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 สวสัดีคณุผูอ่้านทุกท่านคะ

	 เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว	 อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ	 ยิ่งช่วงนี้มีโอกาสเป็นหวัดได้ง่าย	 ด้วยความห่วงใยจาก
ใจเราค่ะ	ฉบับนี้เรื่องจากปกเกี่ยวกับดวงตา	เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่า	เล่นมือถือนาน	ๆ	ท�าให้ตาบอดได้จริงหรือ?	
เรือ่งนีถ้อืเป็นเรือ่งทีส่�าคญันะคะ	ยิง่ในช่วงนีม้กีารใช้โทรศพัท์มอืถอืกนัตลอดเวลาด้วย	จะมอีนัตรายอย่างไรหรือไม่	ตดิตามกัน
ได้เลยใน	คอลมัน์ Believe it or not? 

	 นอกจากนี้	ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ	“การบรจิาคดวงตา”	มาฝากกันด้วยนะคะ	เพราะว่าการบริจาคดวงตา	นอกจาก
จะได้บุญแล้ว	ยังได้ส่งต่อการมองเห็นให้กันและกันอีกด้วย	หากท่านใดที่สนใจจะร่วมบริจาคดวงตากับโรงพยาบาลรามาธิบดี	
สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ในฉบับเลยค่ะ	

	 สุขภาพหน้าใส	ฉบับนี้คุณหมอวาสนภ		ยังมีเรื่องราว	“เคล็ดลบัหน้าใส ตอนท่ี 2”	มาให้ติดตามกันต่อเช่นเคยค่ะ	...	
คอลมัน์ RAMA RDU	มีเรื่องของการใช้ยาน�้าอย่างถูกวิธีมาฝากกัน	หลายคนอาจจะใช้ยาน�้าผิดวิธีกันอยู่ก็ได้	...	อีกเรื่องราวใน	
คอลมัน์ Healthy Eating ขอน�าเสนออาหารในแบบกลูเตนฟรี	จะเป็นอย่างไรนั้น	รีบพลิกไปอ่านกันเลยค่ะ

	 ในฉบับนี้	 เรามีคอลัมน์ใหม่มาน�าเสนอ	นั่นคือ	Star’s Health	ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของศิลปินชื่อดัง	มา
ร่วมตดิตามกนัว่า	เคลด็ลบัและรปูแบบการดแูลสขุภาพของศลิปินแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร	ฉบบัแรกนีข้อเร่ิมต้นที	่คณุพลพล 
พลกองเสง็	นักร้องชื่อดัง	ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงเพราะ	ๆ	ที่คุ้นหูกันหลายเพลง	มาติดตามกันเลยค่ะ

	 ทิง้ท้ายกนัที	่ผูอ่้านท่านใดอยากตดิตามเราเม่ือฉบบัใหม่ออกวางแผงแล้ว	สามารถติดตามผ่านทาง	Website	ใหม่ของ
เราหรือสมัครสมาชิกออนไลน์กับเราได้ที่	Atrama.mahidol.ac.th

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
     ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ นิตยสาร @Rama
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	 หากพูดถึงการบริจาคดวงตาแล้ว	 หลายคนอาจยังไม่ทราบ
แน่ชัดว่าคืออะไร	 หรืออาจมีความเช่ือและมีความรู้ความเข้าใจท่ีไม่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา	 ท�าให้ในปัจจุบันมีผู้บริจาคดวงตาน้อย
กว่าผู้ที่รอเข้ารับการบริจาคดวงตา	 ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริจาคดวงตาที่ถูกต้องนั้นจะเป็นอย่างไร	 คอลัมน์	 Health	 Station	
ฉบบันี	้ได้รบัเกยีรตจิาก	รศ.พญ.เกวลนิ	เลขานนท์	อาจารย์ประจ�าหน่วย
กระจกตา	ภาควชิาจกัษวุทิยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	
มหาวทิยาลยัมหดิล	มาถ่ายทอดให้ความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบัการบริจาค
ดวงตา	เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ	

การบริจาคดวงตา

	 การบริจาคดวงตา	 เปรียบเสมือนการบริจาคอวัยวะส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย	คอื	เป็นการบรจิาคดวงตาทัง้ดวง	ในหนึง่คนสามารถบรจิาค
ได้สองข้าง	 ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะน�าส่วนของกระจกตาจากดวงตา
บริจาคมาใช้รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างน้อย	 2	
คนหรือมากกว่านั้น	 ข้ึนอยู่กับโรคในตาท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่	 ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคของกระจกตาท่ีไม่ซับซ้อน	 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจะมีโอกาส
การเข้ากนัของเนือ้เยือ่ค่อนข้างสงูประมาณ	70–90	%	โดยไม่ต้องเจาะ
เลอืด	ทัง้น้ีเพ่ือตรวจดวู่าเนือ้เยือ่ของผูบ้รจิาคและผูร้บับรจิาคเข้ากนัได้หรอืไม่	ดงันัน้	การผ่าตดัเปลีย่นกระจกตาจงึมีอัตรา
การประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะส่วนอื่น	ๆ	

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 การบริจาคดวงตาเป็นการขอรับบริจาคดวงตาทั้งดวง	 แต่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งดวง	
นอกจากการเปลี่ยนกระจกตาแล้ว	 แพทย์ยังน�าตาขาวจากดวงตาบริจาคมาใช้ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้เช่นกัน	 วัตถุประสงค์
ของการเปลี่ยนกระจกตาคือเพื่อให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ดีขึ้น	หรือเพื่อให้ลูกตายังทรงรูปร่างเป็นลูกตาอยู่	ส่วนการปลูก
ถ่ายเนื้อเยื่อตาขาว	ท�าเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อตาขาวที่สูญเสียไปจากสาเหตุต่าง	ๆ	

	 ในปัจจุบันมีโรคของกระจกตาและตาขาวหลายโรคซ่ึงรักษาไม่ได้ด้วยยา	 แต่สามารถรักษาได้ด้วยการเปลี่ยน
กระจกตาหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อตาขาว	ดังต่อไปนี้	

 1. โรคของกระจกตา

	 1.1	 โรคกระจกตาเสื่อมจากเซลล์ของกระจกตาท�างานน้อยลงหรือไม่ท�างานตามปกติ	 จนท�าให้กระจกตาบวม	
มองเห็นภาพไม่ชัด	และมีอาการระคายเคืองร่วมด้วย	
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	 1.2	 กระจกตาเป็นแผลเป็น	 เช่น	 จากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อ ทีต่า
มาก่อน	 จึงเกิดรอยแผลเป็นที่กระจกตา	 ซึ่งจะรบกวนการมองเห็นของ ผู้ป่วย

	 1.3	กระจกตาติดเชื้อ	ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่ตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อ	จึงจ�าเป็น ต ้ อ ง ไ ด ้ รั บ
การรักษาด้วยการผ่าตัดน�ากระจกตาที่ติดเชื้อออก	แล้วเปลี่ยนใส่กระจกตาที่ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปแทนที่

	 1.4	กระจกตาทีผ่ดิปกตจิากพนัธกุรรม	เกดิจากการทีม่สีารหรือส่ิงไม่ปกติเข้าไปสะสมในกระจกตา	ท�าให้กระจกตา
ขุ่นมัว	กระจกตาไม่ใส	มักเกิดขึ้นกับดวงตาทั้งสองข้าง	

	 1.5	กระจกตารูปร่างผิดปกติ	ผู้ป่วยบางคนมีรูปร่างกระจกตาโป่ง	โค้ง	หรือนูนมากกว่าปกติ	ท�าให้มีสายตาสั้นหรือ
สายตาเอียง	ซึ่งการที่รูปร่างกระจกตาโป่งโค้ง	เป็นเพราะกระจกตาบาง	ความแข็งแรงไม่ค่อยมี	ท�าให้เสียรูป	แม้กระจกตา
จะไม่ขุ่น	แต่พอรูปร่างผิดปกติก็ท�าให้โฟกัสแสงไม่ได้	เกิดการมองเห็นไม่ชัด	ผู้ป่วยโรคนี้บางส่วนถึงแม้จะแก้ปัญหาด้วยการ
ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ก็ไม่หาย	จ�าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

	 1.6	ผูป่้วยทีเ่คยผ่าตดัเปลีย่นกระจกตาไปแล้ว	แต่ร่างกายผู้ป่วยไม่รับ	มภีาวะปฏเิสธกระจกตา	อาจจ�าเป็นต้องรกัษา
ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาซ�้ารอบใหม่

 2. โรคของตาขาว	เช่น	โรคตาขาวบางจากภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน	ตาขาวทะลุจากอุบัติเหตุ	เป็นต้น

	 ฉะนั้น	คนไข้ที่มีโรคที่กระจกตาหรือโรคที่ตาขาว	แพทย์ก็จะท�าการเปลี่ยนให้เฉพาะส่วนของกระจกตาหรือตาขาว
เท่านัน้	ไม่ได้เปลีย่นทัง้ดวงแบบทีเ่หน็ในภาพยนตร์หรือทีเ่คยเข้าใจกนัในอดตี	ส่วนการเปลีย่นเส้นประสาทตาและจอประสาท
ตานั้น	ปัจจุบันในทางการแพทย์ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาวิจัย

	 เนื่องจากกระจกตาคนเรามีหลายชั้น	 ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดรักษามีความก้าวหน้าและทันสมัยมากข้ึน	 ท�าให้
แพทย์สามารถเปลี่ยนกระจกตาแค่บางชั้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคของกระจกตาที่เพียงชั้นใดชั้นหนึ่ง	ท�าให้ดวงตาที่ได้รับบริจาค
มาหนึ่งข้าง	อาจสามารถน�ามารักษาผู้ป่วยได้	2	คนหรือมากกกว่านั้น

	 นอกจากนี้	 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจะไม่ผ่าตัดเปลี่ยนพร้อมกันสองข้าง	แต่แพทย์จะผ่าตัดทีละข้าง	 เพื่อดูการ
ตอบสนองของผู้ป่วยก่อน	หากผู้ป่วยมีอาการตอบสนองไม่ดีหรือมีภาวะแทรกซ้อน	จะได้วางแผนการรักษาในครั้งถัดไปได้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

	 ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีระยะพักฟื้นไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของผู้ป่วย
แต่ละราย	ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์จะแจ้งผู้ป่วยว่าต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นประมาณ	6	เดือนขึ้นไป

	 ในปัจจุบันผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยการเปลี่ยนกระจกตา	 มีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุกปี	 สาเหตุน่าจะ
เกิดจากการที่ผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์มากขึ้น	ประกอบกับการรักษามีวิวัฒนาการก้าวหน้าสูงขึ้น	ผู้ป่วยจึงมีทางเลือกในการ
รักษาเพิ่มมากขึ้นด้วย	

Health
Station ดนัย	อังควัฒนวิทย์

กุสุมา	ภักดี

5



ใครที่สามารถบริจาคดวงตาได้บ้าง

	 การบริจาคดวงตาแตกต่างจากการบริจาคอวัยวะอื่น	 ๆ	 เพราะโอกาสการเข้ากันของเนื้อเยื่อค่อนข้างสูง	 ดังนั้น
ทกุคนจึงสามารถบรจิาคดวงตาให้กบัผูป่้วยทีเ่ข้าควิรอรบัการรกัษาได้	โดยไม่เจาะจงว่าเหมาะสมบรจิาคให้กบัใคร	ส�าหรบั
ดวงตาของคนต่างทวปี	ผูบ้รจิาคทีไ่ม่ใช่เชือ้ชาตไิทยกส็ามารถบริจาคให้คนไทยได้	ต่อให้ดวงตาเป็นสีฟ้า	เทา	น�า้ตาลก็ตาม	
เพราะสีของตาอยู่ด้านในตาไม่เกี่ยวกับกระจกตา

ข้อจากัดในการบริจาคดวงตา

	 ทกุคนสามารถแสดงเจตจ�านงในการเป็นผูบ้รจิาคดวงตาได้	เว้นเสียแต่มภีาวะต่อไปนีจ้ะไม่สามารถเป็นผูบ้รจิาคได้	

	 1.	เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ	เนื่องจากผู้บริจาคอาจเป็นพาหะหรือถ่ายทอดเชื้อโรคไปสู่ผู้รับการรักษาได้

	 2.	ติดเชื้อในกระแสเลือดตอนเสียชีวิต	

	 3.	ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเชื้อเอดส์	เป็นต้น

	 ส�าหรับผู้ที่มีสายตาสั้น	ยาว	เอียง	ต้อหิน	ต้อกระจก	ต้อเนื้อ	ต้อลม	สามารถบริจาคได้หมด

กรณีเคยผ่านการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตามาแล้ว... 

สามารถบรจิาคได้หรอืไม่

	 ปัจจุบันยังไม่มีการรับบริจาคดวงตาจากผู้ท่ีเคยผ่านการผ่าตัดเปล่ียนกระจกตามาแล้ว	 เนื่องจากการจะน�า
กระจกตาที่เคยผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนมาแล้ว	มาใช้ซ�้าอีก	ยังมีข้อจ�ากัดในด้านคุณภาพของเซลล์กระจกตา	จึงไม่สามารถ
บริจาคได้		

อนาคตจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนส่วนอื่น ๆ ในตาได้หรือไม่

	 นอกจากการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและตาขาวแล้ว	 ยังมีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดของผิวกระจกตาหรือ
สเตม็เซลล์	(Stem	Cell)	ให้ผูป่้วยทีม่ภีาวะขาดแคลนเซลล์ต้นก�าเนดิของผวิกระจกตาอกีด้วย	อย่างไรกต็าม	ยงัไม่สามารถ
ท�าการผ่าตดัเปล่ียนเส้นประสาทตาหรอืจอประสาทตาในคนไข้ทางคลนิกิได้	แต่เนือ่งจากววิฒันาการทางการแพทย์มีการ
พัฒนาไปอย่างรุดหน้าและรวดเร็ว	ท�าให้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นประสาทตาหรือจอ
ประสาทตาผู้ป่วยได้ในอนาคต	

	 ปัญหาที่ส�าคัญของทั่วโลกตอนนี้	คือ	การขาดแคลนดวงตาบริจาค	จ�านวนผู้บริจาคไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้ขอรับ
บริจาค	ตอนนี้จึงพยายามรณรงค์เรื่องการบริจาคดวงตา	และพยายามพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	เพื่อให้ผู้
ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
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การรับบริจาคดวงตาในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

	 ปจัจบุนัภาควิชาจกัษวุิทยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหดิล	ร่วมเปน็เครอืข่าย
กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	รณรงค์การรับบริจาคดวงตา	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ

	 1.	การขอรับบริจาคดวงตาจากญาติของผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลรามาธิบดี	

	 2.	การรณรงค์ขอรบับรจิาคดวงตาจากผู้ทีย่งัมชีวีติอยู	่คอื	การรณรงค์ให้ผู้ทีย่งัมชีวีติอยูเ่หน็ความส�าคัญและ
แสดงเจตจ�านงในการบริจาคดวงตา

	 ผู้ที่อยากแสดงเจตจ�านงในการบริจาคดวงตา	สามารถบริจาคได้ตามช่องทาง	ดังนี้	

	 1.	ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

	 2.	โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

	 3.	เว็บไซต์	www.eyebankthai.com

	 ส�าหรับที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ซ่ึงเป็นเครือข่ายกับศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย	ท่านสามารถบริจาคได้	5	จุด	คือ	

	 1.	ภาควิชาจักษุวิทยา	ณ	ชั้น	5	อาคาร	1	

	 2.	แผนกผู้ป่วยนอกจักษุ	ณ	ชั้น	3	อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์	

	 3.	แผนกการเงิน	ณ	ชั้น	6	อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

	 4.	ในโครงการ	“ทอดผ้าป่าดวงตา”	ที่ภาควิชาจักษุวิทยาร่วมกับชมรมพระพุทธธรรมรามาธิบดี	จัดเปิดบูธ
ขอรบับรจิาคดวงตาจากผูท้ีย่งัมชีวีติอยู	่โดยจดัให้มกีารจัดเทศน์ธรรมะทุกเดือน	โดยหน่วยกระจกตาของภาควชิาจกัษุ
วิทยาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานเพื่อขอรับบริจาคดวงตาร่วมด้วย

	 5.	เว็บไซต์ของภาควิชาจักษุวิทยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 			www.med.mahidol.ac.th/eye

“ก่อนหน้านี้... หลายคนยังมีความเชื่อและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาไม่ถูกต้อง

ทำ�ให้ขลาดกลัวการบริจาคดวงตา สวนทำางกับการขาดแคลนดวงตา
ทำี่จะน�ไปรักษาผู้ป่วยทำี่มีโรคทำางดวงตา

แต่เมื่อได้รับข้อมูลการถ่ายทำอดจากแพทำย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดแล้ว
ก็ทำ�ให้ความคิดเปลี่ยนไป

เพราะนอกจากจะส่งต่ออวัยวะทำี่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แล้ว 
ยังถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วย”
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 ด้วยในปัจจบัุนเป็นยคุ IT ทีค่งปฏเิสธไม่ได้ว่าในชีวิตประจ�าวันของทกุคนมกีาร
ใช้ Computer หรอื Smartphone กนั ไม่มากกน้็อย ท�าให้ทกุคนเริม่ตืน่ตวักบัปัญหา
ทีจ่ะตามมาของการใช้ Computer เป็นเวลานาน ๆ และมกีลุม่โรคใหม่ทีพ่บได้มาก
ขึน้เรือ่ย ๆ นัน่คอื โรค Computer Vision Syndrome ทีมั่กมอีาการตาแดง แสบตา 
เคอืงตา น�า้ตาไหล ตามวัเป็นพกั ๆ หรอืเกดิภาวะสายตาส้ันชัว่คราว นอกจากน้ียงัมี
อาการปวดคอและหลัง เนือ่งจากการนัง่ในท่าเดมิ ๆ ติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

 แล้วอันตรายจากการใช้ Computer หรือ Smartphone สามารถท�าให้
ตาบอดได้หรือไม่? ค�าตอบคือ ไม่ได้ค่ะ 

 เท่าท่ีทราบส่ิงท่ีท�าให้ทุกคนกังวลใจว่าจะตาบอดจากการใช้ Computer และ 
Smartphone คงเกดิจากประเดน็เรือ่งรงัส ีUV และแสงสฟ้ีา (Blue Light) ดงันัน้ 
เรามาท�าความรูจ้กัรงัส ีUV กันก่อนดกีว่าค่ะ 

 รังสี UV เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีทั้ง UVA UVB และ UVC โดย UVC 
จะถูกโอโซนของโลกเป็นตัวป้องกันไว้ ส่วน UVA และ UVB นั้นจะทะลุเข้ามาภายใน
โลกของเราได้ แต่โอกาสที่จะเข้าไปท�าลายจอประสาทตาได้นั้นมีน้อยมาก เนื่องจาก 
รังสี UVA และ UVB จะถูกดูดกลืนแสงไว้ 99% และตกไปยังจอประสาทตาเพียง 
1% เท่านั้น ซึ่งไม่มีรังสีเหล่านี้ออกมาจาก Computer หรือ Smartphone

 ส่วน แสงสีฟ้า หรอื Blue Light นัน้ คอืแสงทีม่คีวามยาวคลืน่สัน้อยูท่ี ่380-500 
นาโนเมตร ท�าให้มกีารกระจายตัวของแสงสีได้มาก จงึท�าให้มีอาการปวดตา สายตาล้าได้
ง่าย แต่แสงสฟ้ีาไม่ได้มแีต่โทษเท่าน้ัน ประโยชน์ของแสงสีน้ีคอื การกระตุ้นให้ร่างกายมี
การตืน่ตวั การ Block การใช้แสงสนีีอ้าจมผีลต่อระบบการนอนและการตืน่ของร่างกาย
ได้ ซึง่แสงสฟ้ีาสามารถพบได้ทัว่ไปจากแสงอาทติย์ จากหลอดไฟ จาก Computer 
และ Smartphone แต่แสงสีฟ้าไม่ได้ท�าให้ผูใ้ช้ตาบอดแต่อย่างใด เพยีงแต่ท�าให้ผูใ้ช้
ไม่สบายตา เมือ่ใช้ Computer หรอื Smartphone เป็นเวลานาน ๆ 

 ที่เคยมีบางคนกล่าวไว้ว่า การใช้มือถือในที่มืดจะท�าให้เกิดจอประสาทตา
เสื่อม หรือ จอประสาทตาหลุดลอก นั้น ไม่เป็นความจริงอย่างมากค่ะ เนื่องด้วยจาก
งานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ยังไม่พบความสัมพันธ์ของแสงสีฟ้า Blue Light กับ การเกิด
โรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างชัดเจน เพราะโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย 
ไม่ใช่แค่แสงสีฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

  โดยสรปุคอื การใช้งาน Computer หรอื Smartphone ในทีม่ดื ไม่ได้ท�าให้
ตาบอด แต่จะท�าให้เกิดความไม่สบายตามากกว่าการเล่นขณะเปิดไฟ เพราะจะต้อง
เพ่งมากกว่าปกต ิและมแีสงสะท้อนเข้าตามากกว่าปกติ ท�าให้เกิดความไม่สบายตา ท�าให้
ตาล้ามากขึน้ อาการจากการใช้อุปกรณ์เหล่านีจ้ะเป็นอาการเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ เมือ่
พกัและหยดุใช้งานไป กจ็ะกลับมาเป็นปกตเิหมอืนเดมิได้ค่ะ

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ.พญ.วฎาการ	วุฒิศิริ
ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ทุกข์ส่วนมากของคนเราก็คือทุกข์จากการยึดติด	 ไม่ว่าจะติดกับอดีต	 ติดกับอนาคต	 ติดกับคนรัก	 ติดกับ
ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน	เงินทอง	ฯลฯ	..	ธรรมะคดิดฉีบบันีจ้ะกล่าวถงึธรรมะในการปล่อยวาง	ท�าอย่างไรเราจงึจะหลุด
พ้นจากการยึดติดเหล่านี้	หากเราไม่ยึดติดตัวเรา	ใจเราก็จะเบาสบายและมีความสุข	..	ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า
ผู้เขียนเองก็ยังอยู่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ	มีท�าได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	แต่สิ่งที่เขียนก็น�ามาจากค�าสอนของครูบาอาจารย์ที่
เคารพเผื่อเป็นธรรมทานให้ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย	..	

	 โลกในปัจจบุนัมีสิง่ล่อลวงใจทีท่�าให้เรายดึติดได้ง่ายข้ึนมาก	ตัวอย่างเช่น	ในโลกโซเชยีลมเีดียอย่าง	facebook	
บ่อยครั้งที่ผู้คนจะมาโพสต์เรื่องราวต่าง	 ๆ	 ของตัวเองลงใน	 facebook	 ไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีต่าง	 ๆ	 อาหารที่ไปกิน	
สถานที่ที่ไปเที่ยว	ตลอดจน	status	ต่าง	ๆ	ที่เผยถึงความรู้สึกของผู้โพสต์ไม่ว่าจะสุข	ทุกข์	โมโห	หงุดหงิด	ประชด
ประชัน	จนถึงขอความเห็นใจ	..	หลังจากโพสต์แล้ว	เราก็อดที่จะกลับมาดูสิ่งที่ตัวเองโพสต์ไม่ได้ว่า	มีคนมาคอมเมนต์	
มากด	like	มากหรือน้อย	..	บางคนโพสต์แล้ว	ไม่มีคนมากด	Like	หรือโพสต์ตอบเลยก็เป็นทุกข์	สรุปเดิมมีทุกข์อยู่
แล้ว	 สร้างทุกข์ให้ตัวเองเพ่ิมข้ึนอีกเท่านึง	 บางคนโพสต์แล้ว	 มีคนมาเสนอความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับตัวเอง	 ก็โมโห	
อันนี้ก็เป็นการสร้าง	“โทสะ”	ให้เราทางอ้อม	เป็นบาปอีก	..	ในด้านคนอ่าน	บางคนก็อิจฉา	หมั่นไส้คนโพสต์ก็มีออก
บ่อย	..	เป็นทุกข์ทั้งคนโพสต์และคนอ่าน	..	แต่ก็ยังอ่านกันอยู่เรื่อย	ๆ	เรียกว่าสังคมปัจจุบันท�าให้คนส่วนมากเสพติด	
facebook	หรือ	โซเชียลมีเดีย	และก็ท�าให้คนมีความทุกข์เพิ่มขึ้น	ทีนี้วิธีที่จะอ่านข้อความในโซเชียลมีเดียและไม่ให้
ทกุข์ท�าได้อย่างไร?	เราควรจะอ่านข้อความเหล่านีอ้ย่างปล่อยวางนัน่เอง	..	อ่านแต่อย่าเอามากระทบในจิตใจ	อ่านแล้ว
ก็ผ่านไป	อันใดเป็นประโยชน์ก็น�าเอามาเป็นข้อคิด	อันใดไม่เป็นประโยชน์ก็ผ่านมันไป	ถ้าคิดว่ายังท�าใจไม่ได้	ก็ไม่ควร
ไปอ่านสิ่งที่ท�าให้เราเกิดอารมณ์ในทางลบเช่นนั้น	การโพสต์ก็เช่นเดียวกัน	เราควรโพสต์อย่างมีสติ	 ไม่ควรโพสต์เพื่อ
ไปว่าใคร	หรือไปท�าร้ายจิตใจใคร	ถือว่าท�าบาปสองต่อ	ท�าให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะความชัง	ความโมโห	แล้วยังท�าให้
คนที่อ่านเป็นทุกข์อีก	..	

	 นอกจากทกุข์ในกรณแีรกคอืจากโซเชยีลมเีดียแล้ว	..	ทกุข์เพราะการยดึติดทีเ่กดิขึน้ในทุกยคุทกุสมยักค็อื	ทกุข์
กับเรื่องในอดีตและอนาคต	ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า	“ให้เราอยู่กับปัจจุบัน”	จึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน	บ่อย
ครัง้ทีเ่รายดึตดิกบัอดตีทีเ่ลวร้าย	ความทรงจ�าทีไ่ม่ด	ีและมกัจะนกึทบทวนอยูห่ลายครัง้	จนกลายเป็นความทรงจ�านัน้
ท�าร้ายจิตใจเราซ�้าแล้วซ�้าเล่า	ทั้งที่เป็นเรื่องในอดีตที่จบไปนานแล้ว	..	หรือคนที่อกหัก	ก็ยังหวนนึกถึงอดีตอันหวาน
ชื่นซ�้าแล้วซ�้าเล่า	เนื่องจากยังรักและอาลัย	จึงไม่อยากปล่อยความทรงจ�าดี	ๆ	เหล่านั้นไป	..	แต่เราหารู้ไม่ว่าทุกครั้ง
ที่เราคิด	นั่นหมายถึงเราก�าลังท�าร้ายจิตใจเราอีกครั้งหนึ่งแล้ว	..	คนท�าไม่ดีกับเราครั้งเดียว	แต่เราเอาความคิดนั้นมา
ย�้าบ่อย	ๆ	กลับเป็นเราท�าไม่ดีกับตัวเราอีกหลายเท่าตัว	..	บางคนกังวลถึงอนาคต	เพราะวางแผนเอาไว้มากมาย	กลัว
จะไม่เป็นไปอย่างท่ีหวงั	หรอืบางคนก็กลวัล่วงหน้า	ทัง้ทีเ่หตกุารณ์ยงัไม่เกดิขึน้	สิง่เหล่านีล้้วนท�าให้เราเป็นทกุข์ทัง้ส้ิน		
การไม่ยึดติดกับทุกข์ในอดีตหรืออนาคต	ก็คือการอยู่กับ	“ปัจจุบัน”	นั่นเอง	

	 ส่วนทุกข์ที่เกิดจากความคิด	 เกิดจากใจของเราเอง	 เรียกว่าเกิดจากการ	 “ปรุงแต่ง”	 ซึ่งหมายความว่าเรา
จินตนาการเรื่องราวต่าง	ๆ	ขึ้นเอง	ทั้งที่เรื่องจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้น	ตัวอย่างเช่น	 เห็นแฟนเราเดินไปกับผู้หญิง	 เราก็
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โมโหคิดว่าแฟนนอกใจ	พอเดินเข้าไปใกล้	ๆ	ถึงรู้ว่าเป็นน้องสาวของเขา	เป็นต้น	อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรุงแต่ง
แบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ	 ๆ	 โดยบางทีเราก็ไม่รู้ตัว	 	 การที่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะหรือหยุดการปรุงแต่งเราต้อง
อาศัย	“สติ”	เพื่อที่จะท�าให้เราระลึกรู้อยู่เสมอว่าปัจจุบันเราก�าลังท�าอะไร	เรื่องที่เราทุกข์ใจมันผ่านไปแล้ว	ใช้ปัญญา
ไตร่ตรองมากกว่าปล่อยให้อารมณ์พาไป	บางคนโมโหจนขาดสติ	เผลอท�าร้ายร่างกายคนทีตั่วเองรกั	มามีสติอกีทกีส็าย
ไปแล้ว	..	บ่อยครั้งที่เรากังวลกับการกระท�าที่ผิดพลาดในอดีต	..	ให้เรานึกอยู่เสมอว่า	มันผ่านไปแล้ว	เราไม่สามารถ
กลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้อีก	แต่เราสามารถท�าเหตุการณ์ในปัจจุบันให้ดีได้	อย่าผิดซ�้าสอง	 โดยอาศัย	“สติ” 
ถ้าปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบอยู่เสมอ	ก็ไม่ต้องกังวลถึงอนาคต	เพราะถือว่าเราท�าดีที่สุดแล้วในปัจจุบัน

	 ทุกข์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งพบบ่อยไม่แพ้กันคือ	 ทุกข์ท่ีเกิดจากวาจา	 ไม่ว่าจะโดนเจ้านายว่า	 เพ่ือนพูดจาไม่ดีด้วย	
คนในครอบครัวว่าท�าให้น้อยใจ	ยิง่ท�าให้เราเจบ็มากเท่าไร	เรากย็ิง่ทกุข์มากเท่านัน้	..	ให้นกึถงึค�าสอนของพระอาจารย์
ชยสาโร	ภิกขุ	ที่ว่า	“พูดอย่างมีสติเราจะได้ไม่	ท�าร้าย	จิตใจคนอื่น	..	ฟังอย่างมีสติ	เราจะได้ไม่รับ	อารมณ์	คนอื่นมา
ท�าร้ายใจเรา..”	 หากใครท�าได้จะพบว่าใจคุณเบาสบายไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว	 เพราะเร่ืองแบบนี้พบบ่อยมากไม่ว่าจะที่
ท�างาน	 โรงเรียน	 หรือที่บ้านก็ตาม	 หากเราคิดว่าเราผิดจริง	 เราก็แก้ไขและพัฒนาตัวเอง	 แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ท�า
ผิด	แต่อีกฝ่ายก�าลังมีอารมณ์โมโหท�าให้ขาดสติในการพูด	แล้วก็เผลอว่าเราเสีย	ๆ	หาย	ๆ	เราก็ปล่อยวางค�าพูดนั้นไว้	
อย่าเอาเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจ	 เพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่มีความคิดเหมือนกันหมด	 ยังไงเราก็ไม่สามารถท�าให้
ทุกคนพอใจเราได้หมดไม่ว่าเราจะท�าดีแค่ไหนก็ตาม	..

	 ทุกข์เพราะยึดติดอีกประการหนึ่ง	คือ	“ยึดในตัวกูของกู”	หรือ	การมี	“อัตตา”	นั่นเอง	คือการยึดตัวเองเป็น
ใหญ่	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	EGO	บางคนก็ยึดในต�าแหน่งหน้าที่การงาน	ยึดในสิ่งของหรือตัวบุคคลว่าเป็นของเรา	ยึด
ในทรัพย์สินเงินทอง	..	สิ่งนี้ท�าให้คนเป็นทุกข์มานักต่อนัก	ตัวอย่างเช่น	เวลามีคนมาว่าเรา	..	ยิ่งเรามีต�าแหน่งหน้าที่
การงานใหญ่โตมากเท่าไร	 เราจะยิ่งโมโหมากขึ้นเท่านั้น	 เราจะคิดว่านี่เราเป็นใคร	ท�าไมถึงมากล้าว่าเราอย่างนี้	 ..	 ก็
จะน�ามาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง	..	ถ้าเราระลึกได้ว่า	ไม่มีตัวกูของกู	หรือ	“อนัตตา”	เราเองก็ว่างเปล่า	ชื่อเราก็เป็น
เพียงสิ่งสมมติ	 สิ่งที่เขาว่ามา	 ก็ไม่ได้กระทบเรา	 เราแค่ได้ยินค�าว่ากล่าวนั้น	 แล้วก็วางไว้	 อย่าให้มากระทบข้างใน	 ..	
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ	“แฟนฉันใครอย่าแตะ”	..	เมื่อไรก็ตามที่แฟนเราหมดรักเราแล้ว	ทิ้งเราไปหาคนอื่น	คราวนี้ทุกข์
หนักมากๆ	..	เธอเป็นของฉันแล้ว	ท�าไมถึงโดนคนอื่นแย่งไป	
ท�าไมท�าแบบนี้	 ?	 เรื่องนี้ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ท�าให้คนทุกข์
ใจอย่างมากมายแสนสาหัส	 ..	 หากเราระลึกได้ว่า	 ไม่มีใคร
เป็นของใคร	 รวมทั้งตัวเราด้วย	 ตอนเราเกิดมา	 เราก็มาคน
เดียว	 ตอนเราตายไป	 เราก็ไปคนเดียว	 วันหนึ่งก็ต้องมีการ
พลัดพราก	ไม่จากเป็นก็จากตาย	ชีวิตก็มีแค่นี้	คนไม่รักกัน
แล้ว	 ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะยื้อกันไว้	 เพราะไม่มีใครเป็นของ
ใคร	..	การปล่อยวางกจ็ะเกดิข้ึนในท่ีสุด		ก่อนจะจบบทความ
นีข้อยกบทกลอนซึง่เป็นค�าสอนของท่านพทุธทาสท่ีเกีย่วกบั	
“ตัวกู-ตัวสู”	 ไว้เป็นธรรมทานให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้หลุด
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะ	อนุโมทนาค่ะ	..	

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 เม่ือฉบับท่ีแล้ว	 เราได้พูดคุยถึงความหมายของการมีสุขภาพผิวดี	 รวมทั้งหลัก	 3	 ข้อที่จะท�าให้ผิวมี
สขุภาพด	ีในฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการบ�ารุงผิวเพื่อให้สุขภาพผิวดีมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง

ควรเลือกใช้ครีมชนิดใด
	 ปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่า	มคีรมีหลายชนดิตามท้องตลาด	แท้จริงแล้วจะใช้ครมีชนดิใดกไ็ด้ทีเ่หมาะกับผวิหนงัของผูน้ัน้	
เช่น	 ผิวแห้งมากควรเลือกครีมที่เนื้อหนาหรือมีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวในปริมาณที่มากพอ	หากผิวเป็นสิว
ง่ายก็ควรเลอืกครมีทีไ่ม่ก่อให้เกดิการอดุตนัของรขุูมขน	เป็นต้น	ทีส่�าคญัคอื	ครมีทาผวิควรเป็นครมีทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	แล้วว่าปลอดภัย	ไม่ควรเลือกซื้อครีมตามโฆษณาชวนเชื่อ	รวมทั้งครีมที่ไม่
ผ่านการรับรองจาก	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)

	 ส�าหรับครีมกันแดด	 แนะน�าว่าให้ทาทุกวันที่ต้องออกแดด	 เนื่องจากแดดบ้านเราค่อนข้างมีปริมาณรังสี
อัลตราไวโอเลตสูง	หากไม่มีการป้องกันอาจท�าให้ผิวแสบไหม้ได้	รวมทั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังในระยะยาวได้

ครีมราคาแพงดีกว่าครีมราคาถูกจริงหรือไม่
	 ครีมราคาแพงไม่จ�าเป็นต้องดีกว่าครีมราคาถูกเสมอไป	 การเลือกซ้ือครีมไม่ควรพิจารณาที่ราคาเป็นส�าคัญ	 แต่
ควรเลือกครีมที่ปลอดภัยและเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของผู้ใช้	 ครีมบางชนิดราคาสูง	 แต่อาจไม่เหมาะกับผิวบางคนก็
เป็นได้	เช่น	ครีมเนื้อเข้มข้นราคาหลายพันบาท	อาจไม่เหมาะกับผิวบางชนิด	เนื่องจากอาจท�าให้เกิดการอุดตันได้

ท�ำอย่ำงไร
ให้หน้ำใส

(ตอนที่ 2)
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อยากผิวขาว ควรท�าอย่างไรดี
	 ดังที่ได้ย�้าไปในฉบับก่อนหน้านี้แล้วว่า	 การมีสุขภาพผิวดีไม่ได้ขึ้นกับสีผิวของคนนั้น	 ๆ	 หากแต่ขึ้นกับว่าผิวหนัง
ของคนน้ันมโีรคหรอืความผดิปกตหิรอืไม่	ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก�าหนดสผีวิได้แก่	พนัธุกรรมของบคุคลคนนัน้เอง	และพฤตกิรรม
ของบุคคลนั้น	 โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการสัมผัสกับแสงแดด	 เนื่องจากเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงสีผิวท่ีได้รับมาจาก
พันธุกรรมได้	ดังนั้น	เราสามารถป้องกันไม่ให้คล�้าขึ้นได้	เช่น	การระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมการสัมผัสแสงแดด	การหลีก
เลีย่งแดดจัดหากไม่จ�าเป็น	การป้องกันแสงแดดท้ังการกางร่ม	สวมเสือ้แขนยาว	ตดิฟิล์มรถยนต์	และทาสารกนัแดด	เป็นต้น

ควรท�าเลเซอร์เพื่อผิวขาวใสหรือไม่
	 การตดัสนิใจว่าจะต้องท�าเลเซอร์ด้วยหรอืไม่นัน้	ขึน้อยูกั่บสภาพปัญหาผวิหนงัของแต่ละบคุคล	จากประสบการณ์
ของผู้เขียนพบว่าผู้ท่ีมาเข้ารับการปรึกษาเพื่อให้ใบหน้าขาวใสส่วนมากจะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติของผิวหนัง	 จึงท�าให้
ผิวหนังดูสุขภาพไม่ดี	เมื่อได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นแล้ว	พบว่าผู้ป่วยส่วนมากจะมีความพึงพอใจมากขึ้น	แม้ว่ายังไม่ได้
เริ่มท�าการรักษาด้วยเลเซอร์	 อย่างไรก็ตาม	 โรคหรือภาวะผิดปกติบางชนิดของผิวหนังก็มีความจ�าเป็นต้องใช้เลเซอร์เพื่อ
การรักษาร่วมด้วย	 เนื่องจากการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับสภาพปัญหาได้ทั้งหมด	ดังนั้น	การใช้เลเซอร์
จึงควรพิจารณาตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล	

	 โดยสรุปบทความทั้งสองตอนนี้ได้กล่าวถึงวิธีการดูแลผิวเพื่อให้ผิวขาวใส	
ค�าถามหนึง่ทีผู่เ้ขยีนมักจะถกูถามโดยเฉพาะเวลาตรวจผูป่้วย	ได้แก่	“ผูเ้ขยีนท�าอะไร
กบัใบหน้าบ้าง”	ซ่ึงจรงิ	ๆ 	แล้วไม่ได้มเีคลด็ลบัอะไรเป็นพเิศษ	นอกจากพยายามท�า
ตามหลักการดังที่ได้กล่าวไว้ในฉบับที่แล้ว	ทุกวันนี้ผู้เขียนล้างหน้าวันละสองครั้ง	
ทาครีมบ�ารุงและครีมกันแดด	 โดยเลือกครีมบ�ารุงและครีมกันแดดท่ีเหมาะกับ
สภาพผิว	 ส่วนเลเซอร์จะใช้เมื่อมีสภาพปัญหาตามข้อบ่งชี้	 ผมเชื่อว่าเพียงแค่
ผิวหนังไม่มีโรคหรือภาวะผิดปกติ	ก็จะท�าให้ผิวดูมีสุขภาพดีและใสได้

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ	วชิรมน	

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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	 สมยันีโ้ลกเราเปลีย่นไปมาก	ไม่ว่าจะเป็นโรคต่าง	ๆ 	ทีแ่ปลกประหลาด	กม็กัจะเกิดขึน้ได้บ่อยในยคุสมัยนี	้อาจ
เพราะวฒันธรรมสงัคมทีเ่ปลีย่นไป	การรบัค่านยิมต่าง	ๆ 	รวมถงึอาหารการกนิก็มกัจะเปลีย่นไปตามกระแสสงัคมด้วย	

	 อาหารที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย	บวกกับการท�างานของร่างกาย	และพฤติกรรมการกิน	ที่ท�าให้เรามักพบการ
แพ้อาหาร	หรือภูมิแพ้อาหารเกิดขึ้นได้บ่อย	ๆ	บางคนก็เป็นตั้งแต่ยังเด็ก	บางคนก็เพิ่งแพ้ในขณะที่เป็นวัยผู้ใหญ่	แต่
ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาใด	ภาวะแพ้เหล่านีท้�าให้เราต้องระมดัระวงัเร่ืองอาหารเป็นพิเศษ	บ้างกแ็พ้น้อย	แพ้อาหาร
ไม่กี่อย่าง	แต่ในรายที่แพ้อาหารหลาย	ๆ 	อย่าง	ซึ่งเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายทั่วไป	มักสร้างความล�าบาก	และข้อจ�ากัด
ในการกินได้มากทีเดียว

	 การแพ้อาหาร	คอืการทานอาหารเข้าไปแล้ว	ท�าให้เกดิความผิดปกตต่ิอร่างกาย	ไม่ว่าจะเป็นปวดท้อง	
หรือผดผื่นขึ้นตามร่างกาย	ในบางรายไม่ได้แพ้แค่กินเข้าไป	แม้แต่สัมผัสก็อาจจะแพ้ได้เช่นกัน	ซึ่งในปัจจุบัน
พบการแพ้อาหารในเดก็ประมาณ	6%	ส่วนมากพบในเดก็อายตุ�า่กว่า	1	ปี	เพราะระบบทางเดินอาหาร	และ
ระบบย่อยอาหารในเด็กน้ันยังไม่สมบูรณ์	 และด้วยเหตุนี้เมื่ออาหารเข้าไปในร่างกายผ่านทางกระแสเลือด	
จึงเกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 ท�าให้เด็กเกิดอาการแพ้ได้	 นอกจากการแพ้อาหารในเด็ก	 ในผู้ใหญ่ก็พบการ
แพ้อาหารประมาณ	3%	ซึ่งพบได้น้อยกว่าในเด็ก

	 การแพ้อาหารในเด็กเล็ก	 มักขึ้นอยู่กับสารอาหารที่เด็กแพ้	 เช่น	 นมวัว	 หากเด็กมีอายุ	 3	 ปีขึ้นไป	
เด็กกว่า	90%	อาการแพ้นมวัวก็จะดีขึ้น	แต่อาหารทะเลส่วนใหญ่มักจะแพ้ตลอดชีวิต

	 การแพ้อาหารอาจดูน่ากลัว	แต่เราสามารถอยู่กับมันได้	 เพียงแค่หลีกเลี่ยงอาหารที่ท�าให้เกิดการแพ้	ก็ลด
ความเสี่ยงของการเกิดอาการแพ้ต่าง	 ๆ	 ได้	 นอกจากการแพ้นมวัวหรือแพ้อาหารทะเลแล้ว	 แพรวจะขอยกตัวอย่าง
การแพ้กลูเตน	ซึ่งเป็นการแพ้อาหารอีกชนิดที่พบได้บ่อยในเด็กสมัยนี้	

	 	 	 ‘กลูเตน’	 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในกลุ่มของแป้งพวกธัญพืช	 เช่น	 ข้าวสาลี	 ข้าวไรย์	
ข้าวบาเลย์	 กลูเตนจากข้าวสาลี	 น�ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชรองจากถั่วเหลือง	 เพราะมี

คุณสมบัติท�าให้อาหารมีความยืดหยุ่น	มักพบในการท�าขนมปัง	เบเกอรี่หรืออาหารที่มีส่วน
ผสมของแป้งที่ต้องการความเหนียวนุ่ม		

 	 	 	 หากถามว่า	 “เมื่อฉันแพ้กลูเตน ก็ไม่สามารถกิน
ขนมปังได้ตลอดชีวิตน่ะสิ”	 ค�าตอบ	 คือ	 เราสามารถหาวัตถุดิบ

อื่น	ๆ	มาทดแทนแป้งที่มีกลูเตนได้	อย่างเมนู	“แพนเค้กกล้วย
หอม”	 ที่แพรวเลือกวัตถุดิบมาให้คนที่แพ้กลูเตนได้ลองทาน
แบบสบายใจกันค่ะ	พร้อมแล้วตามมาดูส่วนผสมกันเลย

Healthy
Eating แพรวพาชิม

14



แพนเค้กกล้วยหอม

วิธีท�ำ
	 1.	น�ากล้วยหอมมาบดผ่านกระชอน	จากนัน้ตอกไข่ใส่ลง
ไป	ตีให้เข้ากัน	และใส่น�้ามันร�าข้าว	ผสมให้เข้ากันอีกครั้ง

	 2.	 น�ากระทะตั้งไฟให้ร้อน	 ทากระทะด้วยน�้ามันเพียง
เล็กน้อย	 น�าส่วนผสมในข้อที่	 1	 หยอดลงไปให้เป็นรูปวงกลม	
หรือถ้าต้องการให้เป็นรูปร่างต่าง	 ๆ	 ก็สามารถใช้พิมพ์ส�าหรับ
ท�าแพนเค้กได้	 ทอดแพนเค้กท้ังสองด้านให้มีสีเหลืองน�้าตาล
อ่อน	ๆ	ตักขึ้นพักไว้

3.	จัดเสิร์ฟแพนเค้กพร้อมน�้าผึ้ง	หรือแยมตามชอบ

	 ถึงแม้เราจะแพ้อาหาร	 ไม่ได้แปลว่าชีวิตเราถูกจ�ากัด	 เราสามารถพลิกแพลงวัตถุดิบรอบ	 ตัวเรา	 ให้กลายมาเป็น
อาหารรสเลิศที่สามารถทานได้อย่างสบายใจ	หวังว่าเมนูนี้คงจะถูกใจหลาย	ๆ	คนนะคะ	แล้วกลับมาพบได้ใหม่ในฉบับหน้า	
ซึ่งแพรวจะลองท�าอะไรให้ชิมนั้น	ต้องคอยติดตามกันค่ะ

	 	 	 ข้อมูลอ้างอิงจาก	“ท�าความเข้าใจกับการแพ้อาหารในเด็ก”	เว็บไซต์รามาแชนแนล

																																 	 “อาหารปลอดกลูเตน”	Healthy	Today							

ส่วนประกอบ
กล้วยหอมสกุ  100 กรมั
ไข่ไก่    2 ฟอง
น�้ำมนัร�ำข้ำว  1 ช้อนชำ
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 แพทย์: “พี่ครับ เตียง...ตามญาติได้หรือยังครับ”

 นกัสงัคมสงเคราะห์: “เอ่อ..ค่ะ ตามอยูค่่ะ แต่ยงัไม่มใีครตดิต่อ
มาค่ะ......” 

	 อึน	มึน	 เอาไงดีล่ะ	 เมื่อวางสายจากแพทย์ที่โทรมาถามการส่ง
ผู้ป่วยกลับ	แล้วเวลานี้ก็มาถึงหลังจากได้ท�าทุกวิถีทางตามกระบวนการ

ตามญาติแล้ว	ก็ไม่สามารถจริง	ๆ 	เคสนี้เป็นกรณีพิเศษจริง	ๆ 	ที่นาน	ๆ 	จะเจอสักครั้งที่ไม่สามารถจ�าหน่ายผู้ป่วย
ออกได้ตามก�าหนด	เอาเถอะ	ทุกปัญหามีทางออก	แอบปลอบใจตัวเอง	แต่ความเครียดก็มีอยู่

	 แล้วชัน้จะน�านายสาไปไว้ทีไ่หนดล่ีะ	เพยีงหญงิคนนีไ้ม่ใช่ผูว้เิศษ	ไม่งัน้จะเสกให้ไปโผล่ทีโ่น่นเลย	ดนิแดน
อันไกลโพ้น	รัฐยะไข่นะ	ไม่ใช่ยะลา

	 นายสา	ชายชาวพม่า	อายุ	24	ปี	พูดไทยแทบไม่ได้	ท�าตามค�าสั่งได้บ้าง	ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	
อ่อนแรงข้างซ้าย	ตักข้าวกินเองได้หากจับนั่ง	หลังจากได้รับการส่งตัวมารักษาด้วยอาการเป็นลมหมดสติ	แพทย์
พบว่ามีเลือดออกในสมอง	นอนรักษาตัวใน	I.C.U.	ประมาณหนึ่งเดือน

	 จากข้อมูลท่ีได้รับ	 นายสาไม่มีเอกสารแสดงตัวใด	 ๆ	 นักสังคมสงเคราะห์ได้ติดต่อประสานงานหลายที่	
หลายฝ่าย	รวมทั้ง	คนรู้จัก	คนน�าส่ง	ฯลฯ	แต่ไม่สามารถมารับตัวกลับได้เลย	มีคนรู้จักมาเยี่ยมบ้างแต่ไม่ใช่ญาติ	
ช่วยเหลือไม่ได้

											ชีวิตนี้อีกยาวไกล	ติดต่อเอ็นจีโอดูละกัน	พระเจ้าช่วยกล้วยทอด	หลังจากพูดคุยตามข้อมูลที่ได้แล้ว	เขา
รับปากจะดูให้ว่าสามารถส่งนายสาไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง	ขอน�าเรื่องไปพิจารณาก่อน	

	 หนึ่งอาทิตย์ต่อมา	เขาขอให้ส่งรูปให้ดูก่อน	แค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว	นักสังคมสงเคราะห์เริ่มมีความหวัง		

	 อีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไป	เอ็นจีโอติดต่อกลับมา	

 เอน็จโีอ: ช่วยสรปุประวตัผู้ิป่วยทางสงัคมและประวติัการรักษาเป็นภาษาองักฤษมาด้วยนะครับ อ้อ 
แล้วต้องมาส่งผู้ป่วยที่ชายแดนด้วยนะครับ เราจะนัดหน่วยงานทางโน้นให้มารับตรงกัน

 นักสังคมสงเคราะห์: “ได้ค่ะ ดีใจจริง ๆ ที่นายสาได้กลับบ้านแล้ว ตกลงไปวันไหนคะ”

 เอ็นจีโอ: “วันที่ 1 เมษายน” 

 นักสังคมสงเคราะห์:  “ค่ะ แล้วนัดหมายกันอีกทีตอนส่งนะคะ ขอบคุณค่ะ”

	 ดีใจยิ่งกว่าอะไร	จัดการติดต่อประสานงานทุกอย่าง	นัดหมายทุกฝ่าย	

Behind
The Scene ดินสอสีม่วง
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 เวลาผ่านไป..
 เอ็นจีโอ: “คุณ...ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเอกสารส่งต่างด้าวข้ามแดน ขอระงับไว้ก่อน หลังสงกรานต์ค่อย
ว่ากันอีกทีนะครับ” 

	 แป่ว	..	หลงัสงกรานต์กแ็ล้ว	กย็งัไม่ได้ไป	สรุปว่าผู้ป่วยต้องมอีาการดีกว่านี	้เขาเกรงว่าจะดูแลไม่ได้	เนือ่งจาก
สถานที่ที่รับผู้ป่วยไปดูแล	ผู้ป่วยต้องช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง	ไม่อย่างนั้นก็เท่ากับเอาเขาไปตาย	…????

	 “ใจหายไปเลย	....”	ร้องเพลงไม่ออก	บอกไม่ถกู	ท�าใจอยูสั่กพัก	ชาตินีน้ายสาคงไม่ได้กลับบ้านแน่แล้ว	ตกลง
นายสาต้องนอนโรงพยาบาลต่อ	ทั้งที่นอนมาแล้วเจ็ดเดือน

	 แล้วจู่	ๆ	ก็เหมือนพระมาโปรด	(นักสังคมสงเคราะห์	555)	เมื่อมีคนรู้จักกับนายสามาเยี่ยมนายสาและบอก
ว่า	สามารถติดต่อพ่อแม่ของนายสาได้	และนัดจะมารับที่ชายแดน	

	 กระบวนการติดต่อประสานงานเริ่มใหม่อีกครั้ง	นัดแนะวัน	เวลา	รถ	เอกสารพร้อม	แล้วออกเดินทางแต่เช้า

 เจ้าหน้าทีห่น่วยรถ: “ฮัลโหล” พีค่รบั ผมมาถึงชายแดนแล้วครับ ตม. บอกว่าขอเอกสาร ผูป่้วยไม่มเีอกสาร”

 นักสังคมสงเคราะห์: “เอกสารอะไรคะ” (ใจหล่นแวบ ตายล่ะ อย่ามีปัญหาอะไรเลยนะ สาธุ) พี่ประสาน
งานไว้หมดแล้วนะ โอเค รออยู่ก่อนนะคะ เดี่ยวโทรประสานผู้ก�ากับก่อน” 

 ผู้ก�ากับ: “อ๋อไม่มีปัญหาครับ ลูกน้องผมไม่เข้าใจ ให้เขานัดกันว่าจะเจอกันฝั่งนี้หรือฝั่งโน้น เดี๋ยวผม
ประสานงานให้อีกที”

 นักสังคมสงเคราะห์: “ขอบคุณมากค่ะ”

	 “รอคอยเธอมาแสนนาน......”	ฮมัเพลงหน่อย	ในท่ีสุดนายสากไ็ด้กลับคนื
สู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อแม่ที่มารับที่ชายแดนแม่สอด	จังหวัดตาก	ไม่ว่า
จะยากดีมีจน	ต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ยังไง	ทุกคนคงมีความรู้สึกไม่ต่างกัน	
มาตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน	 ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเกิดไปหาพ่อแม่พ่ี
น้องได้เมื่อไร	ไม่ว่านายสาจะเป็นอย่างไร	พ่อแม่ก็คงรอการติดต่อจาก
นายสา	นายสากค็งอยากกลบับ้านแล้ว	ดใีจแทนนายสาทีจ่ะได้กลับบ้าน
เสียที

	 ถ้าส่ือสารกันรู้เรื่อง	 นายสาคงอยากขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
ตั้งแต่แพทย์	 พยาบาลบนวอร์ดที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี	 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ	
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ไม่อยากบอกว่ารวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วย	เพราะนาย
สาอาจไม่รู้จักนักสังคมสงเคราะห์	 ผู้ปิดทองหลังพระ	 โดยเฉพาะผู้ก�ากับ	 ตม.	 ที่
ช่วยประสานงานและอ�านวยความสะดวกในการส่งนายสากลับบ้าน

											งานนี้จะส�าเร็จไม่ได้เลย	ถ้าไม่ได้ท�างานกันเป็นทีม	สุดท้ายขอยืมเพลง
ของพี่เบิร์ดหน่อยนะ	

 “ขอบใจจริงๆ”
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ยาน�า้ 	 ยาที่ ใช ้ในการบ�าบัด
รักษาโรคในปัจจุบันมีการแบ่ง

ตามการบริหารยาได้หลายรูปแบบ	 ได้แก	่
ยารับประทาน	 ยาฉีดเข้าหลอดเลือดด�า	 ยาทา	

ยาแผ่นแปะ	 และยาพ่น	 เป็นต้น	 โดยรูปแบบหนึ่ง
ที่มีการใช้ยาอย่างแพร่หลายก็คือ	ยารับประทาน	ซึ่ง
แบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น	 2	 ประเภท	
ได้แก่	 เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง	 (เช่น	 ยาเม็ด	
ยาแคปซลู)	และเภสชัภัณฑ์รูปแบบของเหลว	

(เช่น	ยาน�้าใส	ยาแขวนตะกอน)

	 แม้ว่ายาส่วนใหญ่ในท้องตลาด
จะผลติออกมาในรปูแบบของแขง็	 ซึง่มคีวามสะดวก

ในการบริหารยา	 และมีอายุในการเก็บรักษาได้นาน	 แต่ยารูปแบบ
ของเหลวหรอืท่ี	“ยาน�า้”	กม็คีวามส�าคญัไม่แพ้กนั	โดยเฉพาะในกลุม่ผูป่้วยเด็กที่

ไม่สามารถรบัประทานยาในรปูแบบเมด็ได้	

	 ยาน�้าชนิดรับประทานแบ่งได้เป็น	 3	 ประเภท	 ดังนี้	 1)	 ยาน�า้ใส	 มีลักษณะเป็น
ของเหลวใส	ไม่มีตะกอน	2)	ยาแขวนตะกอน	เป็นยาน�้าที่มีตัวยาที่ไม่ละลายน�้ากระจายตัวอยู่	
มีลักษณะขุ่นและตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้	 จึงต้องมีการเขย่าขวดก่อนใช้ทุกคร้ัง	 3)	 ยาน�า้เชือ่ม
ชนิดผงแห้ง	ยารปูแบบนีม้กีารเสือ่มสลายได้ง่าย	หากอยูใ่นรูปยาน�า้จึงต้องเตรียมให้อยูใ่นรูปยาผง	
ก่อนใช้จึงต้องผสมน�้าสะอาดในปริมาณที่ก�าหนด	และเขย่าขวดทุกครั้งก่อนรับประทานเช่นเดียว
กับยาแขวนตะกอน	ยาน�้าไม่ได้มีการแบ่งขนาดยาที่ชัดเจนเหมือนยาเม็ด	จึงต้องมีอุปกรณ์ในการ
บริหารยา	ได้แก่	ช้อนชา	ถ้วยตวง	และกระบอกฉีดยา	(syringe)	

	 ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ควรน�ามาใช้ในการตวงยาคือ	 ช้อนกินข้าวหรือช้อนกาแฟ	 เนื่องจาก
ปริมาตรไม่แน่นอน	และอาจท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาในประมาณที่ไม่เหมาะสมได้	นอกจากนี้ยาน�้ายัง
มีความแตกต่างจากยาเม็ดอีกประการ	คือ	 อายุของยาและการเก็บรักษา	 โดยส่วนใหญ่ยาน�้ามัก
จะมีอายุหลังเปิดใช้ยาไม่นานนัก	กล่าวคือ	ยาน�้าใสมักจะมีอายุหลังเปิดใช้ประมาณ	1	เดือน	ใน
ขณะที่ยาน�้าเชื่อมชนิดผงแห้งจะมีอายุสั้นกว่าคือประมาณ	7-14	วันเท่านั้น	ดังนั้นก่อนใช้ยา
ทุกครั้งจึงต้องมีการสังเกตลักษณะของยาก่อนเสมอ	 โดยสังเกตที่สี	 หากสีของยาน�้าเปลี่ยน
ไปจากวันที่เปิดใช้ยาครั้งแรก	ควรทิ้งยาขวดนั้นไป	เนื่องจากสงสัยว่ายาอาจเสื่อมคุณภาพได้

	 จะเห็นได้ว่า	ยาน�า้เป็นยาทีม่วิีธกีารบริหารและการเกบ็รักษาแตกต่างจากยาเมด็ค่อน
ข้างมาก	ดงันัน้ผูบ้รหิารยาจงึควรมีความเข้าใจในการใช้ยาในรูปแบบดงักล่าว	เพือ่ให้ผู้
ป่วยมคีวามปลอดภยัและได้รับประสทิธิภาพจากการใช้ยาอย่างเตม็ท่ี

¡ÃÐºÍ¡©Õ´ÂÒ 
(syringe)

Rama
RDU ภญ.ณัฎฐณิชา	ศุภลักษณ์บันลือ

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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Matterhorn
     @switzerland
	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	@Rama	ฉบับนี้ผมจะพาทุกท่านบินข้ามทวีปไปเที่ยวประเทศที่หลายคนฝันว่าต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต	
ประเทศที่เป็นเหมือนดินแดนแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยขุนเขา	ดอกไม้	ทุ่งหญ้า	และทะเลสาบ	ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสงบและน่าอยู่ที่สุด
ในโลก	(เวอร์วัง)	นั่นคือ	“สวิสเซอร์แลนด์”

	 สวิสเซอร์แลนด์	เป็นประเทศเล็ก	ๆ	ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปรายล้อมไปด้วยภูเขาหิมะในฤดูหนาวและเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดู
ใบไม้ผลิ	สภาพอากาศแบ่งเป็น	4	ฤดูกาล	คือ	ถดูใบไม้ร่วง	ฤดูหนาว	ฤดูใบไม้ผลิ	และฤดูร้อน	ส�าหรับการเดินทางในครั้งนี้เราจะไป
ในช่วงฤดูร้อนกันครับ	แต่อย่าเพิ่งร้องยี้กับฤดูร้อนของที่นี่นะครับ	เพราะอุณหภูมิอยู่ราว	20	กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้น	ท�าให้อากาศ
ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป	และยังเป็นช่วงที่คนสวิสหยุดพักผ่อน	ท�ากิจกรรม	ออกเดินทางท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นปิคนิค	อาบแดด	
เดินป่า	ปีนเขา	และอีกมากมาย	

	 ส�าหรับฉบับนี้	ผมจะพาทุกคนไปท�ากิจกรรมยอดฮิตของคนที่นี่นั่นคือ	การเดินเขา	หรือการ	Hiking	นั่นเองครับ	ส�าหรับเส้น
ทางการ	Hiking	ที่สวิสมีเส้นทางให้เลือกเดินอยู่มากมายแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ	

	 ครั้งนี้ผมเลือกที่จะไป	Hiking	ที่	The	5-seenweg	ที่มีชื่อเสียงในเมือง	Zermatt	ครับ	 เพราะระหว่างการทาง	 เราจะได้
ดื่มด�่ากับความงามของยอดเขา	Matterhorn	หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์	สลับกับทุ่งดอกไม้ใบหญ้าที่ก�าลังแข่งขัน
กันออกดอกในหน้าร้อนครับ

Camera
Diary ชนะภัย	ลิ้มสุวรรณเกสร
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	 ผมเดินทางด้วยรถไฟมาลงท่ีเมือง	 Zer-
matt	 และต่อกระเช้าเพื่อขึ้นไปสถานี	 Blauhead	
และเริ่มเดินเท้าลงไปชมทะเลสาบ	 จนไปถึงสถานี	
Sunnegga	เป็นระยะทาง	9.5	กิโลเมตร	

	 เริม่เลย...	เมือ่ขึน้กระเช้ามาถงึด้านบน	เรา
ก็จะได้เห็นวิวสุดอลังการและยอดเขา	Matterhorn	
แล้ววว....	 และนี่คือเส้นทางเดินของเราครับ	 (ภาพ
ขวา)	 จากนั้นเริ่มเดินครับ	 คนสวิสจะเชื่อมั่นในป้าย
บอกทางของบ้านเขามากว่า	ไม่หลงแน่นอน	

	 ทะเลสาบแรกครบั	Stellisee		เทคนิคการ
ถ่ายรปู	 ถ่ายให้ฟ้าเข้ม	 ๆ	นอกจะสภาพอากาศทีเ่ปิด
แล้ว	กต้็องมฟิีลเตอร์	CPL	ส�าหรบัตดัแสงสะท้อนด้วย
ครบั	(ภาพหน้าที	่22-23)

	 ระหว่างทางจะมีน�้าที่ละลายจากหิมะไหล
ตลอดเส้นทาง	 รูปนี้ใช้สายน�้าเป็นเส้นน�้าสายตาไปสู่
ยอด	Matterhorn	ครับ

	 ทะเลสาบที่สอง	 Grindjesee	 น�้าใน
ทะเลสาบค่อนข้างนิ่งและใสมาก	 ๆ	 ครับ	 รูปน้ีรอ
จังหวะนักท่องเที่ยวเดินผ่านให้ภาพดูน่าสนใจครับ	

	 เมือ่เดนิลงไปเรือ่ย	ๆ 	สภาพภมูปิระเทศจะ
เริ่มเปลี่ยนจากหินกรวดเป็นต้นสนตามภาพครับ	รอ
จงัหวะนกัท่องเทีย่วเดนิมา	เพ่ือเทยีบสเกลความใหญ่
ของภูเขา

					เมื่อเดินมาซักพักเราจะเจอกับทะเลสาบ	Grindjesee	ส�าหรับพักทานอาหารว่างครับ

						เส้นทาง	Hiking	เส้นนี้จะเห็นยอด	matterhorn	ตลอดเส้นทาง	และนี่คือเส้นที่เราจะเดินกันต่อไปครับ



บรรยากาศในเมืองกับทุ่งดอกไม้สวยๆ	เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็หายเหนื่อยครับ

	 ทะเลสาบที่	3	ไม่ค่อยสวยเท่าไร	ขอข้ามไปทะเลสาบ
ที	่4	เป็นทะเลสาบทีท้่องฟ้าสดใสมาก	ๆ 	ครบั	ทะเลสาบสดุท้าย	
Leisee	เป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้สถานี	Sunnegga	นักท่องเที่ยว
จึงค่อนข้างเยอะมาก	 แต่สามารถเห็นยอด	Matterhorn	 ได้
เต็มตามาก	ๆ	ครับ

	 การเดินทางครั้งนี้	ถือว่ามีความประทับใจมาก	ได้	in	
กบับรรยากาศของประเทศทีถ่อืว่าน่าอยูม่ากท่ีสดุประเทศหนึง่	
หวังว่าภาพที่น�ามาฝาก	คงจะชอบกันไม่มากก็น้อยนะครับ

					ทะเลสาบที่สามผ่านไป	เข้า
สู่ทะเลสาบที่	4	Mosjesee	เป็น
เหมือนอ่างเกบน�้าสีน�้าฟ้า

	 	 	 	 บรรยากาศข้างทางค่อยๆ
เปลี่ยนจากหิน	สู่ป่าสนเขียวขจี

					มาถึงแล้วทะเลสาบแรก	Stellisee	เจอครอบครัวนึงมากับ
เด็กน้อยๆ	ที่อยู่บนหลังพ่อ	ดูน่ารักดี



“ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์
           กับงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จ”

	 หากกล่าวถงึงานวจิยัในวงการแพทย์	ในปัจจุบนัมกีารท�างานวจัิยออกมากนัอย่างแพร่หลาย	ทัง้ด้านวชิาการและด้าน
สาขาทางการแพทย์เฉพาะด้าน	เพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อเท็จจริง	ยิง่งานวจัิยสามารถส่งเสริมและสามารถน�าไปใช้ในการดูแลรกัษาผู้
ป่วยได้	ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น	คอลัมน์	Research	Focus	ฉบับนี้	ได้รับเกียรติจาก	ศ.นพ.รณชัย	คงสกนธ์	รองคณบดี
ฝ่ายการคลงัและการพสัดุ	และอาจารย์ประจ�าภาควิชาจติเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยั
มหิดล	มาให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานวิจัย	เนื่องจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ	ศ.นพ.รณชัย	คงสกนธ์	
ถือว่าประสบความส�าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อแพทย์	นักศึกษา	ผู้ป่วย	ตลอดจนนักวิจัยรุ่นใหม่	ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของประเทศเลยก็ว่าได้	

งานวิจยัท่ีสนใจ

ปัจจุบันผมท�างานวิจัยอยู่	4	ด้าน	ได้แก่	

	 •	งานวิจัยด้านปัญหาสังคม	อาทิ	ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์

	 •	งานวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือ	ในการประเมิน	อาการทางจิตเวช	เช่น	แบบวัดทางด้านอารมณ์	

	 •	งานวิจัยด้านบุหรี่

	 •	งานวิจัยด้านยา	ทั้งด้านเชิงประสิทธิภาพและเชิงประสิทธิผลของการรักษา

แนวคดิในการเลือกท�างานวจิยั

	 อาจารย์รณชยั	ได้กล่าวว่า	แนวคดิในการเลอืกท�างานวจิยั	อยูท่ีค่วามชอบและความถนดัในประเดน็
ทีจ่ะตัง้ค�าถามวจิยัทีม่โีอกาสทีจ่ะท�าให้เกดิเป็นประโยชน์อย่างสมบรูณ์	หากสามารถได้ผลการวจิยัทีจ่ะปรบั
น�าไปใช้ทางด้านการรักษาดูแลผู้ป่วย	หรือการผลักดันในด้านนโยบาย	เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ

Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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“ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์
           กับงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จ”

เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	
ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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   ผลงานวิจยั

	 ผลงานวิจัยที่ท�า	แบ่งออกเป็น	5	กลุ่ม	ดังนี้	

 กลุ่มท่ี 1  งานวิจยัด้านคลินกิจติเวชศาสตร์ 
ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	จงึเน้น
หนกัในงานวจิยัทีท่�าแล้ว	 เพือ่ให้ได้มาซึง่วิชาความรูอั้นเป็นข้อ
เทจ็จรงิและสามารถน�าไปประกอบการเรยีนการสอน	 รวมทัง้
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการดแูลผู้ปว่ยทางด้านจติเวชได้
ด้วย		อาท	ิงานวิจยัการสร้างแบบสอบถามเพือ่ประเมนิอาการ
ผูป่้วยจติเวชในโรคต่าง	ๆ 	ฉบบัภาษาไทย		เช่น	แบบวดัคณุภาพ
ชีวติโรคจติเภท		แบบวดัความรนุแรง	โรคซึมเศร้า	(MARDS)	ที่
ได้น�าไปใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการจิตเวช	 แบบวัดความรนุ
แรงโรคไบโพลาร์	และแบบวดัอาการโรคทีเ่กดิจากสารเสพติด		

	 หนึง่ในงานวจิยัทีรู่ส้กึภมูใิจคอื	งานวจิยัแบบประเมนิ
คุณภาพชีวิต	 (SF-36)	 ซึ่งเป็นแบบประเมินท่ีไม่ได้ใช้เฉพาะ
ในผู้ป่วยจิตเวชเท่านั้น	 แต่สามารถใช้กับผู้ป่วยทั่วได้ด้วย	 ท่ี
ส�าคัญแบบประเมินคุณภาพชีวิตนี้ได้ถูกน�าเสนอในที่ประชุม
วิชาการเรื่องคุณภาพชีวิตระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น	 และได้
รับรางวัล	 จนมีผู้ขอยืมแบบวัดนี้ไปใช้ในสาขาทางการแพทย์
ต่าง	ๆ	มากมาย	รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโทที่ท�างานวิจัยก็มา
ขออนญุาตน�าไปใช้	ซึง่ได้รบัอนญุาตให้ท�าเป็นแบบวดัคณุภาพ
ชีวิตฉบับภาษาไทยส�าหรับคนไทย

	 งานวิจัยเชิงวิชาการจิตเวชมีการท�างานในลักษณะ	
International	 Network	 ในเชิงการรักษาโรคต่าง	 ๆ	 เช่น	
แนวทางการรักษาโรคไบโพลาร์	 วิจัยเปรียบเทียบการรักษา
ด้วยยาซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยจ�านวนมาก	จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทั้งจิตแพทย์ภายในประเทศและต่างประเทศ	โดย
มีงานวจิยัมากกว่า	3	ชิน้	เรือ่ง	“ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของยา”	ซึ่งได้ร่วมงานกับ	International	Network		เช่น	ทีม
จิตแพทย์สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	ไต้หวัน	และฮ่องกง	
การได้ท�างานวจัิยร่วมกนัท�าให้เกิดผลด	ีจนเป็นการสร้างเครือ
ข่าย	น�ามาซึง่งานวิจยัในระดบันานาชาต	ินอกจากนี	้ยงัมีความ
สนใจในการท�างานวิจยัเกีย่วกบั	Cost	Analysis	เพือ่ให้รูว่้าการ
รกัษาผูป่้วยจติเวชด้วยยาบางชนดิทีม่รีาคาแพง	แต่ผลของการ
รักษามีความคุ้มค่ากว่าการใช้ยาที่แพงกว่ายาทั่วไป	 และยังมี
ผลข้างเคียงน้อยกว่า	 น�าไปสู่การรักษาที่ได้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้ป่วยชัดเจน	 ก็จะท�าให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้
ป่วยตัดสินใจเรื่องการรักษาที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น	รวมทั้ง
ยังน�าไปสู่การเสนอเชิงนโยบายเรื่องการใช้สิทธิ์การรักษาทาง
จิตเวชต่อไป

 

 กลุ่มท่ี 2 งานวิจยัด้านกฎหมาย	 เนื่องจากจบ
ทางด้านนิติศาสตร์ด้วย	 ท�าให้มีความสนใจด้านกฎหมายร่วม
กับงานทางด้านจิตเวช	จึงได้เขียนต�ารา	เรื่อง	“นิติจิตเวช”	ขึ้น
มา	ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากเพราะเป็นต�าราที่เขียนออกมา
เป็นต�าราเล่มแรกของประเทศไทยทีร่วบรวมข้อมลูอพัเดทและ
สมบูรณ์ที่สุด	 ซ่ึงงานวิจัยในด้านนี้ต้องมีองค์ความรู้ประกอบ
การเขียนต�าราด้วย	 จึงเป็นที่มาที่ได้ท�างานวิจัยเชิงนิติจิตเวช
หลายเรื่อง	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้ป่วยจิตเวชที่หยุดรักษาไปจนเกิด
อาการหวาดระแวง	 กระทั่งไปฆ่าผู้อื่นจนถูกจับเป็นคดีขึ้นสู่
ศาล	 เหตุการณ์นี้ท�าให้ได้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาล	 โดยได้
ร่วมพิจารณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง	 จนน�าไปสู่การวิจัย
ที่ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีความรุนแรงเหล่านี้เป็นอย่างไร	 รวมทั้งผู้
ป่วยที่มีปัญหายาเสพติด	 แอลกอฮอล์	 ที่น�าไปสู่ปัญหาความ
รุนแรงต่าง	ๆ	ซึ่งได้ท�างานวิจัยไว้อีกด้วย

	 นอกจากนี	้ยงัได้มโีอกาสเป็นคณะกรรมการพจิารณา
น�าเสนอกฎหมายรัฐสภา	หรือสภานติิบญัญติัแห่งชาต	ิทีมี่การ
ตัง้คณะอนกุรรมการแปรญตัตเิพ่ือพจิารณา	พ.ร.บ.สุขภาพจติ
แห่งชาต	ิโดยได้ร่วมเป็นหนึง่ในคณะอนกุรรมการร่าง	พ.ร.บ.	นี	้
จนกระทั่งสามารถน�ามาประกาศใช้ในประเทศไทย	ท�าให้การ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทยดีขึ้น	 	

 กลุ่มท่ี 3 งานวิจยัด้านวชิาการเพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนินงานกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับจิตเวช เป็น
งานวิจัยที่ท�าเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ	พ.ร.บ.	ต่าง	ๆ	
ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับปัญหาทางสังคมและจิตเวชท่ีน่าสนใจมาก	
ประกอบมีความต้องการอยากท�างานด้านนี้อยู่แล้ว	 ต่อมาได้
ถกูทาบทามให้ไปช่วยงานวิจัย	เพ่ือใช้ประกอบการด�าเนนิการ	
พ.ร.บ.	ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	เช่น	พ.ร.บ.ประกันสังคมแห่ง
ชาติ	ประเด็นเรื่อง	“การให้การรักษาผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับค่า
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รักษา”	 จนน�าไปสู่การระบุรายละเอียดลงใน	 พ.ร.บ.	 จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้น	ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้
ปัญหาสงัคม	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการเปลีย่นแปลง
นโยบายของประเทศได้ด้วย

	 นอกจากนี้	 ยังมี	 พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติด
สารเสพติด	 ที่มีแนวคิดทางกฎหมายให้ผู้ติดสารเสพติดถือ
เป็นผู้ป่วยที่สามารถรักษาได้	 จากเดิมที่ผู ้เสพยาถูกมองว่า
เป็นอาชญากร	หากจับได้ว่าเสพยาก็จับเข้าคุก	จนทัณฑสถาน
ล้นไปด้วยผู้ติดสารเสพติด	 ซึ่งไม่ใช่ทางช่วยแก้ปัญหาที่ดี	 จน
เม่ือปี	 พ.ศ.	 2545	 มี	 พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดสาร
เสพติด	 และได้รับเชิญจากระทรวงยุติธรรมให้เป็นประธาน
ในการท�าแบบคัดกรองตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 ท่ัวประเทศ	 เพื่อ
ช้ีแจงกับอนุกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางใน
การใช้	 พ.ร.บ.	 นี้	 ซึ่งได้ท�าเป็นงานวิจัยขึ้น	 พองานวิจัยชิ้นนี้
เสร็จเรียบร้อยก็สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางประกอบกับ	
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดสารเสพติด	 และใช้กันอย่าง
แพร่หลายจากนั้นเป็นต้นมา

	 นอกจากนี้	 งานวิจัยเชิงความรุนแรงในครอบครัว
ท่ีมักเห็นฝ่ายหญิงถูกท�าร้ายร่างกาย	 แต่เลือกที่จะเก็บเรื่อง
เงียบไว้	ไม่ยอมบอกใคร	ไม่แจ้งความ	และมักถูกท�าร้ายซ�้า	ๆ	
เพราะกลัวสามีถูกจับกุมในข้อหาท�าร้ายร่างกายแล้วเกิดเป็น
คดอีาญา	ปัญหาเหล่านีเ้ป็นท่ีมาของการรเิริม่ท�างานวจิยัเกีย่ว
กับ	 สสส.	 โดยได้รับมอบหมายให้ท�างานวิจัยจนได้ตีพิมพ์ใน
ทีส่ดุ	ซึง่งานวจิยัชิน้นีไ้ด้ท�าการส�ารวจปัญหาของประชาชน	12	
ชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธบิด	ีพบว่ามลีกัษณะความรนุแรง
ในครอบครัวหลายระดับ	 ได้พบข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวที่ส�าคัญ	คือ	การดื่มสุรา	สามารถน�า
มาใช้ในการผลักดันเชิงนโยบายการลดการเสพสุราได้	 	 โดยมี
ผลวจิยัคอื	“ครอบครวัใดถ้ามีการใช้เหล้า	จะมเีหตกุารณ์ความ
รุนแรงมากกว่าครอบครัวท่ีไม่ใช้เหล้าถึง	 3.8	 หรือ	 4	 เท่า”	
ตัวอย่างเช่น	 การรณรงค์ของ	 สสส.	 ที่พูดถึงการใช้สุราน�าไป
สู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	ก็เป็นเหตุผลที่เกิดจากงาน
วิจัย	 ยิ่งถ้าสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นตัวเลข	หน่วยงานที่สนใจ
สามารถน�าไปต่อยอดงานนั้นได้ง่ายขึ้น

	 นอกจากนี้	 ยังได้ท�างานวิจัยในฐานะที่ท�างานร่วม
อยู่ในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ
ความปรองดองแห่งชาติ	 (คอป.)	 เป็นการท�างานวิจัยจาก
เหตุการณ์ไม่สงบ	มีผลกระทบต่อจิตใจหลังเหตุการณ์ทางการ
เมือง	 เพื่อพิสูจน์ว่ามีการเสียชีวิตอย่างไร	 จึงได้มีการลงพื้นที่
ไปเก็บข้อมูล	กระทั่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน�ามาสู่การ
เสนอเชงินโยบายว่าควรจะมกีารเยยีวยาผูท้ีม่ญีาตเิสยีชวีติ	ซึง่
มีหลายฝ่ายที่มีความเห็นต่าง	 ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอ	 แต่ใน
งานวจิยัมีตวัเลขเชิงวชิาการทีช่ีใ้ห้เหน็อย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน

 กลุ่มท่ี 4 งานวิจยัด้านค่ารักษาเปรียบเทียบ
ระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผล	 ที่ผ่านมามีงาน
วจัิยหลายชิน้	เร่ิมต้ังแต่งานวจัิยทีน่�าไปสู่การเปล่ียนแปลง	เรือ่ง	
“การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”	ซึ่งงานวิจัยชิ้น
นีเ้ป็นงานวจัิยท่ีค่อนข้างมคีวามภาคเป็นอย่างมาก	เพราะตอน
นัน้มคีนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม	และมียารกัษา
ชนิดหนึ่งมีราคาสูงมาก	 ทางครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด	เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายใด	ๆ 	เลย	จึงเกิดแนวคิดใน
การท�างานวิจัยชิ้นนี้และเป็นที่มาว่าการต้ังค�าถามในงานวิจัย
ว่า	‘เรือ่งส�าคญัขนาดนีแ้ต่ท�าไมสทิธปิระโยชน์ไม่เปิดให้ผูป่้วย’	
เมือ่เร่ิมท�างานวจัิย	ได้เชญิแพทย์ผู้เชีย่วชาญทางด้านมะเรง็เต้า
นมมาพบกันและได้รับการสนับสนุนเงินจาก	 HITAP	 ในการ
ท�างานวิจัยด้วย	ท�าให้ได้ซึ่งองค์ความรู้ของการใช้	“Targeted	
Therapy”	 คุ้มค่าต่อการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม	
สนบัสนนุในเชงิสิทธิก์ารรักษา	น�าไปสู่การเปิดสทิธิเ์ชงินโยบาย
การรักษาของประเทศ	 เนื่องจากมีข้อมูลให้แก่ฝ่ายนโยบาย
เสนอต่อรัฐบาลว่าหากเปิดสิทธิ์นี้ต้องใส่เงินเข้าสู่ระบบเท่าใด	
และเมื่อมีการตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาแล้ว	ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 จึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มี
การใช้ยาชนิดนี้ในกลุ่ม	Criteria	ที่ได้เสนอไป

 

 กลุ่มท่ี 5 งานวิจยัเชงิแนวทางการรักษาทาง
จติเวช เพราะมโีอกาสได้ท�างานวจิยัระดบันานาชาตมิาก่อน	
ท�าให้เกิดเครือข่าย	 จึงมีโอกาสน�าข้อมูลระหว่างประเทศมา
รวบรวมแล้วท�าการศกึษาเชงิแนวทางการรกัษาระหว่างสมาชกิ
หลายประเทศ	ตพีมิพ์ในนามเครอืข่ายร่วมกนั	ซึง่สามารถตอบ
โจทย์ได้หลายอย่างทเีดียว	 ถงึแม้ตอนนีจ้ะก้าวเข้ามามบีทบาท
หน้าท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูบ้ริหารมา	 13	 ปีแล้ว	 แต่งานวจิยัถือ
เป็น	Core	ของความเป็นอาจารย์	คอืตราบใดทีย่งัเป็นอาจารย์	
มคีนเรยีกขานว่า	“อาจารย์”	แล้วไม่ท�างานด้านวชิาการจะรูสึ้ก
แปลก	ๆ 	ถงึแม้จะมเีวลาสอนน้อย	แต่กอ็ยากมส่ีวนช่วยงานด้าน
วชิาการในเชิงงานวจิยัได้บ้าง	 หลายงานวจัิยเป็นการท�างานกัน
เป็นทีม	ถ้าแบ่งหน้าทีก่นัได้	งานวิจยักส็ามารถด�าเนนิต่อไปได้

	 หลายคนมักคิดว่างานวิจัยเป็นงานท่ียาก	 แต่ถ้ามี
โอกาสได้เข้าไปท�าเมือ่ไรและสามารถท�าให้เกดิงานวจิยัตพีมิพ์
ผลงานหลายครัง้จะเริม่รูส้กึว่ากระบวนการการท�าวจิยัง่ายขึน้	
ส�าหรับมือใหม่ทุกอย่างจะดูค่อนข้างล�าบาก	 แต่ถ้าตั้งใจท�าก็
ไม่มอีะไรทีย่ากและท�าไม่ได้	ประกอบกบัทางคณะฯ	มีอาจารย์
ผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักวิจัยกลุ่มใหม่
ให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เพ่ือให้สามารถตีพิมพ์งาน
วจัิยออกมาได้	กจ็ะท�าให้การท�างานง่ายข้ึน	และจะกลายเป็นผู้
ผลิตผลงานดี	ๆ 	ออกมาให้กบัคณะฯ	ให้กบัมหาวทิยาลยั	ให้กบั
ประเทศชาติต่อไป	จงึอยากเชญิชวนให้ผูส้นใจท�างานวจัิย	ลอง
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สร้างเครือข่ายดู	ถ้าท�าเพียงคนเดียวรู้สึกล�าบาก	แต่ถ้ามีเครือ
ข่ายท�าเป็นทีมงานจะง่ายขึ้น	 โอกาสจะประสบความส�าเร็จก็
ง่ายขึน้	เหมอืนอาจารย์หลายท่านในคณะฯ	ท่ีเหน็เป็นตัวอย่าง
ท่ีดี	จากนัน้ความก้าวหน้าทางด้านต�าแหน่งทางวชิาการจะตาม
มา	รวมถึงรางวัลต่าง	ๆ	จะท�าให้เรามีแรงผลักดันที่จะท�างาน
วิจัยดีดีออกมาต่อไป

    วธีิท�างานวจิยัให้เห็นผลชดัเจน
    ระดบัประเทศหรือนานาชาติ

	 ทกุครัง้ทีท่�างานวจิยั	เริม่แรกไม่ได้หวังผลขนาดนัน้	แต่
เม่ือผลลัพธ์ออกมาดี	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็รู้สึก
ภาคภูมิใจ	 ดังนั้น	 การจะท�างานวิจัยให้ได้ผลดี	 จึงข้ึนอยู่กับ
การตัง้ค�าถามในงานวจิยัชิน้นัน้ว่าท�าแล้วจะน�าเอาผลท่ีวจัิยได้
มาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างไร	ตวัอย่างเช่น	งานวจิยัเรือ่งความ
รุนแรงในครอบครัว	 เริ่มแรกที่ท�าเพื่ออยากช่วยเหลือและแก้
ปัญหาให้คนในชมุชนบริเวณรอบโรงพยาบาลรามาธบิดเีท่านัน้	
แต่พอลงมือท�าแล้วสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้จริง	 จึงลอง
น�าเอางานวิจัยเรื่องนี้ไปเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กระทั่งผ่านกระบวนการเห็น
ชอบต่าง	 ๆ	 และน�ามาสู่การรณรงค์ลดดื่มสุรา	 เพื่อลดการใช้
ความรนุแรงในครอบครวัอย่างเป็นรูปธรรมทีเ่หน็กนัในปัจจบุนั	
ดังนั้น	 การท�างานวิจัยทุกช้ินจึงเต็มไปด้วยการใช้หัวใจและ
ความตั้งใจในการลงมือท�า	 ประกอบกับการตั้งข้อค�าถามของ
งานวจัิยทีด่	ีการท�างานเป็นทมี	และการมเีครอืข่าย	(Network)	
จึงจะท�าให้ได้งานวิจัยที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อไป									

    วธีิสร้างเครือข่ายเพือ่งานวจิยั

	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือการเปิดตัวเอง	 หมั่นเข้าร่วมการ
เสวนาและพูดคุยให้มากขึ้น	 ที่ผ่านมาคนเรามักปิดโอกาสตัว
เอง	 เพราะคิดว่างานประจ�าและงานท่ีต้องให้บริการผู้อื่นก็ยุ่ง
มากพอแล้ว	หน�าซ�า้เวลามงีานเสวนาหรือประชมุวชิาการเชญิ
ให้เข้าร่วมก็มักรู้สึกว่าเป็นภาระและเสียเวลา	 จึงไม่ยอมเข้า
ร่วม	 ความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก	 เพราะ
อาจท�าให้เราอาจพลาดโอกาสท่ีดีดีไป	 การท่ีได้ออกไปพบปะ
ผู้คน	 ท�าให้เราได้พูดคุยกับคนอื่นในหลายสาขาอาชีพมากข้ึน	
อาจน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีดี	 และก่อให้เกิด	 Network	
การท�างานวิจัยร่วมกันในอนาคต	 จึงไม่อยากให้ทุกคนปิดกั้น
ตัวเองจากโอกาสเหล่านี้ไป

    การให้ค�าแนะน�านกัวจิยัรุ่นใหม่

	 มโีอกาสให้ค�าแนะน�านกัวจิยัรุ่นใหม่ตลอด	เพราะงาน
วจิยัทีท่�าเราท�าร่วมกนัเป็นทมีเครอืข่าย	ดไูด้จากงานวจิยัทีผ่่าน
มา	ซ่ึงมักตีพิมพ์ร่วมกบัคนอ่ืน	ส่วนในภาควชิาจิตเวชศาสตร์ก็มี
หลายคนทีไ่ด้ท�างานวจัิยร่วมกนั	ซึง่ได้ให้ค�าแนะน�า	ถอืเป็นการ
แลกเปลี่ยนที่ดีต่อกัน	 เพราะการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย	
ต้องสามารถให้ค�าแนะน�ากับคนอื่นได้	 และสามารถได้รับฟัง
ความคิดเห็น	รวมทั้งค�าแนะน�าจากคนอื่นเหมือนกัน
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	 Education	 Talk	 ฉบับนี้	 เราพามาพบกับศิษย์เก่ารามาธิบดีที่นอกเหนือจากจะ
มีอาชีพเป็นพยาบาลจิตใจดีคอยดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว	 ในเวลาว่างยังกลายร่างเป็นนักวาด
การ์ตนูให้กบั	Facebook	เพจ	Rama	Lounge	ท่ีถ่ายทอดเรือ่งราวดีดี	ในรามาธบิดอีกีด้วย	
ภาพการ์ตูนน่ารักขนาดนี้	 ตัวจริงของน้องแอมจะ น่ารักขนาดไหน	
เราไปท�าความรู้จักกับเธอกันดีกว่าค่ะ

	 สวัสดีค่ะ	 ชื่อ	 “แอม	 ศศิกานต์	 ค�ารักษ์เกียรติ”	 อายุ	
24	 ปี	 ค่ะ	 ตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่ที่หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก	
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เคยศึกษาที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 รุ่นที่	
41	ค่ะ

เหตุผลที่เลือกเรียนพยาบาลรามาธิบดี ?

	 ตอบตามตรงคือ	 ตอนน้ันยงัค้นหาสิง่ท่ีอยากเรยีนจรงิ	 ๆ	 ไม่
ได้ก็เลยคิดว่าเรียนทางสายสุขภาพแล้วกัน	 น่าจะมีประโยชน์ทั้งกับ
ตนเองและคนอืน่	ตอนแอดมชิชัน่ให้เลอืกได้แค่	4	อนัดบั	หนึง่ในนัน้ก็
มพียาบาลท่ีเลอืกอยูอ่นัดบันงึ	ซึง่เราเลอืกของรามาธบิดอีย่างเดยีวเลย	
เพราะชอบชือ่	“รามาธบิด”ี	อกีอย่างเป็นโรงพยาบาลทีเ่ป็นทีรู่จ้กั	ดเูท่ห์
ดค่ีะ	ส่วน	3	อนัดบัทีเ่หลอืก็ต่างคณะกนัหมดเลย	ตอนนัน้คดิว่าได้อะไร
กเ็รยีนได้	เพราะไม่รูอ้ะไรทีเ่ราชอบกนัแน่	พอผลสอบแอดมชิชัน่ออกมา
ว่าสอบได้พยาบาลรามาธบิด	ีพ่อแม่ดใีจมาก	เลยคิดว่าเราสอบติดพ่อแม่
ยงัดใีจขนาดนี	้ถ้าเรยีนจบทีน่ีพ่่อแม่ต้องภมูใิจและมคีวามสขุมากทเีดียว	
กเ็ลยคดิว่าเรียนทีน่ีแ่หล่ะ	ดแีน่นอนและตอนนีก้รู้็ว่าคดิไม่ผดิจรงิ	ๆ

แนะน�ำตวัเอง

ชวิีตสมัยเรยีน

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ
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เรื่องประทับใจสมัยเรียน

	 อย่างตอนวชิาอนามยัชมุชน	เราไปในชมุชนแออดั		เดก็บางคนกไ็ม่ได้เรยีนหนงัสอื	อยูแ่บบตามมตีามเกดิ	
ตอนแรกก็กังวลว่าจะเจอเด็กแก่น	ๆ	เฟี้ยว	ๆ	มาแกล้งเราเหมือนในละครหรือเปล่า	แต่ไม่เลย	เด็กที่นี่น่ารักมาก	
ต้อนรับพวกเราด้วยความอบอุ่น	ออกมาเล่นกับเราตลอดช่วงที่ฝึก	วันรองสุดท้ายที่ต้องลาชุมชน	น้องผู้หญิงคน
หนึ่งน�ากระดาษที่น้องวาดภาพระบายสีมายื่นให้เรา	 	น้องวาดเราใส่ชุดพยาบาลจับมือกับน้อง	ก็รู้สึกดีแบบบอก
ไม่ถูก	ไม่คิดว่าน้องจะขอบคุณเราด้วยรูปวาดแบบนี้	ปกติเราจะวาดรูปเพื่อแทนค�าขอบคุณให้คนอื่นไง	แต่วันนี้เราได้
ภาพวาดแทนค�าขอบคุณจากคนอื่น(น้อง)บ้าง	ประทับใจค่ะ	

	 ครั้งแรกก็ตื่นเต้นปนกับเศร้า	คือเราตื่นเต้นที่ได้ไปปฏิบัติจริงกับคนไข้บนหอผู้ป่วย	แต่มีความเศร้าปนอยู่ด้วย
กับสิ่งที่เราเห็น	คือมองไปเห็นคนป่วย	ความเจ็บป่วย	ความทุกข์ของเขา	ซึ่งไม่เหมือนกับหุ่นจ�าลองที่เราเรียนมา	อันนั้น
เขาไม่ทุกข์	ไม่มีน�้าตา	แต่ผู้ป่วยจริง	ๆ	ความรู้สึกของเขาซับซ้อนมาก	เพราะแต่ละคนถึงป่วยโรคเดียวกัน	แต่ความทุกข์
ก็ไม่ได้เท่ากัน	แรก	ๆ	ก็เศร้าและหดหู่ไปกับเขามาก	พอได้เจอบ่อย	ๆ	ก็คิดว่าต้องปรับความเศร้าที่เกิดกับความรู้สึกเรา
ให้เป็นแรงผลักดันให้ได้	คือเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้าง	พอเห็นคนไข้เคสที่เราดูแลอาการดีขึ้น	ยิ้มได้	เราก็รู้สึกดี	ท�าให้
มีก�าลังใจในการฝึกปฎิบัติค่ะ	

	 เวลาขึ้นฝึกปฏิบัติจะแบ่งเป็นกลุ่ม	 หอผู้ป่วยหนึ่งประมาณ	 6-8	 คนค่ะ	 จ�านวนคนเหมาะที่อาจารย์จะดูแลได้
ทั่วถึง	ในช่วงแรกจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย	เหมือนเป็นญาติเขาเลยค่ะ	ตอนเป็นนักศึกษา
ดีตรงที่เรามีเวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยมากๆ	เพราะเมื่อเป็นพยาบาลแล้ว	เราต้องดูแลและรับผิดชอบงานหลายอย่าง	ไม่มี
เวลาน่ังคุยกันนานนกั	แต่ตอนเป็นนกัศึกษาเราดแูค่เคสเดยีว	ได้ซกัประวตักิารเจบ็ป่วย	และยงัได้ฟังเร่ืองราวทีเ่ขาอยาก
เล่าอยากระบายด้วยค่ะ	ชอบตรงนี้	ส่วนหัตถการอื่นๆ	เช่น	เจาะเลือด	ฉีดยา	ท�าแผล	ก็จะมีพี่พี่หรืออาจารย์คอยดูอยู่
ใกล้	ๆ	หรือบางทีก็เป็นพี่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	ปีที่	6	(extern)	หรือแพทย์	ช่วยสอนเราก็มีค่ะ	เช่น	เขาจะท�าแผล	
หรือ	เจาะปอด	(Pleural	tapping)	ก็จะเรียกเราไปดูและอธิบายให้ฟัง	สนุกดีค่ะ	

ประสบการณ์การพยาบาลผูป่้วย

เรื่องข�า ๆ เรื่องแปลก ๆ ที่เคยเจอ

	 น่าจะเป็นสมัยขึ้นฝึกที่ห้องคลอด	 คือเป็นคนที่ดวงอุดมาก	 ไม่ได้เคส
สักที	 เฝ้าคลอดจนหมดเวรปฏิบัติงาน	 พอเพื่อนมาอยู่เวรต่อไปก็ได้ท�าคลอดเลย	
เป็นอย่างนี้จนจะปิดคอร์ส	พี่ที่ห้องคลอดจึงให้เราอยู่เป็นเวร	On	Call	(คือมีเคส

ใกล้	ๆ	คลอดจะเรียกให้เราไปท�าคลอดทันที)	พอตี	5	วันนั้นก�าลังหลับสบาย	
พี่โทรศัพท์มาบอกว่าให้มาด่วน	จะคลอดเดี๋ยวนี้แล้ว	เรารีบเปลี่ยนชุดอย่าง
ด่วน	 แต่ปกติตื่นปุ๊บ	 เราต้องเข้าห้องน�้าเพื่อไประบายก่อน(หัวเราะ)	
แต่ว่าวนันัน้ต้องกล้ันไว้และไปท�าคลอด	เชียร์ตอนเบ่งไปด้วย	เวลา
บอกคุณแม่ให้	“เบ่งค่ะ!	เบ่ง	ๆ	ๆ”	เราเหมือนอารมณ์เดียวกัน

กบัคณุแม่เลย	เป็นการท�าคลอดท่ีขนลุกมาก	กลัวไม่ได้เคส
อีก	ต้องอดทน	สุดท้ายท�าคลอดเสร็จเราก็ต้องรีบ

ไปห้องน�้า
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	 ในเพจจะเป็นสไตล์ลายเส้นทีเ่รยีบง่าย	แต่จะไปลงรายละเอยีดตรงชดุและบคุลกิของตวัละคร	ซึง่การวาดแบบนีไ้ม่ได้
ใช้ลายเส้นหรือแสงเงาเยอะสักเท่าไร	เน้นแบบน่ารัก	ๆ 	ส่วนเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวนั้น	ส่วนใหญ่ก็จินตนาการเพิ่มจากเรื่องจริง
ค่ะ	เหมือนเราเจอเหตุการณ์อะไรที่ข�า	ๆ	ก็จะคิดต่อว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้	ตลกกว่านี้อีกแน่	อย่างเช่นเรื่องแรกที่วาด	“คืนผวา
ของฟ้าใส”	ก็เพราะเราเดินผ่านทางห้องสุดท้ายเกือบทุกวัน	ก็คิดว่าถ้าเดินอยู่คนเดียวแล้วมีเสียงโครมครามอะไรขึ้นมา	คงวิ่ง
ไม่สนใจใครเหมือนฟ้าใสในเรื่องที่แต่ง	เลยจินตนาการถึงลุงยามผู้หวังดี	แต่พูดไม่ทันเราจะเป็นอย่างไร	ก็เลยน�ามาแต่งให้เป็น
เรื่องราวดูค่ะ

	 เท่าที่จ�าความได้ก็ชอบขีดเขียนมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ	แต่ที่เป็นแรงบันดาลใจ
จริง	ๆ	น่าจะเป็นเด็กมาก	ๆ	จ�าไม่ได้ว่ากี่ขวบ	ไปค้นลังเก่า	ๆ	ที่ห้องเก็บของในบ้าน	
เจอสมุดสมัยเรียนของแม่	มีรูปวาดผู้หญิงสวย	ๆ	เต็มไปหมด	เลยบอกแม่ว่าสอนหนู
บ้าง	แม่บอกนานแล้ว	วาดไม่ได้แล้ว	ต้องฝึกเองนะ	ก็เลยหัดวาดเอง	ช่วงแรก	ๆ	จะ
ชอบวาดผูห้ญงิค่ะ	เพราะจะเลยีนแบบแม่	แต่ต่อมากว็าดภาพอย่างอืน่ไปเรือ่ย	ดอูอก
บ้างไม่ออกบ้าง		ส่วนผนังบ้าน	ประตู	รวมทั้งหนังสือเรียน	ก็มีแต่รอยวาดขีดเขียน
เต็มไปหมด	ดีที่ไม่โดนดุเรื่องนี้เลย

	 เพจนี้เป็นเพจที่เราท�าร่วมกับงานสื่อสาร
องค์กร	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ	 	 ช่วยเผยแพร่เรื่องราวดี	 ๆ	
และน่าประทับใจในโรงพยาบาลรามาธิบดี	 	 ในน้ัน
จะมีเรื่องน่ารัก	ๆ	ชวนยิ้มและอาจเศร้าเคล้าน�้าตาใน
บางเรือ่ง	ฝากตดิตามผลงานกนัได้ทีแ่ฟนเพจ	“Rama	
Lounge”	 เข้าไปติชมกันได้นะคะ	 	 ใครมีไอเดียดีดี
อยากให้วาดเกี่ยวกับอะไรหรือมีเรื่องราวน่าประทับ
ใจก็มาแบ่งปันกันได้ในเพจค่ะ

แรงบันดาลใจในการวาดการ์ตนู

พูดถึงการ์ตนูทีว่าดในเพจ Rama Lounge

ฝากผลงานการวาดภาพในเพจ Rama Lounge
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	ขอต้อนรับสู่	RAMA	GO	INTER	อีกครั้งค่ะ
	 การก้าวเป็นสถาบนัการแพทย์ชัน้น�าระดบัโลกเป็นอกีหนึง่เป้าหมายของคณะฯ	งานวเิทศสมัพนัธ์จงึพยายายาม
อย่างยิ่งท่ีจะผลักดันบรรยากาศและกิจกรรมความเป็น	 International	 ให้เกิดข้ึนในสถาบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่
นักศึกษาแพทย์	ซึ่งเป็นลูกหลานที่ส�าคัญของพวกเรา	โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือ	Student	Exchange	เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่พยายามผลักดันให้เด็ก	 ๆ	 ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และได้รับประสบการณ์ยังต่างประเทศ	 เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตขึ้นเป็นแพทย์	หรือนักวิจัยทางการแพทย์ในระดับนานาชาติต่อไปค่ะ

	 	 	 ศาสตราจารย์	นาวาอากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	
																																																															รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

	 ศ.พญ.ศิรินธรา	 สิงหรา	ณ	 อยุธยา	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ	์
พร้อมด้วย	ผศ.พญ.สมใจ	แดงประเสริฐ	หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา	 ให้การ
ต้อนรับ	นาย	Jone	Usamate	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการ
การแพทย์แห่งสาธารณรัฐฟิจิ	นายแพทย์	Jemesa	Tudravu	ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาล	Colonial	War	Memorial	Hospital	และนาย	Pita	Tagica-
kirewa	กงสลุใหญ่แห่งสาธารณรฐัฟิจปิระจ�ามาเลเซีย		ในโอกาสมาเยอืนภาค
วิชารังสีวิทยาเพื่อศึกษาดูงานด้าน	Radiation	Medicine	and	Health	โดย	
ได้รับเกียรติจาก	ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	คณบดี	และ	ดร.ชุมพล	พรประภา	
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจ�าประเทศไทย	ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุมพวงทอง	ไกรพิบูลย์	อาคารศูนย์
อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

	 ศ.พญ.อลิสา	 ล้ิมสุวรรณ	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วเิทศสมัพนัธ์	พร้อมด้วย	อ.นพ.อเุทน	ปานด	ีภาควชิากุมาร
เวชศาสตร์	ให้การต้อนรบั	นพ.	Stephen	Messner,	M.D.	
กมุารแพทย์และอาจารย์แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการทารุณ
กรรมในเดก็พร้อมด้วยกลุม่นกัศกึษาแพทย์ช้ันปีท่ี	1	จาก	
Emory	University	School	of	Medicine	สหรฐัอเมรกิา
ในโอกาสเดนิทางเข้าศกึษาดงูานด้านการดแูลรกัษาเด็ก	ณ	
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์	และทีศ่นูย์สขุภาพเด็กและวยัรุน่	
อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์	เมือ่วันที	่21	มถินุายน	2559	
ณ	ห้องประชมุ	423	อาคารเรยีนและปฏิบตักิารรวมด้าน
การแพทย์ฯ	

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ	(Agreement	on	Academic	Exchange)	ระหว่างคณะฯ	
กบั	คณะแพทยศาสตร์แห่ง	Tokyo	Medical	and	Dental	Univer-
sity	(TMDU)	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการระหว่างสองสถาบัน	 อันจะเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพอัน
ดีและน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของวงการแพทย์ไทยและญี่ปุ่นใน
อนาคต	ในโอกาสนี้	ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	คณบดี	เป็นประธานใน
พิธีลงนาม	โดยมี	ศ.นพ.ฮิโระคุนิ	อาระอิ	Chairman	of	Cardiovas-
cular	Surgery,	Department	of	Cardiovascular	Surgery	พร้อม
ทีมงานจาก	Tokyo	Medical	and	Dental	University	(TMDU)	
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย	 เมื่อวันที่	 4	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้อง
ประชุม	418	อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ
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	 ผศ.นพ.สุชิน	 วรวิชชวงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 พร้อมด้วย	
ผศ.พญ.นพวรรณ	 แสนเจริญสุทธิกุล	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การต้อนรับ	
Prof.	Takayoshi	Kuno,	M.D.,	Assistant	to	Dean,	Graduate	School	of	
Medicine	และ	Dr.Aki	Kitamura,	Vice	Program	Coordinator	in	Educa-
tion	of	Global	Medical	and	Leaders	แห่ง	Kobe	University	ในโอกาส
เดนิทางเขา้หารือในหวัข้อ	Cardiac	Rehabilitation	และ	ศกึษาดงูานดา้นการ
ดแูลผูป่้วยในและผูป่้วยนอก	ทัง้ในส่วนของโรงพยาบาลรามาธบิด	ีและ	ศนูย์การ
แพทย์สิริกิติ์	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุม	423	อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

	 ศ.พญ.ศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์	 พร้อมด้วย	ผศ.นพ.บวรศม	ลีละพันธ์	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเกาหลี	(KOICA)	และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	(TICA)	สนบัสนนุโดยสถาบนัพฒันาสขุภาพ
อาเซียน	 (AIHD)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโอกาสเข้าฟังการ

	 ศ.นพ.สุรเดช	หงส์อิง	ใหก้ารต้อนรับ	Prof.	John	Loike,	Director	for	
Special	Programs	for	the	Center	for	Bioethics	และ	Co-Director	for	
Graduate	Studies,	Department	of	Physiology	and	Cellular	Biophysics	
แห่ง	Columbia	University	College	of	Physicians	and	Surgeons	และ
ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“Stem	Cell	Research	in	Thailand”	
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร	 Biomedical	 Ethics	 Cross-cultural	 Education	
Program	 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	 Columbia	
University	กบัมหาวทิยาลยัมหดิล	เมือ่วนัท่ี	30	มถุินายน	2559	ณ	ห้องประชมุ	
1	ชั้น	6	อาคารเรียนรวม

PASSP
ORT

Ramathi b
odi

	 ต่อจากฉบับที่แล้ว	 เราค้างเรื่อง
ศัพท์เอาชีวิตรอดเมื่อไปต่างประเทศกัน
อยู่	วันนี้มาต่อกันเลยค่ะ

Round trip = เดินทางไปกลับ
Timetable = ตารางเวลา
Tourist=นักท่องเที่ยว

Take-off=(เครื่องบิน)ออกตัว
Travel agency =บริษัทน�าเที่ยว

Seat belt=เข็มขัดนิรภัย
 Trolley=รถเข็นสัมภาระ 
Flight attendant = พนักงานบนเครื่องบิน

To board=ขึ้นเครื่อง
Crew=ลูกเรือ

To land=ลงจอด
Terminal=สถานี

To check in=เช็ค-อิน
Pilot=นักบิน

	 ทุกคนยังไหวกันอยู่ใช่ไหมคะ	 กับ
คลังศัพท์ครั้งนี้	 ไม่ยากเกินไปใช่ไหมเอ่ย	
#ท่องวนไปค่ะ	 แล้วเจอกันกับข้อความน่า
รู้เพิ่มเติมกับนู๋โนโกอินเตอร์ฉบับหน้าค่ะ

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“Roles	of	Hospital	Management	in	integrated	Healthcare	&	Health	Systems	Strength-
ening”	และเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยวิกฤต	งานการบริหารจัดการโรงพยาบาล	และงานวิศวกรรม
ชีวภาพการแพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุม	518	อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์
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	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด
กิจกรรม	 “วันงดสูบบุหรี่โลก”	 โดยได้
รับเกียรติจาก	 ศ.นพ.รณชัย	 คงสกนธ	์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	
และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 กล่าว
เปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู ้เลิก
บุหรี่ได้มากกว่า	 1	 ปี	 ภายในงานมีการ
บรรยาย	 เร่ือง	 “ควันบุหรี่ร้ายท�าลาย
ชีวิต...ท�าไมบ้านต้องปลอดบุหรี่”	 โดย	
อ.พญ.นภารตัน์	อมรพฒุสิถาพร	แพทย์ผู้
เชีย่วชาญโรคปอด	ภาควิชาอายรุศาสตร์	
นอกจากนี้	ยังมีเสวนาร่วมกับผู้เลิกบุหรี่
และชมรมผูไ้ร้กล่องเสยีงรามาธบิด	ีเรือ่ง	
“บุหรี่ร้ายกว่าที่คิด”	 รวมทั้งกิจกรรม
และนิทรรศการผลกระทบจากการเลิก
บุหรี่	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2559	ณ	
โถงเฉลมิพระเกยีรต	ิชัน้	1	อาคารสมเดจ็
พระเทพรัตน์

	 ศู นย ์ จี โนมทางการแพทย ์
และศูนย ์สนับสนุนพันธกิจ 	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน	ใน
โอกาสเข้าศกึษาดูงานศนูย์จีโนมทางการ
แพทย์	 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและ
ห้องปฏิบตักิารเภสชัพนัธุศาสตร์	ภายใน
งานมีการบรรยายให้ความรู้โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
เม่ือวันท่ี	 7	 มิถุนายน	 2559	ณ	 ห้อง
ประชุม	 714	 อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี	 และอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์

กิจกรรม
วันงดสูบบุหร่ีโลก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี	มหาวทิยาลัยมหิดล	จดักิจกรรม
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็เถลงิ
ถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 ในวันที่	 9	
มถินุายน	 2559	 โดยม	ี ศ.นพ.ปิยะมิตร	
ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด	ี มหาวทิยาลัยมหดิล	
เป็นประธาน	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะฯ	บคุลากร	และประชาชนทัว่ไป	ร่วม
ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละสวมเสือ้
สเีหลอืงโดยพร้อมเพรยีงกนั	ณ	สวนเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ	ชัน้	1	อาคารสมเดจ็พระเทพ
รตัน์	

กิจกรรมถวายพระพร เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

Rama
สิทธิ	แสงเจริญวัฒนาUpdate
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธบิด	ี มหาวิทยาลัยมหิดล	 ออก
บธูในงาน	Healthcare	 2016	 ภาย
ใต้แนวคดิ	“สร้างสขุผูส้งูวยั”	โดยจัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ประชาชน
ฟรี	 อาทิ	 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่	ตรวจน�า้ตาลในเลอืด	ตรวจมวล
ร่างกายด้วยเครื่อง	 Inbody	 ตรวจ
ความหนาแน่นของกระดูก	 ตรวจคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์	 สาธิต
เมนอูาหารเพือ่สขุภาพ	กจิกรรมโยคะ
บ�าบดัออฟฟิศซินโดรม	การออกก�าลงั
กายบีบมือ-คลายมือ	 (Hand	 grip)	
เมือ่วนัที	่16	–	19	มถินุายน	2559	ณ	
เพลนารีฮอลล์	 ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาตสิริกิติิ์	

รพ.รามาธิบดี ให้บริการทาง
สุขภาพในงาน 

Healthcare 2016

	 งานสื่ อสารองค ์กร 	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดงาน	 Dean	
Update	 2016	 ภายในงานมีการน�า
เสนอข้อมูลในประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เป็น
ประโยชน ์ 	 ได ้แก ่ 	 ความก ้าวหน ้า
การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์	ค่าตอบแทนบุคลากร	โบนัส	
และสวัสดิการต่าง	 ๆ	 โดยมีบุคลากร
รามาธิบดีสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวน
มากในคร้ังนี้	 เมื่อวันท่ี	 21	 มิถุนายน	
2559	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี							

งาน Dean Update 2016

ศ.นพ.วนิติ	พวัประดษิฐ์	อดตีคณบด	ีท�าพธิส่ีงมอบหน้าที	่“ฟาร์มสร้างสขุ”	ให้แก่	ศ.นพ.
ปิยะมติร	ศรธีรา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล

“มอบฟาร์ม.....สร้างสุข” 
Season Change 

RAMA HealthyFarm 
	 งานสร้างเสริมสุขภาพ	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดงาน	 “มอบ
ฟาร์ม.....สร้างสุข”	 Season	 Change	
RAMA	HealthyFarm		โดยในงานมกีาร
บรรยายเกี่ยวกับผลิตผลที่ได้จากฟาร์ม
แบบปลอดสารพษิ	ผลผลติจากเครอืข่าย
ท�าเกษตรสร้างสขุแบบเดียวกบัฟาร์มสร้าง
สขุ	 รายงานผลความคบืหน้าแก่ผูบ้รหิาร	
และพธิ	ี“มอบฟาร์ม....สร้างสุข”	Season	
Change	 RAMA	HealthyFarm	 แก่ผู้
บริหารวาระใหม่		วนัที	่20	มถินุายน	2559	
ณ	ห้องประชมุอรรถสทิธิ	์เวชชาชวีะ	ชัน้	5	
ศนูย์การแพทย์สริกิติิ์	
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มีวิธีในการดูแลตนเองอย่างไรบ้าง เช่น นอนพักผ่อน 
เข้ายิม เข้าฟิตเนส ออกก�าลังกาย
	 ส�าหรับผมไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายครับ	 แต่ใช้วิธีนอน
พักผ่อนให้เพียงพอ	 แต่ถ้าออกก�าลังกายก็จะมีเล่นกีฬากอล์ฟ	
หรือเล่นกีฬาที่ช่ืนชอบบ้างและจะพยายามใช้พลังงานให้เยอะ
ที่สุดครับ

แบ่งเวลาในการดูตนเองกับการท�างานอย่างไรบ้าง
	 ส�าหรับการแบ่งเวลาจะดูท่ีเวลาการท�างานส่วนใหญ่
งานของผม	คือ	ร้องเพลง	ก็จะใช้วิธีการออกก�าลังกายระหว่าง
การร้องเพลงช่วงเวลาเล่นคอนเสิร์ต	 เช่น	 เวลาเล่นคอนเสิร์ต
ก็จะไม่เอาพัดลมมาเป่าเพิ่ม	 เพื่อให้เหงื่อได้ไหลออกตามปกติ	
และพักผ่อนให้เต็มที่เท่านั้นเองครับ

เคล็ดลับในการดูแลดวงตา เพราะสัมผัสกับแสงไฟ
ตลอด
	 ถ้าจ�าเป็นต้องโดนแสง	แสงไฟ	แสงแฟลช	แสงแดด	ผม
จะมีวิธีป้องกัน	คือ	สวมแว่นกันแดด	สวมหมวก	หรือหลีกเลี่ยง
การมองแสงโดยตรงครับ

ปกติแล้วได้ท�าบุญร่วมกับโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน
	 ปกติร่วมงานการกุศลหรืองานของโรงพยาบาลบ่อย
ครับ	 ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่าง	 ๆ	 อย่างมูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ก็ร่วม
งานบ่อย	ๆ 	ครบั		บางครัง้กม็าร้องเพลงให้ผูป่้วยฟังท่ีโรงพยาบาล	
ถ้ามกีจิกรรมเช่นบรจิาคเลอืดทีเ่ราท�าได้	ไม่ต้องเยอะแยะมากมาย
แค่นีก็้เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ทกุคนมีชวีติทีคุ่ณภาพดไีด้ครบั

มีค�าถามสุขภาพอะไรที่อยากถามคุณหมอบ้าง 
	 จริง	 ๆ	 ก็มีเรื่องถาม	 แต่ไม่แน่ใจว่าผิดปกติหรือเปล่า
ครับ	 ผมเป็นคนที่ถ่ายท้องมาเป็นเวลานานประมาณ	 20	 ปี
แล้ว	 คือ	 ทุกวันที่ทานอาหารแล้วเรียกว่าไส้ตรง	 กินแล้วถ่าย
เลย	ประมาณ	5-7	ครั้งต่อวัน	จึงอยากถามคุณหมอว่าอาการ
ผดิปกตหิรอือนัตรายไหมครบั	แต่ไม่มอีาการปวดท้องหรอืเลอืด
ออกนะครับ

ตอบค�าถามสุขภาพ
	 ผศ.นพ.ภัทรพงศ์	 กมลาภรณ์	 อายุรแพทย์ทางเดิน
อาหาร	ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ให้ข้อมลูว่า	อาการถ่ายอจุจาระ
วันละ	 5-7	 ครั้งหลังทานอาหาร	 หากเป็นมานาน	 ก็จะนึกถึง
กลุ่มอาการที่มีล�าไส้เคลื่อนไหวมาก	หรือบางคนเรียกว่า	ล�าไส้
แปรปรวน	 แนะน�าว่าให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันการ
วินิจฉัยต่อไปครับ

อยากให้ฝากผลงานการแสดง
	 ฝากผลงาน	Single	 ใหม่ที่จะออกในเดือนสิงหาคมนี้	
เป็นแนวเพลงสนุก	ๆ	ครับ

พลกองเสง็

Star’s
ดนัย	อังควัฒนวิทย์Health
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