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Surrounding   หลากอันตรายจาก “ของเล่นเด็ก” 

Varieties Corner   เด็กยุคเทคโนโลยี

Beauty-Full   เรื่อว “สิว..สิว..”

Believe it or not?    เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง 

                        SPF สูงๆจริงหรือไม่

Health Station   10 ข้อควรรู้เก่ียวกับไข้หวัดใหญ่

                   และการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย                                        

                     และสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

i-Style   หัวใจไร้เหตุผลของ...เด็ก (เทพ)

Healthy Eating    ‘โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น’ 

                    โรคร้ายที่ประทุขึ้นในศตวรรษนี้

Research Inspiration   จับเข่าคุย ‘งานวิจัย’ กับ 

                         ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

Behind the Scene   ด้วยศรัทธา และความกล้าหาญ 

Easy Living    ปิดทองหลังพระ

One Day Off   ตลาดนัดรถไฟ

Giving and Sharing   สูญเสียแต่ไม่สิ้นหวัง...

Education Talk   ระหว่างทาง (รามา ดราม่า ครั้งที่ 6)

Rama Today   “ครั้งแรก” ของคณะแพทยศาสตร์

                  โรงพยาบาลรามาธิบดีกับ “การแพทย์ทางเลือก”

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 แล้วนะคะสำาหรับ @Rama เวลาช่างผ่านไปไวเหมือนโกหกเลย
นะคะ @Rama เพิ่งจะเกาะยืนได้ในฉบับที่แล้วเอง ถ้าเปรียบกับเด็ก ฉบับนี้ก็เหมือนเด็กวัยกำาลังหัดเดิน ถึงจะเพิ่งเริ่มหัดเดินแต่ @Rama ก็
พร้อมที่จะเดินเคียงข้างท่านผู้อ่านและมอบสาระดีๆ อย่างนี้กันต่อไปนะคะ
 ฉบับท่ีแล้วท้ิงท้ายกันด้วย “วัยชรา” ฉบับน้ีเราจะมาเร่ิมต้นกันด้วย “วัยเด็ก” บ้างนะคะ เรามีเร่ืองราวดีๆ และสาระน่ารู้เก่ียวกับ
สุขภาพอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง “โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น” ท่านผู้อ่านทราบไหมคะว่าโรคอ้วนมักเกิดต้ังแต่ในเด็ก .. ความเช่ือท่ีผิดๆว่า
เด็กท่ีอ้วนจ้ำาม่ำาน่ีแปลว่าเด็กแข็งแรง จึงให้เด็กกินกันอย่างไม่บรรยะบรรยัง .. อยากให้ผู้ปกครองทุกท่านลองอ่านบทความน้ีกันดูนะคะ จะได้ดูแล
ลูกหลานของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงกันจริงๆ โรคน้ีเป็นภัยเงียบนะคะ ตอนน้ียังไม่พบโรคแทรกซ้อน แต่พอโตข้ึนจะมีโรคตามมาอีกเพียบเลยค่ะ 
.. ต่อด้วยเร่ือง “10 ข้อควรรู้เก่ียวกับไข้หวัดใหญ่” หากใครไม่อยากเป็น เชิญเข้ามาอ่านวิธีป้องกันและดูแลตัวเองได้ท่ีน่ีเลยค่ะ พอย่างเข้า วัย
รุ่น .. อีกส่ิงหน่ึงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้คือ “สิว” นะคะ.. มีเด็กๆ หลายคนกังวลกันมาก บทความเร่ือง “สิว..สิว..” จะช่วยไขข้อข้องใจของน้องๆ ให้
ค่ะ ต่อด้วยบทความ Believe it or not? เร่ือง “เลือกครีมกันแดดท่ีดีต้อง SPF สูงจริงหรือไม่?” อันน้ีคุณหมอท่ีเช่ียวชาญเร่ืองโรคผิวหนังมา
ตอบเองเลยนะคะ เชิญเข้าไปหาคำาตอบได้ในคอลัมน์น้ี จะได้เลือกใช้กันอย่างถูกวิธี .. นอกจากน้ีบทความท่ีเป็นสาะระด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับเด็ก ไม่
ว่าจะเป็น “เด็กยุคเทคโนโลยี” ซ่ึงได้กล่าวถึงลูกหลานของเราท่ีเกิดในยุคไอที .. “หัวใจไร้เหตุผลของ .. เด็ก (เทพ)” ท่ีเขียนโดยนักเขียนมือ
ทองของ @Rama .. นอกจากเราต้องดูแลเด็กด้านร่างกายแล้ว .. ด้านจิตใจก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กท่ีย่างเข้าสู่วัยรุ่น ขอแนะนำา
บทความ “ด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ” ซ่ึงเขียนโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะ พลาดไม่ได้นะคะ .. 
 อ่านสาระข้างต้นจบแล้ว .. ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆ จากคอลัมน์ Easy living “ปิดทองหลังพระ” ซึ่งข้อคิดนี้สามารถนำาไปใช้ได้กับ
ทุกเรื่องนะคะ หรือเรื่องราวสร้างเสริมกำาลังใจจาก “สูญเสียแต่ไม่ส้ินหวัง” แล้วมาเที่ยวกันต่อกับคอลัมน์ One Day Off “ตลาดนัดรถไฟ” 
ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกรุงเทพนี่เอง.. ต่อด้วยควันหลงจากละครเวทีเรื่อง “ระหว่างทาง” ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 3  ผู้เขียน
ได้มีโอกาสไปดูละครเรื่องนี้เอง ขอบอกว่า “เป็นละครเวทีท่ีดีมากค่ะ” เนื้อหาน่าสนใจ ชวนติดตาม ประกอบกับฉากและนักแสดง แทบไม่
เชื่อว่าคนที่จัดละครทั้งหมดเป็นนักศึกษาแพทย์ ละครเวทีเรื่องนี้นอกจากได้ความบันเทิงแล้ว ยังถือว่าได้ทำาบุญอีกด้วยนะคะ เพราะรายได้ที่
ได้จากละครเวทีเรื่องน้ีจะสมทบทุนการสร้าง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ด้วยค่ะ ปีหน้าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ ละครเวทีของ
นักศึกษาแพทย์ “รามาดราม่า” ค่ะ .. 
 จบท้ายด้วย “เด็กในวันน้ี คือผู้ใหญ่ท่ีดีในวันหน้า” นะคะ.. หากเราดูแลเขาได้ดี .. เขาจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
เราในอนาคตค่ะ .. อย่ามองข้ามเขา เพราะเขาเป็น “เด็ก” เพราะจุดเริ่มต้นที่สำาคัญสำาหรับการเป็น “ผู้ใหญ่” คือการปลูกฝังใน “วัยเด็ก” 

นี่แหล่ะค่ะ  

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ @Rama

Editor’s Talk Content



 “ของเล่น” 
 เป็นสิ่งของประเภทหนึ่งที่มีทั้งหลากหลายรูปทรง ทั้งหลากหลายรูปแบบในการหยิบจับสัมผัส ซึ่งเด็กมักจะมี
วิธีการเล่นในแบบของตัวเองแตกต่างกันออกไป แต่การในการเล่นของเล่นจริงๆ แล้ว เป็นกระบวนการที่มีความสำาคัญ
เป็นอย่างมากที่จะกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

 กระบวนการเล่นเป็นกระบวนการที่กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การมอง 
การได้ยิน พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก และการประสานงานของกล้ามเนื้อ การเล่นที่มีวัตถุประสงค์ใน
การกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ เหล่านี้เรียกว่า การเล่นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนั้นยัง
เป็นการกระตุ้นระบบการได้ยินและการตอบสนองจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารอีกด้วย

 “ของเล่น” ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่มีชิ้นส่วนเล็กกว่า  3.2 x 6 ซม. 
เป็นส่วนประกอบ จะมีโอกาสทำาให้สำาลักอุดตันทางเดินหายใจได้มาก เช่น ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาพลาสติกตัวเล็กๆ ที่
มักมาในรูปของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ เช่น ไอ้มดแดง อุลตร้าแมน เต่านินจา ฯลฯ (ให้ระวัง..ส่วน
หวัของตุก๊ตุน่ฮีโรแ่มนทัง้หลาย กระทัง่แทง่ลปิสตกิของตุก๊ตาผูห้ญงิ) เดก็เลก็เหน็เขา้กม็กัเอาเขา้ปาก เคีย้วๆ 
อมๆ แล้วในที่สุดก็ติดคอ ติดหลอดลมจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ยังเกิดขึ้นอยู่
เสมอ ดังนั้นของเล่นของเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งชอบเอาของเข้าปาก ต้องไม่เป็นชิ้นเล็กน้อยที่มีขนาดเล็ก
กว่า 3.2 ซม. ถ้าเล็กกว่านี้ต้องยาวกว่า 6 ซม.

หลากอันตรายจาก 

  “ของ
 เล่น
    เด็ก”     ซึ่งจากการสํารวจของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ

ปลอดภยัและปอ้งกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า

      ในประเทศไทยมเีครื่องเล่นที่ไมป่ลอดภยักว่า 95% 
 

 กระบวนการเล่นยังสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก  ฝึกการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล การตอบ
สนองต่อจินตนาการในวัยเด็ก การเล่นที่กระตุ้นการเรียนรู้ ค้นคว้า ท้าทายนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าง
มากสำาหรับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมรักการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต และยังทำาให้เด็กผ่อน
คลายลดความเครียด สามารถระบายความเครียดที่อยู่ใต้จิตสำานึกที่ไม่สามารถบอกออกมาเป็นคำาพูดได้ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอบสนองอารมณ์ได้ดี

 แต่ของเล่นที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันก็มีอันตรายแอบแฝงอยู่ในตัวด้วยเช่นกัน โดยในแต่ละปีมีเด็ก
บาดเจ็บจากของเล่นที่ต้องมารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินต่างๆ รวมกว่า 72,000 ราย ซึ่งครึ่งหนึ่งของ
ตัวเลขนี้ เกิดจากเครื่องเล่นต่างๆ ในสนามเด็กเล่น ซึ่งมักไม่มีความปลอดภัย เช่น การติดตั้งที่ยึดฐานรากไม่
มั่นคงทำาให้ล้มทับเด็ก กระทั่งต้องตกเป็นข่าวพาดหัวอันน่าสะเทือนใจมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ส่วนพื้นสนาม
ก็ไม่ดูดซับแรงกระแทก แถมมีก้อนกรวดก้อนหินเกลื่อนไปหมด และเป็นสนิมเขรอะ ส่วนการจัดวางเครื่อง
เล่นแต่ละชิ้น ก็แทบไม่เหลือช่องว่างที่ห่างเพียงพอ ทำาให้เด็กต้องเสี่ยงกับการวิ่งชนกันเองหรือชนโครมเข้า
กับเครื่องเล่นทั้งหลาย 

Surrounding
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
ศูนยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและปอ้งกนัการบาดเจบ็ในเดก็ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 “ของเล่น” มีสายยาวกว่า 22 ซม. ขดเป็นวงทำาให้รัดคอเด็ก เช่น สายโทรศัพท์ 
กีตาร์ รถลาก หรือของเล่นที่มีช่องรู ก็มักทำาให้นิ้วติด มือติด หัวติดได้ เช่น ของเล่นชุดปราสาท คฤหาสน์ ชุดครัว 

 “ของเล่น” ลูกกระสุนที่แรงกว่า .08 จุล เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก หากโดน
ลูกนัยน์ตาก็อาจมีอันตรายถึงขั้นตาบอด จึงห้ามให้ลูกเล่นปืนอัดลม หรือปืนลูกดอกทุกชนิดที่กระสุนไม่อ่อนนิ่ม 

 “ของเล่น” ที่แหลมๆ คมๆ เช่น รถเด็กเล่นที่ท้ายแหลม ลูกข่าง หุ่นยนต์ที่มีส่วนหัว
แหลมๆ จรวดพลาสติกหรือโลหะที่มีทรงแหลมๆ คมๆ

 “ของเล่น” ที่ติดไฟง่ายแล้วเอามาสวมหัว สวมตัว เช่น ชุดแต่งตัว
ต่างๆ ไอ้มดแดงบ้าง สไปเดอร์แมนบ้าง ทั้งผ้าทั้งวัสดุที่ใช้บุให้มีรูปทรง ต้องผ่านการทดสอบการต้านการติดไฟมาก่อน     

 “ของเล่น” ที่เสียงดัง หลายๆ อย่างมันดังเกินกว่าความปลอดภัยของเด็ก (เกินกว่า 110 
เดซิเบล เมื่อดังครั้งเดียวไม่เกิน 1 วินาทีหรือ ไม่เกิน 80 เดซิเบลเมื่อเป็นการดังต่อเนื่อง)  เรื่องนี้พึงระวังให้มาก เพราะ
มันอาจทำาลายเซลล์ประสาทการรับเสียงของลูกๆ ได้ โดยเฉพาะของเล่นใช้ไฟฟ้า รถไฟปู๊นๆ ปืนกล ปืนเลเซอร์ที่กดแล้ว
มีเสียงดัง   

 “ของเล่น” เคลื่อนที่เร็ว เช่น รถไถ  จักรยานสองล้อสามล้อ ที่ออกแบบมาไม่เหมาะสม 
หรือแม้แต่รถหัดเดิน รถพยุงตัว ก็ไม่ควรใช้เพราะเสี่ยงต่อการหกล้มพลิกคว่ำา 

เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

 จากการศึกษาของศูนย์ฯ พบว่ามีการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นต่างๆ ในสนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละ 1.47 ของ
การบาดเจบ็ทัง้หมดในเดก็อายนุ้อยกว่า 15 ปีท่ีมารบัการตรวจทีห่อ้งฉกุเฉนิ เมือ่ประมาณการทัง้ประเทศคาดวา่จะมเีดก็
บาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นปีละ 34,075 ราย ส่วนมากเกิดจากกระดานลื่นร้อยละ 44 จากชิงช้าร้อยละ 33 
นอกจากนั้นเกิดจากเครื่องปีนป่าย ม้าหมุน และพบการบาดเจ็บได้ที่แขนขา ใบหน้า และศีรษะ การบาดเจ็บรุนแรงที่
พบบ่อยคือแขนหรือข้อมือหัก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

ของเล่นที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้เร็ว 
 ของเล่นที่ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหวได้เร็ว เช่น รถหัดเดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่วางขายทั่วไปในห้างสรรพสินค้า
และร้านของใช้เด็ก ส่วนใหญ่แล้วมักใช้กับเด็กอายุ 5-6  เดือน เด็กที่อยู่ในรถหัดเดินนานหลายชั่วโมงต่อวันเมื่อตั้งไข่
ได้ดีแล้วจะก้าวเดิน เด็กจะใช้ปลายเท้าจิกลง ทำาให้ขาเกร็งมากกว่าปกติ ในสิงคโปร์มีการวิจัยในเด็ก 185 คน พบว่า
ร้อยละ 10.8 ของเด็กที่ใช้รถหัดเดินเป็นประจำาจะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้ใช้ แต่ที่เป็นผล
เสียมากกว่านั้นคืออันตรายจากอุบัติเหตุ จากการวิจัยพบว่า 1 ใน 3 ของเด็กที่ใช้รถหัดเดินจะเคยได้รับบาดเจ็บจาก
รถหดัเดนิ การบาดเจบ็รนุแรงมักเกิดจากการพลดัตกจากทีส่งู พืน้ตา่งระดบั และบ้านทีมี่มากกวา่หนึง่ชัน้ ในประเทศ
แคนาดาไดม้กีารหา้มขายไปตัง้แตป่ ี1992  เชน่เดยีวกนักบัในประเทศออสเตรเลยี และสหรฐัอเมรกิาซ่งึไดม้กีารหา้ม
ขายในบางรัฐ

ของเล่นชนิดยิง
 ของเลน่ชนดิยงิ เชน่ ปนือดัลม เปน็ปนืพลาสตกิ มกีระสนุเปน็เมด็พลาสตกิกลมเลก็ๆ ราคาประมาณ 60-200 
บาท แตถ่า้เป็นปืนทีมี่ความแรงเพิม่ขึน้ ทีส่ามารถยงิกระสนุตดิตอ่กันเป็นชุดได ้ราคาก็จะสงูตาม ความแรงกจ็ะมมีาก
ขึ้น อันตรายก็รุนแรงขึ้นมากเช่นเดียวกัน  
 การบาดเจ็บที่อันตรายคือการยิงถูกลูกตา แรงกระสุนกระแทกที่ลูกตาทำาให้เกิดเลือดออกในช่องลูกตาซึ่ง
ต้องรับการรักษาและการหยุดการเคล่ือนไหวในระยะแรกเพื่อป้องกันการมีเลือดออกมากขึ้น ในบางรายอาจก่อให้
เกิดต้อกระจกตามมาหลังการกระแทก บางรายกระสุนอาจทะลุเข้าฝังในลูกตาหรือกล้ามเนื้อตา  บางรายเกิดการ
แตกของลูกตาและต้องผ่าตัดควักลูกตาทิ้งไป
 ความจรงิแลว้ปนือดัลมไมใ่ชข่องเลน่ แตย่งัไมม่หีนว่ยงานใดรบัผดิชอบโดยตรง แตเ่ดก็ก็ยงัคงหาซ้ือกันไดง้า่ย 
ตามมาตรฐานของเลน่ชนดิปืนตอ้งมีการตรวจสอบความเรว็ของกระสนุ และความแรงของการกระแทก จากการวจิยั
นีพ้บวา่ปืนของเลน่ทีท่ำาใหเ้กิดการบาดเจบ็มากทีส่ดุ คือ ปืนอัดลม ซึง่ทำาใหเ้กิดการบาดเจบ็ทีต่าประมาณ 9,528 ราย
ตอ่ป ีปนืเหลา่นีไ้มไ่ดร้บัการรบัรองและตรวจสอบจากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) แตมี่การวาง
ขายกันเกลื่อนมาก

ของเล่นทารก 
 ของเล่นทารก เช่น กุ๊งกิ๊ง มีหลายแบบทั้งแบบวงกลม วงแหวน มีด้ามถือ หรือเป็นเส้นสายยาวที่ใช้ผูกเปล
นอนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น การอุดตันทางเดินหายใจ กุ๊งกิ๊งที่ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องมีชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก 
หรือถูกผลิตโดยวัสดุที่มีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอ เกิดการแตกหักง่ายกลายเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆ ได้ ซึ่งเมื่อเด็กนำาเข้า
ปากจะเกิดการสำาลักและอุดตันหลอดลมได้โดยง่าย วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3.2 ซม. และมีความยาวสั้นกว่า 6 ซม. 
เมื่อเด็กนำาเข้าปากและสำาลักสามารถก่อให้เกิดทางเดินหายใจอุดตันได้ การอุดตันทางเดินหายใจจะทำาให้สมองขาด
ออกซิเจนอย่างกะทันหัน ซึ่งมีเวลาเพียง 4-5 นาทีที่สมองจะคงทนอยู่ได้ ถ้านานกว่านี้จะเกิดภาวะสมองตายทำาให้
ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่ปกติได้ นอกจากนั้นการอาเจียนและสำาลักอาหารที่กินเข้าไปออกมา และอาหารนั้นถูก
สำาลกัเขา้หลอดลมอีกท ีก่อใหเ้กิดการอุดตนัทางเดนิหายใจได ้กุ๊งก๊ิงทีเ่ป็นดา้มยาวเพือ่ใหเ้ดก็กำาถอืเขยา่ ถา้ปลายดา้ม
มีขนาดเล็กในขนาดที่เด็กเอาเข้าปากได้ จะสามารถแทงรบกวนคอเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในท่านอนราบ



 ปัจจุบันต้องยอมรับว่า “ เทคโนโลยี ” เป็น
ส่วนหนึ่งของการดำาเนินชีวิตในปัจจุบัน เทคโนโลยี
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเด็กในยุคน้ีก็เติบโตมา
พร้อมๆ กับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และความรุ่งเรือง
ของเทคโนโลยี ซึ่งเราคงจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลย
ว่า เทคโนโลยีพวกนี้ไม่ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต และ
เราก็คงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีพวกนี้
ไมมี่ผลเสยีตอ่เดก็ เพราะคำาพดูท่ีเราคุน้เคยวา่ เด ็กใน
วันนี ้ค ือผู ้ใหญ่ ในวันหน้า หรอื เด ็กคืออนาคตของ
ชาติ น่ันเอง จึงเร่ิมมบีคุคลหลากหลายกลุม่ตระหนกั
ถึงปัญหาของเทคโนโลยีพวกนี้ นักวิชาการบางท่าน
เรียกว่าเป็นการเสพติดเทคโนโลยีเลยทีเดียว ซึ่ง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

รอบข้าง และใช้เทคโนโลยีไปใน
ทางที่ไม่เหมาะสม

ด้วยเช่นกัน เด ็กขาดสมาธิในการเร ียน เพราะการแชท 
และการเล่นเกมในห้องเรียน”

 ซึ่งผลกระทบของมันคือ เม่ือเด็กไม่สนใจเรื่องที่
เรียน ก็ทำาให้การเรียนตกลงไป ผู้ปกครองก็ต้องหาเหตุผล
วา่ เหตใุดคะแนนลกูถงึตกลงไป เดก็หลายคนบอกพอ่แมว่า่
เพราะครูสอนไม่เข้าใจ แต่ก็จะโทษเทคโนโลยีไม่ได้ เพราะ
เด็กบางคนก็เรียนเก่งเพราะใช้เทคโนโลยีเป็น และใช้ไปใน
ทางที่ถูกต้อง ก็เลยทำาให้การเรียนดีขึ้นมาก็มี

 เมื่อฟังมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะพอเดาได้ว่า 
“เทคโนโลยี” ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียกับเด็ก แต่สิ่งที่เราจะ
ตอ้งใหเ้ดก็ควบคู่ไปกับเทคโนโลยคืีอ การสรา้งความคิดและ
วุฒิภาวะ ที่ผู้ใกล้ชิดเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ หรือ
ครทูีโ่รงเรยีน ตอ้งเปน็คนหยบิยืน่ภมูคิุม้กนัดา้นความคดิให้
เด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักการแยกแยะ แบ่งเวลาให้เหมาะสม 
เวลาเรยีนตัง้ใจเรยีน เวลาเลน่ก็เลน่ใหเ้ตม็ที ่สิง่นีจ้งึจะทำาให ้
อนาคตของชาต ิเปน็อนาคตทีด่ ีอนาคตทีเ่จรญิรุง่เรอืง และ
อนาคตที่มั่นคง 

 

 ท ้ายที ่ส ุดนี ้ เทคโนโลยีม ีความสำาคัญต ่อ
เด็กหรือไม ่ ก็ข ึ ้นอยู ่ความคิดของทุกท ่าน ว ่าลูกหลาน
ของท ่านมีความรับผิดชอบและพร้อมที ่จะเร ียนรู ้ก ับ

เทคโนโลยีสมัยใหม ่หรือยัง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 
ก็เป็นทางเล ือกหนึ ่งส ำาหรับการเร ียนการสอนที ่ด ีท ี ่ส ุด

สำาหรับเด ็กๆ ในเวลานี ้

 เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจากการพบปะพูดคุยกับคุณครูสอง
ท่านที่มีประสบการณ์การสอนหนังสือมาแล้วกว่า 20 ปี ว่า 
“เด ็กเด ี ๋ยวนี ้ต ่างจากเมื ่อก ่อนมาก” ด้วยความสงสัยจึงได้มี
การสอบถามและพูดคุยกับคุณครูว่าทำาไมถึงเป็นเช่นนั้นและ
เกิดอะไรขึ้นถึงทำาให้คุณครูพูดเช่นนี้ 

 คุณครู ก็ ไ ด้ เ ล่ า ให้ ฟั ง
ว่า “คุณครูรับรู้ถึ ง เรื่องโลกที่

เปลี่ยนแปลง สังคมที่เปลี่ยนไป ยุค
นี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่

คุณครูทุกคนเข้าใจ แต่เทคโนโลยีนั้น 
ก็ได้ส่งผลร้ายต่อนักเรียนของคุณครู

Varieties
Corner เฉาก๊วย



	 เกร่ินช่ือเร่ืองขึน้มาแบบนี	้มาเอาใจวยั
รุ่นกันหน่อย	..	พอย่างเขาสู่วัยรุ่น	สิ่งหนึ่งที่
มักจะเกิดขึ้น	ทั้งๆ	ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือ	
“สวิ”	ทีม่าปรากฏกายบนใบหนา้	ถงึแม้ว่ามัน
จะเป็นเรื่อง	“สิว..สิว”	ก็ตาม	คอลัมน์				
		Beauty	full	ฉบับนี้	มีเรื่อง	“สิว..สิว” 
					ที่ไม่ค่อยสิวมาฝากกัน	

 

การเกิดสิว
 สิวมักเกิดบริเวณใบหน้า หน้าอก 
หลังช่วงบน ไหล่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อม
ไขมันทำางานมาก  ตอ่มไขมันเป็นตอ่มทีอ่ยูใ่ต้
ผวิหนงั มหีนา้ทีส่รา้งน้ำามนัและไขมนั น้ำามนั
และไขมันที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะถูกขับออกทาง
ท่อน้ำามันซึ่งมีรูเปิดเดียวกับรูขุมขน เมื่อมี
การกระตุน้ตอ่มไขมัน น้ำามันและไขมันจะถกู
สร้างมากขึ้น หากระบายออกจากท่อไขมัน
ไม่ทัน จะเกิดการสะสมและค้างในรูขุมขน 
น้ำามันและไขมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนัง
บริเวณดังกล่าวสร้างสารเคราตินมากขึ้น 
สารเคราตินก็จะจับตัวแน่นกับน้ำามันและ
ไขมัน เกิดเป็นสิวอุดตัน หรือที่เรียกว่า 
โคมโิดน ตอ่มาการอดุตนันัน้ทำาใหเ้กิดสภาพ
ไร้ออกซิเจนในรูขุมขน แบคทีเรียที่ทำาให้
เกิดสิว หรือ โพรพิโอนิแบคทีเรียม แอคเน่ 
จะเจริญเติบโตได้ดี และทำาให้เกิดการ
ย่อยสลายไขมันและเป็นจุดเริ่มต้นของสิว
อักเสบ

เรือ่ง			“สวิ..สวิ..”

เรามาทำ	ความเข้าใจกันก่อน
ว่าสิวคืออะไร?
 สวิ คอื การอดุตนัของระบบตอ่มไขมนั
ในรูขุมขน ซึ่งตามปกติแล้ว ไขมันที่สร้างจาก
ต่อมไขมันจะออกมาตามรูขุมขน หากมีการอุด
ตนัของทางเดนิกจ็ะทำาใหเ้กดิสวิอดุตนัขึน้ ซึง่จะ
พบเป็นลักษณะตุ่มเม็ดเล็กๆ เป็นไตสีขาวๆ อยู่
ข้างใน หากมีตัวกระตุ้นเพิ่มเติม เช่น แบคทีเรีย 
ก็อาจจะทำาให้เกิดการอักเสบได้ และหากสิว
อกัเสบมากข้ึนแล้ว กจ็ะกลายเปน็ตุ่มหนอง เปน็
สิวหัวช้าง และเป็นซีสต์ได้

ชนิดของสิว
 สิวมีหลายชนิด แต่สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้ 2 ชนิด
ตามลักษณะที่พบ ได้แก่ สิวอักเสบ และสิวที่ไม่อักเสบ

 1. สิวที่มีการอักเสบ เช่น สิวที่เป็นตุ่มแดง (สิว
อักเสบ) สิวที่มีหนอง (สิวตุ่มหนอง) สิวอักเสบขนาดใหญ่ 
(สวิหวัชา้ง) และสวิทีม่กีารทำาลายของผวิขา้งในจนเปน็โพรง
คล้ายซีสต์

 2.  สวิทีไ่มม่กีารอกัเสบ เชน่ สวิอดุตนัหวัขาว (สวิ
อุดตันหัวปิด) สิวอุดตันหัวดำา (สิวอุดตันหัวเปิด)

สาเหตุของการเกิดสิว
 ยงัไมท่ราบสาเหตขุองการเกดิสวิอยา่งแนช่ดั แตเ่ชือ่วา่การ
เปลีย่นแปลงระดบัฮอรโ์มนในรา่งกายจะมผีลตอ่การเกดิสวิ และยงั
มปีจัจยัอืน่ทีอ่าจมผีลตอ่การเกดิสวิ เชน่ กรรมพนัธุ ์อารมณ ์อาหาร 
อากาศ ยา โดยรวมแลว้สามารถแบ่งปัจจยัหลกัไดเ้ปน็ 2 ชนดิ ไดแ้ก่

 1. ปัจจัยภายในร่างกาย คือ ปัจจัยที่เกิดจากร่างกายเรา
เอง เช่น ระดับฮอร์โมน การตอบสนองของร่างกายต่อฮอร์โมน 
กรรมพันธุ์ โรคเรื้อรัง และผิวพรรณ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตั้งแต่
กำาเนิด

 2. ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากนอกร่างกาย
ของเรา เช่น ยา ครีม และเครื่องสำาอางบางชนิด สภาพแวดล้อม 
แสงแดดและอุณหภมิู และ อาหาร ซึง่เราสามารถปอ้งกนัได ้สำาหรบั
ฮอร์โมนแล้ว ร่างกายสามารถสร้างฮอร์โมนเพศแอนโดรเจน ซึ่งมี
ฤทธิก์ระตุน้ตอ่มไขมนัได ้โดยสว่นมากแลว้ฮอรโ์มนจะเริม่สรา้งเม่ือ
อายุ 11-14 ปี จึงมักพบสิวได้มากในวัยนี้และอาจอยู่ได้นานหลาย
ปี ส่วนอาหารโดยทั่วไปไม่มีผลต่อการเกิดสิว แต่มีผลจากงานวิจัย
เบื้องต้นว่าอาหารที่หวาน และอาหารจำาพวกแป้ง จะทำาให้เกิดสิว
ได้ง่าย นอกจากนี้ปัจจัยด้านอากาศ ก็จะมีผลบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละ
คน บางคนเป็นสิวมากในฤดูหนาว บางคนเป็นสิวมากในหน้าร้อน
 การใช้เครื่องสำาอาง เช่น แป้ง ครีมบางชนิด เป็นปัจจัยที่
สำาคัญในการเกิดสิว เนือ่งจากส่วนผสมในเครือ่งสำาอางบางชนดิจะ
อดุตนัรขูมุขนได ้ดงันัน้ จงึไมน่า่แปลกใจทีส่ามารถพบสวิไดใ้นคนที่
เลยช่วงวัยรุ่นไปแล้ว การระคายผิวบนใบหน้า เช่น การล้างหน้าที่
มกีารถมูาก หรอืการบบีสวิ รวมทัง้การใชย้าบางชนดิกท็ำาให้เกดิสวิ
เพิ่มขึ้นได้ เช่น ยาคุมกำาเนิด ยาเสตียรอยด์

Beauty
Full อ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



      ค่า SPF เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเลือกครีมกันแดด แต่
ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกครีมกันแดดที่มี ค่า SPF สูงที่สุดในท้อง

ตลาดเสมอไปค่ะ
       
      SPF นั้นย่อมาจาก Sunburn Protection Factor เป็น

ค่าท่ีบอกความสามารถของครีมกันแดดในการป้องกันการไหม้แดงของผิว ซึ่ง
เกิดจาก รังสียูวีบี (UVB) โดยปกติยิ่งค่าสูงจะยิ่งทำาให้เราอยู่กลางแดดได้

นานมากขึ้นก่อนจะมีอาการผิวไหม้แดงค่ะ (ยกตัวอย่างตัวเลขสมมุติเช่น ถ้าโดย
ปกตเิรายนือยู่กลางแดด 10 นาทแีล้วผิวจะมอีาการไหมแ้ดง แต่ถา้ทาครีมกนัแดด 
SPF 15 เราจะอยู่กลางแดดได้นานขึ้นเป็น 10x15=150 นาที ก่อนจะมีอาการ
ดังกล่าว) ความจำาเป็นที่จะต้องเลือก ค่า SPF สูงแค่ไหนก็ขึ้นกับลักษณะการใช้
ชีวิตประจำาวันของแต่ละคนค่ะ เช่น  
              

เลือกครีมกันแดดที่ดี

ต้อง SPF สูงๆ
               จริงหรือไม่?

   
   
อย่างไรก็ตาม การเลือกครีมกันแดดที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ค่า SPF เพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นที่สำาคัญดังนี้ค่ะ 

 1. ควรเลือกครีมกันแดดที่ป้องกัน รังสียูวีเอ (UVA) ได้ด้วย เพราะ UVA เป็นต้นเหตุของความเหี่ยว
ย่นของผิว รวมถึงมะเร็งผิวหนังบางชนิด โดยดูจากเครื่องหมาย “PA+”  ยิ่งจำานวนเครื่องหมาย + มาก ก็ยิ่ง
ป้องกันมากขึ้น หรือหากเป็นครีมกันแดดที่มาจากบางประเทศจะใช้รูปดาวตั้งแต่ 1-4 ดาวแสดงถึงการป้องกันที่
มากขึ้นตามลำาดับ 

 2. ต้องทาให้ถูกวิธีคือ                                              

“ทาก่อน”

“ทาหนา”

“ทาซ้ำ	”

ทาก่อนที่จะออกแดด 15-30 นาที  

เนื่องจากการป้องกันแดดจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าทาหนาพอ
คือตอ้งใชป้รมิาณ 2 ขอ้นิว้ สำาหรบัหนา้และคอ หรอืแบง่ทาทลีะ 1 ขอ้นิว้ ซ้ำาสองครัง้

เนื่องจากครีมกันแดดจะถูกเหงื่อและการเสียดสี ชะล้างออกจากผิวหนังเมื่อเวลาผ่านไป
ดังนั้น ควรทาช่วงเช้า เที่ยง หรือทาทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
หากมีเหงื่อมากหรือโดนน้ำาบ่อยค่ะ

 อย่าลืมว่าการใช้ครีมกันแดดไม่ใช่ว่าจะป้องกันแดดได้ทั้งหมดนะคะ การหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดระหว่างวัน
หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่น ร่ม หรือหมวกร่วมด้วย ก็จะช่วยปกป้องผิวคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
พญ.สินิชญาน์  สหวัฒน์วงศ์
ภาคอายุรศาสตร์ หน่วยโรคผิวหนัง
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล



 ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถแพร่กระจาย และติดต่อได้ง่ายทำาให้ลูกน้อย
และคนในครอบครัวเจ็บป่วย จนอาจต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และทำาให้
เสียชีวิตได้
 ในสหรัฐอเมริกาไข้หวัดใหญ่ทำาให้เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีต้องเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลถึงปีละ 20,000 คน

 เพยีงแคไ่ดร้บัละอองฝอยซึง่มเีชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญป่นจากการไอหรอืจามของผู้

ปว่ยไขห้วดัใหญ ่หรอืบางครัง้ลกูอาจตดิไขห้วดัใหญจ่ากการเอามอืไปหยบิจบัสิง่ของทีม่ี

เชื้อไวรัสติดอยู่ แล้วมาสัมผัสกับ ปาก จมูก หรือตาของตัวเอง

 ผูท้ีเ่ป็นไข้หวัดใหญ่จะแพร่เช้ือให้ผู้อืน่ไดต้ัง้แตห่นึง่วนักอ่นมอีาการ ไปจนถงึ 5-7 

วนั ดงันัน้ลกูนอ้ยทีเ่ลน่และอยูร่ว่มกบัคนอืน่ๆ จงึมโีอกาสเสีย่งทีจ่ะปว่ยเปน็ไขห้วดัใหญ่

ได้มาก 

 ไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก เด็กเล็ก
และเด็กที่มีโรคประจำาตัว เช่น หอบหืด โรคทางระบบประสาท โรคปอด โรค
หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคตับ โรคไต ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่ม
เส่ียงทีจ่ะมีโอกาสเกดิความเจบ็ปว่ยรนุแรงจากไขห้วดัใหญ ่ดังนัน้แมล้กูรกัจะ
มีอาการเล็กน้อยก็อย่าวางใจ ควรรีบพาไปพบแพทย์

 อาการของไข้หวัดใหญ่คือ มีไข้ ไข้อาจขึ้นสูงถึง 39-40 องศา

เซลเซียส ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ น้ำามูกไหล คัดจมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

หนาวสั่น อ่อนเพลีย บางครั้งอาจคลื่นไส้อาเจียนอาการมักรุนแรงและเป็น

นานกว่าหวัดธรรมดา

 รอช้าไม่ได้... หากลูกน้อยอายุต่ำากว่า 5 ปี โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า 2 

ปี หรือมีโรคประจำาตัว และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบพาไปพบแพทย์ 

เพราะเดก็กลุม่นีม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นรนุแรง ซ่ึงอาจอนัตราย

ถึงชีวิตได้
 แต่หากลูกอายุมากกว่า 5 ปี ไม่มีโรคประจำาตัว อาจบรรเทาอาการ

เบื้องต้นด้วยการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ ให้ลูกนอนพักผ่อน และดื่มน้ำามากๆ หาก

อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

ไข้หวัดใหญ่นั้นอันตรายอย่างไร	
มาทำ	ความรู้จักกันดีกว่า...

ไข้หวัดใหญ่
อาจอันตรายถึงชีวิต!

ไข้หวัดใหญ่
ติดต่อง่ายสุดๆ

เจ็บนิด ป่วยหน่อย...
อย่าวางใจ

จดจำาอาการสำาคัญ 

ไว้ให้ดีๆ

แย่แล้ว ลูกป่วย...

ช่วยอย่างไรดี?

Health
Station ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย



     แม้แต่เด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง หรือเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อน ก็มี
โอกาสที่จะป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่ หากลูกรักมีอาการดังต่อไปนี้ อย่ารอช้า...
ให้รีบพาไปพบแพทย์

 การใหล้กูนอ้ยและทกุคนในครอบครวัรวมถงึตัวทา่นเองได้รบัวคัซีนปอ้งกนัโรคไข้
หวดัใหญเ่ปน็สิง่สำาคญัและจำาเปน็ทีส่ดุ ประสทิธภิาพของวคัซนีขึน้อยูก่บัเชือ้ทีไ่ดร้บัวา่ตรง
กับเชื้อที่อยู่ในวัคซีนหรือไม่ และยังข้ึนอยู่กับภูมิคุ้มกันท่ีเกิดข้ึน และอย่างไรก็ตามวัคซีน
สามารถลดอัตราป่วยและตายได้
 อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันเด็กทารกจากไข้หวัดใหญ่ คือ การฉีดวัคซีนในคุณแม่ตั้ง
ครรภ์ ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจะสามารถป้องกันทารกน้อยต้ังแต่อยู่ในครรภ์จน
กระทั่ง 2-3 เดือนหลังคลอด

 เนื่องจากสายพันธ์ุเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดจะแตก
ตา่งกนัไปทกุป ีการฉดีวคัซนีจะชว่ยกระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่เชือ้ทีค่าด
ว่าจะระบาดในช่วงปีนั้น ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในแต่ละปีจึงเหมาะ
ที่จะป้องกันเช้ือไข้หวัดใหญ่สำาหรับปีใดปีหนึ่งเท่านั้น นอกจาก
นี้ภูมิคุ้มกันโรคจากการฉีดวัคซีนจะลดต่ำาลงตามธรรมชาติหลัง
จาก 6-12 เดอืนไปแลว้ องคก์ารอนามยัโลกจงึแนะนำาใหฉ้ดีวคัซนี
ป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำาทุกปี

 องค์การอนามัยโลก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย
อายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย แนะนำาใหเ้ดก็อายตุัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไปและผูใ้หญท่กุชว่งวยัปอ้งกนั
ไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน เพราะเป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วัคซีนถูกผลิต
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด วัคซีนไข้หวัดใหญ่
หลายล้านโด้ส (dose) ถูกใช้ทั่วโลก โดยมีข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัย

 นอกจากให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำาทุกปีแล้ว ควรสอน
ให้ลูกรู้จักวิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโรค นั่นคือปิดปากเวลาไอหรือ
จามด้วยกระดาษทิชชู่ และทิ้งกระดาษเมื่อใช้เสร็จ ไม่อยู่ใกล้ชิดและใช้ของร่วมกับ
ผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือขยี้ตา หรือเอานิ้วเข้าปาก และคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่น
ทำาความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่นลูก

 วิธีการเหล่านี้เป็นการลดโอกาสป่วยจากโรคทุกชนิด	แต่การให้
วัคซนีไขห้วัดใหญ่เปน็ประจำ	ทกุป	ียงัคงเปน็วิธทีีด่ทีีส่ดุในการปอ้งกนั
ไข้หวัดใหญ่

อาการแบบนี้อันตราย! 
รีบไปพบแพทย์

วัคซีนนี้...
ควรฉีดทุกปีจริงๆ

เทคนิคสำาคัญ 
ป้องกันการแพร่เชื ้อ

“ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... 
มีความปลอดภัย

• งอแงมาก หรือซึม
• ปัสสาวะน้อยลง
• อาเจียนรุนแรง
• หายใจเร็วหรือหายใจลำาบาก
• อาการของไข้หวัดใหญ่ดีขึ ้นแล้ว แต่กลับมา
   มีไข้ขึ ้นอีกและไอมากขึ ้น
• มีโรคประจำาตัว (เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หอบหืด

  หรือ เบาหวาน) และมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่









ข้อเท็จจริง ท่ียอมรับกันท่ัวโลก
คือภาวะอ้วนตั้งแต่เด็ก 

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาวาน
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี

พ่อแม่ หรือคนในครอบครัวเป็นเบาหวานด้วย 
จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

มากขึ้น 
รวมทั้งเด็กอ้วนมีต้นคอและรักแร้ดำาเป็นปื้นหนา 

นั่นบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน 
โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่หายขาด 

เพราะฉะนั้นควรรีบป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคประจำาตัว
ตลอดชีวิต ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

มีเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น  

     อย่างมาก และเป็น ปัญหาสุขภาพ ที่สำาคัญ

ของประเทศ

เด็กอ้วนมีความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ อีกมากมาย

 1. กลุ่มอาการเมตาบอลิก (metabolic syndrome) 
ได้แก่ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตีน ซึ่งสามารถมีอาการได้ตั้งแต่วัยเด็ก หรือวัยรุ่น และคงอยู่

หรือรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่

 2. โรคระบบหายใจ ได้แก่ นอนกรน ทางเดินหายใจอุด
กั้น ทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำางานของหัวใจและปอดที่ผิดปกติ

  3. โรคทางข้อและกระดูก ได้แก่ ปวดเข่าและสะโพก 
กระดูกขาผิดรูป

  4. โรคตับ ได้แก่ การสะสมของไขมันที่ตับ ทำาให้การ  
    ทำางานของตับผิดปกติ

  5. ปัญหาทางจิตและสังคม เด็กและวัยรุ่นที่อ้วนจะ
           ทำาให้มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี โดนเพื่อนล้อ บางคนมีต้นคอ
          และรักแร้ดำาคล้ำาเป็นปื้นหนาคล้ายขี้ไคล แต่ขัดไม่ออก

‘โรคอ้วนในเด็ก
และวัยรุ่น’	
โรคร้ายที่ปะทุขึ้น
ในศตวรรษนี้

ปัจจัยอะไรบ้าง

ที่ทำาให้เด็กอ้วน

เด็กอ้วนมี

ความเสี่ยง
ต่อโรคอื่นๆอีก

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำาให้เด็กอ้วน

 1. การกินอาหาร ปัจจุบันมีการกินอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ไก่ทอด มากขึ้น เนื่องจาก
สะดวก หาซื้อง่าย รสชาติอร่อย พ่อแม่เร่งรีบไม่มีเวลาที่จะประกอบ
อาหารเอง ต้องกินอาหารนอกบ้าน หรืออาหารถุง ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ไขมันและแป้งมาก ทำาให้มีการสะสมของพลังงานมากและทำาให้อ้วน

 2. วิถีการดำารงชีวิต (Life style) ปัจจุบันการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวัน มีการออกกำาลังกายลดลง ใช้ยานพาหนะและสิ่ง
อำานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรมกลางแจ้งหรือกีฬาลดลง 
แต่มีการเล่นเกม ดูโทรทัศน์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 
ทำาให้มีการเผาผลาญพลังงานน้อยลง ทำาให้อ้วนในที่สุด

จะดูแลเด็กอ้วนอย่างไร
 1. การควบคุมอาหาร เพื่อลดปริมาณพลังงานที่
ร่างกายได้รับ แต่มีข้อควรระวังคือไม่ควรจำากัดอาหารและพลังงาน
มากเกินไป คือพลังงานที่ให้ควรอยู่ระหว่างวันละ 1,200-1,500 
กิโลแคลอรี่ ในเด็กอายุ 6-12 ปี และมีหลักการทั่วไปดังนี้
 - กินผักและผลไม้ให้มากๆ อย่างน้อยวันละ 5 ส่วน เพราะผัก
และผลไมส้ว่นมากไมม่ไีขมนัหรอืมนีอ้ย และใหพ้ลงังานนอ้ยมาก เชน่ แครอท 
เห็ด มะเขือเทศ ถั่วแขก บร็อคโคลี่ คะน้า ผักใบเขียวต่างๆ 
 - กินอาหารที่มีกากใยมาก เช่น ธัญพืช ถั่ว จะช่วยทำาให้อิ่มเร็ว

ดูแลเด็กอ้วน
อย่างไร?

 -  กินอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอ
 - ดื่มน้ำามากๆ ประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน ดื่มน้ำา 1 แก้ว ก่อนกินอาหารจะทำาให้รู้สึกอิ่มได้ส่วนหนึ่ง
 - ไม่ควรดื่มน้ำาผลไม้มากเกินไป เช่น ในเด็กอายุ 1-6 ปี ไม่ควรดื่มเกินวันละ 120-150 ซีซี และในเด็กอายุ 7-18 ปี 
ไม่ควรดื่มวันละ 240-360 ซีซี
 - ควรลดหรืองดการดื่มน้ำาหวาน น้ำาอัดลม ทุกชนิด
 - ไม่ควรกินอาหารที่มีแป้ง ไขมัน และน้ำาตาลมาก เลือกกินอาหารที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมันต่ำา เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม
ที่มีไขมันต่ำาคือ นมพร่องมันเนย เลาะหนังไก่ออกก่อนปรุง เลือกเนื้อแดงที่เลาะมันออกแล้ว

 2. การปรับพฤติกรรมการกินอาหาร
 - กินอาหารให้ครบวันละ 3 มื้อ ไม่ใช้วิธีงดมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะจะทำาให้หิวมาก และกินมากในมื้อถัดไป
 - อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำาคัญ การงดอาหารมื้อเช้าอาจทำาให้อ้วนได้
 - เลือกชนิดของอาหารว่าง โดยพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำาตาล หรือไขมันมาก เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ 
    ไอศกรีม ลูกกวาด คุ้กกี้ เค้ก น้ำาอัดลม ช็อกโกแลต ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา
 - ลดการกินอาหารนอกบ้าน เพราะทำาให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะอ้วนได้มาก เนื่องจากเลือกกินอาหารที่ชอบได้
         หลายๆ อย่าง จึงทำาให้เจริญอาหาร และมักจะตบท้ายด้วยของหวาน และไอศกรีม

Healthy
Eating รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร

ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



3. การออกกำาลังกายและกิจกรรมต่างๆ 
 - ลดการดูโทรทัศน์ คือไม่ควรเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง รวมทั้ง
ลดการเล่นเกม และคอมพิวเตอร์
 - ออกกำาลังกายหนักปานกลางอย่างน้อยวันละ 30-60 นาที 
อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากน้อยๆ ก่อนในเด็กที่อ้วนมาก
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำาลังกายของครอบครัว เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่เด็ก และสร้างพฤติกรรมปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำาลังกาย
เป็นกิจวัตรประจำาวัน ทั้งนี้แล้ว การที่จะประสบความสำาเร็จในการควบคุม

ตัวอย่างปริมาณและแคลอรี่ในอาหารต่างๆ 
จากอาหารประเภทต่างๆ 

ดูแลเด็กอ้วน
อย่างไร?

น้ำาหนักของเด็กอ้วน 
จะต้องประกอบไปด้วย
ความร่วมมือของตัวเด็กเอง
และครอบครัว เพื่อช่วย
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยต่างๆ 

อาหาร ปริมาณ กิโลแคลอรี่
 ข้าวสุก            1 ทัพพี 68

 ขนมปังกรอบ (สี่เหลี่ยม) 2 แผ่น 68

 คอร์นเฟลค 1 ถ้วยตวง 100

 ข้าวโพด 1 ฝัก 130

 ผัดผักคะน้าน้ำามันหอย 1 จาน 70

 ผัดถั่วงอกกับน้ำามัน 1 จาน 70

 สลัดผัก (น้ำาใสไม่ใส่น้ำาตาล) 1 จาน 61

 แอปเปิ้ล 1 ผล 40

 น้ำาส้มคั้น ½ ถ้วย 40

 กะทิ 1 ช้อนโต๊ะ 45

 น้ำามันทุกชนิด 1 ช้อนชา 45

 นมสด 1 กล่อง 167

 นมสดยูเอชที 1 กล่อง 177

 นมพร่องมันเนย 1 กล่อง 140

 นมพาสเจอไรส์ 1 ถุง 142

 นมถั่วเหลือง 1 กล่อง 110

 นมผง 1/3 ถ้วยตวง 170

 ไข่ดาวน้ำามัน 1 ฟอง 125

 ไข่เจียว 1 ฟอง 253

 โยเกิร์ต (ไม่มีไขมัน) 1 ถ้วย 72-80

 โยเกิร์ตรสผลไม้ (ไม่มีไขมัน) 1 ถ้วย 140

 ด้วยบทบาทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนแพทย์ สถาบันการศึกษา และ
ศนูยก์ลางในการทำาวจิยั ทีม่คีวามเชือ่มโยงเก่ียวขอ้งกันอยา่งชดัเจน ทำาให้
เกดิผลสำาเรจ็ทางดา้นการเรยีนการสอน การรกัษาทางการแพทยแ์ละการ
พยาบาล รวมทัง้การผลติผลงานวจิยัชัน้เยีย่มออกมาอยูเ่สมอและตอ่เนือ่ง

 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้  ได้รับเกียรติ
อย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้กุมบังเหียนและกุนซือใหญ่ของการทำาวิจัยท่ี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงเรื่องรูป
แบบการทำางานวจิยัทีผ่า่นมา ปัญหาและอปุสรรคในการทำาวจิยั และการ
สนับสนุนของคณะฯ ในด้านการวิจัย

            จับเข่าคุย	‘งานวิจัย’    
กับ	ศ.นพ.ประทักษ์	โอประเสริฐสวัสดิ์

Research
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งานวิจัยของรามาธิบดีเป็นอย่างไรบ้าง
 การทำาวิจัยในรามาธิบดีนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ งานวิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีมากสุด สองคือ งานวิจัยทาง
ด้านสังคม ส่วนมากจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่เป็นผู้ดำาเนินการ และส่วนที่สามคือ งานวิจัยทางห้อง
ปฏิบัติการ ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านสนใจเข้ามาทำากันมากขึ้น เป้าหมายของเราอยากให้มีจำานวนผลงานวิจัยทางห้องปฏิบัติ
การเพิม่ขึน้ นอกเหนอืจากงานวจิยัทางคลนิกิและงานวจัิยทางด้านสังคม เพราะงานวจัิยทางหอ้งปฏบิติัการจะชว่ยสามารถ
อธบิายความเปน็มาเปน็ไปของโรคตา่งๆ  ในดา้นของรายละเอยีดไดด้ขีึน้ ในขณะนีเ้รามอีาจารยอ์ยูจ่ำานวนหนึง่แลว้ ซึง่อาจารย์
เหล่านี้ได้ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ 

ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คืออะไร
 ความนา่สนใจคอืการแปลขอ้มลูจากขอ้มลูพืน้ฐานในเชงิลึกนำามาประยกุต์ใชท้างคลินกิใหไ้ด้ ซ่ึงเมือ่กอ่นเรามปีญัหา
ในการรักษา คือ รักษาไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ว่ากลไกการเกิดโรคที่แท้จริงนั้นคืออะไร เช่นโรคทางด้านพันธุกรรม รวมทั้งความรู้
ทางด้านสเต็มเซลล์ ซึ่งตอนนี้เรามีห้องปฏิบัติการทางด้านสเต็มเซลล์แล้ว

ปัญหาที่พบของการบริหารงานวิจัยมีอะไรบ้าง
 ปัญหาคือเรื่องของงานวิจัย คือเรามีงานวิจัยปริมาณหนึ่งแต่ยังไม่มากพอตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เราวางแผนไว้ว่าในปี 
2560 อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีงานวิจัย 1 เรื่องต่อคนต่อปี ซึ่งเราต้องผลักดันส่วนนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นอกจากนี้เราได้ให้การ
สนับสนุนงานวิจัยแก่นักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยคณะฯ มีทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย เพื่อช่วยให้มีผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ และมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัย สถิติ ทางด้านคลินิก

ก็จะมีทีม CRC (Clinical Research Center) 
คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ที่สำานักงานวิจัยฯ มี
นกัสถติ ิมเีจา้หนา้ทีท่างการเงนิคอยดแูลเรือ่งทนุ
วิจัย และคณะฯ เองก็มีแนวโน้มในการขยายใน
ส่วนของทุนวิจัย เพราะนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องการ
ทนุวจิยัสนบัสนนุเบือ้งตน้ ซึง่ตอนนีค้ณะฯ มแีนว
โน้มในการเพิ่มทุนวิจัยมากขึ้น 

มคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการเขา้มา
ของแหล่งทุนภายนอก	 (จากบริษัท
ยา)
 เปน็คนละส่วนกนั ต้องแยกออกเปน็ 2 สว่น 
คือมหาวิทยาลัยมหิดลเองมองว่าทุนวิจัยจาก
บริษัทยาเป็นการรับจ้างทำาวิจัย ซ่ึงการทำาวิจัย
ลักษณะนีจ้ะมผีลงานออกมาแต่ไมค่อ่ยไดเ้หน็ชือ่
ของสถาบันเข้าไปร่วมด้วย แต่ก็มีข้อดีคือทำาให้
นกัวจัิยของเราสามารถเรียนรู้การทำางานเป็นการ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนัก
วิจัยอื่นได้ และมีประโยชน์ในด้านของยาหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่จะได้มีโอกาสให้
ผู้ป่วยได้ใช้

ความยากง่ายในการกระตุ้นให้เกิดการทำ	วิจัย
 ที่เราทราบคือ อาจารย์มีเวลาในการ
ทำาวิจัยน้อย และก็เรื่องความชอบความถนัด
ในการทำาวจัิย และท่ีสำาคัญคือเรือ่งเวลา เพราะ
อาจารย์เราส่วนมากต้องทำางานบริการรักษาผู้
ป่วยค่อนข้างมาก เราจึงต้องหาทางช่วยให้นัก
วิจัยได้มีเวลาท่ีเฉพาะในการทำาวิจัย นอกจาก
นี้ทางคณะฯ ก็มี CRC คอยให้การสนับสนุน
อยู่ด้วย แต่ความยากก็คือ การทำาให้นักวิจัยมี
ความอยากที่จะทำาวิจัย ส่วนเรื่องความรับผิด
ชอบของอาจารยน์ัน้ กม็หีนา้ทีใ่นการสอน และ
การบริการอยู่แล้ว ฉะนั้น การทำาวิจัยจึงต้อง
มีการตกลงกัน และดูความถนัดของอาจารย์
แตล่ะทา่นตามความเหมาะสม ซึง่ตอ่ไปเราอาจ
กำาหนดเป้าหมายเป็นรายๆ ไป

งานวิจัยของรามาธิบดีในสายตาของคนนอกเป็นอย่างไร
 งานวจิยัของเราสว่นใหญพ่ยายามมุง่เนน้ใหเ้ปน็งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิเพือ่ให้
เป็นที่รับรู้ของคนในวงกว้าง ในสายตาของคนนอกก็ยังถือว่า งานวิจัยจากคณะฯ ของเราก็อยู่ในระดับที่ดีพอสมควร

พูดถึงรามาธิบดีที่บางพลี	(สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)	
จะมีการทำ	วิจัยหรือไม่อย่างไร
 ที่บางพลีจะมีการทำาวิจัยแน่นอน แนวคิดที่วางไว้ งานวิจัยที่บางพลีจะมีความหลากหลาย เน้นงานวิจัยใน
เรื่องของอาชีวอนามัย เพราะเป็นเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมาก เพื่อที่ผลงานวิจัยจะได้นำามาใช้แก้
ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

อยากฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างไรบ้าง
 ในการที่จะเป็นนักวิจัยนั้น ต้องมีความอยากหรือสนใจ มีคำาถามในตัวเองที่ต้องการคำาตอบ เพราะงานวิจัย
คือการหาคำาตอบ หากคนรุน่ใหม่มีความกระหายในการหาคำาตอบ ก็จะมีผลงานวจิยัออกมา และสรา้งชือ่เสยีงใหแ้ก่
ตนเองและคณะฯ ของเรา ส่วนเรื่องของความพร้อม คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมให้นักวิจัยแล้ว แต่ในการทำาวิจัย
อยา่ทำาวจิยัคนเดยีวควรมีทมี การวจิยัตอ้งใช้ระยะเวลา อาจมีการทอ้บ้าง ทมีวจิยัตอ้งใหก้ำาลงัใจกนัและกนั กจ็ะชว่ย
กันและประคองกันไปได้ ทำาให้มีผลงานวิจัยออกมาได้

 “การทำ	งานวิจัยหนึ่งชิ้นให้สำ	เร็จได้นั้น	เชื่อว่าต้องใช้เวลา	ใช้ความ
อดทน	ความพยายาม	และแบ่งหน้าที่กันภายในทีมอย่างชัดเจน	และเหนือ
สิง่อืน่ใด	ใหม้องทีผ่ลสำ	เรจ็จากการทำ	วจิยั	ทีจ่ะเปน็ประโยชนอ์ยา่งมากทัง้
ต่อตนเอง	ผู้ป่วย	ชุมชน	และสังคม	ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ของเราที่
จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ	ในระดับสากลและเป็นประทีปสอ่งทางด้าน
สุขภาพของประเทศ”

 



 ขณะศึกษาต่อที่ต่างประเทศผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม
ในงานๆ	หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพวัยรุ่น	สิ่งที่รู้สึกประทับ
ใจที่สุด	คือ	ช่วงหนึ่งของงานประชุมได้มีการเชิญเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ	
HIV	ขึ้นมาพูดคุยและเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังค่ะ

 ตอนแรกผูเ้ขยีนก็นกึวา่ การเชญิเดก็ๆ เหลา่นีม้า คงจะมีผา้คาดหนา้ สวมหมวก ใสแ่วน่เพือ่ปดิบงั
อำาพราง หรอือาจจะหนัหลงัใหส้มัภาษณต์ามสไตลไ์ทยแลนดแ์บบบ้านเรา แตเ่ปลา่เลยคะ่ เดก็วยัรุน่เกอืบ
สิบคนเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผย พร้อมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแจ่มใส ที่เล่นเอาผู้เขียนถึง
กับงงๆ ไปในตอนแรก.. 

 วันนี้ผู้เขียนจึงขอแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ี่ผู้เขียนได้เรียนรู้ จากคุณครูตัวน้อยเหล่า
นี้ละกันนะคะ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า หลายๆ อย่าง คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยด้วย ศรัทธา ..

							และความ กล้าหาญ
เริ่มจากเด็กหนุ่มคนแรก..	เดวิด 

เด็กหนุ่มชาวแอฟริกัน-อเมริกันวัย 18 ปี ผู้ซึ่งติดเชื้อ HIV ตั้งแต่แรกเกิด จากแม่ผู้มีเชื้อ

เดวิดรับรู้เรื่องนี้ในวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้น 

ซึ่งวันนั้น..เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกมันพังทลายอยู่ตรงหน้า 

เดวิดบอกว่า สิ่งที่อยู่ในใจของเขาอยู่เสมอก็คือ..

“ผมไม่ได้ทำาอะไรผิด ทำาไมมันต้องเกิดขึ้นกับผมด้วย” 

เดวิดเล่าต่อว่าในตอนแรกเขาทั้งโกรธและผิดหวังกับคนรอบข้าง ทั้งผู้ที่ทำาให้เขา

ต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้าย รวมทั้งคนใกล้ชิดที่แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันท์

แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้น… เดวิดก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกมากขึ้น 

เขาพบว่าในชีวิตของเขา มีทางให้เลือกอยู่ 2 ทาง ทางแรกคือการกล่าวโทษโชคชะตา

และยอมจมอยู่กับอดีต อีกทาง…คือเลือกท่ีจะทำาความเข้าใจ ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเดินหน้าต่อไป 

ซึ่งโชคดี..ที่เดวิดได้เลือกอย่างหลังค่ะ…

เดวิดบอกว่า  สิ่งที่เขาใช้บอกตัวเองอยู่เสมอก็คือ “ทุกอย่างเกิดขึ้น.. ก็คงจะด้วยเหตุผลบางอย่าง”  

ซึ่งในขณะนั้นเดวิดเองก็ไม่รู้จริงๆ ว่ามันคืออะไร แต่ต่อมาเขาก็ค้นพบคำาตอบ…

“การมีเชื้อ HIV..ทำาให้ผมค้นพบและได้เรียนรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่”

หลังจากที่พ่อแม่ของเดวิดเสียชีวิตในขณะที่เขาอายุได้แค่ 12 ปี เขาก็ถูกอุปการะโดยพ่อบุญธรรม

ซึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีเชื้อ HIV เดวิดบอกว่า เขาได้เรียนรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่คนสามารถมีให้กัน แม้

ไม่ได้มีความผูกพันกันทางสายเลือด

และด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่นี่เอง..เป็นเหตุผลที่ทำาให้เขาเรียนรู้ที่จะมีความรัก

ให้กับคนรอบข้างและเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

เดวิดตัดสินใจเปิดเผยกับสื่อเรื่องการติดเชื้อ HIV และเป็นหนึ่งในคณะทำางาน

ขับเคลื่อนช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้คนต่างสนอกสนใจเรื่องราวชีวิตของเดวิด รวมทั้งแรงบันดาลใจที่ทำาให้เด็กหนุ่มคนนี้ลงทุนลงแรงช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกัน 

ล่าสุด..เดวิดจึงเป็นเด็กหนุ่มที่ได้รับเชิญให้ขึ้นปกนิตยสาร New York Times พร้อมรายละเอียดเรื่องราวชีวิตที่

น่าสนใจของเขา 

นอกจากนี้เขายังเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้กับพ่อแม่ และเด็กวัยรุ่นตามโรงเรียน รวมทั้งแพทย์ 

ให้มีความเข้าใจต่อเด็กที่ได้รับเชื้อ HIV

เดวิดมีวันนี้ได้ ก็จากจุดเปลี่ยนของการคิด ที่ช่วยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ล่ะค่ะ 

ที่สำาคัญ การได้เรียนรู้ที่จะมีความรักให้ผู้อื่น ผ่านการได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่

จากคนใกล้ชิด เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้เดวิดมีวันนี้จริงๆ ค่ะ

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
กุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



บุคคลที่สองที่ผู้เขียนอยากเล่าถึงก็คือลินดา..ลินดาเป็นเด็กสาวชาวอเมริกัน หน้าตาสะสวย อายุ 20 ปี ผู้ได้รับเชื้อ HIV ตั้งแต่แรกเกิดเช่นกัน 
ลนิดาเลา่ใหฟ้งัวา่ สำาหรบัเธอ ความยากลำาบากอยา่งทีส่ดุของการมเีชือ้ HIV กค็อื “ฉันมีความรัก.. แต่ฉันก็ถูกสอนมาให้ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ฉันเป็น”ลนิดากม็คีวามรักแบบเด็กวัยรุ่นท่ัวไปเนีย่แหละคะ่ และความรกักต็อ้งจบลงแทบทุกครั้ง เมื่อเธอตัดสินใจบอกกับคนรักของเธอว่าเธอมีเชื้อ HIV จากการที่ต้องเสียใจซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ช่วงหลังๆ ลินดาจึงพยายามที่จะไม่มีความรู้สึกพิเศษกับใครอีก

แต่วันหนึ่ง เธอก็ได้พบกับแมทธิว เด็กหนุ่มนักกีฬา หน้าตาดี ซึ่งก็แสดงความสนใจในตัวลินดาอย่างเห็น
ไดช้ดั ลนิดาเองกช็อบแมทธวิอยูไ่มน่อ้ย ทัง้สองสนทิสนมกนัมากขึน้และพฒันาเปน็ความรกัในเวลาตอ่มา 
ซึ่งลินดาบอกว่า นี่คือความรักที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยประสบมาเลยทีเดียว…แต่เรื่องที่น่าเศร้าและยากลำาบากก็คือ ลินดาจะตัดสินใจอย่างไรดี กับเรื่องความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อ 
HIV ของตัวเอง...
เพราะถ้าบอกแมทธิว เธอก็อาจจะต้องสูญเสียแมทธิวไปเหมือนคนอื่นๆ แต่ถ้าไม่บอก.. เธอก็ต้องทุกข์ใจกับการปกปิดความลับของตัวเองกับคนที่เธอรักในที่สุด..ด้วยความศรัทธาในความถูกต้อง ลินดาก็ตัดสินใจบอกแมทธิวค่ะ โดยเหตุผลที่ให้ “ฉันรักเขามากพอที่จะรู้ว่า ฉันจะไม่ทำาผิดต่อเขา โดยการปิดบังเรื่องที่เขามีสิทธิ์ที่จะรู้”“ถ้าคุณมีความรักที่แท้ คุณจะรู้ว่า คุณสามารถที่จะรักคนๆ หนึ่ง ได้เท่าๆ กับที่คุณรักตัวคุณเอง”

ปัจจุบันสองคนนี้คบกันมาได้จะสามปีแล้วค่ะ สองคนช่วยดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแมทธิว เขาได้กลายเป็นคนที่หันมาสนใจและหาความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับเชื้อ HIV แมทธิว
คอยจัดยาและเตือนลินดาให้กินยาอย่างสม่ำาเสมอแมทธิวมาในงานนี้ด้วยค่ะ และได้ลุกขึ้นพูดในตอนท้ายว่า“ผมว่าสิ่งสำาคัญเบื้องต้นที่ทุกความรักควรจะมี ก็คือความซื่อสัตย์.. ลินดามีสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม แล้ว
ทำาไมผมจะปฏิเสธความรักของผู้หญิงคนนี้ล่ะครับ”“ผมรู้วิธีที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ผมไม่รู้วิธีที่จะไม่รักเธอจริงๆครับ”และด้วยประโยคนี้.. แมทธิวได้เรียกเสียงปรบมือและน้ำาตาจากผู้เข้าประชุมได้ท่วมท้นเลยล่ะค่ะ

“คนที่รักเรา ยังไงก็จะรักเราไม่ว่าเราเป็นอย่างไร แต่คนที่ไม่ได้รักเรา และรังเกียจเรา ก็ไม่มี

คุณค่าพอกับความรักและความใส่ใจของเรา”

“สิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งของการติดเชื้อ HIV ก็คือการที่ผมได้รู้ว่าชีวิตของผม ไม่มีเวลามากพอที่จะ

เสียใจให้กับคนที่ไม่ได้รักผมอย่างแท้จริง”

ปัจจุบัน โทนี่เป็นเด็กท่ีเรียนดีมากแถมเป็นนักกีฬาตัวยง เขาเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เปิดเผยกับ

สาธารณชนเรื่องการติดเชื้อ HIV และเป็นหนึ่งในคณะทำางานช่วยเหลือเด็กๆ ที่ต้องเผชิญชะตา

กรรมแบบเดียวกัน

สุดท้ายมาทำ	ความรู้จักกับโทนี่กันนะคะ	
โทนี่เป็นเด็กชายอายุ 17 ปี ที่ติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท

โทนี่เล่าว่า เขาต้องทุกข์ทรมานมากหลังจากการตัดสินใจเล่าเรื่องราวของเขา

ให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่โรงเรียนฟัง 
แต่แล้วความลับ ก็ไม่มีในโลก.. 

ไม่นาน ผู้คนในโรงเรียนก็รู้ข่าวการติดเชื้อ HIV ของโทนี่ โทนี่จึงถูกล้อ

โดยเพื่อนๆ ถูกรังเกียจจากเด็กในโรงเรียน หรือแม้กระทั่งจากครูบาง

คน หลายครั้งเขาโดนผู้ปกครองของเด็กหลายคนปฏิเสธให้เขาเข้าใกล้

ลูกหลานของคนเหล่านั้น 

โทนี่กลับบ้านไปนอนร้องไห้อยู่หลายครั้ง เคยแม้กระทั่งคิดอยากจะฆ่า

ตัวตาย 
แต่แล้ววันหนึ่ง โทนี่ก็คิดและบอกตัวเองได้ว่า 

 นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ จากเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กๆ ทั้งสิบคน ที่แต่ละคนทำาให้ผู้เขียนนึกชื่นชมใน
ความเข้มแข็งและความกล้าหาญจริงๆค่ะ 
 หลังการพูดคุยของเด็กๆ ทั้งสิบคน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม ต่างแย่งกันคว้าไมค์กล่าวชื่นชมในศรัทธาและความกล้าหาญรวมทั้งความเข้มแข็งของเด็กๆ
เหล่านี้ หลายคนถึงกับหลั่งน้ำาตา พร้อมพูดว่า 
 “พวกเราดีใจ ที่มีเด็กๆ อย่างพวกคุณ..เป็นอนาคตของเรา”
 มีศาสตราจารย์คนหนึ่งถึงกับเอ่ยขึ้นว่า “ฉันกำาลังมีปัญหามากมายในชีวิตขณะนี้ แต่เมื่อเทียบกับพวกคุณ
แล้ว มันช่างเป็นเรื่องน้อยนิด ฉันรู้สึกละอายใจที่เข้มแข็งไม่ได้เท่าพวกคุณ วันนี้พวกคุณสอนฉันมากมาย ถึงบทเรียน
ของการมองและแก้ปัญหาชีวิต พวกคุณน่ายกย่องจริงๆ”
 ทุกคนในห้องประชุม ต่างลุกขึ้นยืนและปรบมือให้กับเด็กๆ เหล่านี้อย่างยาวนาน...
 ส่วนเด็กๆ ก็ยิ้มรับเสียงชื่นชมเหล่านี้ด้วยความภาคภูมิใจ..

 ผู้เขียนไม่มีบทสรุปสำาหรับงานเขียนฉบับนี้ค่ะ 
 แต่หวังว่าประสบการณ์ดีๆ จากคุณครูตัวน้อยๆ ของผู้เขียนในวันนั้น คงจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือให้ข้อคิด
อะไรบางอย่างกับคุณผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

ใคร..ที่กำ	ลังมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ	ในชีวิต	อย่าท้อนะคะ..
บางครั้งอุปสรรคก็เข้ามาเพียงเพื่อท้าทายศรัทธาและความกล้าหาญของตัวเราเท่านั้น

ด้วยกำ	ลังใจที่เข้มแข็ง..	
อุปสรรคจะทำ	ให้เราค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวเรา	ซึ่งเราสามารถจะชื่นชมและภูมิใจ

กับมันไปได้ตลอดชีวิตของเราเลยล่ะค่ะ
ขอเพียงแค่ให้เรามีศรัทธาในความถูกต้องดีงาม	และมีทัศนคติเชิงบวก

ในการมองปัญหาให้เป็นเท่านั้น
เอาใจช่วยและเป็นกำ	ลังใจให้จริงๆ	ค่ะ



 หลังจากเห็นชื่อเรื่องในคอลัมน์ Easy living เล่มนี้ ขาประจำา
@Rama ทุกท่านคงคุ้นชินกับสุภาษิตไทยคำานี้ 

“ปิดทองหลังพระ”

 สุภาษิตนี้อาจโดนใจใครหลายคน หลังจากผ่านพ้นเดือนที่มีวัน
หยุดยาวกันตั้งแต่เทศกาลวันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล จนถึงวันวิสาขบูชา 
หลายคนในตอนนี้ก็คงมีงานกองเต็มหน้าตัก ความท้อแท้ เหนื่อยหน่าย 
กำาลังเข้ามาครอบงำา บวกกับความคาดหวัง ความกดดัน เสียงตำาหนิติติง
จากเจ้านาย อาจทำาให้คนทำางานอย่างเราๆ คิดถอดใจขึ้นมาได้

“งานก็หนัก เหนื่อยก็เหนื่อย ทำาดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไร
ขึ้นมา” หรือ “ทำาดีแทบตาย สุดท้ายก็โดนว่า”

 คำาพูดเหล่านี้อาจผ่านเข้ามาในหัวสมอง ในช่วงที่กำาลังเครียดๆ 
แบบนี ้ วนันี ้@Rama จงึขอหยบิยกเรือ่งราวทีไ่ด้ผา่นทาง Content ตา่งๆ 
ซึง่ส่วนตัวผู้เขยีนเองรู้สึกประทบัใจและมกีำาลังใจทกุคร้ังทีไ่ด้หยบิเร่ืองนีข้ึน้
มาอ่าน เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งใน “บันทึกความทรงจำาของ พล.ต.อ.วสิษฐ 
เดชกุญชร” (สำานักพิมพ์มติชน) อดีตนายตำารวจราชสำานักประจำาและยัง
เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ท่านเขียนถึงเหตุการณ์ที่ได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไว้อย่างน่าประทับใจว่า

 “ในคนืวนัหนึง่ของปพี.ศ. 2510 หลงัจากไดร้บัพระราชทานเล้ียง
อาหารค่ำา ในวังไกลกงัวลแล้ว........ ผมจำาไดว้่า คนืนั้นผูท้ีโ่ชคดไีดเ้ข้าเฝา้ฯ 
รับพระราชทานพระจิตรลดา เป็นนายตำารวจ 8 นาย และนายทหารเรือ 
1 นาย.... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลงมาพร้อมด้วยกล่องใส่
พระเครื่องในพระหัตถ์ ทรงอยู่ในฉลองพระองค์ชุดลำาลอง..... ขณะที่ทรง
วางพระเครื่องลงบนฝ่ามือที่ผมแบออกรับอยู่นั้น ผมมีความรู้สึกว่าองค์
พระเครื่องร้อนเหมือนเพิ่งออกจากเตา ซึ่งต่อมาได้มีโอกาสกราบบังคม
ทูลถามพระองค์ท่านจึงได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
สร้างพระเครื่ององค์นั้นด้วยการนำาเอาวัตถุมงคลหลายชนิดผสมกัน ทั้ง 
ดินจากปูชนียสถานต่างๆ ท่ัวประเทศ ดอกไม้ท่ีประชาชนทูลเกล้าถวาย
ในโอกาสต่างๆ และเส้นพระเจ้า (เส้นผม) ของพระองค์เอง เมื่อผสมกัน

โดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นตัวยึดแล้ว จึงทรงกดลงในพิมพ์ (อ.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้
แกะพิมพ์ถวาย) โดยไม่ได้เอาเข้าเตาเผา.........”

 “หลงัจากทีไ่ดร้บัพระราชทานองคพ์ระเครือ่งแลว้ ทรงพระกรณุาพระราชทานพระบรมราโชวาทความวา่....... 
พระที่ให้ไปน่ะ ก่อนจะเอาไปบูชา ให้ปิดทองเสียก่อน แต่ให้ปิดเฉพาะข้างหลังพระเท่านั้น พระราชทานพระบรม
ราชาธิบายด้วยว่า ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า การทำาความดีไม่จำาเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้
ใครรู้ ให้ทำาหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำาเร็จในการทำาหน้าที่เป็นบำาเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว..... ผมเอา
พระเครือ่งพระราชทานไปปิดทองทีห่ลงัพระแลว้ก็ซือ้กรอบใส ่หลงัจากนัน้มา “สมเดจ็จติรลดาหรอืพระกำาลงัแผน่ดนิ” 
องค์นั้น ก็เป็นพระเครื่องเพียงองค์เดียวที่ห้อยคอผม........”

 “หลงัจากทีไ่ปเรร่อ่นปฏบัิตหินา้ทีอ่ยูไ่กลเบ้ืองพระยคุลบาท ผมไดมี้โอกาสกลบัไปเขา้เฝา้ฯ ทีว่งัไกลกงัวลอกี
ครั้ง.....ความรู้สึกเมื่อได้เข้าเฝ้าฯ ซึ่งมีความปิติยินดีที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระยุคลบาทอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มีความน้อยใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยความลำาบาก และเผชิญกับอันตรายนานาชนิดมาโดยตลอด บางครั้งจนแทบเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ปรากฏว่ากรมตำารวจมิได้ตอบแทนด้วยบำาเหน็จใดๆ ทั้งสิ้น........”

 “ก่อนเสด็จขึ้นในคืนนั้น ผมจึงก้มลงกราบบนโต๊ะเสวย แล้วกราบบังคมทูลว่า ใคร่ขอพระราชทานอะไรสัก
อย่างหนึ่ง.......... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรัสถามว่า “จะเอาอะไร?” และผมก็กราบบังคมทูลอย่างกล้าหาญ
ชาญชัยว่า จะขอพระบรมราชานุญาต ปิดทองบนหน้าพระ ที่ได้รับพระราชทานไป พระเจ้าอยู่หัวตรัสถามเหตุผลที่
ผมขอปิดทองหน้าพระ..... ผมกราบบังคมทูลอย่างตรงไปตรงมาว่า....พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำาลังแผ่นดินนั้น 
นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานไปห้อยคอแล้ว ต้องทำางานหนักและเหนื่อยเป็นที่สุด เกือบได้รับอันตรายร้ายแรงก็หลาย
ครั้ง มิหนำาซ้ำากรมตำารวจยังไม่ให้เงินเดือนขึ้นแม้แต่บาทเดียวอีกด้วย...... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแย้ม
พระสรวจ (ยิ้ม) ก่อนที่จะมีพระราชดำารัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า

“ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง......” ”

 การปิดทองหลังพระ เป็นสิ่งที่หลายคนคงไม่ชอบ  เพราะเป็นการทำาดีแล้ว ไม่มีคนเห็นว่าเราได้ทำาดี แต่หาก
ไมม่ใีครปดิทองหลงัพระบา้ง กค็งไมม่พีระทีง่ดงามบรบิรูณไ์ด้ ้ทกุครัง้ทีผู่เ้ขยีนมโีอกาสไดท้ำางาน (เยอะๆ) จงึนกึถงึคำา
ว่า “ปิดทองหลังพระ” อยู่เสมอเพื่อคอยเตือนสติบอกกับตัวเองว่า โอกาสที่ได้ทำางานตรงจุดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน 
สิ่งที่เราทำานั้นแม้จะไม่มีใครเห็น ไม่มีคำาสรรเสริญ แต่ทุกครั้งที่ทำางาน ให้ทำาด้วยใจรัก ความสุขจะเกิดขึ้นเอง .. การ
ทำาดีไม่จำาเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้ เพราะหนึ่งคนที่รู้แน่ๆ คือตัวเราเอง ดังนั้นทุกครั้งที่ทำาดี และเห็นสิ่งที่ได้ทำามี
ประโยชนกั์บใครอกีหลายๆคนในสงัคมตา่งหาก ทีท่ำาใหห้วัใจพองโตขึน้  ตอ้งมีผูท้ีท่ำางานปิดทองหลงัพระอยูใ่นสงัคม
บ้าง มันจงึจะทำาใหก้ารทำางานสมบูรณค์รบถว้น หากครัง้หนึง่โอกาสมาถงึใหคุ้ณไดปิ้ดทอง เหตใุดทา่นจงึตอ้งคอยปดิ
ทองแต่เพียงด้านเดียว ??

“ปิดทองหลังพระ”

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก 
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง

แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 

Easy
Living หนึ่งเสียงเพ่งธรรม



 คอลัมน์ One Day Off ฉบับนี้ เราจะพาคนที่มีเวลาว่างวันเสาร์ - 
อาทิตย์ที่ยังไม่มีที่ไปเดินเล่นกันเราจะพาไปเที่ยวแหล่งที่วัยรุ่นยุคนี้ชอบไป
กัน นั่นคือ “ตลาดนัดรถไฟ” 

 “ตลาดนดัรถไฟ” เป็นสถานทีเ่ท่ียวทีน่า่สนใจมาก นอกจากสามารถ
เดนิเลน่ไดแ้บบชลิๆ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้ในตลาดกลางคนืทีไ่มร่อ้นแลว้ 
ยงัมขีองแปลกๆ ทีน่า่สนใจมากมาย ซึง่นอกจากจะเปน็สถานทีท่ีเ่หมาะของ
วัยรุ่นแล้วยังเป็นตลาดนัดของคนรักความคลาสสิกอีกด้วย

 ทีน่ีจ่งึเป็นตลาดท่ีเป็นตลาดท่ีรวมของกนิ ของใช ้ของใหม ่แต่สนิคา้
ส่วนใหญ่จะเป็นของมือสอง รวมทั้งของสะสม ของเก่า ของเล่น ของตกแต่งบ้าน รถโบราณ จักรยานโบราณ 
เสื้อผ้า แฟชั่น และยังมีส่วนที่เป็นโกดัง  ซึ่งจะขายเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านย้อนยุค ก็มีให้เลือกมากมาย 
ใครที่กำาลังต้องการของแต่งบ้านสไตล์ย้อนยุค รับรองว่าต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับไปตกแต่งบ้านอย่าง
แน่นอน

 ตลาดแห่งนี้ มีที่มาเริ่มแรกโดยร้าน Rod’s Antique ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่มาบุกเบิกตั้งร้านขึ้นที่นี่ โดย
คุณไพโรจน์ ร้อยแก้ว เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกโดยเนรมิตตลาดของเก่าในฝันแห่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมา สินค้าใน
ร้านเน้นงานเก่าย้อนยุคจากหลายประเทศทั้งไทย จีน อินเดีย และยุโรป ซึ่งที่ร้านยังมีช่างรับซ่อมและผลิต
งานใหมจ่ากไมเ้กา่ในราคาไมแ่พงอกีดว้ย หากเดินเลอืกของจนเหนือ่ยคณุสามารถนัง่พกัด่ืมเครือ่งด่ืมหรอืรบั
ประทานอาหารภายในร้านได้จนค่ำา ที่นี่จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมของคนรักของเก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์
กันจริงๆ

 เม่ือมาถงึ พดูไดค้ำาเดยีววา่ผูค้นลน้หลามมาก
มาจากทัว่สารทศิ ไม่วา่มองไปทางไหนก็เหน็คนทกุเพศ
ทกุวยั มาเดนิดสูนิคา้ตา่งๆ  มากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ที่
ไม่แพง และมีกลิ่นอายของความคลาสสิกที่ทำาให้ผู้คน
หลงใหล จงึไม่แปลกใจเลยทีจ่ะเป็นกระแสปากตอ่ปาก
จนผูค้นจากทัว่สารทศิมากัน สำาหรบัคนทีช่อบช้อปป้ิง
ก็คงจะถูกใจกันไม่น้อย ส่วนคนที่ชอบถ่ายรูปคิดว่ามี
มุมดีๆ ที่สามารถถ่ายให้สวยได้มากมาย สำาหรับคนที่
อยากนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ก็มีร้านบรรยากาศ
ดีๆ ให้เลือกนั่งจนเลือกกันไม่ถูก สำาหรับเสาร์-อาทิตย์ 
ที่ไม่รู้จะไปไหน อยากให้คุณลองมาที่นี่สักครั้ง รับรอง
ว่าไม่มีผิดหวังจริงๆ

 “ตลาดนดัรถไฟ” เปดิเฉพาะวนัเสาร ์และวนั
อาทิตย์ เวลา 18.00 – 00.00 น. อยู่หลัง ตลาด อตก. 
(จตจุกัร) เดนิทางโดยใชบ้รกิารรถสาธารณะ ก็สามารถ
มาได้ดังนี้

รถไฟใต้ดิน MRT
ลงสถานกีำาแพงเพชร 2 ออกประตถูนนกำาแพงเพชร 2 
แล้วเดินไปทางผับ อตก. เลยไปประมาณ 500 ม.ทาง
เขา้ตลาดอยูข่วามอื สงัเกตจะเห็นตลาดตน้ไมม้ปีา้ยรถ
เมล์อยู่หน้าทางเข้า

รถเมล์
รถเมล์ ปอ.134 ปอ.138 ปอ.145 ปอ.157 ปอ.509 
ปอ.517 ปอ.529 ปอ.536 ปอ.550
รถเมล์ธรรมดา 96 104 122 136 182 188 

One
Day ff ก๋วยจั๊บพาเพลิน



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



“ระหว่างทาง”
(รามา ดราม่า คร้ังท่ี 6)
     คอลัมน์ Education talk ฉบับนี้ขอนำาเสนอเรื่องราวการ
แสดงละครเวทีของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำารายได้ทั้งหมด
นำาไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาการบริการทางด้านสาธารณสุข
     เดิมละครเวที Rama Drama เกิดขึ้นจากการแสดงละครใน
วันรับน้องใหม่ของรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์ทั้งนี้เพื่อให้ความบันเทิง
และให้รุ่นน้องได้เห็นความสามารถของรุ่นพี่ ซึ่งการแสดงแต่ละ
ครั้งนักศึกษาแพทย์จะตั้งใจทำางานและฝึกซ้อมเป็นอย่างดีด้วยเนื้อ
เรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและการแสดงที่เน้นคุณภาพก็แสดงให้เห็น
ว่านักศึกษาแพทย์ก็มีความสามารถในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการแสดง
    “ระหว่างทาง” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟสาย
บางกอกน้อย-กาญจนบุรี ซึ่งมีผู้โดยสารเป็นฆาตกรต่อเนื่องแฝงตัว
อยู่ในขบวน “ธนา” นายตำารวจรถไฟจะทำาอย่างไรเมื่อได้รับคำาสั่ง
ให้ติดตามจับกุมฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ 

Education
Talk ธนรัตน์ ชูศักดิ์



 อุบัติการณ์การเกิดโรคภัยนับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนมากมักมีเหตุปัจจัย
มาจากการดำาเนินชีวิตมักไม่ค่อยใส่ใจใน
สุขภาพของตนเอง ทำาให้เมื่อเกิดภาวะเจ็บ
ป่วยขึ้น ก็ต้องหาหนทางในการรักษา ซึ่งก็จะ
มีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ี
เทคโนโลยีทางการแพทย์และชีววิทยามีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธี
การรวมถึงแนวทางในการรักษาไปมาก เพื่อ
ให้ผู้ป่วยมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ “การ
แพทย์ทางเลือก” ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่น่า
สนใจในวงการแพทย์ไทยและเป็นส่ิงใหม่ใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คอลัมน์ Rama Today ฉบับน้ี ได้รับเกียรติ
ในการสัมภาษณ์จาก ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ต่ันเผ่าพงษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการแพทย์ทางเลือกในคณะฯ

โครงการแพทย์ทางเลือกในคณะฯ มีแนวคิดและที่มาของโครงการอย่างไร?
 คณะฯ มีแนวคิดท่ีจะนำาศาสตร์ทางการแพทย์แผนตะวันตกมาบูรณาการเข้ากับศาสตร์การ
แพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล เป็นส่ิงที่ท้าทายสำาหรับคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากมี
ความเข้มแข็งทางวิจัย การเรียนการสอน บริการ
วชิาการและการรกัษาพยาบาลในการแพทยแ์ผน
ปัจจุบัน การเปิดรับศาสตร์ที่มีการใช้มาช้านาน
เข้ามาในคณะฯ จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะ
ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อวางแผนกลยุทธ์
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ เพือ่ประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ บุคลากรของคณะฯ ทีมผู้บริหาร
ในคณะฯ รวมถึงองค์กรที่ดูแลสิทธิประโยชน์ เช่น 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงบ
ประมาณฯ เป็นต้น โดยในเบื้องต้นจะเริ่มให้เกิด
เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วย ซึ่งนโยบายระดับประเทศมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีการแพทย์หลากหลายระบบ ทั้งการ
แพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้
กับประชาชนในการเลือกบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของตนในการบำาบัดรักษา ป้องกัน
โรค และส่งเสริมสุขภาพ และนำาพาให้ประเทศ มีศักยภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกจงึได ้จดัทำาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกรม พ.ศ.2555–2559 ให้หน่วยงานสื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้ความสำาคัญใน
เรื่องการนำาศาสตร์การแพทย์อื่นที่ต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและสนับสนุน
การพฒันาภมิูปัญญาไทย สขุภาพวถิไีทย มีการใชก้ระบวนการสมัชชาสขุภาพ เฉพาะประเดน็มาเปน็เครือ่งมอืในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน เพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพของประชาชน
 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มสนใจนำาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกเข้ามาใช้ร่วมกับการ
แพทยแ์ผนปจัจบุนัตัง้แตป่ ี2550 โดยมแีนวคดิใหก้ารแพทยท์างเลอืกเปน็งานบรูณาการแบบองคร์วม โดยมีการแพทย์
แผนปัจจุบันเป็นพืน้ฐานรว่มกับการศึกษาวจัิยอยา่งเป็นรปูธรรม ใหบ้รกิารโดยใช้ความรูท่ี้มี Evidence-based คำานงึ
ถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ และเกิดการยอมรับในบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในคณะฯ โดยผู้ใช้
บริการสามารถตัดสินใจเลือกบริการได้ด้วยตนเองและสร้างการเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรูปแบบ
ที่นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเรียนรู้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว จึงมีการดำาเนินการดังนี้
 1.  กำาหนดเรื่องการแพทย์ทางเลือกเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะฯ
 2.  ตั้งแต่ ปี 2550-2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
และจัดประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญคือ
 ใหจ้ดัหาสถานทีเ่พือ่จดัตัง้คลนิกิตน้แบบแพทยท์างเลอืกทีค่ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดกีอ่น 
โดยเนน้ดา้นการเรยีนการสอนและทำาการวจิยัในระยะยาว พฒันาความรูแ้ละการรบัรูใ้หกั้บบคุลากรภายในทกุสาขา
วิชาชีพ ทบทวนข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการประกัน
สขุภาพ เป็นตน้ มีแผนเปิดใหบ้รกิารดา้นแพทยท์างเลอืกระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู ทีส่ถาบันการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์
(อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) โดยวางแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน จัดให้มี
เครอืขา่ยวชิาการผสมผสานการแพทยท์างเลอืกดา้นตา่งๆ เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละงานวจิยักบัองคก์รทีเ่ชีย่วชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ
  

“ครั้งแรก” ของ
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    กับ “การแพทย์ทางเลือก”

Rama
Today ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

ณัฐกฤตา กันเกตุ



 จะดำาเนินการจัดตั้งในรูปแบบ
 ของคลินิกหรือไม่?
 คณะกรรมการ Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) ชดุใหม ่ป ี2555 
ใหเ้ริม่ดำาเนนิการเพือ่เปดิจดุบรกิารโดยใหด้ำาเนนิ
การ ดังนี้
 จัดทำาแผนปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 
ปี 2556-2557 ประกอบด้วย การวางระบบ 
กำาหนดทศิทาง รปูแบบ แนวทาง การดำาเนนิงาน
บริการแพทย์ทางเลือก ในระบบบริการสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พิจารณาเสนอศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกสำาหรับคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเปิดให้บริการในเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทยและแผนจีน ซ่ึงรูปแบบ
บริการต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากกรรมการคณะฯ
 จัดทำาโครงการจัดบริการคลินิกแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative 
Medicine : CAM) โดยเริ่มแรกให้เปิดจุดบริการเพื่อเตรียมไว้สำาหรับรองรับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ให้บริการเป็น 2 แผนคือ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ให้แยกออกจากกัน แต่อยู่
ในพื้นที่เดียวกันที่ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและปัจจุบันพยาบาล(เดิม) จัดทำารูปแบบขั้นตอนการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ ณ จุดบริการแพทย์ทางเลือก จัดทำาโครงสร้างอัตรากำาลัง รวบรวมกฎหมาย และพรบ.
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  พระราชกฤษฎีกากำาหนด
ให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
 จัดการอบรมความรู้การแพทย์ทางเลือก โดยเร่ิมท่ีด้านการแพทย์แผนไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ขึ้นในบุคลากรกลุ่มต่างๆ ของคณะฯ เป็นการเปิดตัวให้รู้จักการ
แพทยใ์นศาสตรท์ีต่า่งจากแผนปจัจบุนั คาดวา่นา่จะเกดิองคค์วามรู้เร่ืองการแพทยท์างเลือกในเบือ้งตน้ 
หัวข้อเรื่องที่จัดอบรมได้แก่ การนวดแผนไทยแบบราชสำานักเพื่อแก้อาการปวด (ไมเกรน ปวดไหล บ่า 
จากการทำางาน) การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด (การอยู่ไฟ) สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
การทำาและประโยชน์จากการใช้ลูกประคบ มีแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกด้าน
ความรู้และบริการผ่านทาง Intranet หลังวันที่ 3 เมษายน 2556 คณะกรรมการ Complementary 
and Alternative Medicine (CAM) ได้ครบกำาหนดระยะเวลา 2 ปี โดยดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบ
หมายเสร็จสิ้น และส่งมอบภารกิจต่างๆ เพื่อการเปิดจุดบริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งงาน
ต่อให้ทางฝ่ายโรงพยาบาลเป็นหลัก และผ่านรองคณบดีฝ่ายบริการ ซึ่งภารกิจต่างๆ ที่ต้องดำาเนินการ
ต่อไปได้แก่ การเปิดจุดบริการ ส่วนการพัฒนาการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย จะดำาเนินการหลัง
จากเปิดจุดบริการและประเมินผลการให้บริการเรียบร้อยแล้ว  

แพทย์ในคณะฯ เปิดใจยอมรับการแพทย์ทางเลือกมากน้อยเพียงใด?
 การรบัเรือ่งใหม่ๆ  ของสงัคมเปน็ธรรมดาทีจ่ะมสีว่นหนึง่ทีเ่ปดิรบั สว่นหนึง่อยูใ่นระหวา่งตดัสนิ
ใจ และส่วนที่ไม่ยอมรับ ทางคณะทำางานมีแผนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารผ่านทาง 

Webpage การสอนสาธิต และการประชุม เป็นต้น ซึ่งก็น่าจะมีประเมินการยอมรับผ่านการสำารวจความคิดเห็นต่อไป ดัง
นัน้ในการเริม่ตน้ตอ้งหาภาคีเครือ่งขา่ยกลุม่ทีมี่แนวคิดเปิดรบั และศึกษากลุม่โรคทีร่กัษาดว้ยศาสตรท์ีใ่ชพ้หศุกัยภาพ นา่จะ
เป็นประโยชน์สำาหรับผู้ป่วย

อาจารย์วางรูปแบบของโครงการนี้ไว้อย่างไร?
 ระยะเริ่มแรก เป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของคณะฯ ก่อน หลังจากเริ่มรับรู้แล้ว จะเข้าสู่การเปิด
ตัวด้วยการเปิดจุดบริการ ในการประชุมครั้งแรกจะใช้ชื่อคลินิกแพทย์ทางเลือก ต่อมากรรมการ Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) ให้ใช้ชื่อเฉพาะที่เราให้บริการคือ คลินิกการแพทย์แผนไทย และคลินิกการแพทย์แผนจีน 
 ระยะที่ 2 หลังจากเปิดบริการได้ระยะหนึ่งแล้ว 
จะเป็นการพัฒนารูปแบบบริการโดยต้องพิจาณาจาก
ความพร้อมในหลายด้าน เช่น เพิ่มประเภทบริการ เพิ่ม
งานผู้ป่วยใน
 ระยะที่ 3 ที่วางแผนไว้จะเป็นช่วงของการสร้าง
องค์ความรู ้ซึง่จะเนน้ทีก่ารสรา้งงานวจิยัและตอบสนอง
การเรยีนการสอนทีม่หีลากหลายหลกัสตูร และการสรา้ง
บคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ ซึง่คาดวา่จะพฒันา Model 
of Health Care เนือ่งจากคณะฯ เป็นสถาบันการศึกษา
จึงน่าที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการให้กับกระทรวง
สาธารณสุขหรือสำานักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทำาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป 
 การดำาเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องใช้เวลา
พอสมควร แต่ทั้งนี้มีแผนที่จะนำารูปแบบจากที่ได้ดำาเนินการนี้ ไปใช้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ) แต่คงต้องมีการปรับและพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป

คลินิกแพทย์ทางเลือกจะเปิดดำาเนินการเมื่อใด?
 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้หลังจากอาคารอุบัติเหตุและปัจจุบันพยาบาล(เดิม) ที่กำาลังปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในเดือนกรกฏาคม 2556  ระหว่างนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งต้องให้ความสำาคัญในเรื่องการ
สรรหา อีกทั้งเรื่องของการตกแต่งสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการประสานงานต่างๆ  
 คลินิกการแพทย์แผนไทย เริ่มให้บริการด้านนวดก่อน ส่วนคลินิกการแพทย์แผนจีน เริ่มให้บริการฝังเข็ม ให้บริการ
โดยแพทย์จากสาขานั้นๆ จุดบริการตั้งในพื้นที่เดียวกันแต่แยกส่วนบริการเป็น 2 ส่วน สำาหรับยาที่ใช้จะเป็นยาสมุนไพรที่
เป็นยาเดี่ยวและยาตำารับบางตัวที่มีประกาศในบัญชียาหลัก สำาหรับยาตำารับที่ต้องมีการปรุงโดยแพทย์ผู้รักษาจะเปิดเพิ่ม
เติมเม่ือมีความพร้อม ในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาและค่ายาสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ถือเป็นการวางแผนรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาพยาบาลของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างแท้จริง..เชื่อเหลือเกินว่า มีผู้ป่วยหลายคนที่ยังรอความ
หวังในการรักษาอยู่ไม่มากก็น้อยทีเดียว



 ศ.นพ.วินิต    พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ประจำาคณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ สำานักงานและหน่วยงานต่างๆ  ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน        
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 รศ.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
และวัฒนธรรม ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมพิธีถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ แกะสลักผลไม้ จำาหน่ายผ้าไทย 
ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำานวนมาก เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2556 ณ โถงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ขอแสดงความ
ยินดีแก่ ผศ.นพ.กำาธร 
ม าล า ธ ร รม  หั วหน้ า
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาค
วิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสได้รับ
รางวัล Patient Safety 
Goals Award (ดีเด่น) เรื่อง “อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ลดลงได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน” จาก
งานประชมุ HA National Forum ณ อมิแพคอารนีา่ 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

เปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 รศ.ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้การต้อนรับคณะเย่ียมชมงานจาก University 
of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City 
ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุม
ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์

 ขอแสดงความยินดีแก่ 
ศ .พญ.ดิษยา รัตนากร อาจารย์
ประจำาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็น 
Visiting Professor Neurosonology 
จาก World Stroke Organization ใน
ฐานะผู้แทน Thai Stroke Society ของ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) 
Kaiser Permanente Medical Center, Orange County, 
California, USA 2) King/Drew Medical Center, Charles 
R. Drew University, Los Angeles, California, USA 3) 
Prince of Wales Hospital, The Chinese University of 
Hong Kong, Hong Kong 

 ช ม ร ม ด น ต รี ร า ม า ธิ บ ดี ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า
รามาธิบดีจัดงาน Rama Just a music  2013 ครั้งที่ 9 
“ไซร้ ซาว แอน อา เสี้ยน” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความ
สนใจและชืน่ชอบในดนตรไีดเ้ขา้รว่มเพือ่แสดงความสามารถ
ทางดนตรีและเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ นักศึกษา

รามาธิบดีได้มีความสนใจดนตรี อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้ง
แพทย์ประจำาบ้านและอาจารย์แพทย์ด้วย 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม
อารี วัลยะเสวี  

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เนื ่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	

คอนเสิรต์ Rama just a music

แสดงความยินดี	
ผศ.นพ.กําธร	มาลาธรรม

เยี่ยมชมงาน ขอแสดงความยินดี	

Activities
กองบรรณาธิการ



 ศ.นพ.วนิิต พัวประดษิฐ์ คณบด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวิทยาลยัมหดิล รศ.นพ.ธนัย ์สภัุทรพนัธุ ์รศ.พญ.จริพร เหลา่ธรรมทศัน ์ผศ.พญ.
สมใจ แดงประเสริฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้
โดยมี คุณวลีรัตน์ สิงคิวิบูลย์ คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ
คุณชนิตา ปรีชาวิทยากุล มาร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ความผูกพันกับ 

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556  
ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.สุรศักดิ์ 
ลลีาอดุมลปิ ิผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล
รามาธบิด ีผศ.นพ.เลศิฤทธิ ์จงม่ันคงชพี 
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ทพ.มณฑล สวุรรณนรุกัษ ์หวัหนา้งาน
ทันตกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์
รามาธบิด ีเป็นตวัแทนคณะฯ รบัมอบ
เงินสนับสนุนโครงการรถทันตกรรมเคล่ือนที่ จำานวน 5,500,000 
บาท จาก ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.สรจักร 
เกษมสวุรรณ กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ ่บรษิทั การบินไทย จำากัด 
(มหาชน) และนายอภิพร ภาษวัธน์ กรรมการบริษัท การบินไทย 
จำากัด (มหาชน) ทัง้นีเ้พือ่นำาไปจดัสรา้งรถทนัตกรรมเคลือ่นทีส่ำาหรบั
ใชใ้นการตรวจโรคทางทนัตกรรมของคณะฯ ในการออกหนว่ยแพทย์
เคลื่อนที่พระราชทาน ณ อาคาร 3 ชั้น 11 สำานักงานใหญ่ บริษัท 
การบินไทย จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

 รศ.นพ.สรุศกัดิ ์ลลีาอดุมลปิ ิผูอ้ำานวย
การโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยแพทย์ 
พยาบาล ผูแ้ทนหนว่ยงาน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำาพระพุทธรูป เนื่อง
ในโอกาสวันสงกรานต์ และเชิญชวนผู้ป่วย
และญาติ ร่วมสรงน้ำาพระอธิษฐานขอพรเพื่อ
เป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์ อีกด้วย เมื่อวัน
ที่ 11 เมษายน  2556 

    ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล คณะแพทยศาสตร์
โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดีแด่บุคลากร
รามาธบิดทีีไ่ดร้บัการคัดเลอืก
เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างดีเด่น ประจำาปี 2555 ได้แก่ ผศ.สุภาพ 
สุวรรณเวโช (คนแรกจากซ้าย) นายสมชาย แสวงชัย (คนที่สองจากซ้าย) 
นายเกษม ตรงต่อกิจ (คนที่สามจากซ้าย) นายชวน สันติวงษ์ (คนที่สาม
จากขวา) นางศิริรัตน์ รจนา (คนที่สองจากขวา) นางสาววันทนา พุ่งพวง 
(คนแรกจากขวา) และ ผศ.ทนันชัย บุญบูรพงศ์ โดยมีการรับมอบรางวัล
ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

   ศ.พญ.อรุณวรรณ 
พฤทธิพันธุ์  ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ร่วม
ด้วย อ.พญ.วิสาข์สิริ 
ตันตระกูล ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณวิโรจน์ 
วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บรษิทั ฟลิปิส ์อเิลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จำากัด 
รว่มกนัแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชนภายใตห้วัขอ้ “นอน
หลับดี มีอายุยืน”(Good Sleep,Healthy Ag-
ing) เนื่องในวันนอนหลับโลก 2556 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2556 ณ ห้อง Mini Theatre ชั้น 5 ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากน้ียังได้รับเกียรติ
จากคุณเชียร์ ทิฆัมพร ฤทธ์ิธาอภินันท์ เป็นพิธีกร
ภายในงาน ท่ามกลางความสนใจจากผู้ป่วยเป็น
จำานวนมาก ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2556

แถลงข่าวระดมทุนเพื่อพัฒนาอาคาร
และจัดหาเครื่องมือแพทย์

รางวัลบุคลากรดีเด่น	ปี	2555 แถลงข่าว
วันนอนหลับโลก	2556

บ.	 การบินไทย	 ให้การสนับสนุนรถทันตกรรม
เคลื่อนที่แก่คณะฯ

กิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธรูป
เนื ่องในวันสงกรานต์



 นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เขา้รว่มงาน
กาลา่การกุศล “บรมราชกมุาร ีผูท้รงให.้..ไมส่ิน้สดุ” 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และระดมทุนสำาหรับ
โครงการพัฒนาอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
เพ่ือผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิรามาธิบดีใน
พระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 คณะกรรมการนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้
อทุศิรา่งกายเพือ่การศกึษาประจำาปกีารศกึษา 2555” เพือ่แสดงออก
ถงึความเคารพสงูสดุและระลกึถงึพระคณุของอาจารยใ์หญ ่ตลอดจน
รำาลึกและเทิดทูนเจตนารมณ์ของความเสียสละที่อาจารย์ใหญ่มีต่อ
การศกึษาในดา้นการแพทยแ์ละเป็นการปลกูฝงัจรยิธรรม คณุธรรม
อย่างต่อเนื่องต่อไป ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2556 ณ วัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 แสดงความยนิดแีกน่กัศกึษารามาธบิดทีีเ่ขา้รว่ม
โครงการคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่เขา้รบัรางวลัพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2555 ได้แก่ นางสาวอติพร เทิดโยธิน 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุพัตรา จันทวงษ์ 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์
ธรรม นักศึกษาสื่อความหมายฯ ชั้นปีที่ 4 โดยมีพิธีมอบ
เกียรติบัตรจากศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะ
นาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำานักงานอธิการบดี

 รศ.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่าย
สร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมและประธาน
คณะทำางานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหาร
สุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่ งยืนระดับ
องค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
และบุคลากร ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพล 
แด่พระสงฆ์จำานวน 11 รูป ณ คลอง 13 จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  

 รศ.นพ.ธันย์   
สุภัทรพันธุ์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย 
ผูแ้ทนฝา่ยการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลร ามา ธิ บดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแสดง
ความยินดีกับบุคลากรท่ีจบหลักสูตรพยาบาล 
และเตรียมเข้าปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวัน
ท่ี 1 เมษายน 2556 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 พ ล เ รื อ เ อ ก ชุ ม พ ล  
ปัจจุสานนท์  องคมนตรี  
รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์ 
รองคณบดฝ่ีายบรกิาร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยผู้แทน

หน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร 
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ มูลนิธิ
พระดาบส ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดไีดใ้หบ้รกิารตรวจรกัษาโรค
ทั่วไปในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 
และ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30-31 
มีนาคม  2556  

งานกาล่าการกุศล	
“บรมราชกุมารี	ผู ้ทรงให้...ไม่สิ ้นสุด”

พิธีพระราชทานเพลิงศพ	ผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษาประจําปี แสดงความยินดีแก่นักศึกษารามาธิบดี

ที ่ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกรับรางวัล
พระราชทาน

แสดงความยินดีแก่ผู ้จบการศึกษา

รามาฯ	ร่วมออกหน่วยแพทย์
พระราชทาน

ทําบุญ	ถวายภัตตาหารเพล
ณ	คลอง	13	ปทุมธานี



	 ขอแสดงความยินดีในโอกาสท่ี	 อาจารย์
แพทย์หญิงณฐินี	 จินาวัฒน์	 สำานักงานวิจัยและ
นวัตกรรม	 ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลวิจัยจาก
การแข่ งขัน	 “The	
Rare	 Disease	 Sci-
ence	Challenge:	Be	
HEARD”	ซึง่จัดขึน้โดย	
บริษัท	Assay	Depot	
และ	Rare	Genomics	
Institute	ณ	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ร่วมกับ	
มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพ	และ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 จัดงานการกุศล	 “หนึ่งน้ำาใจ	
ล้านคำาขอบคุณ”	 ครั้งที่	 6	 ซึ่งออกอากาศสดไปแล้วเมื่อวันที่	
27	 เมษายน	 2556	ณ	 สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	
หนองแขม	ทั้งนี้	มีคณาจารย์	แพทย์	พยาบาล	นักศึกษาแพทย์	
นักศึกษาพยาบาล	 ศิลปินดารา	 ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาค
เงินกันอย่างคับคั่ง	 อนึ่ง	 ยอดรวมบริจาคในรายการทั้งสิ้น	
171,545,807	บาท	รายไดท้ัง้หมดนำาไปสมทบทนุการปรับปรุง
อาคารของโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย	 รศ.ดร.พรรณวดี	
พุธวัฒนะ	 รองคณบดี	 ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพฯ	 จัดให้มีการจา
หน่ายพืชผลจากเกษตรอินทรีย์	โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	
สสส.	 ดำาเนินการทำาเกษตรอินทรีย์	 ที่
คลอง	13	ได้มีการนำาพืชผักปลอดสาร
พิษและพันธุ์พืช	 ออกมาจำาหน่ายใน
ราคาถูก	 ในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดก
ไทยต้ังแต่วันที่	 2	 -5	 เมษายน	 2556	
บริเวณหน้าห้องอาหารคาเฟตทีเรีย	
ชั้น	2	อาคารเรียนรวม	ได้รับการตอบ
รับจากบุคลากร	ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดี การจําหน่ายพืชผลปลอดสารพิษ
จากเกษตรอินทรีย์ 

“หนึ่งนํ ้าใจ ล้านคําขอบคุณ” ครั้งที ่ 6




