูแบบ
การกนิของกลุม่คนทีไ่ดช้ือ่วา่มอีายยุนืยาวทีส่ดุในโลก 
ทำาให้เราทราบว่า แม้ว่าถิ่นฐานที่อยู่อาศัย รูปแบบ
การดำารงชีวิต วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจะ
แตกต่างกนั แต่ส่ิงหนึง่ทีท่ำาใหค้นเหล่านี ้มอีายยุนืยาว
เหมือนกันก็คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเน้น
การกนิอาหารทีม่าจากธรรมชาตเิปน็หลกั ไมว่า่จะเปน็ 
ผัก ผลไม ้ธญัพืชไมข่ดัสี นอกจากนีย้งัมพีฤติกรรมการ
บริโภคแต่พอดี คือไม่กินอาหารจนอิ่มมากเกินไปโดย
เน้นอาหารเช้า เป็นมื้อหลัก และดื่มน้ำาเปล่าให้เพียง
พอ นอกเหนือจากพฤติกรรมการกินอาหารแล้ว สิ่ง
ที่ช่วยให้อายุยืนยาวที่พบในคนทั้ง 3 กลุ่มนี้คือ การ
เคลื่อนไหวหรือออกกำาลังกายอย่างเป็นประจำา การ
มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักจัดการรับมือกับความเครียด 
อารมณดี์ ยิม้แยม้ แจม่ใส หรอืทีเ่ราเรยีกวา่การมสีงัคม
เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน

• กินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวและหมูน้อยมาก โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่กินเลย

• กินถั่วเปลือกแข็ง เช่น วอลนัท อัลมอนด์ พีแคน พิสตาชิ
โอ ฯลฯ วันละประมาณ 1 กำามือ เป็นประจำาทุกวัน ซึ่ง
ตรงกบังานวจิยัและข้อมลูสนับสนุนจากสมาคมโรคหวัใจ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ควรกินถั่ววันละ 1 กำามือ
เพื่อให้หัวใจดี ถั่วเปลือกแข็งเป็นแหล่งที่มาของโปรตีน
จากพืช ประกอบไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัว อีกทั้งยังมีใย
อาหาร วิตามินอี ช่วยทำาให้ลดความรู้สึกหิวและทำาให้
อิ่มได้นานขึ้น

• หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร หรือ
หากจำาเป็นก็ปรุงเพียงแต่น้อยเท่านั้น

• ไม่นิยมรับประทานอาหารรสเค็มและรสหวาน การกิน
เคม็จะก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่โรคความดนัโลหติสงู สว่น
การกินหวานมากเป็นประจำาก็จะทำาให้ได้พลังงานมาก
เกินความต้องการของร่างกาย อันเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด
โรคฟันผุและโรคอ้วนตามมา

• ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มีงานวิจัยจำานวนมากท่ีระบุถึง
อันตรายของและผลเสยีทีเ่กดิจากแอลกอฮอลต์อ่สขุภาพ
โดยรวม

• กินอาหารช้าๆ และกินอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้าง
ความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการกินอาหาร

• กนิอาหารเชา้เปน็อาหารหลกัและลดปรมิาณของอาหาร
มื้ออื่น

• หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่ม

รูปแบบการกินอาหาร
ของชาวโลมา ลินดา

USA
หอพักคนไข้

หัวใจธรรม
 ความเชื่อและศรัทธาหลายคนกล่าวว่าเป็นพลังอันแรง
กล้า รักษาเยียวยาจิตใจให้พ้นจากทุกขโรคได้ แม้ว่าวิทยาศาสตร์
และการแพทยใ์นปจัจบุนัจะเจรญิไปมากแลว้  แต่การรักษาเยียวยา
สภาพจิตใจด้วยวิถีพุทธก็ยังคงเป็นยาขนานเอกของไทยมารุ่นต่อรุ่น  
หลายโรงพยาบาลผสานวิถีพุทธเข้ากับการรักษาพยาบาล เสมือน
การเยียวยาร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน

 จุดเริ่มต้นของการนำาธรรมะเข้ามาบำาบัดดูแลหัวใจคนไข้ในหอพักผู้ป่วย ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรตัน ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีเกิดจากความศรทัธาในพระพทุธศาสนาของแพทย ์
พยาบาลและบคุลากรสว่นใหญท่ีป่ฏบิตังิานภายในอาคารสมเดจ็พระเทพรตัน ์แตบ่ทบาทสำาคญัในการดแูล
คนไข้ด้วยหัวใจวิถีพุทธนั้น คงจะฟังดูแปลกหูไม่น้อยเมื่อมีหลายคนเดินเข้ามาถามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่
พึ่งทางใจ แล้วเจ้าหน้าที่จะชี้บอกทางให้เดินไปที่หน่วยการเงิน 

  “โดยปกติแล้วหน้าที่ดูแลคนไข้นั้นเป็นหน้าที่ของพยาบาล ถึงแม้เราเป็นเพียงหน่วยงาน
สนบัสนนุ แตก่ส็ามารถดแูลคนไข้ไดเ้หมอืนกนั เพราะการดแูลจติใจเปน็เรือ่งสำาคญั” คณุหทยัชนก มติร
ประเสริฐ  รักษาการหัวหน้างานคลังกล่าวสั้นๆ ก่อนจะเล่าถึงที่มาที่ไปของ “หน่วยการเงินและพระพุทธ
ศาสนา”  ที่หลายคนพูดทีเล่นทีจริงจนติดหู 

ดูแลคนไข้  ด้วยหัวใจวิถีพุทธ 

Easy
Living ปริศนา



 “โดยส่วนตัวแล้วเชื่อเสมอว่าใจเรานั้นต้องเป็นสุขก่อน ถึงจะมอบความสุขให้กับคนอื่นๆ ได้  เมื่อใจ
เรามีความสุขแล้วจึงอยากหยิบยื่นและแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับคนรอบข้าง”  

 เมื่อก้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการหัวหน้างานการคลัง ซึ่งเป็นงานที่จัดได้ว่าต้องมีระเบียบ
ในการทำางานค่อนข้างสูง จึงไม่อยากให้บรรยากาศของการทำางานตรึงเครียดจนเกินไป  อยากหาอะไรสักอย่างที่
สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นราวกับว่าทุกคนเป็นครอบครัว  จึงจัดมุมโต๊ะหมู่บูชาพระเล็กๆ เพื่อให้พนักงานทุกคน
ได้กราบไหว้สักการะกันก่อนเริ่มงาน  นานวันเข้าครอบครัวก็ใหญ่ขึ้นมีเพื่อนพ้องน้องพี่จากต่างแผนกเข้ามาสวด
มนตท์กุเชา้กอ่นเริม่งาน  และไมน่านกเ็ริม่มคีนไขแ้ละญาตผิูป้ว่ยขอเขา้มาสกัการะเพือ่บรรเทาความทกุขใ์นใจ ยาม
เจ็บป่วยคนไข้ที่ต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ คนไข้บางคนเคยชินกับการต้องตื่นมาใส่บาตรทุก
วัน  เราจึงนิมนต์พระภิกษุมารับบาตรถึงเตียงคนไข้ทุกๆ วันศุกร์ เพราะเชื่อว่าอย่างน้อยๆ สภาพจิตใจของคนไข้
จะดีขึ้น ญาติคนไข้ก็ดีขึ้นด้วย

“ คนไข้บางคนนอนซมทั้งวัน แต่พอพระเดินเข้ามาที่เตียง
กลับลุกขึ้นตักบาตรได้ด้วยตัวเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ”

 มีเคสหนึ่งคนไข้ผ่าตัดหัวใจ อาการทรุดหนัก คนไข้ทำาอะไรไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  คนไข้ก็ท้อแท้ 
ญาติคนไข้ก็ท้อถอย หมดกำาลังใจ  ทางเราจึงนิมนต์หลวงพ่อไปพิจารณาคนไข้  โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ไปให้คนไข้สักการะด้วย  ครั้นเมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมและสอนวิธีเจริญภาวนา คนไข้ก็นำาไปปฏิบัติจริงระหว่าง
ที่นอนให้ออกซิเจนและใส่เครื่องช่วยหายใจ  จากนั้นไม่นานอาการคนไข้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่น่าเชื่อและหาย
เป็นปกติในระยะเวลาอันสั้น

 นอกจากนีท้ีน่า่ประหลาดใจคอืในผูป้ว่ยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ยทีใ่กล้ถงึวาระ ซ่ึงโดยปกติมกัจะได้รับความ
ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย  เมื่อผู้ป่วยได้เจริญภาวนาและสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนแล้ว  ยามเมื่อต้องจากไป
ก็จากไปด้วยความสงบ  ไม่ทุกข์ทรมาน สิ่งนี้ได้เห็นมากับตาตนเอง  

 ที่นี่เราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ให้ญาติคนไข้และเจ้าหน้าท่ีได้สักการะบูชาเพ่ือเป็นสิริมงคล  มี
ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือสวดมนต์ที่มีคำาแปล ญาติคนไข้บางคนมาเฝ้าไข้เป็นเวลานานๆ มานั่งอ่าน  กลับไปมี
พระธรรมค้ำาจุนใจ คลายความเศรา้ไดอ้ยา่งด ี บางคนถงึขนาดรกัษาศลีธรรมอยา่งเครง่ครดั  บา้งกห็นัไปทำานบุำารุง
ศาสนาสรา้งวดั สรา้งกองทนุธรรมเลยกม็ ี นอกจากนีใ้นวนัสำาคญัตา่งๆ ทางศาสนาเราจะใหค้วามสำาคญักบักจิกรรม
ทางศาสนา  โดยจะจัดลานธรรมกันบริเวณโถงสมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 1 ล่าสุดคืองานพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 
ปี ทุกๆ กิจกรรมได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน คนไข้  ญาติคนไข้ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อย่างเนือง
แน่น  แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมในมุมเล็กๆ  แต่ได้เห็นรอยยิ้มของคนทุกคน หากนำาภาพรอยยิ้มและความสุขนั้นมา
เรียงร้อยต่อกัน ติดตั้งบนผนังโรงพยาบาล ป่านนี้ทุกพื้นที่คงเต็มแล้ว  รามาธิบดีดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้แม้ว่า
จะเป็นสถานที่ของผู้คนที่เจ็บป่วยก็ตาม

 หกโมงเช้าของวันที่ 13 เมษายน
 2555  หลวงพ่อที่มารับ

บาตรผู้ป่วยในทุกวันศุกร์  ท่าน
ได้เมตตามารับบาตรเหมือนเดิมแ

ม้จะ

เปน็วนัหยดุ ฉนัซาบซึง้ในความ
เมตตาของทา่นมากจงึกราบเรยีน

ทา่น

วา่ “หลวงพอ่คะวนันีอ้าจเปน็วนัส
ดุทา้ยของใครบางคนทีจ่ะไดท้ำาบ

ญุใน

วนัสงกรานต์นะคะ” “เพราะอยา่
งนีน้ัน่ละ่หลวงพ่อจงึต้องมา”  ห

ลวง

พ่อตอบ   

 ขบวนรถบปุชาติขนาดเล็กที่สวย
งามได้เคลื่อนที่ไปยังห้องพักผู้ป

่วยของศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตน์ ภาพที่เห็นทำาให้ฉ
ันปลื้มปิติมาก คนไข้ตื่นเต้นดีใ

จต่างพูดว่า

“ดจีงัเลย ไมค่ดิวา่วนัสงกรา
นตจ์ะไดม้โีอกาสทำาบญุ ไดส้

กัการะพระบรมสารรีกิธาต ุ

และสรงน้ำาพระอีกด้วย”

“ขอบคุณมากๆ ที่จัดทุกอย่า
งให้ สวยจัง”

“พอ่คะ พอ่มบีญุมากเลยนอน
ปว่ยในโรงพยาบาล ยงัมพีร

ะบรมสารรีกิธาตใุหพ้อ่สกั

การะที่ห้องด้วย ปีนี้เราก็ได
้สรงน้ำาพระด้วยกันนะคะพ่อ

”

“โอโ้ฮ! ดจีงัเลยเปน็บริการพ
เิศษหรือครับ” ยังมอีกีมากม

ายทีภ่าพความทรงจำาเหลา่

นั้นยังก้องอยู่ในความทรงจ
ำาของฉัน  

 มีเหตุการณ์สุดประทับใจ วันนั้นฉันยืนอยู่ที่หน้าห้องคุณป้
าท่านหนึ่งซึ่ง

ฉนัคงไมอ่าจจะลมืเหตกุารณใ์น
วนันีไ้ด.้.. ทา่นกวกัมอืใหฉ้นัเขา้

ไปใกล้ๆ  แลว้ยืน่มอื

มาจับฉัน “ขอบคุณมากสำาหรับ
ทุกอย่างนะหนู” คุณป้ากล่าวแม

้ว่าน้ำาเสียงจะอ่อน

แรงเตม็ทดีว้ยเวลาทีเ่หลอืนอ้ยจา
กอาการทีป่ว่ยดว้ยโรคมะเรง็ทีป่อ

ดระยะสดุทา้ย แต่

แววตาที่มองฉันทำาให้ฉันรับรู้ได
้ว่าสิ่งที่ฉันทำานั้น ช่วยให้ท่านมีค

วามสุขในช่วงเวลา

สุดท้ายของชีวิตที่เหลือพร้อมหน
้าพร้อมตาคนในครอบครัว ปีน

ี้คงเป็นปีสุดท้ายที่

พวกเขาจะได้มีโอกาสทำาบุญและส
รงน้ำาพระในวันสงกรานต์ด้วยก

ัน  ลูกชายของ

คุณป้าเก็บภาพประทับใจด้วยกล
้องดิจิตอล แต่ฉันเก็บภาพเหล่า

นี้ไว้ที่ใจด้วยจิตอัน

เป็นกุศล

 ขอบคุณรามาธิบดีที่ได้ให้โอกาส
ฉันได้ทำาสิ่งดีดี ฉันบอกกับน้องๆ ใน

แผนกเสมอว่า แม้เราไม่ใช่แพทย์
 ไม่ใช่พยาบาล ซึ่งทำาหน้าที่รัก

ษาอาการเจ็บป่วย

ของคนไข้ แต่เราสามารถมีส่วน
ช่วยดูแลคนไข้ในด้านอื่นๆ ได้ม

ากมาย เช่น การ

ใหค้วามสะดวก รอยยิม้ และสิง่
ทีพ่วกเรากำาลงัทำาอยูเ่ราไดม้สีว่น

ชว่ยดแูลดา้นจติใจ

คนไข้ ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดของ
รามาธิบดี  

บันทึกความสุข

คุณหทัยชนก มิตรประเสริฐ
รักษาการหัวหน้างานคลัง 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์



Activities
กองบรรณาธิการ

โครงการ รั้วรามาธิบดีสร้างสรรค์ ครูคือพี่
ศิษย์คือน้อง สานสัมพันธ์แพทย์ ครั้งที่ 4 
และพิธีมอบเนคไทน์-โบว์ไทน์

บรรยายงาน BPR CLUB

Rama Channel ร่วมออกบู๊ทในงานครบรอบ 
12 ปี เนชั่นแชนแนล

งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี 
จัดโครงการ “รั้วรามาธิบดีสร้างสรรค์ ครูคือพี่ ศิษย์คือน้อง 
สานสมัพนัธแ์พทย์ ครัง้ที ่4 และพธิมีอบเนคไทน-์โบวไ์ทน”์ 
ขึน้ เม่ือวนัที ่21-29 เมษายน 2555 ณ หอ้งบรรยาย 621 และ 
623 อาคารเรียนรวม และหอประชุมอารี วัลยะเสวี

ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็น
ประธานในงาน BPR CLUB โดยรับเกียรติจากวิทยากร 
ได้แก่ คุณกฤษณพงษ์ โพธิ์ศรี ภาควิชารังสีวิทยา บรรยาย
เรื่อง “การศึกษาปริมาณรังสีของผู้ป่วยท่ีได้รับจากการตรวจ
เอ็กซเรย์ดิจิตอล” และคุณเมษายน แก้วเสนา ภาควิชา
รังสีวิทยา บรรยายเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (PACS) แบบรหัสเปิด (OPEN 
SOURCE) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม
สำานักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
คณาจารย์ ทีมแพทย ์และทีมงานจากสถาน ีRama Channel 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบู๊ทกิจกรรม
ของสถานี Rama Channel สถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง ใน
งานครบรอบ 12 ปี เนชั่นแชนแนล โดยมีกิจกรรมภายในงาน 
อาทิ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
แก่ประชาชน สาธิตวิธีการปรุงอาหารสูตรเฉพาะโรคต่างๆ 
เช่น อาหารสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารสำาหรับผู้ป่วยโรค
ไต กิจกรรมการออกกำาลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ วิธีการหลีกเลี่ยง
อาการออฟฟิศซินโดรม การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะ
ต่างๆ และกจิกรรมออกบูท๊ของมลูนธิริามาธบิดีฯ ซึง่ไดร้บัการ
ตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ณ บางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวัน
ที่ 22-24 มิถุนายน 2555

อบรมหลักสูตรโภชนบำ บัดและการบริหาร 

โครงการ “Pigeon Experience Together..
ให้น้องกลับมายิ้ม”

ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 23

รศ.พญ.ศิรินทรา สิงหรา ณ อยุธยา รองผู้อำานวยการโรงพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโภชนบำาบัดและการ
บริหาร รุ่นที่ 23 โดยมีฝ่ายโภชนาการ ให้การต้อนรับและ
ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมฝ่าย
โภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ

ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และMaxilofacial และ ทพญ.นฤมล ทวเีศรษฐ ์รว่มงานแถลง
ข่าว โครงการ “Pigeon Experience Together..ให้น้อง
กลับมายิ้ม” โดยมีคุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิารอาวโุส บรษิทั มุ่งพฒันาอนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากัด 
(มหาชน) และคุณเมตตา อทุกะพนัธ ์ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากัด (มหาชน) ใหก้าร
ต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่โรงพยาบาล
รามาธิบดีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2555 ณ ห้องไชน่า 1-2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

สมาคมศษิยเ์กา่แพทยร์ามาธิบด ีจดังานปาฐกถา รจติ บรุ ีครัง้
ที่ 23 ในงานประชุมวิชาการประจำาปี 2555  “Common 
Pitfall and Management in Medical and Nursing Prac-
tice” โดยมี ศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล (ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5) เป็นองค์ปาฐก เรื่อง 
“มหาวิทยาลัยมหิดลกับอนาคตประเทศไทย” นอกจากนี้ยัง
มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น และรางวัล
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำาปี 2555 
และ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ลูกรามาธิบดีกับงานพัฒนา
สาธารณสุขอย่างยั่งยืน” โดย  นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ผู้
อำานวยการโรงพยาบาลพฒันานคิม (ศษิยเ์กา่แพทยร์ามาธบิด ี
รุน่ที ่13) เม่ือวนัที ่2 พ.ค. 2555 ณ หอ้ง 910 อาคารเรยีนและ
ปฏบิตักิารรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ี



ประชุมวิชาการ “การดูดเสมหะในผู้ป่วยเด็กที่ไม่
ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ”

ทีมแพทย์ฉุกเฉินรามาฯ ร่วมฝึกซ้อมกู้ภัย

“วันงดสูบบุหรี่โลก”

“Rama Kid Club ครั้งที่ 3” 

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ
ฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “การดูดเสมหะในผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย 
708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น จัดกิจกรรม “Rama Kid Club 
ครั้งที่ 3” ในหัวข้อ “ทำาอย่างไรดี เมื่อลูกมีปัญหาการเรียน” 
โดย ผศ.พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2555 ณ บริเวณห้องให้ความรู้กลุ่ม ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์
สมเดจ็พระเทพรตัน์ มีการบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูล
เด็กและวัยรุ่นที่ถูกวิธี แลกเปลี่ยนความเห็น และมีกิจกรรม
สำาหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมงานด้วย

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วย
เหลืออุบัติเหตุร้ายแรงในทางพิเศษ ร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติการ
ฝึกซ้อม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
และบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำากัด ณ ด่าน
เกบ็คา่ผ่านทางพิเศษบางแกว้ 1 ทางพิเศษกาญจนาภเิษก เมือ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพร่วมกับงาน
สร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตัน ์ชัน้ 1 ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตัน ์
โดยในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ รวมถึงวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ให้กับผู้มา
รับบริการ และผู้ที่สนใจ

รพ.รามาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 
รพ.หัวเฉียว

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย 
OSAKA

เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการรักษาของคณะฯ 

งานปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำ บ้าน 
ภาควิชาศัลยศาสตร์

ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รอง
คณบดีฝ่ายบริการ และทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการให้
บริการทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับนาย
สุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาทางการแพทย์ อันนำาไปสู่ศักยภาพการรักษาผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายกอบชัย ซอโสตถิกุล 
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และกรรมการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะฯ ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย OSAKA เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานคณบดี

ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of 
California) ในโอกาสเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการรักษา
ของคณะฯ ณ หอ้งประชุมท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ ชัน้ 5 ศนูย์
การแพทย์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555

ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับและให้โอวาทแก่แพทย์ประจำาบ้านที่จะจบการฝึก
อบรม ใน “งานปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำาบ้าน 
ภาควิชาศัลยศาสตร์” นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเสื้อกาวน์และ
ของทีร่ะลกึแก่แพทยป์ระจำาบ้านทีจ่ะจบการฝกึอบรมอกีดว้ย 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์



หน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจรักษา จ.สกลนคร

งานสัปดาห์เภสัชกรรมและโครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี นำาทีมเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลง
ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราษฎร ณ โรงเรียนนิคมน้ำาอูนเจริญวิทยา อำาเภอนิคมน้ำาอูน 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555

รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม (ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิ.ย.
2555) และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
2555 (ระหวา่งวนัที ่25 ม.ิย. – 21 ก.ค.2555) โดยมเีภสชักรให้
คำาปรกึษาเกีย่วกบัการใชย้าและมพียาบาลใหบ้รกิารฉดีวคัซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง..ฟรี 
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

แพทย์รามาฯ ลงตรวจบ้านเด็กอ่อนพญาไท 

งานพัฒนารามาธิบด ีคร้ังที ่2: จับเข่าคุยกนั...กบั
ท่านคณบดีและทีมบริหาร

รศ.พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์ อ.พญ.ปริชาต คุณาธรรมรักษ์ 
พร้อมทีมแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ส่ือความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ลงพื้นที่ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยจัดให้มีทีมแพทย์ นักศึกษา
แพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อ
ความหมาย เข้าทำาการสำารวจเด็กที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังเพื่อ
ส่งเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และลงพื้นที่สอนเด็ก
ทีม่ปีญัหาทางดา้นการไดย้นิและเดก็ทีม่ปีญัหาพฒันาการดา้น
การพูดช้า ด้วยการเล่นที่จะกระตุ้นการพูด การสื่อสารและ
สร้างความสนใจแก่เด็ก  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2555  ณ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

ชาวรามาธิบดี ร่วมเข้าฟังการบรรยายผลการดำาเนินงานของ 
ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ในงาน “พัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2: 180 วัน จับเข่า
คุยกัน...ท่านคณบดีและทีมบริหาร” ณ หอประชุมอารี วัลยะ
เสวี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ประจำาปี 2555

 ถือเป็นอีกกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี สำาหรับ “กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา ชั้นปีที่หนึ่ง” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้จัดขึ้นเพื่อให้น้องใหม่ Freshy ที่กำาลังเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งในรั้ว

โรงเรยีนแพทย ์ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มและทำาความรูจ้กักบัสถาบันการศกึษาแหง่ใหม่ 

ซึ่งน้องๆ ต้องเข้ารับการศึกษาเป็นเวลาหลายปี  

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นสำาหรับนักศึกษาน้องใหม่ทุกหลักสูตร ได้แก่ 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพือ่วางรากฐานใหน้กัศกึษารามาธบิดไีดรู้จ้กัแนวทางการปรบัตัวในการเรยีน และการใช้

ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัอยา่งมคีณุคา่และมคีวามสขุ เนือ่งจากนักศกึษาปัจจบัุนมีความเป็น

ตัวของตัวเอง มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนรุ่นใหม่ คิดเร็วทำาเร็ว กล้าแสดงออก มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม และทันต่อโลก

 แต่ด้วยวิชาความรู้ที่จะได้รับจากรั้วโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ ยังเป็นองค์ความรู้ใหม่

ที่ยังไม่เคยได้รับการเรียนรู้และการปลูกฝังมาก่อน ทั้งประสบการณ์การเรียนในวิชาชีพ

แพทย์ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำาหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จึงต้องมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากนักศึกษารามาธิบดี จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์

รามาธิบดีแห่งนี้แล้ว ยังได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนแพทย์ผ่านอาจารย์

แพทย์ อาจารย์พยาบาล และรุ่นพี่ที่ประสบความสำาเร็จอีกด้วย
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