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 “วิ่ง” การออกก�าลังกายยอดฮิตชั่วโมงนี้ ที่ใครหลายคนหันมา
ออกก�าลังกายก็เพราะ “วิ่ง” วิ่งแล้วดีอย่างไร วิ่งยังไงให้เกิดประโยชน์ ต้อง
ควบคุมอาหารอย่างไร เทคนิคการวิ่ง การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ยังมีอีก
หลากหลากค�าถามเกี่ยวกับการวิ่ง คอลัมน์ Health Station ฉบับนี้มี
บทสัมภาษณ์ดีดีจาก อ.นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหมอ
นักวิ่งที่ผ่านสนามวิ่งระยะฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร มากว่า 30 
สนาม ..ติดตามบทสัมภาษณ์กันได้เลยครับ

       ท�ำไมจึงหันมำวิ่ง
	 การวิ่งน่าจะเป็นวิธีการออกก�าลัง
กายที่สะดวกที่สุดแล้ว	 วิ่งท่ีไหนก็ได้	 เมื่อใด
ก็ได้	 และท�าได้เองไม่ต้องรอใคร	 ใช้อุปกรณ์
น้อยมาก	 แค่ต้องการรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับเรา
ก็สามารถวิ่งได้แล้ว	 ผมเริ่มวิ่งมาตั้งแต่สมัยเรียน
มัธยมปลาย	แต่เป็นการวิ่งออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	ช่วง
ก่อนสอบเข้ามหาวทิยาลยัประมาณ	2	สปัดาห์	เพือ่ไม่ให้เจ็บป่วย
ในวนัเข้าสอบ	โดยวิง่ระยะทาง	2-3	กโิลเมตรต่อวนั	ช่วงทีม่าเรยีน
เป็นนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านท่ีรามาธิบดี	 ก็อาศัย
การออกไปวิ่งรอบวังสวนจิตรลดา	1	รอบในตอนเย็นๆ	เป็นการ
ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการท�างานเป็นอย่างดี

 เริ่มหันมำวิ่งมำรำธอน
	 ผมออกก�าลงักายน้อยลงมากหลงัจากทีจ่บเป็น
ศัลยแพทย์	เพราะต้องท�างานและอยู่เวรบ่อย	ผมกลับ
มาวิ่งจริงจังอีกครั้งเมื่อปี	2556	เพราะเริ่มอ้วนขึ้นมาก	
รู้สึกอึดอัด	 เลยตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่งมาใหม่มา	 1	 คู่	
เนื่องจากเป็นรองเท้าที่ราคาค่อนข้างแพง	 จึงอยากวิ่ง
ให้คุม้ค่าผมเริม่ซ้อมวิง่ได้ระยะทางไกลมากข้ึน	จงึลองสมคัร
งานวิง่มินมิาธอนระยะ	10.5	กโิลเมตร	เพือ่เป็นตวับงัคบัท�าให้เรา
ขยนัซ้อม	และเริม่ศึกษาเทคนคิการว่ิง	ข้อมลูการวิง่และอปุกรณ์
ต่างๆ	ที่จะช่วยพัฒนาการวิ่งของเรา

4



ส�าหรบันกัวิง่แล้ว	การวิง่ในระยะต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมนิมิาราธอน	
(10.5	 กิโลเมตร)	 ฮาล์ฟมาราธอน	 (21.1	 กิโลเมตร)	 และ	
ฟลูมาราธอน	(42.195	กโิลเมตร)	มคีวามยากง่ายแตกต่างกนัใน
ทกุระยะ	ไม่ใช่นกัวิง่ระยะฟลูจะเก่งกว่าระยะมนิ	ิน�ามาเทียบกนั
ไม่ได้	การวิง่ระยะทีส่ัน้กว่า	 เรามกัจะใช้ความเรว็มากกว่า	ท�าให้
เหนือ่ยกว่าการวิง่ในระยะทีย่าวกว่ามาก	ซึง่การวางแผนการซ้อม
กจ็ะต้องสอดคล้องกบัระยะทีเ่ราจะวิง่จรงิ	โดยส่วนตวัผมจะชอบ
ว่ิงในระยะฮาล์ฟมาราธอนและฟูลมาราธอนมากกว่า	 เพราะไม่
ต้องวิง่เรว็มาก	 ไม่เหนือ่ยเกนิไป	 เมือ่เราซ้อมวิง่เองถงึระยะ	 10	
กโิลเมตรได้แล้ว	จงึเริม่สมคัรงานว่ิงในระยะฮาล์ฟมาราธอน	และ
เม่ือซ้อมถงึระยะนี	้จงึมคีวามคดิว่า	เราน่าจะวิง่ระยะฟลูมาราธอน
ได้	ซึง่เป็นระยะมาตรฐานทีม่กีารจดังานในเมืองใหญ่ทัว่โลก

 วิ่งระยะฟูลมำรำธอนครั้งแรก
	 ผมเริ่มต้นวิ่งในระยะฟูลมาราธอนคร้ังแรกในเดือน
มิถุนายน	 2557	 โดยตัดสินใจลงสมัครที่สนามลากูน่า	 จ.ภูเก็ต	
ซึ่งวางแผนการซ้อมวิ่งในระยะยาวที่ค่อยๆ	เพิ่มมากขึ้นในแต่ละ
สปัดาห์	โดยต้องซ้อมถงึระยะ	32	กโิลเมตรในช่วง	2	สปัดาห์ก่อน
แข่ง	 เพื่อให้ร่างกายเราคุ้นเคยและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงจน
สามารถทนต่อการวิ่งไกลขนาดนั้นได้	ในฟูลมาราธอนแรกผมวิ่ง
จนจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา	4	ชั่วโมง	42	นาที	เป็นสนามที่วิ่งยาก
พอสมควรเพราะอากาศที่ร้อน	และมีเนินชันอยู่บ้าง

 กำรซ้อมว่ิงในระยะฟูลมำรำธอน
	 การซ้อมในระยะฟูลมาราธอน	 หากใจไม่แข็ง	 จะซ้อม
เองได้ยากโดยเฉพาะระยะ	32	กโิลเมตร	ดังนัน้	จึงควรต้องเลอืก
สนามและลงสมัครในสนามท่ีเลือกไว้เลย	 แล้วปักธงวางแผน
ตารางการซ้อมไว้จนถึงวันแข่ง	 ไม่อย่างนั้นจิตใจเราอาจไม่เข้ม
แข็งพอแล้ววันลงสนามจริง	 หากเราวิ่งด้วยความเร็วที่ใกล้เคียง
กับที่เราซ้อมมา	 ด้วยบรรยากาศกับส่ิงเร้าในสนามจะท�าให้เรา
วิ่งต่อเนื่องไปจนจบ	42.195	กิโลเมตรได้เอง

 “การวิง่มาราธอนคล้ายกับการสอบ เราต้องเตรยีมตวั
อ่านหนังสือ จนถึงวันเข้าห้องสอบ ผลสอบมันเป็นปลายทาง 
ผลการแข่งขนักเ็ช่นกนั มนัสะท้อนถงึระยะเวลาทีเ่ราทุม่เทฝึก
ซ้อมมาหลายเดือนก่อนแข่ง ซึ่งต้องมีวินัย มีความอดทน จึง
จะผ่านมาได้ เมื่อเราวิ่งผ่านเส้นชัย มันเป็นชัยชนะ ไม่ได้ชนะ
ใคร แต่ชนะตัวเอง เราจะรู้สึกภูมิใจที่สุด และสิ่งสุดท้ายที่เรา
ได้จากการวิ่งมาราธอนก็คือ เราได้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วย”

 เทคนิคกำรว่ิงระยะฟูลมำรำธอน
	 การวิง่ระยะฟลูมาราธอน	เริม่ต้นจากสะสมพลงังานก่อน
วิ่งให้มากที่สุดก่อน	 นั่นคือคาร์โบไฮเดรต	 ซ่ึงสะสมในรูปแบบ
ไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อ	โดยส่วนมากจะเน้นกินอาหารที่
เป็นแป้ง	หรือคาร์โบไฮเดรตมากๆ	ในช่วง	24	ชั่วโมงก่อนวิ่ง	ถัด
มาจะเป็นการก�าหนดความเร็วทีใ่ช้วิง่	ซ่ึงต้องซ้อมยาวมาก่อนใน
ระยะ	 32	กิโลเมตร	 และจะต้องคุมความเร็วไม่ให้แกว่งมากจน
เกินไป	 จดจ�าความเร็วนั้นไว้ใช้ในวันวิ่งจริง	 เราจะวิ่งแบบเกล่ีย
แรง	ไม่ใช่ว่า	10	กิโลเมตรแรกรีบออกตัวเต็มที่ตามนักวิ่งที่วิ่งเร็ว
นั่นจะท�าให้เราวิ่งไม่จบ	 แรงจะหมด	 สู้เราวิ่งตามความเร็วที่เรา
ซ้อมมา	 แล้ววิ่งจนจบแบบไม่หมดแรงจะดีกว่า	 นอกจากนี้การ
วิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ใช้เวลานาน	 เราต้องมีการเติมพลังงาน
ระหว่างวิ่งด้วย	 นักวิ่งส่วนมากจะชอบทาน	 energy	 gel	 ซึ่งมี
ขนาดเล็ก	 พกพาง่าย	 เบา	 ไม่ต้องเคี้ยว	 แต่ราคาค่อนข้างแพง	
บางคนกินกล้วยตาก	อินทผาลัม	หรือน�้าผึ้งแทนก็ได้

Health
Station เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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	 นาฬิกา	 GPS	 ไว้ใช้จับเวลา	 ระยะทาง	 วัดความเร็ว	
ความถี่ในการซอยเท้า	 ซึ่งสามารถเก็บบันทึกเป็นสถิติส่วนตัว
ไว้ใช้พัฒนาการวิ่งได้	แต่ถ้ามีโทรศัพท์มือถือ	Smart	Phone	ก็
อาจใช้	App	หลายๆ	App	แทนได้	เช่น	endomondo,	strava,	
Nike+	Running	Club	(NRC)	เพียงแต่อาจไม่สะดวกเพราะต้อง
พกโทรศัพท์ขณะวิ่งด้วย

 กำรบำดเจ็บในนักวิ่ง
	 พอนักวิ่งวิ่งไปถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเจอปัญหาการบาด
เจ็บ	ทีพ่บบ่อยๆ	เช่น	เจ็บบริเวณฝ่าเท้าหรือทีเ่รียกว่ารองช�า้หรอื
พังผืดใต้ฝ่าเท้าอกัเสบ	(plantar	fasciitis)	เจ็บบริเวณขาหรือหน้า
แข้ง	(shin	splint)	เจ็บบริเวณด้านข้างของเข่า	(iliotibial	band	
syndrome)	ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ	ดังนี้

	 1.	ซ้อมวิ่งระยะมากเกินไป	หรือวิ่งเร็วเกินไป	การเพิ่ม
ไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือความเร็ว	 ควรจะต้องท�าอย่างค่อย
เป็นค่อยไป	โดยทั่วไปคือจะเพิ่มไม่เกินสัปดาห์ละ	10%	เพื่อให้
ร่างกายปรับตัวได้

	 2.	ขาดการ	cool	down	และยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
วิ่งเสร็จ	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้กล้ามเนื้อหดตัวค้างอยู่	 และเกิด
การอักเสบตามมาได้

	 3.	กล้ามเนือ้ไม่แขง็แรงเพยีงพอ	นกัวิง่ควรจะต้องบรหิาร
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ท้ังมดัหลักและมดัรองทีช่่วย
สนับสนุนการวิ่งอย่างสม�่าเสมอด้วย	

 วิ่งแล้วร่ำงกำยดีขึ้นอย่ำงไร
	 ทีแ่น่นอนคอืน�า้หนกัลดลง	เพราะไขมนัลดลง	ในการวิง่
ทกุครัง้เราจะดงึพลงังานจากน�า้ตาลในเลอืดมาใช้ก่อน	ซึง่จะมใีห้
ใช้ประมาณ	45-60	นาที	ใครวิ่งเกิน	1	ชั่วโมง	น�้าตาลในเลือดอัน
เป็นแหล่งพลงังานจะหมด	ร่างกายกจ็ะเริม่ไปดงึเอาไกลโคลเจน
ในตับและกล้ามเนื้อมาใช้เป็นเป็นแหล่งพลังงานแทน	เมื่อเราวิ่ง
ถึง	 1.30-2.00	 ชั่วโมง	 แหล่งพลังงานจากไกลโคลเจนก็จะเร่ิม
น้อยลง	ร่างกายก็จะไปดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่ออกมาย่อยสลาย
เป็นพลังงานแทน	ท�าให้ไขมันที่สะสมอยู่ค่อยๆ	ลดลง	ที่ชัดเจน
อีกคือ	หัวใจกับปอด	โดยหัวใจจะเต้นช้าลง	การสูบฉีดเลือดของ
หวัใจแต่ละคร้ังจะแรงขึน้	กล้ามเนือ้หวัใจจะหนาและแขง็แรงขึน้	
ปอดกจ็ะแลกเปลีย่นออกซเิจนได้ดขีึน้	โดยรวมระบบร่างกายจะ
ดีขึ้นท้ังหมด	 ในเมื่อไขมันในเลือดลดลง	 เส้นเลือดก็จะโปร่งข้ึน	
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ	ได้ดีขึ้น	โอกาสที่จะป่วยเป็นโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบและเส้นเลือดสมองอุดตันก็ลดลงด้วย

 แรงบันดำลใจในกำรวิ่ง
	 ศาสตราจารย์นายแพทย์เอาชัย	 กาญจนพิทักษ์	 ท่าน
เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ของรามาธิบดี	 นอกจาก
อาจารย์จะเป็นครูแพทย์ท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านศัลยศาสตร์แล้ว	
อาจารย์ยังเป็นตัวอย่างของนักวิ่งชั้นยอดอีกด้วย	 ผมจ�าได้ว่า
สมัยที่มาอบรมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน	 อาจารย์จะมาวิ่งรอบวัง
สวนจิตรลดาแต่เช้ามืดก่อนที่จะมาดูคนไข้พร้อมๆ	 กับเรา	 ใน
ปีน้ีอาจารย์อายุมากกว่า	 75	 ปีแล้ว	 อาจารย์ก็ยังวิ่งในระยะ
ฟูลมาราธอนอยู่

 อุปกรณ์ช่วยในกำรวิ่ง
	 ส�าคัญสุดคงจะเป็นรองเท้า	การเลือกรองเท้าให้เหมาะ
สมกับรูปลักษณะของเท้าเรา	น�้าหนักตัวของเรา	ระยะทางที่เรา
จะวิง่	พืน้ผวิถนนทีว่ิง่	และท่าวิง่ของเรา	ซึง่ไม่มยีีห้่อใดหรอืรุน่ใด
ท่ีดทีีส่ดุ	มแีต่เหมาะสมกบัเรามากหรอืน้อย	ซึง่ต้องค่อยๆ	ศกึษา
และทดลองกันไป

	 ส่วนชุดวิ่ง	บ้านเราอากาศร้อน	ชุดวิ่งจึงควรเป็นเสื้อผ้า
ท่ีเบา	บาง	โปร่ง	ระบายเหงือ่ได้ด	ีอาจเป็นเสือ้กล้าม	เสือ้แขนกดุ
หรอืเสือ้แขนสัน้	กางเกงขาสัน้ทีใ่ส่ทะมดัทะแมงและพอดตีวั	ชดุ
รัดกล้ามเนื้ออาจช่วยในเรื่องความกระชับและช่วยระบายเหงื่อ
ได้ดขีึน้	แต่ไม่ได้ช่วยให้วิง่เรว็ขึน้หรอืลดการเกดิตะครวิได้	และมี
ราคาแพง	ถ้าวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนที่อาจ
จะจบตอนทีแ่ดดออกแรงแล้ว	อาจจะพกหมวกหรอืแว่นกนัแดด
ติดตัวไปด้วย

6





 บุหร่ีไฟฟ้า เป็นยาสูบชนิดใหม่	 ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน	
ที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย	 การสูบุหร่ีไฟฟ้าเป็นวิธีการน�า
สารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับบุหรี่	 แต่ไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบ	
นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า	ได้มาจากการสกัดสารนิโคตินจากใบยาสูบ

	 บุหร่ีไฟฟ้าเสพติดเหมือนบุหร่ีธรรมดา	 สารที่ท�าให้เกิดการเสพติดใน

บุหรี่ไฟฟ้าคือ	สารนิโคตินเหลว ที่สกัดจากใบยาสูบ	

	 บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 โดยเป็นการเสพติดนิโคติน	 ซึ่ง
อ�านาจการเสพติดสูงเทียบเท่าเฮโรอีน	 ซ่ึงนิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง	
กระตุ้นหวัใจท�าให้เส้นเลือดหดตัว	ส่งผลให้ความดันโลหติสงูขึน้	ทางการแพทย์
การเสพติดนิโคตินจัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง	

	 ปัจจุบันยัง	ไม่มีหลักฐาน	 การศึกษาที่ชัดเจนว่า	 บุหรี่ไฟฟ้า	
ช่วยให้เลิกบุหรี่ง่ายขึ้น	ตามที่ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากล่าวอ้าง	แต่สิ่งที่ประเทศต่าง	ๆ	
ยงัห้ามบหุรีไ่ฟฟ้า	เพราะเหน็วยัรุน่ในอเมรกิาทีไ่ม่เคยสบูบหุรี	่แต่ตอนนีต้ดิบุหรี่
ไฟฟ้าเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จึงเป็นปัญหาใหม่ที่ประเทศต่าง	 ๆ	 เฝ้า
จับตาระวังอย่างใกล้ชิด	 และยังไม่เปิดให้มีการขายบุหร่ีไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย	ซึ่งรัฐบาลไทยห้ามน�าเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่ 
พ.ศ.2558 จึงสมควรห้ามต่อไป เพื่อป้องกันเยาวชนเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

	 	 	 (ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
นางอารยา	หาอุปละ

พยาบาลผู้ช�านาญการพิเศษ	ผู้ตรวจการพยาบาล
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลรามาธิบดี
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 ถ้าถามคุณว่า ปิด .. เปิด คุณจะนึกถึงอะไร? 
 คนหมู่มากจะนึกถึง .. ปิด .. เปิด ก๊อกน�้า สวิตช์ไฟ โทรทัศน์ พัดลม แอร์ 
ประตู คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 ฉันกลับนึกถึง ปิด .. เปิด ที่มีความหมายแตกต่างกัน 3 อย่าง 

 ความหมายแรก .. ปิด เปิด ทีห่มายถงึ การปิดอคตใินใจเรา เพ่ือเปิดใจยอมรับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนมากขึน้ 
	 เราคงต้องยอมรับว่า	 ..	การที่คนกลุ่มหนึ่งท�างานร่วมกัน	ย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกัน	อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา	
แต่เราต้องยอมลดตัวตนของเรา	 ลดอคติของเรา	 เพ่ือเปิดใจยอมรับความเห็นต่างของคนอื่นมากข้ึน	 ..	 เมื่อใดท่ีเราท�าได้
อย่างนั้น	 เราจะเปรียบเหมือนเรือน้อยที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทร	 มากกว่าเรือน้อยที่ลอยอยู่แค่ในสระน�้าหลังบ้าน	 ในโลก
นี้มีอะไรอีกมาก	ที่เรายังไม่รู้	และยังเข้าไม่ถึง	การเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆ	ความคิดเห็นต่าง	และมุมมองที่แตกต่าง	ท�าให้เรา
อยู่ในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น	และท�าให้เราได้เรียนรู้	พัฒนา	และเดินทางอยู่บนเส้นทางใหม่ๆ	ที่น่าค้นหาอยู่เสมอ	

 ความหมายที่สอง .. การปิดอคติในใจของคนอื่น เพื่อเปิดความเป็นตัวตนของเรา 
	 ความหมายนี้ฉันได้มาจากรายการ	“The	Mask	Singer”	รายการที่ก�าลังโด่งดังและเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะ
นี้	รายการนี้เป็นรายการที่ให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ	มาใส่หน้ากากเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง	แล้วร้อง
เพลงเพื่อให้กรรมการและผู้ชมเดาว่าเขาเป็นใคร	 เมื่อใดก็ตามที่ตกรอบวันนั้นก็จะเป็นวันที่ต้องถอดหน้ากาก	 ..	 ซุปตาร์
หลายคนเป็นคนไม่มีความมั่นใจที่จะร้องเพลง	หรือนักร้องบางคนก็ร้องเพลงคนละแนวกับที่เคยร้อง	บางคนได้แสดงออก
เต็มที่	โดยที่ไม่ต้องกลัวเสียภาพพจน์ดาราที่แสดงตลกบางคนกลับท�าให้เราเสียน�้าตาเมื่อเขาเปิดเผยความในใจ	ในขณะที่
ดาราที่เล่นละครแนวดราม่ากลับท�าให้เราหัวเราะในความน่ารักและตัวตนท่ีเราไม่เคยเห็นเขาเป็นมาก่อน	 ..	 ตอนจบของ
รายการ	เมื่อแชมป์ของรายการนี้ต้องถอดหน้ากากเป็นคนสุดท้าย	เขาคือ	ทอม	Room39	เขาพูดได้อย่างน่าฟังมาก	
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เขาบอกว่าจริงๆ	การใส่หน้ากากคือ	“การปิดเพื่อเปิดต่างหาก”	 เราใส่หน้ากากเพื่อปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร	มัน
ท�าให้เรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ข้างในออกมา	 โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าอะไร	 เขาเหล่านั้นจึงได้แสดง
ความสามารถและความเป็นตวัของตวัเองออกมาได้อย่างเตม็ที	่..	ในสงัคมปัจจบุนัเป็นอย่างนัน้จรงิๆ	บางทคีนเราตดัสิน
คนจากภายนอก	บางทีสงัคมหยบิยืน่บุคลกิและสิง่ทีค่ดิว่าคนๆ	นัน้ควรจะเป็นให้เขา	โดยไม่ได้ถามเจ้าตัวเลยว่าเขาอยาก
เป็นแบบไหนกันแน่		การที่ประตูแห่งอคติถูกปิดลง	ไม่มีความคาดหวังว่าใครควรจะเป็นแบบไหนตามใจคนดู	..	เมื่อนั้น
เขาคนนั้นก็จะเป็นตัวของตัวเอง	และแสดงศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด

 ความหมายที่สาม .. การปิดรับข้อมูลด้านลบ และเปิดรับข้อมูลด้านบวก 
	 ยกตัวอย่าง	หากบ้านคุณรกเอามากๆ	มีของทิ้งระเกะระกะ	ถ้าพิจารณาดีดี	ก็ล้วนเป็นของที่ไม่ใช้แล้ว	บ้างก็ใช้
แล้วแต่ช�ารุด	ใช้อีกไม่ได้	หรือเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะพยายามลดน�้าหนักขนาดไหนก็ตาม	หลังจากการท�างาน
อันยาวนานทั้งวัน	คุณกลับมาที่บ้านและพบว่าบ้านรกเอามากๆ	แทบจะไม่มีที่ให้แทรกตัวเข้าไปนอน	..	ความอ่อนล้าที่
มีมาทั้งวัน	ก็ยิ่งทวีความอ่อนเปลี้ยเพลียใจให้มากขึ้นไปอีก	..	สิ่งที่ยกตัวอย่างนี่ท�าให้คุณเห็นภาพชัดขึ้น	
	 ถ้าฉันเปรียบบ้านรกๆ	 เหมือนสมองของคนเรา	สมองซึ่งมีพื้นที่จ�ากัดที่อยู่ภายใต้กะโหลกเล็กๆ	 ใบหนึ่ง	 ..	ถึง
แม้จะมีคนเคยบอกว่าสมองสามารถบันทึกข้อมูลได้เท่ากับ	Thumb	Drive	เป็นพันพันล้านอันก็ตาม	ถ้าหากสมองนั้น
รับข้อมูลมากเกิน	 และข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ	 ก็เปรียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่หน่วยความจ�าเกือบจะ
เต็มมิเต็มแหล่	ระบบเริ่มรวน	เริ่มท�างานช้าลงเรื่อยๆ	จนเครื่องแฮงค์ไปเลยก็มี	สมองก็เช่นกัน	สมองที่แบกรับข้อมูลที่
มากเกินไป	โดยเฉพาะข้อมูลที่เราเรียกว่า	“ข้อมูลขยะ”	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะไม่มีสาระแล้ว	ยังไม่เกิดประโยชน์
อีกด้วย	ดีไม่ดีจะเข้าข่ายบ่อนท�าลายอีกต่างหาก	ยกตัวอย่างเช่น	การรับรู้เรื่องไม่ดีของคนอื่น	ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับตัวเราเลย	หรือไปได้ยินว่ามีคนว่าเรา	นินทาเราแต่ไม่เป็นความจริง	หรือการคิดกังวลไปก่อนล่วงหน้าทั้งที่เหตุการณ์
นั้นยังไม่เกิดขึ้น	ความคิดเหล่านี้จะวนเวียนอยู่ในสมองเราหลายรอบ	มีการใช้พลังงานเกินความจ�าเป็น	บางคนนั่งเฉยๆ	
ไม่ได้ท�าอะไร	 แต่ความคิดในด้านลบที่วนอยู่ในหัวตลอดเวลานั้นท�าให้เขาเหนื่อย	 เพลีย	 และไม่มีแรงไปเลยก็มี	 เช่น
เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์	 ถ้าเราอยากให้มันกลับมาท�างานเร็วเหมือนเดิม	 เราก็ต้องลบข้อมูลที่ไม่จ�าเป็นทิ้ง	 และ
ก็	Format	หรือจัดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่	วิธีนี้จะท�าให้คุณเหมือนได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่	โดยไม่ต้องเสียเงิน
สักบาท	 ..	 วิธีนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความคิดในสมองคุณได้อย่างดีทีเดียว	 โดยเร่ิมต้ังแต่การเลือก
เรื่องที่จะบันทึกลงในหน่วยความทรงจ�าของสมอง	 หากคุณเลือกแต่ข้อมูลท่ีดีและมีประโยชน์ลงบนสมองคุณแล้วล่ะก็	
คุณจะไม่ต้องเสียเวลาลบข้อมูลขยะออกจากสมองคุณอีก	การเลือกแต่เร่ืองท่ีน่าจดจ�าก็สามารถท�าให้เรามีความสุขใน
ทุกครั้งที่นึกถึง	แต่หากเราเลือกแต่เรื่องที่ไม่ดีบันทึกลงในสมอง	สมองคุณจะเหนื่อยล้าก่อนเวลาเสียอีก	เคยรู้สึกไหมคะ	
บางทน่ัีงท�างานอย่างเดยีว	ท�าไมกลบับ้านแล้วเหนือ่ยล้าเอามากๆ	เพราะสมองเราท�างานหนกัไงคะ	ไม่ว่าจะคดิเรือ่งงาน	
แล้วยงัต้องแบ่งสมองมาคดิเรือ่งข้อมลูขยะต่างๆ	อกีด้วย	วธิทีีจ่ะเลือกเร่ืองทีดี่และลบเร่ืองทีไ่ม่ดีทิง้ไปนัน้	ท�าได้ด้วยการ
เจริญสติ	ให้มีสติระลึกและไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลา	เรื่องไหนควรจ�า	เรื่องไหนควรปล่อยวาง	แค่นี้สมองคุณก็จะเบาและ
โล่งไปเยอะเลยค่ะ	ความจ�าหรือข้อมูลที่เรามีอยู่ก็จะเป็นประเภท	นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกทีเมื่อ	“ข้อมูลขยะ”	เหลือไม่มาก	
การจัดเก็บก็จะท�าได้ไม่ยากค่ะ	การจัดเก็บที่ดีจะท�าให้เราเลือกข้อมูลส่วนนั้นมาใช้ได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ	..	

 หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว ก็ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมกัน 
“ปิด .. เปิด” กันวันนี ้เพ่ือความสุขในการท�างานและการด�าเนนิชีวิตของทกุท่านนะคะ 
 

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ฉบบัทีแ่ล้ว	ได้น�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับ	
“สิว”	 	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเกิดสิว	 สาเหตุ
และปัจจัยของการเกิดสิว	 รวมท้ังสิวชนิดต่างๆ		
ในฉบบันีเ้ราจะพูดคยุกนัต่อในเร่ืองของการรกัษา
สิวที่ถูกต้องทางการแพทย์

    หลักการรักษาสิวมีหลักการง่ายๆ 4 ข้อ ได้แก่
	 1)	ควรหยุดสาเหตุที่ท�าให้เกิดสิว	งดใช้เครื่องส�าอางที่ไม่จ�าเป็น	

	 2)	งดสิ่งที่จะท�าให้สิวที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น	เช่น	การบีบสิว	เป็นต้น	

	 3)	การใช้ยารกัษาสวิ	ควรปรกึษาแพทย์เพือ่ท�าการรกัษา	ไม่ควรซ้ือยามาใช้เองเนือ่งจากอาจไม่ตรงกบัชนดิของสวิ	รวม
ทั้งอาจท�าให้เชื้อสิวเกิดการดื้อยาได้	

	 4)	ต้องมีความอดทน	การรักษาสิวส่วนมากใช้เวลาหลายสัปดาห์	

 การปฏิบัติตัวเม่ือเป็นสิว	ควรหลีกเลี่ยงเครื่องส�าอางที่ท�าให้เกิดสิว	เครื่องส�าอางที่เพิ่มความมัน	ควรเลือก
เครื่องส�าอางที่ไม่ท�าให้เกิดสิว	หรือที่มีเขียนข้างฉลากว่า	“ไม่ท�าให้เกิดสิว	หรือ		Non-comedogenic”	ควรหลีกเลี่ยงภาวะ
ที่ร้อน	เพราะสิวบางชนิดอาจเห่อได้เมื่อสัมผัสอากาศร้อน	ไม่ควรบีบหรือแกะสิวโดยเด็ดขาด	เพราะอาจท�าให้สิวอักเสบ	และ
ท�าให้เกิดรอยด�ามากข้ึน	 ควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานและอาหารจ�าพวกแป้ง	 รวมทั้งไม่ควรล้างหน้ามากกว่าวันละ	 2-3	 คร้ัง	
เพราะจะท�าให้ผิวแห้งเกินไป	ที่ส�าคัญผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไม่ควรเป็นด่างมากเกินไป	และไม่ควรถูหน้าแรงๆ	ขณะล้างหน้า	ควร
ใช้ผ้าซับเบาๆ	หลังล้างหน้า	สุดท้ายหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด	เพราะจะท�าให้รอยสิวหายช้า

 การรักษาสิวท่ีจัดเป็นการรักษาหลัก ได้แก่ การใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทา หรือ 
รับประทาน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของสิว

 ยาทาส�าหรบัสวิ จะออกฤทธิท่ี์การลดสวิอดุตนั	ฆ่าเชือ้สวิ	และลดการอกัเสบ	ส่วนมาก
ต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและลดโอกาสการดื้อยา	ยาที่นิยมใช้	เช่น	ยาทาที่มีส่วนผสม
ของกรดซาลซิยัลคิ	ซึง่จะซมึเข้าสูร่ขูมุขน	ช่วยให้สิวอดุตนัทีม่อียูค่่อยๆ	หลดุออก	หากใช้ในความเข้ม
ข้นสูงอาจท�าให้ผิวลอกได้	ยาทาท่ีมีตัวยาเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์	 ซึ่งมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ครีม	
เจล	โลชั่น	และมีหลายความเข้มข้น	มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิว	เมื่อทายาไว้บนผิวหนัง	ปริมาณเชื้อและไขมัน
บนผิวหนังจะลดลง	ยานี้อาจท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ในระยะแรกของการใช้ยาอาจจะ
ท�าให้ผวิหนงัแดงอกัเสบจงึควรจะเร่ิมใช้ยาในขนาดความเข้มข้นต�า่ๆ	ยากลุ่มนีม้ข้ีอควรระวงัคืออาจ
ท�าให้สีเสื้อ	หรือที่นอนจางลง	หรือเปลี่ยนสีได้
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 ยาทาที่มีตัวยาปฏิชีวนะ	เช่น	คลินดามัยซิน	อีรีโทรมัยซิน	ช่วยฆ่าเชื้อสิว	มีทั้งรูปแบบ	เจลและน�้า	ยาทา
ที่มีส่วนผสมของวิตามินเอและอนุพันธ์	เช่น	เตตริโนอิน	ไอโซเตตริโนอิน	อะดาพาลีน	ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ท�าให้ผิวหนังลอก
หลุดเร็วขึ้น	สิวอุดตันนิ่มลงและหลุดออกจากผิว	ท�าให้ปริมาณหัวสิวลดลง	และยาทาที่มีส่วนผสมของอะเซเลอิค	แอซิด	
ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิว	ข้อดีคือช่วยลดการสร้างเม็ดสี	ท�าให้รอยสิวจางลง

	 ส่วน	ยารบัประทาน นัน้	ต้องบอกว่าการรับประทานยาสิวไม่ว่าจะเป็นยาตัวใดกต็าม	ควรรับประทานตดิต่อ
กันไม่ต�่ากว่า	3	เดือน	หากหยุดยาเร็ว	สิวจะกลับมาเป็นใหม่ได้ง่าย	ยาที่นิยมใช้คือ	ยากลุ่มปฏิชีวนะ ยากลุ่มฮอร์โมน 
และยากลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอ	 กลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อย	 ได้แก่	 ยากลุ่มเตตร้าไซคลิน	 ด็อกซี่ไซคลิน	 มิโนไซคลิน	
อีรีโทรมัยซิน	ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิวและลดการอักเสบ	บางตัวอาจมีผลข้างเคียง	เช่น	คลื่นไส้	อาเจียน	อาจปวดท้อง
ได้หากรับประทานขณะท้องว่าง	

	 ส�าหรับสุภาพสตรีที่มีสิวบางประเภท	 อาจใช้ยากลุ่มฮอร์โมน	 เช่น	 เอสโตรเจน	 และยาท่ีมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมน
แอนโดรเจน	เช่น	ไซโปรทีโรน	อะซีเตท	ยากลุ่มนี้เหมาะสมส�าหรับผู้ที่เป็นสิวจากฮอร์โมน	มีผลข้างเคียงคือ	คัดตึงเต้านม	
และน�้าหนักเพิ่มขึ้นได้	และยาอีกกลุ่มคือ	ยากลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ	ได้แก่	ไอโซเตตริโนอิน	เป็นยารักษาสิวเป็นยาที่
ใช้ได้ผลส�าหรับสิวที่เป็นมากหรือสิวที่ดื้อต่อยาหรือการรักษาอ่ืน	 เหมาะส�าหรับสิวอักเสบมากและสิวหัวช้าง	 ยากลุ่มนี้
จะท�าให้ไขมันและเชื้อลดลงจึงไม่เกิดสิว	แต่อาจมีผลข้างเคียง	เช่น	ปากแห้ง	ผิวแห้งแตก	ผมร่วง	ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ	
ส�าหรบัผูท้ีรั่บประทานยาขณะตัง้ครรภ์กอ็าจจะท�าให้ทารกเกดิมาพกิารได้	ดงันัน้	การใช้ยานีต้้องมกีารคมุก�าเนดิร่วมด้วย	
และหากต้องการตั้งครรภ์ต้องหยุดยานี้	1	เดือน	(ตามข้อมูลขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา)	ไม่ใช่หยุดยาเป็นปี
ตามที่มีการกล่าวอ้างทางอินเตอร์เน็ต

	 นอกจากนี้การรักษาเสริม	 เช่น	การกดสิว	 เป็นการท�าให้หัวสิวอุดตันที่มีอยู่ออกเร็วขึ้น	 เพราะหากปล่อยไว้	
อาจท�าให้เกิดการอักเสบได้	 การกดสิวควรท�าโดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่สะอาดปลอดเชื้อ	หากกดสิวออกไม่หมด	
อาจท�าให้เกิดการอักเสบภายหลังได้	 ส่วนการฉีดยารักษาสิว	 เป็นการฉีดยาเข้าที่เม็ดสิวเพื่อลดการอักเสบในกรณีที่สิว
มีการอักเสบมาก	ข้อดีคือสามารถหยุดการอักเสบได้เร็ว	แต่อาจมีผลข้างเคียงได้คือผิวยุบลงในกรณีที่ฉีดมากเกินไป	ซึ่ง
ผิวยุบลงมักจะค่อยๆ	ดีขึ้นได้เอง	และอีกวิธีการคือ	การใช้เลเซอร	์มีการใช้เลเซอร์เสริมเพื่อลดสิวอุดตันและสิวอักเสบ
บางประเภท	ท�าให้เห็นผลการรักษาที่เร็วขึ้น

	 ในท้ายนี้ขอฝากค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่เป็นสิวว่า	ควรปฏิบัติตนตามข้อแนะน�าข้างต้น	ที่ส�าคัญไม่ควรซื้อยามาใช้
เอง	 เนื่องจากสิวมีหลายชนิด	หลายประเภท	 การซื้อยามาใช้เองอาจเป็นการรักษาท่ีไม่ตรงจุด	ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายและ
เสียเวลาโดยไม่จ�าเป็น	นอกจากนี้ไม่ควรใจร้อนในการรักษารอยสิวและแผลเป็น	ตราบใดที่สิวยังไม่หาย	ยังมีสิวใหม่ขึ้น
เรื่อยๆ	 ก็จะมีรอยตามมาได้อีก	 ดังนั้นจึงควรจัดการกับสิวก่อนท่ีจะจัดการกับรอย	 เมื่อมีสิวควรจะรีบรักษาเพราะหาก
ปล่อยไว้จนเกิดแผลเป็นจะท�าให้ยิ่งเสียค่ารักษามากขึ้น

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ	วชิรมน	

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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	 ก่อนอื่นต้องกล่าวว่า	 สวัสดีปีใหม่ไทย	
นี่เราไม่ได้พบกันนานเท่าไรแล้วนะ	มีใครคิดถึง
คอลัมน์ Healthy Eating	 ของแพรวบ้างคะ	
แน่นอนว่ากลบัมาคราวนีเ้มนตู้องเด็ด	วธิที�าต้อง
ง่าย	และที่ส�าคัญ	ถ้าได้ทดลองคิดค้นโดยแพรว
แล้ว	ต้องเป็นเมนูสุขภาพแน่นอน	

	 ช่วงนีก้เ็ข้าสูห่น้าร้อนแล้วนะคะ	เวลาทีไ่ม่ได้ลงคอลมัน์	
แพรวก็แค่แอบไปส่องร้านขนมหวานสไตล์วัยรุ่น	 โอ้โห!	 ร้าน
หวานเยน็เยอะมากค่ะ	ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เกาหลเีอย	สไตล์ญ่ีปุ่น
เอย	ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหน	รูปแบบก็ไม่ได้หนีกันสักเท่าไรก็คือ
มาในรูปแบบของน�า้แขง็ไสเหมอืนกนั	น�า้แขง็ไสทีวั่ยรุน่นยิมกัน
ทัว่ไปเท่าทีแ่พรวเหน็มสีองแบบค่ะ	บางร้านเป็นน�า้แขง็ไสเกล็ด

ละเอยีด	แล้วราดด้วยนม	น�า้เชือ่ม	และตกแต่งหน้าเป็นทอ็ปป้ิงพวกขนมกรุบๆ	อย่างคอนเฟลค	หรือผลไม้	ส่วนอกีแบบจะเป็น
พวก	น�้าแข็งรสนมต่างๆ	ไสเป็นเกล็ดละเอียด	ราดนมข้มวิปครีม	แล้วตกแต่งด้วยท็อปปิ้งต่างๆ	ทั้งสองแบบวัยรุ่นบ้านเราเรียก
ว่า	“บิงซู หรือกากิกอริ”	ถ้าเรียกภาษาบ้านๆ	ก็น�้าแข็งไสนี่แหละค่ะ		แต่บิงซูแบบไหนนะที่คุณคิดว่ารสชาติดี	และนุ่มละมุน
สุดๆ	แพรวคิดว่าค�าตอบเราคงเหมือนกัน	ติ๊กต่อก	ติ๊กต่อก	นั่นคือ	แบบที่เป็นน�้าแข็งรสนมไสเป็นเกล็ดละเอียดนุ่มๆ	

	 ถ้าใครเคยไปนั่งกินตามร้านจะรู้เลยว่า	ราคาก็แพง	รอคิวก็นาน	ต้องท�ายังไงนะฉันถึงจะได้ไม่ต้องตากแดดร้อนๆ	ไป
รอคิว	และไปเสียเงินแพงๆ	ท�าไงดีๆ	ไม่ต้องท�าไงค่ะ	แค่ท�าเอง	เพราะวันนี้แพรวได้น�าสูตร	และวิธีท�าบิงซูอย่างง่ายมาให้	ถ้า
พร้อมแล้วตามมาดูสูตรกันเลยค่ะ

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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บิงซูมะม่วง
ส่วนประกอบ
นมสด	 	 250	 กรัม

นมผง	 	 		3	 ช้อนโต๊ะ

มะม่วงสุก	 		1	 ลูก

ใบสะระแหน่			1-2	ใบ		ส�าหรับตกแต่ง

วิธีท�ำ 
1.	เทนมสดใส่หม้อตั้งไฟ	พอร้อนไม่ต้องเดือด	
				ปิดไฟ	ตามด้วยนมผงคนให้ละลาย	
2.	น�าส่วนผสมนมในข้อที่	1.	เทใส่พิมพ์ของเครื่องท�าน�้าแข็งไส	
				และน�าไปเข้าช่องแช่แข็ง	1	คืน
3.	พอส่วนผสมนมแข็งตัวดีแล้ว	น�าเข้าเครื่องท�าน�้าแข็งไส	
4.	ใช้ช้อนตกแต่งเกล็ดน�้าแข็งรสนมให้เป็นรูปภูเขา
5.	โรยผลไม้ตามชอบ	ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่	จัดเสิร์ฟได้

	 ส�าหรับใครที่ไม่มีเครื่องท�าน�้าแข็งไส	สามารถเทส่วนผสมนมใส่ถุงซิปล็อก	แช่แข็ง	1	คืน	
แล้วน�าออกมาทุบก็ได้เช่นกันค่ะ	เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน	น�้าแข็งไสของเราอาจจะละลายเร็ว	
เราสามารถน�าภาชนะที่จะใส่น�้าแข็งไสไปแช่เย็นก่อนที่จะน�ามาใส่	ก็จะช่วยท�าให้ละลายช้าลงได้ค่ะ

	 เห็นมั้ยคะว่า	ส่วนผสมนิดเดียว	แถมท�าได้ง่ายมากๆ	แค่นี้เราก็ไม่ต้องตากแดดรอคิว	และเสียเงินแพงๆ	อีก
แล้ว	ที่ส�าคัญสูตรนี้เราไม่ได้เติมน�้าตาลเพิ่มเลย	แต่ระวังน�้าตาลจากมะม่วงสุกด้วยล่ะ	

	 หวังว่าเมนูที่แพรวน�ามาเสนอในวันนี้	 จะถูกใจวัยรุ่นกันนะคะ	ถึงแม้หวานเย็นสูตรนี้จะให้พลังงานน้อยกว่า
ร้านข้างนอก	เราก็ควรทานอาหารให้ครบทั้ง	5	หมู่	และหมั่นออกก�าลังกายเป็นประจ�า	เท่านี้เราก็ได้ทั้งอร่อย	และได้
สุขภาพด้วยจ้า	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 เช้านีฉ้นัตืน่ขึน้มาพร้อมกบัความคดิแรก	ซึง่เป็นความคิด
เดียวกันกับความคิดสุดท้ายก่อนฉันจะหลับใหลในเมื่อคืน	 ความ
คิดนั้นคือ	ฉันจะต้องออกไปโรงพยาบาล	ไปท�างาน	ไปใช้ชีวิตให้มี
ค่ามากทีส่ดุทัง้ต่อตัวเอง	ผูป่้วย	และคนรอบข้าง	เพราะฉันไม่รูเ้ลย
ว่าฉันจะจากโลกใบนี้ไปในวันไหน	ทั้งที่วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
คล้ายจะเป็นไข้	 ตามปกติฉันก็คงจะลาป่วย	 แต่วันนี้ฉันคิดเพียง

ว่ามีคนไข้รอเราอีกเยอะ	ถ้าเราพอไหว	เราต้องไปช่วยเขาเล่านั้น	มันอาจจะดูเป็นค�าพูดหรือความคิดที่เป็นนามธรรม	
จับต้องไม่ได้	แต่นัน่คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในความรูส้กึนกึคดิของฉนั	มนัเริม่เกดิขึน้ตัง้แต่วนันัน้	วนัทีน้่าแก้วแม่ของหมอก	
กลับมาพบฉันอีกครั้งที่โรงพยาบาล

	 ครั้งหนึ่งฉันเคยได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้ป่วยชายวัย	18	ปีคนหนึ่ง	นั่นคือหมอกและน้าแก้ว	 (แม่
ของหมอก)	ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยโรคมะเร็งปอด	ชีวิตของพวกเขาที่เข้ามา	ท�าให้ความรู้สึกที่
ฉันเคยทุกข์ใจกับความล�าบากในอดีตค่อยๆ	จางหายไป	 ...	ผู้หญิงที่ถูกสามีทอดทิ้ง	ต้องเลี้ยงลูกวัยทารก	และเลี้ยง
พ่อแม่วัย	 90	 ปีท่ีสายตาเลือนรางเพียงล�าพัง	 ซ�้าร้ายเมื่อลูกชายที่น่ารักเติบโตได้ถึงวัย	 18	 ปี	 กลับมาป่วยด้วยโรค
มะเร็งปอด	ข้าวเปล่าและน�้าพริกในถ้วยชามใบเก่าๆ	ที่น้าแก้ว	(แม่ของหมอก)	กินทุกมื้อทุกวันเป็นเวลาหลายเดือน
ที่โรงพยาบาล	ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆ	เก่าๆ	ที่เปียกชื้นจากการถูกใช้หลังอาบน�้าถูกน�าห่มกันความเหน็บหนาวยามค�่าคืน
ทีห่ลงัแผนกฉกุเฉินเมือ่เธอต้องอยูเ่ฝ้าลกูชายทีโ่รงพยาบาล	น�า้ประปาทีเ่ธอต้องน�ามาด่ืมกนิเพยีงเพราะความไม่มเีงิน
และเกรงใจทีจ่ะกดน�า้ด่ืมฟรภีายในโรงพยาบาลทกุวนั	...	เรือ่งราวเหล่านีม้นัท�าให้ฉนัไม่เคยรู้สกึทกุข์กบัอดตีทีล่�าบาก
ของตัวเองอีกเลย	เพราะฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่ทุกข์กว่าฉันมีอีกมากมายนักและพวกเขาก็สามารถมองหาความสุขเล็กๆ	ใน
ชีวิตเพื่อน�ามาใช้เป็นพลังงานในการด�าเนินชีวิต	

											เช้าวันนั้น	เวลา	08.45	น.	ผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูพร้อมลากถังออกซิเจนเข้ามา	ฉันจ�าเขาได้	“อ้าว!	สวัสดี
ค่ะคุณแม่”	ฉันรีบยิ้มต้อนรับและกล่าวทักทาย	“เอาถังออกซิเจนมาคืนจ้ะ”	น้าแก้วตอบ		“อ๋อ	ค่ะ	แล้วน้องล่ะคะคุณ
แม่	รอตรวจอยู่เหรอคะ?”	ฉันถาม	น้าแก้วยิ้มกว้างๆ	พร้อมค่อยๆ	เดินเข้ามาหาฉัน	ก่อนที่จะเอื้อนเอ่ยค�าตอบออก
มา	แต่ฉนัรู้สึกสังเกตเหน็แววตาทีเ่ศร้าแปลกๆ	เหมอืนรอยยิม้กว้างๆ	เหล่านัน้เป็นรอยยิม้ทีพ่ยายามกลบเกลือ่นความ
เศร้าบางอย่าง	แต่มันก็ยากเกินจะกลบเกลื่อนได้	น้าแก้วตอบฉันมาว่า	“น้องหายไปแล้ว	หายไปไหนไม่รู้จ้ะ”	พร้อม
กับยังยิ้มค้างอยู่แบบนั้น	 ริมฝีปากเริ่มส่ัน	 น�้าตาเริ่มเอ่อข้ึนมา	 จ้องมองฉันเหมือนมีความอึดอัดอะไรอย่างเหลือล้น	
ฉันเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า	 ฉันจึงจูงมือน้าแก้วพร้อมกับเอ่ยเชิญให้เข้าไปนั่งพูดคุยกันในห้องให้
ค�าปรึกษาของแผนก	ซึ่งเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสูง	ทันทีที่เดินเข้าไปในห้อง	น�้าตาน้าแก้วก็พรั่งพรูออกมาอย่าง
ไม่ขาดสาย	น้าแก้วนั่งก้มหน้าน�้าตาไหลริน	พร้อมทั้งพูดว่า	“หมดแล้ว	ชีวิตมันหายไปหมดแล้ว	ดวงใจมันหายไปไหน	
หายไปไหน	ไม่มีอีกแล้ว”	ฉันค่อยๆ	สัมผัสมือน้าแก้วเบาๆ	และกุมมือน้าแก้วไว้		ฉันให้เวลาน้าแก้วอยู่กับความรู้สึก
เศร้านั้นสักพัก	พลางบอกน้าแก้วว่า	“ร้องออกมาเถอะค่ะ	พยาบาลอยู่ตรงนี้นะคะ....”	น้าแก้วนั่งร้องไห้อยู่ในความ
เงียบโดยมีฉันนั่งกุมมืออยู่สักพัก	
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	 เมื่อน้าแก้วได้ระบายความเศร้าที่มีอย่างอัดอั้นออกมาทางน�้าตาแล้ว	น้าแก้วก็เล่าให้ฉันฟังว่า	

	 “มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะจ๊ะคุณพยาบาลที่หมอกไม่จากไปเสียต้ังแต่ครั้งนั้น	หมอกไม่ยอมเจาะคอเพราะ
กลัวจะเป็นภาระให้แม่	หมอก็บอกว่า	ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะสามารถหายใจได้เอง	หลังออกจากโรงพยาบาลเรากลับไป
ใช้ชีวิตกันที่บ้านนอก	 เจ้าหมอกเขาไม่ได้ดมออกซิเจนที่คุณพยาบาลให้ไปเลยจ้ะ	 หมอกใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 แต่อาจ
จะเหนื่อยง่ายกว่าเดิมบ้าง	หมอกอยากบวชให้แม่	บอกว่ารอดตายมาแล้ว	อยากบวชทดแทนคุณให้แม่มากที่สุด	แต่
อายุน้อย	อายุ	18	เองจ้ะ	เลยได้แต่บวชเณรแทน	บวชอยู่	3	เดือน	แล้วก็สึกออกมาช่วยงาน	ช่วยแม่ดูแลตายายและ
ช่วยครูที่โรงเรียนเก่าดูแลปั๊มน�้ามันเพื่อหาเลี้ยงชีพ	 ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเลยจ้ะคุณพยาบาล	แต่ผ่านไปได้ปกีว่า	 จู่ๆ	
หมอกก็เหน่ือยมาก	ต้องไปหาหมอ	หมอให้ใส่ท่อช่วยหายใจและนอนรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล	หมอบอกว่าก้อนมนัใหญ่
ขึ้น	 อาการหมอกหนักมากจ้ะ	 แต่หมอกไม่ยอมมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	 หมอกบอกแม่ว่าถ้าไปโรงพยาบาล
รามาธิบด	ีแม่จะเฝ้าไม่ได้	ที่โรงพยาบาลบ้านเรา	 เป็นโรงพยาบาลเล็กๆ	แต่มีแม่อยู่ตลอดเวลา	น้องอยากอยู่ใกล้แม่	
ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะตายหรือจะรอด	อยากเห็นหน้าแม่ตลอด	ขออยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเรา	ในทุกทุกวัน	น้องจะขอ
ให้แม่แอบขึ้นไปนั่งบนเตียงผู้ป่วย	แล้วน้องจะค่อยๆ	ขยับตัวลงมาอย่างระมัดระวังเพื่อขอนอนหนุนตักแม่	เห็นแล้วก็
อดที่จะร้องไห้ไม่ได้	สงสารลูก	หมอกเขาเป็นเด็กดี	ท�าไมต้องมาป่วยแบบนี้”	 

	 และในช่วงเวลาที่น้าแก้วเฝ้าหมอกที่โรงพยาบาล	คนแถวบ้านที่ช่วยดูตาและยายก็โทรมาบอกว่า	คุณตาไม่
สบายมาก	เป็นไข้	พาไปส่งโรงพยาบาลอ�าเภอให้แล้ว	หมอบอกติดเชื้อในกระแสเลือด	น้าแก้วจึงต้องเทียวไปเทียวมา
บ่อยขึ้นเพื่อดูแลทั้งลูกและพ่อของตัวเอง	 แต่หลังจากนั้นสองวัน	 พ่อของน้าแก้วก็เสียชีวิตลง	 น้าแก้วกลับไปดูใจพ่อ
ของตัวเองไม่ทัน	 เพราะช่วงเวลานั้นน้าแก้วก�าลังเฝ้าหมอกอยู่ท่ีโรงพยาบาลจังหวัด	 น้าแก้วต้องเทียวไปเทียวมาอีก
ครัง้	แต่คร้ังนีอ้าจเฝ้าหมอกได้น้อยลง	เพราะต้องจดัการพธิศีพของคุณตาในวันเผา	น้าแก้วรูสึ้กเศร้ามาก	เพราะเสยีใจ
ที่พ่อเสียชีวิตและรู้สึกห่วงหมอกมากเพราะหมอกเลือกจะไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ	เพราะอยากอยู่กับแม่
ตลอดเวลา	แต่แม่ก็ไม่สามารถอยู่เฝ้าได้ตลอด	เพราะต้องมาดูแลงานศพและงานเผาของคุณตา	น้าแก้วบอกต่อว่า	ยัง
ไม่ทนัได้น�าศพขึน้เมร	ุทางโรงพยาบาลจงัหวดักโ็ทรมาว่า	หมอกอาการแย่มาก	ความดันลดต�า่ลงมาก	ให้แม่รีบไปทีด่ใูจ
ที่โรงพยาบาล	เวลานั้นแม่สับสนไปหมด	นี่ก�าลังจะส่งร่างของพ่อตัวเองขึ้นเมรุ	นั่นก็ลูกก�าลังจะขาดใจ	เปรียบเหมือน
ดั่งพายุโหมกระหน�่าเข้ามา	เปรียบเหมือนฟ้ามืดมัวแทบไม่มีทางออก	แต่น้าแก้วก็จ�าเป็นต้องตัดสินใจรีบนั่งรถประจ�า
ทางไปดลูกู	และปล่อยให้คนแถวบ้านช่วยเป็นธรุะจดัการงานเผาพ่อตวัเอง	ทนัททีีไ่ปถงึโรงพยาบาล	หมอกเริม่ไม่รูส้กึ
ตวัแล้ว	ไม่สามารถโต้ตอบได้	แต่เมือ่น้าแก้วเข้าไปโอบกอด	ไปกระซบิข้างหวู่า	“แม่มาแล้วลกู	แม่อยูน่ีแ่ล้วลกู	เข้มแขง็
นะลูก	อยู่กับแม่ก่อน	ตื่นมาหนุนตักแม่สิลูก”	หมอกก็น�้าตาไหลออกมาตลอด	แต่ก็ไม่สามารถโต้ตอบได้	น้าแก้วนั่ง
กุมมือ	ลูบหัว	และโอบกอดหมอกได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง	หมอกก็ค่อยๆ	หายใจแผ่วเบา
ลงเรื่อยๆ	และสิ้นใจในที่สุด	น้าแก้วนั่งอึ้ง	น�้าตานองมองลูกสิ้นใจ	“ลูกๆๆ	อย่าจากแม่
ไปไหนสิลูก	อยู่กับแม่ก่อน	แม่มาแล้ว	แม่อยู่นี่ไงลูก”	น้าแก้วร้องไห้ปริ่มว่าจะขาดใจ
พรางเขย่าตัวเรียกลูกอย่างขาดสติ	....	แต่หมอกก็จากน้าแก้วไปแล้วแบบไม่มีวันกลับ
มา			

Behind
The Scene สุพรรณิการ์		แก้วมณี

งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ	
ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลรามาธิบดี
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	 น้าแก้วบอกว่า	“มนัคอืความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่	เกนิจะรบัไหว	ทัง้พ่อทัง้ลกูของตวัเองมาด่วนจากไปพร้อมๆ	
กัน	 ไม่ทันได้ดูใจพ่อ	 ไม่ทันได้ส่งพ่อขึ้นสวรรค์	 ไม่ได้อยู่เผาศพพ่อ	 และได้โอบกอดลูกในช่วงเวลาสุดท้าย	 แต่ลูกก็ไม่
สามารถโต้ตอบได้แล้ว	ไม่สามารถกอดแม่ได้เหมือนทุกๆ	วันที่ผ่านมา	“มันหายไปหมดแล้ว	ชีวิตและดวงใจ	มองไป
ทางไหนกห็าลกูไม่เจออกีแล้ว”	น้าแก้วนัง่เล่าถงึชวีติท่ีเคยมคีวามสุขกบัลูกชายและตายายท่ีบ้านนอกให้ฉันฟัง	น้าแก้ว
บอกฉันว่า	 น้ามีความสุขมากทั้งที่คนอื่นบอกว่าน้าควรจะทุกข์ที่ชีวิตมีปัญหาแทบทุกด้าน	 เหมือนท�าเวรท�ากรรมแต่
ชาตปิางก่อนไว้มาก	ชวีติถงึแทบไม่น่าหาความสขุได้เลย		แต่น้ากลบัรูส้กึมคีวามสขุกบัสิง่เลก็ๆ	ทีน้่าม	ีแต่วนันีส้ิง่เลก็ๆ	
เหล่านี้ได้หายไปจนไม่เหลืออะไรแล้ว”	ฉันปล่อยให้น้าแก้วได้พูดระบายทุกความรู้สึกออกมา	พร้อมทั้งให้ก�าลังใจให้
น้าแก้วให้สูช้วีติต่อเพือ่คณุยายท่ีนอนเป็นอมัพาตอยูท่ี่บ้าน	และสูเ้พือ่ตัวน้าแก้วเอง	“พยาบาลเช่ือว่าดวงวญิญาณของ
หมอกและคุณตายงัคงเฝ้ามองคณุแม่อยู	่พวกเขาคงอยากเหน็น้าแก้วเข้มแขง็	พวกเขาจะได้หมดห่วง	และจะได้ไปเกิด
ในภพภูมิที่ดี	เวลาจะท�าให้คุณแม่ดีขึ้น	ความทุกข์ทุกอย่างจะค่อยจางหายไปกับเวลา	และจะเหลือแต่ภาพแห่งความ
สุขและความทรงจ�าที่ดีทั้งหมดอยู่ในใจ” 

	 ฉันและน้าแก้วใช้เวลาพูดคุยกันราว	3	ชั่วโมง	ในที่สุดน้าแก้วก็บอกฉันว่า	“น้าจะสู้	ชีวิตคนเรามันคงไม่มีทาง
ตัน	 ยังไงมันต้องไปต่อจนได้	 น้าจะรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อครอบครัวที่เหลืออยู่	 จะรับผิดชอบชีวิตให้ดีเหมือนที่
ผ่านมา	 	 แม้ครั้งนี้มองไปทางไหนก็ไม่เห็นลูกอีกแล้ว	 น้าจะพยายามยิ้มและเก็บเขาไว้ในใจ	 ให้เป็นดอกไม้ที่สวยงาม
ในชวีติน้าไปตลอด”	น้าแก้วไหว้ฉนัอย่างนอบน้อมพร้อมทัง้กล่าวขอบคุณทีฉั่นเข้ามาในชวีติ	เข้ามาช่วยเหลือเธอและ
ลกูในครัง้ทีล่กูเธอนอนรักษาตวัทีโ่รงพยาบาล	เธออวยพรให้ฉนัได้รับส่ิงดีดีกลับมาอย่างทวคีนู	ฉันรู้สึกปล้ืมใจและตืน้
ตัน	ไม่ใช่กับค�าอวยพรเพียงเท่านั้น	แต่ฉันตื้นตันที่ฉันเห็นน้าแก้วพูดว่าจะสู้และพูดให้ก�าลังใจตัวเองได้	ฉันไม่รู้สึกว่า
เสียเวลาสักนิดเลย	แม้ใครจะมองว่า	3	ชั่วโมงที่นั่งรอให้น้าแก้วระบายสิ่งต่างออกมามันมากไปหรือเปล่า	แต่ฉันรู้สึก
ว่า	ถ้าฉนัไม่ฟังเขาแล้วใครจะฟัง	ถ้าฉนัไม่ให้เวลาน้าแก้วแล้วเขาจะดขีึน้ได้อย่างไรกบัความทกุข์ทีห่นกัหนาเช่นนัน้	ฉนั
ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะฉันได้ท�าสิ่งดีๆ	 ให้กับผู้อื่น	 ส่งผลให้ฉันรู้สึกมีพลังใจเหลือล้นพร้อมที่จะลุยงานที่เหลือ
ของฉันให้เสร็จทันเวลา	 ขอบคุณน้าแก้วและหมอกท่ีท�าให้ฉันรู้สึกว่า	 โชคดีแค่ไหนท่ีฉัน..ทุกข์แค่นี้	 ขอบคุณท่ีท�าให้
ฉันรู้สึกว่า	ใจเล็กๆ	ที่ฉันทุ่มเทลงไปมันมีค่ายิ่งใหญ่กับใครอีกหลายคน
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		 “ยาเหน็บ”	 ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือให้ผล
การรักษาเฉพาะบริเวณที่	 เช่น	 เชื้อราในช่องคลอด	
ริดสีดวงทวาร	เป็นต้น	นอกจากจะให้ประสิทธิภาพ

มารู้จัก 

   ยาเหน็บ 

กันเถอะ

ยาเหน็บทวารหนัก
	 ลักษณะเป็นเม็ดนิ่ม	รูปร่างคล้ายกระสวย	ส่วนใหญ่แนะน�าให้เก็บในตู้
เยน็ช่องธรรมดา	มกัใช้รกัษารดิสดีวงทวาร	ท้องผกู	ก่อนใช้ต้องล้างมือให้สะอาด	
หากยาเหน็บนิ่มให้แช่ตู้เย็นก่อนแกะยาออกจากแผงหรืออาจแช่ในน�้าเย็นเพื่อ
ให้ยาสอดง่ายขึ้น	และส�าหรับหลักง่ายๆ	คือ	“ตะแคงข้าง ล่างเหยยีด บนงอ” 
คือ	 นอนตะแคงข้าง	 ขาด้านล่างเหยียดตรง	 และงอขาด้านบนขึ้นให้เข่าชิดอก
มากทีสุ่ด	จากนัน้สอดยาเหนบ็โดยหนัด้านทีม่ปีลายแหลมกว่าเข้าไปก่อน	ใช้นิว้
ดันยาช้าๆ	เข้าไปจนหมด	สอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท�าได้	กรณียาบรรเทาอาการ
ท้องผูก	 หลังจากสอดยาแล้วจะรู้สึกอยากถ่าย	 ต้องพยายามกลั้นเอาไว้ให้นาน
ที่สุดเพ่ือให้ยาออกฤทธิ์เต็มท่ี	 ส่วนยาเหน็บรักษาริดสีดวงทวารนั้น	 ยาจะออก
ฤทธิ์เฉพาะที่ได้เลย

ยาเหน็บช่องคลอด
	 เป็นยาเมด็แขง็รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า	ด้านหนึง่โค้งมนเพ่ือให้เหนบ็ช่องคลอดได้
ง่าย	ส�าหรบัการรกัษาโรคตดิเชือ้ในช่องคลอด	ล�าดบัแรกต้องล้างมอืให้สะอาด		แกะ
เมด็ยาและจุม่เมด็ยาในน�า้สะอาด	1-2	วนิาท	ีเพือ่ให้เมด็ยาล่ืน	สอดใส่ช่องคลอดได้
ง่าย	สิง่ทีส่�าคญัคอืท่าทางในการสอดยา	โดยให้	“นอนหงาย ชันเข่า แยกขา”	จาก
นัน้สอดยาเข้าไปในช่องคลอด	โดยน�าด้านโค้งมนของเมด็ยาเข้าไปก่อนและใช้นิว้ชีด้นั
ยาเหนบ็ให้ลึกทีส่ดุ	 นอนทีเ่ดมิต่อ	 15	นาท	ี เพือ่ให้ยาละลายและออกฤทธิไ์ด้เต็มท่ี	
แนะน�าใช้กระดาษทิชชู่สะอาดหรือผ้าอนามัยรองกางเกงในไว้เพ่ือซับส่วนของยาท่ี
อาจละลายออกมา	ดงันัน้ควรเหนบ็ยาก่อนนอนจะสะดวกทีสุ่ด

	 หลายท่านอาจเคยเหน็เครือ่งมอืช่วยสอดบรรจใุนกล่อง	ซึง่จะช่วยเหนบ็ได้
ง่ายขึน้	โดยวางยาบนเครือ่งมอืแล้วใช้นิว้กลางและนิว้โป้งจบัทีตั่วเครือ่ง	ส่วนนิว้ชีใ้ห้
แตะอยู่ที่ปลายก้านสูบเพื่อดันยา

ในการรกัษาทีด่แีล้ว	ยงัลดผลข้างเคยีงด้วย	ส�าหรบัผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถให้
ยาทางปากได้	เช่น	ผู้ป่วยเด็กที่ก�าลังชัก	ผู้ป่วยหมดสติ	การใช้ยาเหน็บก็
ถอืเป็นทางเลอืกทีด่อีกีทางหนึง่เช่นกนั	ยาเหนบ็ทัว่ไปแบ่งเป็น	2	ประเภท	
ตามบริเวณที่ใช้คือ	ยาเหน็บช่องคลอด	และยาเหน็บทวารหนัก

	 จะเห็นได้ว่ายาเหน็บต่างชนิด	ต่างบริเวณ	ก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน	ดังนั้นควรอ่านฉลากยาก่อนใช้	หรือหากไม่
เข้าใจ	มีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาแพทย์	เภสัชกร	และพยาบาลทุกท่านเลยค่ะ

เพิ่มเติม	กรณียาสวนทวารหนักให้ใช้วิธีการเดียวกันกับยาเหน็บทวารหนัก	หลังจากเปิดจุกของลูกบีบออกแล้ว	 ให้
บีบน�้ายาเข้าไปในทวารหนักจนหมด	จะท�าให้รู้สึกอยากถ่ายก็ต้องกลั้นไว้	เพื่อให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่	จึงค่อยลุกไปถ่าย	

Rama
RDU ภญ.ทิพย์นภา	จารุจิตมณีกุล

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฉลาดใช้ยา
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Giving
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คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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ไร่ชาฉยุฟง
จบิอูห่ลงดหูมอกลงทีเ่ชยีงราย

	 แม้ฤดูหนาวและฤดูร้อนได้ผ่านพ้นไปจนฤดูฝนที่ย่างกรายเข้ามา	หลายคนมุ่งหน้าไปทะเล	น�้าตก	กัน	แต่จะมีใคร
ไหมนะ	ที่ยังอยากไปดูหมอก	Camera	Diary	ฉบับนี้ีเลือกเก็บบรรยากาศที่เชียงรายมาฝาก

	 เชียงรายเป็นที่ที่ใครหลายคนปักหมุดไว้ในช่วงหน้าหนาว	ยิ่งบนดอยไม่ต้องพูดถึง	อากาศที่นี่ไม่ต่างจากที่เกาหลี	
ที่ญี่ปุ่นเลย	นี่สินะที่เขาเรียกว่า	เที่ยวไทย	ไปได้ทุกเดือน	ที่เชียงรายมีดอยน่าเที่ยวหลายที่มาก	แต่	Camera	Diary	ฉบับนี้	
อยากเก็บภาพและบรรยากาศของสถานที่ที่หลายคนพูดถึง	เรียกได้ว่าถ้าใครไม่ได้มาที่นี่	เหมือนไปไม่ถึงเชียงราย

	 “ไร่ชาฉุยฟง”	เป็นไร่ปลูกชาเพื่อการท่องเที่ยว	ในเชียงรายมีไร่ชาฉุยฟง	2	แห่ง	ที่อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	และอ�าเภอ
แม่จัน	ในส่วนที่เราไปเก็บภาพมา	อยู่ในอ�าเภอแม่จัน	ซึ่งการเดินทางไปง่ายกว่าอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	Camera	Diary	เลือก

Camera
Diary ฐิติพร	สุรวัฒนวิเศษ
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ที่จะไปเชียงรายในช่วงปลายฤดูหนาว	ต้นฤดูร้อน	ปลายเดือนมีนาคม	จริงๆ	แล้วในประเทศไทยช่วงปลายมีนาคมก็ถือว่า
ร้อน	แต่ในช่วงเช้ายังมีความเย็นสบาย

	 การเดินทางไปไร่ชาฉุยฟง	 หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯถึงเชียงราย	ประมาณ	
10-11	ชัว่โมง	เราแวะพกัทีโ่รงแรมใกล้หอนาฬิกาในตัวเมอืงเชยีงราย	หลังจากได้พักผ่อนกนัอย่างเต็มอิม่	เรากเ็ร่ิมเดนิทาง
ต่อจากตัวเมืองเชียงราย	ไปตามทางหลวงหมายเลข	1	เวลาเดินทางประมาณ	40	นาที	ก็จะถึงไร่ชาฉุยฟง	อ.แม่จัน	แล้ว
จ้า	พอไปถึงไร่ชาก็ประมาณ	9	โมงกว่า	ตอนแรกคิดว่ามาถึงเวลานี้ร้อนแน่ๆ	แต่พอก้าวลงจากรถเท่านั้นแหละ	อากาศผิด
จากที่คิดไว้มาก	มีหมอกจางๆ	อากาศเย็นสบายก�าลังดี	จอดรถตามทางเก็บภาพบรรยากาศไร่ชา	บอกตรงๆ	ว่าฟินมาก
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	 ไร่ชาฉุยฟง	เปิดให้บริการตลอดทั้งปี	ช่วงเวลา	8.30-17.30	น.		
นักท่องเท่ียวจะไปกันมากในช่วงฤดูหนาว	 แต่ถึงแม้จะไปช่วงหน้าร้อน	
อากาศก็ถือว่าดีมาก	แค่เพียงต้องเลือกไปในช่วงเช้า	พอเข้าช่วง	10	โมง	
กว่าๆ	จะเริ่มมีแดดอ่อนๆ	และแดดจะแรงในช่วงเที่ยงถึงบ่าย	นอกจาก
ดื่มด�่ากับบรรยากาศของไร่ชาแล้ว	 ไร่ชาฉุยฟงยังมีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นผลผลิตจากไร่ชาด้วย	อาทิ	ชาเขียวเย็น	ชานมเย็น	เครปเค้กชาเขียว	เครปเค้กชานม	โรลชาเชียว	กรีนทีชีส
เค้ก	 เป็นต้น	 เรื่องกินเป็นอีกเรื่องที่	 Camera	Diary	 ไม่พลาดที่จะลองชิมเช่นกัน	 เราสั่งเป็นโรลชาเขียวครีมสด	ชาเขียว
เย็น	และชาอู่หลงร้อนๆ	ขอบอกว่าอร่อยมาก	ชาหอม	และรสหวานก�าลังดี	ยิ่งได้นั่งจิบชา	ชิมเค้ก	มองบรรยากาศรอบๆ	
ฟินอย่างกับนั่งดูละคร	นี่แหละที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อน	หย่อนใจของจริง

	 นอกจากได้เที่ยวได้กินแล้ว	ที่นี่ยังมีบริการของฝาก	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่ชาด้วย	เช่น	ชาอู่หลง	ชาหอมหมื่นลี้	
ชาเขียว	 และชากลิ่นผลไม้ต่างๆ	 รวมไปถึงชุดชงชาสวยๆ	 ถ้าใครไม่มั่นใจว่าชาชนิดไหนจะหอมถูกใจเราหรือเปล่า	 ที่นี่มี
บริการชงชาให้ชิมฟรีเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจด้วย	มาแล้วได้ครบหมดในที่เดียวขนาดนี้	แถมไปได้ทุกฤดู	อย่างนี้จะพลาด
ได้ยังไงละ	ถ้าใครยังไม่มีที่เที่ยวในใจ	ลองปักหมุดไร่ชาฉุยฟงดูนะ	รับรองว่าคุ้ม!
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	 หากกล่าวถึงความส�าเร็จในการท�างานวิจัยสักเรื่อง..
ท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการแพทย์	 แล้วส่ง
ผลให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการวิจัยนั้นๆ	 เชื่อว่า..หนึ่งใน
งานวิจัยนั้นต้องมีชื่อของ ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย 
พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล	อยู่
ด้วยอย่างแน่นอน	

	 งานวจิยัทีก่�าลังกล่าวถงึคอื	เรือ่ง“การเตรยีมถ่างขยาย
ปากมดลูกให้นุ่มด้วยการให้ยา	Misoprostol	 ทางช่องคลอด
ก่อนการตรวจและผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก”ซ่ึงสร้าง
การเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัให้กับวงการแพทย์ไทย	ตลอดจนถงึ
วงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย	 และนานาชาติทั่วโลก	คอลัมน์	
Research	Inspiration	ฉบบันีม้บีทสมัภาษณ์ของท่านอาจารย์
มาฝากกันครับ

“ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์”
จากงานวิจัยสู่การบุกเบิก..ผ่าตัดโพรงมดลูกด้วยกล้อง

เหตุใดจงึสนใจท�างานวจิยัชิน้น้ี
	 ผมสอบชิงทนุ	British	Council	ได้ในปี	ค.ศ.	1989	ไป
ศึกษาต่อที่โรงพยาบาล	Royal	Free	Hospital	กรุงลอนดอน	
ประเทศองักฤษ	โดยส่วนตวัผมสนใจเกีย่วกบัการรกัษาผูม้บีตุร
ยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว	และการผ่าตัดด้วยกล้องเป็นพิเศษ
อยูแ่ล้ว	กโ็ชคดีทีไ่ด้เป็นแพทย์ไทยรุ่นแรกทีไ่ด้รับการฝึกอบรม
ในสาขาวชิานีโ้ดยตรงจากประเทศองักฤษ	พอกลับมาเมืองไทย
ก็มีความต้ังใจที่จะน�าเทคโนโลยีที่ได้ศึกษามาใช้ในเมืองไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดด้วยกล้องภายในโพรงมดลูก	 ใน
เวลานั้นนับได้ว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่	 ที่ได้
พลกิโฉมหน้า	ท�าให้เกดิการผ่าตดัมดลกูด้วยเทคนคิใหม่ท่ีแตก
ต่างไปจากในอดีต

	 การผ่าตัดด้วยกล้องของทุกอวัยวะโดยรวมเรียกว่า		
MIS	 (Minimal	 Invasive	 Surgery)	 เป็นการผ่าตดัทีบ่าดเจบ็
น้อย	 แผลเลก็	 ซ่ึงผมเองได้กลบัมา	 set-up	 การผ่าตัดภายใน
โพรงมดลูกด้วยกล้องในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่รามาธิบด	ี
เมือ่เดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2537	วธิกีารท�าคอื	ส่องกล้องเข้าไปใน
มดลูกผ่านปากมดลูก	เพ่ือเข้าไปวนิจิฉัยและผ่าตัดพยาธสิภาพ
ในโพรงมดลูก	ในสตรีท่ีไม่ได้ต้ังครรภ์	ช่องทางเข้าสูโ่พรงมดลกู
จะมขีนาดเล็ก	 เล็กกว่าแท่งดินสอ	ในขณะท่ีต้องสอดใส่เครือ่ง
มือที่ใช้ในการตรวจและผ่าตัด	 ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าดินสอมาก	
ฉะนัน้	 อปุสรรคทีเ่กดิขึน้คอืไม่สามารถสอดใส่เครือ่งมือเข้าไป
ได้	 หรอืใส่เข้าไปแล้วท�าให้ปากมดลกูฉีกขาด	 หรอืมดลูกทะลุ
ได้	อนันีเ้ป็นภาวะท่ีอนัตรายมาก	ในต่างประเทศเขาแก้ปัญหา
นีด้้วยการน�าเหล็กแท่งขนาดต่างๆ	มาขยายปากมดลกู	แต่นัน่
กย็งัท�าให้ปากมดลูกฉีกขาดหรือมดลูกทะลุได้เหมอืนกนั	

	 เมื่อผมได้กลับมาที่เมืองไทย	 ได้ศึกษางานที่	 ศ.นพ.
ยงยทุธ	เหราบตัย์	ได้ท�าไว้	 ท่านท�าวจัิยเร่ืองยา	Misoprostol	
ในสตรีต้ังครรภ์	ยานีท้�าให้ปากมดลูกขยายและนิม่	เป็นการเร่ง
คลอด	ซ่ึงกไ็ด้ผลออกมาดี	ผมจึงมานัง่คดิว่า	เมือ่ยาตวันีใ้ช้ได้ดี
กับคนที่ตั้งครรภ์	 น่าจะลองน�ามาใช้ในคนไข้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ดู
บ้าง	 หากได้ผลด	ี กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล	 อนันีเ้ปน็
ท่ีมาของแนวคดิ	(Hypothesis)

Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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การท�างานวจิยัชิน้น้ี
	 ผมได้น�ายาตัวนี้มาใช้ในคนไข้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์	ท�าการ
เปรยีบเทยีบระหว่างยาตวัจรงิและยาหลอก	ต้องการพสิจูน์ว่า	
ยาตวันีจ้ะมีประโยชน์ตามทีค่ดิไว้หรอืไม่	โดยให้สอดยาทางช่อง
คลอดในคนไข้สองกลุม่ซึง่ไม่ได้บอกว่าคนไข้คนใดจะได้ยาจริง
หรือยาหลอกเพื่อเปรียบเทียบ(Randomize	Control	 Trial:	
RCT)	 	 	 ในครั้งแรกท�าการศึกษาในคนไข้ที่จ�าเป็นต้องวินิจฉัย
ด้วยการส่องกล้อง	ผลการวิจัยขั้นต้นพบว่า	หากใช้ด้วยยาจริง
จะท�าให้ปากมดลูกขยาย	ส่งผลท�าให้การตรวจด้วยกล้องส่อง
โพรงมดลูกท�าได้ง่ายขึ้น	 อันตรายจากการใช้กล้องลดลง	 จึง
ขยับขั้นตอนมาท�าวิจัยในกลุ่มคนไข้ที่ท�าการผ่าตัดด้วยกล้อง

	 การผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก	ต้องใช้เครื่องมือ
ที่มีขนาดใหญ่กว่าการดูเพื่อการวินิจฉัย	ดังนั้น	การขยายปาก
มดลูกให้กว้างจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้น	 ผลการวิจัยต่อมาพบ
ว่า	 การเตรียมปากมดลูกด้วยยาตัวนี้ท�าให้การสอดใส่เคร่ือง
มือและผ่าตัดท�าได้ง่ายขึ้น	 อันตรายน้อยลง	 การฉีกขาดของ
ปากมดลูกและมดลูกทะลุลดลง

	 ปัจจบุนัในทางเวชปฏิบตัจิะให้คนไข้สอดยาตวันีก่้อน
นอนเพื่อเตรียมปากมดลูกและนัดผู้ป่วยมาท�าการตรวจและ
ผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น	หลังผ่าตัดเสร็จ	เมื่อฟื้นตัวดีแล้ว	ก็สามารถ
กลับบ้านได้ในวันเดียวกัน	(Day	Case	Surgery)	อันนี้นับเป็น
ข้อดี	ไม่ต้อง	admit

	 การผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูกเป็น	 Break-
through	 เปล่ียนโฉมใหม่ของการผ่าตัด	 คือ	 เปล่ียนจากการ
ผ่าตดัท่ีต้องเปิดหน้าท้อง	ลงมดีผ่าตดับนผนงัมดลกู	เพือ่เข้าไป
ตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก	 ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ท่ีคนไข้ต้อง
นอนในโรงพยาบาลหลายวัน	 เสียเลือดมาก	 อาจมีพังผืดเกิด
ขึ้น	แล้วยังท�าให้คนไข้มีลูกยากขึ้น	หลังผ่าตัดหากผู้ป่วยมีการ
ตั้งครรภ์เกิดขึ้น	ก็ต้องคลอดด้วยการผ่าตัดคลอด	ตรงกันข้าม
กับการผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูกเป็นการผ่าตัดที่ได้รับ
การบาดเจบ็น้อย	ไม่มแีผลใดๆ	เสยีเลอืดน้อย	ปราศจากพังผืด	

เมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ก็สามารถคลอดได้เองตามปกติ	 ไม่จ�าเป็น
ต้องผ่าตัดคลอดอย่างเดียว	 จะผ่าตัดคลอดก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งช้ี
เท่านั้น	 จะว่าไปผมน่ีแหละเป็นผู้บุกเบิกการผ่าตัดด้วยกล้อง
ส่องโพรงมดลูกในประเทศไทย

	 ข้อดีของการใช้กล้องชนิดนี้ในแง่ของการวินิจฉัยคือ	
สามารถมองเห็นพยาธิสภาพโดยตรง	 แยกโรคได้ชัดเจน	 เมื่อ
ต้องการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจก็ท�าได้แม่นย�า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
คนไข้ที่มีภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูก	 ผิดกับในอดีตท่ีการ
ตรวจหาสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติจะใช้วิธีการขูด
มดลกู	ซึง่เป็น	Blind	Technique	อาจจะขดูไม่ตรงกบัต�าแหน่ง
ท่ีมพียาธิสภาพ	ท�าให้วนิจิฉัยโรคไม่ได้	ในทางปฏบิตั	ิกล้องส่อง
โพรงมดลูก	มีประโยชน์ในคนไข้	2	กลุ่ม	ได้แก่	คนไข้ที่มีปัญหา
เลือดออกผิดปกติ	 และกลุ่มคนไข้ที่มีบุตรยากที่ต้องการหา
สาเหตุของภาวะการมีบุตรยาก	 ท่ีมีต้นตอจากพยาธิสภาพใน
โพรงมดลูก

จดุมุ่งหมายหน่ึงของการท�าวจิยัคอื
การตีพมิพ์เผยแพร่
	 ผลงานวิจัยชิ้นแรกคือ	 การเปรียบเทียบยาจริงกับยา
หลอกก่อนการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้อง	ได้รวบรวมส่งเพื่อขอตี
พิมพ์ในวารสารชั้นน�าด้านสูติ-นรีเวชที่สหรัฐอเมริกา	ซึ่งการตี
พิมพ์นั้นมีความยากมาก	มีการแข่งขันสูงจากทั่วโลก	ตอนแรก
เราคาดว่าเขาจะไม่รับ	เพียงแค่ต้องการการ	feedback	กลับ
มาเพื่อแก้ไขจะได้ส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่นอันดับรองๆ	 ต่อไป	
แต่เหตุการณ์เกิดตรงกันข้าม	 ก็เพราะเป็นไอเดียใหม่ครั้งแรก
ของโลก	ยังไม่เคยมีใครทดลองใช้ยาสอดเพื่อขยายปากมดลูก
มาก่อน	เขาอ่านแล้วกร็บีตะครบุไว้	ท�าให้เราได้ตพีมิพ์ในปี	ค.ศ.	
1999

	 ต่อมาได้ส่งผลการวจิยัชิน้ทีส่องคอื	รายงานผลการใช้
ยาในกลุ่มคนไข้ผ่าตัด	เขาก็รีบตะครุบไว้อีกเหมือนกัน	ผลงาน
วจัิยทัง้สองชิน้นี	้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชัน้น�า	(Obstetrics	
and	Genecology)	นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์	 ต่อมา	 Professor	 Geoffrey	 Chamberlain,	
Editor	 in	 Chief	 ซึ่งเป็นหัวหน้าบรรณาธิการในสหราช
อาณาจักร	Contemporary	Reviews	 in	Obstetrics	and	
Genecology	ซึง่เป็นบรมครทูางด้านสตูนิรีเวชทีม่ช่ืีอเสยีงเป็น
ทีรู่จ้กัของสตูนิรแีพทย์ในอดตี	ได้เชิญผมให้เขยีน	Review	หนึง่
เรือ่งเกีย่วกบัประโยชน์ของการใช้ยาตวันี	้ผลพวงทีต่ามมาท่ีน่า
ภูมิใจคือ	มีแพทย์จากทั่วโลกน�ายาตัวนี้ไปใช้ในเวชปฏิบัติ	เพื่อ
ช่วยในการถ่างขยายปากมดลูกก่อนการท�าหัตถการในโพรง
มดลูกทุกชนิด	ท�าให้ได้รับการอ้างอิงหรือมี	Citation	มากขึ้น
เรื่อยๆ	
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ต่อยอดประสบการณ์สู่การเขียนต�ารา
	 จากการท�างานมาตลอด	 20	 ปี	 กับประสบการณ์ที่
พบเจอมา	 ได้ขยายจากการท�างานเพื่อการให้บริการ	 ให้การ
รักษาต่างๆ	 ทางนรีเวชไปสู่การวิจัย	 แล้วยังต่อยอดไปถึงการ
เขียนต�าราขึ้นมา	 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาหาความ
รู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น	ต�าราที่ผมเขียน	แล้วตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม	
กจ็ะมภีาพทีห่าดไูด้ยาก	ทีผ่มถ่ายไว้เองประกอบอยู	่เป็นแหล่ง
ในการสืบค้นต่อไป

จดัการฝึกอบรมเป็นแห่งแรกในประเทศ
	 รามาธบิดีเราเป็นสถาบันแห่งแรกท่ีมกีารจัดฝึกอบรม
การส่องกล้องโพรงมดลกู	ให้การฝึกอบรมแก่อาจารย์แพทย์สตูิ
นรแีพทย์ทัว่ไปและแพทย์ต่อยอด	(Fellow)	ในสาขาเวชศาสตร์
การเจริญพันธุ ์เรายังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วย
งานภายนอกต่างๆ	 	 ในอดีตได้จัดการฝึกอบรม	 “Practical	
Hysteroscopy:	Ramathibodi	Experience”ครั้งแรก	วันที่	
8-9	ธันวาคม	2546	และครั้งที่สองวันที่	8-9	ธันวาคม	2547	
โดยมีการผ่าตัดในรูปแบบ	Live	Demonstration	 ให้ได้เห็น
การผ่าตัดจริงอีกด้วย

ความก้าวหน้าต่อยอดไปยังการผ่าตัดใน OPDcase
	 พัฒนาการล่าสุดภายหลังจากที่เราสามารถ	 Set-up	
การผ่าตัดชนิดนี้ในห้องผ่าตัดได้แล้ว	 	 ก็ได้มีความพยายาม	
Set-up	เป็น	OPD	case	ซึง่ได้ท�าครัง้แรกทีร่ามาธบิดเีมือ่วนัที่	
24	เมษายน	2555	ซึง่เป็นการช่วยลดขัน้ตอนในการพบแพทย์
และลดคิวการผ่าตัดท�าในลักษณะเป็น	One	 Stop	 Service	
ต่างประเทศเรียกว่า	 Office	Hysteroscopy	 หลักการคือให้
ยา	Misoprostol	เตรียมปากมดลูกมาจากบ้าน	นัดมารับการ
ตรวจวินิจฉัยและท�าการผ่าตัดที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	จากนั้น
สามารถกลับบ้านได้	 แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกผู้ป่วยที่มีความหมาย
เหมาะสมที่สามารถท�าหัตถการได้ที่ห้องผู้ป่วยนอก

แรงบนัดาลใจส่วนตวั
	 ผมโชคดีที่สอบชิงทุน	British	Council	ได้	มีโอกาส
ไปเรียนการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว	 และการ
ผ่าตัดด้วยกล้องโดยตรงจากปรมาจารย์ในประเทศอังกฤษ	
เมื่อเรียนจบมาผมมีความมุ่งม่ันต้ังใจเป็นอย่างมากที่จะน�า
วิทยาการท่ีเรียนรู้มาสอนแพทย์รุ่นน้องในประเทศไทย	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่การผ่าตดัด้วยกล้องส่องโพรงมดลูกและเม่ือมา
ปฏบิตัจิรงิกม็าพบกบัอปุสรรคดงักล่าวข้างต้น	โดยส่วนตวัผมมี
นสัิยอดทน	ไม่ย่อท้อ	และต้องพยายามหาทางเอาชนะอปุสรรค
ให้ได้		จึงเป็นที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยที่เล่าให้ฟัง

ฝากถงึนักวจิยัรุน่ใหม่
	 อยากจะฝากน้องๆ	 ว่า	 ในการท�างานวิจัย	 อยากให้
เป็นคนช่างคิด	ต้องมีค�าว่า	WHY	และ	HOW	ในใจเสมอ	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบอุปสรรค	ในการท�างานวิจัยหากจะให้ดี
ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ได้	ที่ส�าคัญคือ	ไม่อยากให้ท�างาน
วิจัยซ�้าซ้อนกับการวิจัยที่ต่างประเทศเขาท�าแล้ว	 ถ้าสามารถ
ท�าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศได้ก็จะยิ่งดี	 อยากให้มุ่ง
เน้นงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่ก�าลังประสบอยู่

	 อยากให้ท�าวิจัยในสิ่งที่ท�าให้เกิดขึ้นจริง	ไม่ใช่ท�าวิจัย
แล้วขึ้นหิ้ง	 ควรท�าวิจัยในเรื่องท่ีเป็นปัญหาอยู่และมีผลอย่าง
มากต่อสังคม	ท�างานวิจัยในสิ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ	หาก
ท�าได้ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศนอกเหนือจาก
ประโยชน์แก่หน่วยงานตัวเอง	

	 ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย	 พฤทธิพันธุ์	 ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม	 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก
สภาวิจัยแห่งชาติประจ�าปี	พ.ศ.	2546	และได้รับพระราชทาน
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล	สาขาวิจัยประจ�าปี	พ.ศ.2547	จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		จากงาน
วจิยัเร่ือง	“การเตรยีมถ่างขยายปากมดลูกให้นุม่ด้วยการให้ยา	
Misoprostol	 ทางช่องคลอดก่อนการตรวจ	 และผ่าตัดด้วย
กล้องส่องโพรงมดลูก”	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานวิจัยครั้งแรกของ
โลกที่คิดค้นโดยคนไทย	

	 ศาสตราจารย์นายแพทย์	 แสงชัย	 พฤทธิพันธุ์	 ใน
อดีตเคยด�ารงต�าแหน่งที่ทรงเกียรติหลายต�าแหน่ง	เช่น	นายก
สมาคมนรีแพทย์ผ่าตัดกล้องในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
ประธานชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดกล้องหัวหน้าหน่วยผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรีเวช	 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษาหลังปริญญา	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาค
วิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



	 นกกระเรียน...สญัลกัษณ์ของความสขุ	ความโชคดี	และ	‘ความหวงั’	นกกระดาษตัวน้อยจะโบยบนิเพ่ือน�าพาความ
หวงัจากหวัใจของหญงิสาวออกไปสูโ่ลกภายนอกได้หรือไม่?	ติดตามได้ในละครเวทีรามาดราม่า	คร้ังที	่10	“Paper Bird”

	 ละครเวทีแนวสะท้อนชีวิตที่จะพาคุณย้อนกลับไปในคริสต์ศตวรรษที	่ 20	 เมื่อโรคระบาดร้ายแรงได้อุบัติขึ้นใน
เมอืงฟรเีดน	ท่ามกลางความสิน้หวงั	‘เคเรน’	(แสดงโดย	นศพ.อสิรีย์	วรนธิพิงศ์)	หนึง่ในผู้รอดชวีติ	ถกูน�าตัวมายงัศูนย์วจิยั	
Clarke’s	Institute	เพื่อคิดค้นยารักษาโรค	ที่แห่งนั้นเธอได้พบกับ	‘วากัส’	(แสดงโดย	นศพ.อิสสระ	กรองทอง)	นักวิจัย
หนุ่มผู้แสนเย็นชา	ทั้งคู่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายในศูนย์วิจัยแห่งนี้	

	 จากเค้าโครงบทละครในกระดาษ	เมื่อรวมกับความตั้งใจจริงของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้กลายเป็นละครเวทีที่แสนจะน่าค้นหา	ที่มาพร้อมกับฉากที่สมจริงและดนตรีอันไพเราะ	
ในปีนี้คณะผู้จัดท�ายังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์	‘ยิม้สู้’	มาประกอบละครเวทีการกุศลเรื่องนี้อีกด้วย	นอกจากจะ
ได้รับความสนุกแล้ว	ยังได้อิ่มบุญอิ่มใจ	เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ในโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์อีกด้วย

ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 10 

 “Paper Bird”

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ
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	 ละครเวทกีารกศุล	Rama	Drama	ครัง้ที	่10	“Paper	Bird”	จัดแสดง
จ�านวน	3	รอบ	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	

รอบที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.

รอบที่ 3 : วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ส�ารองที่นั่งได้ที่

Facebook	:	Ramadrama	10th	“Paper	Bird”	

โทรศัพท์	061-8513381,	094-6579392	หรือ	02-201-1056

(วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00-18.00	น.	และวันเสาร์	

เวลา	10.00-15.00	น.)
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	RAMA	GO	INTER	กลับมาแล้วค่ะ
	 ณ	 ปัจจุบันสถานการณ์การเมืองโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที	 ความขัดแย้งใน
อดุมการณ์ความคิดส่งผลกระทบถงึชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนคนบรสิทุธิม์ากมาย	ภายใน
ระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์	ความสูญเสียจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกด้วยสถิติที่น่า
ตกใจ	ประชาชนคนไทยทีต้่องเดนิทางไปมาระหว่างประเทศ	กต้็องใช้ความระมดัระวงัให้มากขึน้
ด้วยนะคะ	 ติดตามข่าวสาร	 และมีข้อมูลติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศที่ไปเยือน	
รวมทั้งที่ดิฉันอยากย�้าความส�าคัญ	คือเรื่องของการท�าประกันการเดินทางที่สามารถครอบคลุม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของท่านยามเจบ็ป่วยหรอืประสบเหตวุนิาศภัยต่างๆ	เพราะ
ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน	การเตรียมตัวล่วงหน้า	ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายจริงไหมคะ

	 ศาสตราจารย์	นาวาอากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	
														 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

	 ศ.พญ.ศิรนิธรา	สงิหรา	ณ	อยธุยา	รองคณบดฝ่ีายวเิทศสัมพันธ์	พร้อม
ด้วย	ศ.นพ.บญุส่ง	องค์พพิฒันกลุ	รองคณบดฝ่ีายวจัิย	ศ.นพ.อนนัต์	 โฆษติ
เศรษฐ	 รองคณบดีฝ่ายการศกึษาระดบัปรญิญา	 ศ.ดร.นพ.วิชยั	 เอกพลากร	
หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน	ผศ.พญ.สรินิทร์	อภญิาสวสัด์ิ	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ผศ.ดร.เรณู	 พุกบุญมี	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี	 และ	 ผศ.ดร.วันทนา	 มณีศรีวงศ์กูล	 รองผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ีฝ่ายบรกิารวชิาการ	วเิทศสัมพันธ์	และประสาน
งาน	WHO	 ให้การต้อนรับ	 คณะผู้แทนด้านการศึกษาจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร์	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 ในโอกาสเข้าหารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืและเยีย่มชมหุน่ยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์	
(หุน่ยนต์เรเนสซอง)	 โดยม	ี ผศ.น.ท.นพ.สรยทุธ	ช�านาญเวช	ภาควชิาศลัยศาสตร์	 เป็นวทิยากรให้ความรู้	 เมือ่วนัท่ี	 26	 ธนัวาคม	
2559	ณ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลัยมหดิล

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะ
กรรมการพลงังานปรมาณปูระเทศฝรัง่เศส	(Commissariat	à	l’Energie	Atomique	(CEA)	)	โดยม	ีศ.นพ.ปิยะมติร	ศรธีรา	คณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลัยมหิดล	และ	Prof.	Vin-
cent	BERGER,	Director	of	the	Fundamental	research	division	,CEA	
ร่วมพิธลีงนาม	MOU	ท่ีมคีวามต่อเนือ่งมาหลายปี	โดยความร่วมมอืในครัง้นี้
จะครอบคลมุงานวิจยัร่วม	และการแลกเปลีย่นทางการศกึษา	ในการนี	้เอกอัค
ราชทูตฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย	Monsieur	Gilles	Garachon	และรกัษา
การรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์	ศ.ดร.ศนัสนย์ี	ไชยโรจน์	ร่วมเป็น
เกยีรติในพิธ	ีเมือ่วนัท่ี	5	เมษายน		2560	ณ		ท�าเนยีบเอกอคัรราชทตูฝรัง่เศส
ประจ�าประเทศไทย	

	 ศ.คลินิก	 นพ.พรชัย	 มูลพฤกษ์	 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นประธานกล่าวต้อนรับบคุลากรทางการแพทย์จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในโอกาสเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และสาธารณสุข	ตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ห้อง	623	ชั้น	2	อาคารเรียนรวม
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	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สาธารณสุขศาสตร์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการวิจัย
เรื่อง	National	Health	Survey	และเรื่อง	Genomics	โดยมี	ศ.นพ.
ปิยะมิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วย	 ศ.พญ.ศิรินธรา	 สิงหรา	ณ	 อยุธยา	
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 และ	 ดร.สุระชัย	
พรหมมาลา	 ผู้อ�านวยการสถาบันสาธารณสุขศาสตร์	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ร่วมลงนาม	 เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2560	
ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	โรงแรมสุโกศล

	 ศ.นพ.	ปิยะมติร	ศรธีรา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	ศ.สง	 โจว	คณบดี	College	of	
Science	ภายใต้สงักัดมหาวิทยาลยั	National	Sun	Yat	Sen	ประเทศ
ไต้หวัน	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 เพื่อแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านการศึกษา	วิชาการและวิจัย	 รวมถึง
การจดัท�าหลกัสูตรการศึกษาในระดบัหลงัปรญิญาท่ีจะมร่ีวมกัน	ซึง่น่า
จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างด้านการศึกษาระหว่างกัน	National	Sun	
Yat	Sen	ประเทศไต้หวัน	เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ	Top	
10	ของประเทศไต้หวัน	และเป็นอันดับที่	72	ของเอเชีย	ของ	Time	
Higher	Education	Ranking	โดยมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอื
ระยะยาวในด้านโปรแกรมการศึกษาและวิจัยกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 จึงมีความสนใจท่ีจะมาพบปะกับทางคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และน�ามา
ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

	 ต่อจากฉบับที่แล้ว	 เราขึ้นเครื่องเหินฟ้า
ข้ามประเทศและได้ยนิเสยีงประกาศบนเครือ่งบนิ
ไปบ้างแล้ว	วนันี	้นูโ๋นขอเสนอประโยคส�าคญัทีน่่า
จะได้ใช้กันบ้างขณะอยู่ที่สนามบินนะคะ	

What time does the plane depart? 
เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไร

What is your destination?
จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน

Where are you flying to?  
คุณจะบินไปที่ไหนครับ

Would you like a window seat or 
an aisle seat?

คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่างหรือติดทางเดินครับ

Do you have any luggage? 
คุณมีสัมภาระไหมครับ

Would you like to load your suit-
case? 

คุณต้องการโหลดกระเป๋าเดินทางไหมครับ

Your bag is overweight. 
กระเป๋าของคุณน�้าหนักเกินครับ

PASSP
ORT

Ramathi b
odi

	 อ่านในใจแล้ว	อย่าลืมอ่านออกเสียง	เพือ่
เพิ่มความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาด้วยนะคะ	 เจอ
กันฉบับหน้าค่ะ

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์

35



	 ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร 	์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	เข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ	
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดย
มีคุณสุนทร	 หลั่นเจริญ	 หัวหน้าฝ่าย
สารสนเทศ	 คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
กล่าวให้การต้อนรับ	 พร้อมเยี่ยมชม
หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์
การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์	เมือ่วนัท่ี	
2	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	9	
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏ
นครปฐม เข้าศึกษาดูงานระบบ

สารสนเทศรามาธิบดี

	 ภาควิชา จักษุวิทยา	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวทิยาลยัมหดิล	 จดังาน	 “วนัต้อหนิ
โลก”	 โดยได้รบัเกยีรตจิาก	 รศ.นพ.วชิยั	
ประสาทฤทธา	หวัหน้าภาควชิาจกัษวุทิยา	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวทิยาลยัมหดิล	กล่าวเปิดงาน	ภายใน
งานมกีารบรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัต้อหนิ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาจักษุ
วิทยา	 กิจกรรมตรวจต้อหินให้แก่ผู้ป่วย	
ญาตผิูป่้วยและผูส้นใจ	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	
2560	ณ	โถงเฉลมิพระเกยีรต	ิชัน้	1	อาคาร
สมเดจ็พระเทพรตัน์			

วันต้อหินโลก
การประชุมวิชาการประจำ ปี HA 
National Forum คร้ังท่ี 18 

	 สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล	 (องค์การมหาชน)	 จดัประชมุ
วชิาการ	HA	National	Forum	ครัง้ที	่18	
ขึน้	ภายใต้แนวคดิ	“พลงัจากภายใน…เรา
ท�าได้ร่วมกนั	 (Inner	Power,	Together	
We	Can)”	โอกาสนี	้ทมีบคุลากรทางการ
แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้รับ
เกยีรติเป็นวทิยากรร่วมบรรยายให้ความ
รูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมงาน	ตลอดจนแลกเปลีย่น
ประสบการณ์	ความคดิ	สูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่
ให้ระบบบรกิารสาธารณสขุของไทยมุง่สู่
มาตรฐานและเป็นทีไ่ว้วางใจของสงัคม	เม่ือ
วนัที	่14-17	มนีาคม	2560	ณ	อาคารอมิ
แพค็	ฟอรัม่	อมิแพค็เมอืงทองธานี	

Rama
สิทธิ	แสงเจริญวัฒนาUpdate
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การประชุมเครือข่าย UHOSNET 
คร้ังท่ี 60

	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	
สมเด็จพระสังฆราช	 (องค์ที่	 20)	 ทรง
ประทานพระโอวาท	 ในโอกาสคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เปิดด�าเนินการ
ครบ	48	ปี	โดยม	ีศ.นพ.ปิยะมติร	ศรธีรา	
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ	แพทย์	
พยาบาล	และบุคลากรรามาธบิด	ีเฝ้ารบั
เสด็จ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2560	ณ	
หอประชุมอารี		วัลยะเสวี		

งานครบรอบ 48 ปี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดงาน	
“เดิน-วิ่งรามาธิบดี	 52	 ปี	 เพื่อสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	 โดยได้
รับเกียรติจาก	 ศ.นพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา	
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี	มหาวทิยาลัยมหดิล	กล่าวเปิด
งานและร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ	 ร่วมกับ
บุคลากรรามาธิบดีและประชาชนทั่วไป
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้จ�านวนมาก	
เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2560	ณ	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล									

งานเดิน-ว่ิง รามาธิบดี 52 ปี 
เพ่ือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสงัฆราช	ทรงประทานพระโอวาท	ในโอกาสท่ี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวิทยาลัยมหดิล	เปิดด�าเนนิการครบ	48	ปี

	 ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	คณบดี
คณะแพทยศาสตร ์ โร งพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหาร	 อาจารย์แพทย์	
อาจารย์พยาบาล	เภสชักร	และเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลต่างๆ	 ในการเข้าร่วม
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	
(UHOSNET)	 ครั้งที่	 60	 ระหว่างวันท่ี	
30-31	มีนาคม	2560	ณ	 โรงแรมเซอร์	
เจมส์	 ลอดจ์	 จังหวัดสระบุรี	 โดยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวทิยาลยัมหดิล	ได้รับเกยีรติเป็นเจ้า
ภาพในการจัดประชุมครั้งนี้	ภายในงาน
มีการบรรยายพิเศษ	การอภิปราย	การ
ประชุมกลุ่มย่อย	และกิจกรรมสัมพันธ์
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โอ 
อนุชิต สพันธุ์พงษ์

มีวิธีในการดูแลตนเองอย่างไรบ้าง 
	 ส่วนมากจะเล่นกฬีาทีม่กัจะท�าเป็นประจ�าเม่ือมีเวลาว่าง
คือ	วิ่ง	(ระยะไกล)	เข้าฟิตเนส	และว่ายน�้าครับ	เป็นคนที่พักผ่อน
ไม่ดีเท่าที่ควร	บางครั้งก็นอนน้อย	เพราะมัวแต่ดู	DVD	ครับ	หรือ
บางทีก็อ่านการ์ตูน

แบ่งเวลาในการดูตนเองกับการท�างานอย่างไรบ้าง 
	 ถ้าวนัไหนถ่ายท�าฉากบูเ๊ยอะๆ	กจ็ะไม่ซีเรียสเรือ่งอาหาร
เท่าไร	แต่ถ้าเดินไปมานั่งคุย	ก็จะกินน้อยนิดนึง	ค่อนข้างเลือกกิน	
(เท่าที่พอจะเลือกได้ครับ)	 ถ้าวันไหนเลิกเร็ว	 ก็จะต้องไปซ้อมวิ่ง
ครับ	ปกติจะมีชุดวิ่งและรองเท้าวิ่งในรถเสมอ	

เคล็ดลับในการดูแลดวงตา เพราะสัมผัสกับแสงไฟใน
กองถ่ายละครตลอด 

	 เป็นสิง่ทีเ่ลีย่งค่อนข้างยากครบั	มใีช้น�า้ตาเทยีมเพือ่ให้ตา
ไม่แห้ง	และกินอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องดวงตาบ้างครับ

ปกติแล้ว ได้ท�าบุญร่วมกับโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน
	 ท�าเท่าที่มีโอกาสครับ	อาจจะไม่บ่อยมากนักถ้าเทียบกับ
การท�าบุญอื่นๆ

อยากให้ฝากผลงานการแสดง
	 ช่วงนีก้�าลงัถ่ายท�าภาพยนตร์	และละครอยู่หลายเรือ่งเลย
ครับ	ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ	

Star’s
กองบรรณาธิการHealth
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ถ้าวันไหนเลิกเร็ว 
ก็จะต้องไปซ้อมวิ่ง
ครับ ปกติจะมีชุด
วิ่งและรองเท้าวิ่ง

ในรถเสมอ

“
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