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Varieties Corner  
  : สัตว์มีพิษในประเทศไทย

BackStage
  : รู้จัก “โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก” 

    กับค่าย JIA Camp

Easy Living 
  : หมูกินเสือ

Beauty-Full
  : เมื่อผิวชรา ตอนที่ 1… ทำาไมผิวหนังคนเราต้องแก่

Believe it or not? 
  : ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

Health Station
  : โรคไอกรน

Healthy Eating
  : ไปเกาหลีกินดีมาฝาก

i-Style 
  : ชีวิตอัศจรรย์อยู่ที่ใจ

Behind the Scene 
  : ไม่มีทางออก?

One Day Off
  : ส่องกล้องดูนก..ที่บางปู

Giving and Sharing
  : ขอเชิญร่วมทำาบุญบูชาพระศาสดา ภ.ป.ร

Rama Today 
  : ปฏิบัติการแผนรับอุบัติภัยหมู่

Education Talk
  : นักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

    ลงพื้นที่ชุมชนวัดขนอนใต้ ตรวจภาวะแทรกซ้อน

    ทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน

Research Inspiration
  : ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
   “งานวิจัยจากแรงบันดาลใจในห้องฉุกเฉิน”

 สวัสดีปีม้า ปี 2557 ปีใหม่สุดคึกคัก ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีความสุขและคิดสิ่งใดขอให้

สมดังปรารถนากันนะคะ

 เปดิศกัราชใหมก่นัมาไดไ้มก่ีว่นั  คณุผูอ้า่นทา่นใดทีม่แีผนจะทำาสิง่ใด กว็างแผนกนัดดี ีคดิอยา่งรอบคอบ และ

ที่สำาคัญต้องไม่ประมาทด้วยเช่นกันนะ กองบรรณาธิการ @Rama ก็ขอให้ข้อมูลสาระดีดีด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

หวังว่าจะเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะ

 ฉบบันี ้เรามขีอ้มลูเนือ้หาสาระดดีมีาฝากเชน่เคย ไมว่า่จะเปน็คอลัมน์ Varieties Corner ทีร่วบรวมบรรดา

สัตว์มีพิษชนิดต่างๆ ที่เราควรระมัดระวัง เช่น งู แมงกะพรุน ต่อ แตน ปลาปักเป้า ซึ่งล้วนแต่ก็มีพิษร้ายแรงสร้าง

อันตรายได้ทั้งแบบเฉียบพลันและสะสม อีกทั้งเมื่อเราสัมผัสถูกพิษเข้าไปแล้ว อันตรายที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อ

ร่างกายบ้าง นอกจากนี้ หากจัดอันดับสัตว์มีพิษร้ายแรงที่สุด เหตุใด “งูมีพิษ” จึงมีพิษร้ายแรงที่สุด ติดตามอ่านกัน

ได้ในฉบับค่ะ อ้อ..ยังมีเกร็ดความเชื่อที่ว่า “ใช้ปากดูดแผลเพื่อรีดพิษงู ทำาได้จริงหรือไม่” เรามาไขความกระจ่าง

กันดีกว่าค่ะ 

 น้องแพรวพาชิมฉบับนี้ จะพาเราไปชิมไกลถึงเกาหลีกันเลยทีเดียว เราไปทำาความรู้จักกับ “บุลโกกิ” ว่า

คืออะไร ทำาไมคนเกาหลีจึงนิยมทานกันมาก.. แว่บจากเรื่องของกิน ไปต่อกันที่เรื่องสุขภาพโรคภัยกันดีกว่า คอลัมน์ 

Health Station มีเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรคไอกรน” มาฝาก ใครจะรู้บ้างว่าไอกรนเป็นโรคอันตรายหากไม่ได้รับการ

รกัษาหรอืฉดีวคัซนีทีด่ ีกบัอกีคอลมันด์ดี ี Backstage จะพาไปติดตามกิจกรรมค่ายโรคขอ้อกัเสบไม่ทราบสาเหตุใน

เด็ก หรือ JIA Camp กันว่า โรคนี้คืออะไร แล้วค่ายนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร ต้องติดตามให้ได้นะคะ

 Rama Today เองกไ็ม่นอ้ยหนา้ มีบทความทีท่นัเหตกุารณป์จัจบุนัทนัดว่นจรงิเชยีว เมือ่มเีหตกุารณช์มุนมุ

ของผู้คนจำานวนมาก จะรบัมอืกบัอบัุตเิหตทุีเ่กดิขึน้จำานวนมากอยา่งไรด ีแลว้คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

เตรียมแผนรองรับไว้อย่างไรบ้าง

 ไดรั้บความรูก้นัแลว้ ไปทอ่งเทีย่วกนิอิม่หนำากับคอลมัน์ขา้งบนกันแลว้ อย่าลมือา่นคอลมัน์ธรรมะคิดดฉีบบั

นีด้ว้ยนะคะ “หมกูนิเสอื” เปน็นทิานทีไ่ดแ้งค่ดิเตอืนสติพวกเรา ให้ยึดหลกัธรรมะเพ่ือนำามาใชใ้นชวีติประจำาวนั โดย

เฉพาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปิดท้ายกันที่ One Day Off กับ “บางปู” สถานที่คุ้นเคยของใครหลายคน ที่วัน

นี้ยังคงกลิ่นอายบรรยากาศอันธรรมชาติ ถือเป็นสถานตากอากาศยอดฮิตมิเสื่อมคลายเลยค่ะ

        พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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ภาพปก: งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง White-lipped Pitviper

** ขอขอบคุณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย สำาหรับการบันทึกภาพงู 

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำา **



เมื่อเราพูดถึงบรรดาสัตว์ต่างๆ ท่ีมีอยู่บนโลกใบนี้ หากเราจะแยกออกเป็นสัตว์กลุ่มต่างๆ ก็คงจะแยกออกได้เป็น
สัตว์บก สัตว์น้ำา สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำา ซึ่งบรรดาสัตว์ที่เราแบ่งกลุ่มนี้ก็มีทั้งสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษอยู่
รวมกลุม่ปะปนกนั แตห่ากจะกลา่วถงึเฉพาะสตัวท์ีม่พีษิแลว้นัน้ ในประเทศไทยเรามกีารคน้พบสตัวม์พีษิอยูห่ลายกลุ่มหลาย
ชนิด ที่ล้วนแล้วแต่ก็มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่ถูกพิษเข้า

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีพิษต่างๆ ที่พบในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ โดยแบ่งกลุ่มของสัตว์มีพิษออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ก่อนอื่น... เรามาทำาความรู้จักกับสัตว์มีพิษในกลุ่ม “งู” กันก่อนดีกว่า 

งูมีพิษในประเทศของเราแบ่งออกเป็น 7 ชนิด 7 ชื่อเรียก ซึ่งสามารถแบ่งงูพิษออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้อีก
ก็คือ กลุ่มงูมีพิษต่อระบบเลือดหรือระบบโลหิต ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ งูกะปะ งูแมวเซา และ กลุ่มงูมีพิษต่อระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูทับสมิงขลา และงูสามเหลี่ยม ซึ่งกลุ่มของงูมีพิษต่อระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อถือว่ามีอันตรายมาก เพราะเมื่อใดก็ตามถ้าคนที่ถูกงูกลุ่มนี้กัด จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจไม่พอ 
และอาจเสียชีวิตได้

พิษ “งูเห่า” ส่งผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พิษ “งูกะปะ” ส่งผลต่อระบบเลือด

“งูจงอาง” (King Cobra)

“งูสามเหลี่ยม” (Banded Krait)

สำาหรบัสตัวม์พีษิทีม่คีวามรนุแรงสงูสดุ ตอ้งยก
ให้ “งู” เป็นอันดับ 1 เนื่องจากว่าประเทศไทยมีอัตรา
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตอันมีสาเหตุจากการถูกสัตว์มี
พิษกัดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ “ปลาปักเป้า” ซึ่ง
ถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มีพิษชนิดอื่นแล้ว ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้รับพิษจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่งูกับปลาปักเป้าถือ
เป็นสัตว์มีพิษที่มีพิษอันตรายและรุนแรงมาก หากได้
รับพิษและช่วยเหลือไม่ทันท่วงที ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิต
ได้ในทันที

พษิของง ูผลติขึน้ทีอ่วยัวะพเิศษภายในตวัของมัน ซึง่พฒันามาจากตอ่มน้ำาลายของง ูซึง่อยูบ่รเิวณปาก และ
เมื่อเชื่อมต่อกับฟันหน้าคู่หนึ่งที่พัฒนาเป็นเขี้ยว ก็จะทำาหน้าที่เป็นเสมือนเข็มฉีดยา พิษของงูประกอบด้วยสารหลาย
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสารจำาพวกโปรตีน ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ก็จะถูกทำาลายไปเมื่อถูกความร้อน เลยจะเห็นบางคนนำางูมา
ทำาเป็นอาหาร 

พษิจากงใูนกลุม่ของงมูพีษิตอ่ระบบประสาทและกลา้มเนือ้ มกัจะเกดิขึน้รวดเรว็ภายในไมถ่งึชัว่โมง เนือ่งจาก
สารบางอย่างในพิษงู จะเข้าไปในร่างกายและทำาให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อเสียไป กล้าม
เนื้อจึงอ่อนแรงและไม่ทำางานในที่สุด สมมติว่าถูกงูจงอางกัด งูจงอางเป็นงูป่าที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากปริมาณพิษที่
ได้รับเข้าไปค่อนข้างมาก และเมื่อถูกกัดในป่า ทำาให้โอกาสที่ผู้ป่วยจะออกมารับการรักษาได้ทันเวลานั้นน้อยมาก จึง
อาจรอดชีวิตน้อยด้วย

ฤทธิจ์ากพษิของงเูหา่จะคล้ายกับงจูงอาง คือทำาใหค้นท่ีถกูกัดเกิดอาการอ่อนแรง หนงัตาตก พดูจาไมช่ดัเจน 
หลังจากนั้นกล้ามเนื้อแขนขาและกล้ามเนื้อการหายใจจะอ่อนแรงลงและเสียชีวิตในที่สุด ลักษณะแบบนี้ทำาให้ชาว
บ้านเข้าใจว่าคนที่ถูกงูกัดแล้วจะง่วง หากปล่อยให้
หลับไปจะเสียชีวิตได้ ซึ่งความจริงไม่ใช่ แต่เพราะ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากพิษของงู ทำาให้ลืมตาไม่ขึ้น 
ทั้งที่รู้ตัวตื่นดี และเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหายใจไม่
ทำางาน

ส่วนงูที่มีฤทธิ์ต่อระบบโลหิต เมื่อผู้ป่วย
ถูกกัด พิษงูจะทำาให้เลือดไม่แข็งตัว เกิดภาวะเลือด
ออกง่ายและหยุดเลือดได้ยาก นอกจากนั้น พิษของ
งูแมวเซาทำาให้เกิดภาวะไตวายร่วมด้วย อย่างไรก็ดี 
พิษจากกลุ่มนี้ จะปรากฏอาการช้ากว่ากลุ่มแรก

กลุ่มแรกคือ กลุ่มงูพิษ เช่น งูเห่า งูจงอาง งูเขียวหางไหม้ 

กลุ่มที่สองคือ กลุ่มแมลง เช่น ผึ้ง ต่อ แตน 

กลุ่มที่สามคือ กลุ่มสัตว์ทะเล เช่น ปลาปักเป้า แมงกะพรุน แมงดาทะเล 

ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Varieties
Corner ดนัย อังควัฒนวิทย์

กุสุมา ภักดี



วธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกอ่นพาผูท้ีถ่กู
งทูกุชนดิกดัมายงัโรงพยาบาลคอื พยายามใหบ้รเิวณ
ที่ถูกกัดอยู่นิ่ง เคลื่อนไหวหรือขยับเขยื้อนน้อยที่สุด 
เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าถูกงูชนิดใดกัด 
และเกดิภาวะเปน็พษิขึน้หรอืไม ่หากมขีอ้บง่ชีใ้นการ
ใหเ้ซรุม่แกพ้ษิงกูจ็ะได้รบัการรกัษาด้วยเซรุม่ ซึง่การ
ใช้เซรุ่มแก้พิษงู จะช่วยทำาให้กระบวนการเกิดพิษ
ของงูสั้นลงไปนั่นเอง

ถัดมาเป็นสัตว์มีพิษในกลุ่ม “แมลงมีพิษ” ได้แก่ แมลงปีกที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ซึ่งในจำานวนแมลง
ปีกทั้ง 3 ชนิดนี้ “ต่อ” ถือว่าเป็นแมลงที่มีพิษรุนแรงสุด อีกทั้งอันตรายที่เกิดจากพิษนี้มีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน คือ 1) ตัว
พิษจากเหล็กในที่ต่อย 2) เป็นการแพ้พิษของต่อ ซึ่งหากเคยถูกต่อต่อยมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อถูกต่อยอีก ก็มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะแพ้พิษต่อได้ 

สำาหรับพิษของต่อ เมื่อโดนต่อยจะทำาให้เกิดพิษเฉพาะที่หรือบริเวณที่ถูกต่อย เช่น ปวด บวม และเกิดภาวะ
อันตรายที่สุดคือจะมีพิษต่อระบบตับ ไต และกล้ามเนื้อ แต่พิษจะรุนแรงถึงขั้นนี้ได้ ต้องโดนต่อต่อยจำานวนมาก จึงจะ
มีปรมิาณของพษิมากพอทีจ่ะทำาลายระบบภายในรา่งกายได ้สว่นการแพพ้ษิของตอ่นัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัจำานวนตอ่ทีต่อ่ย
ว่ามากหรือน้อย เพราะแค่โดนต่อต่อยเพียงตัวเดียวก็สามารถแพ้พิษถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายใน 1 ชั่วโมง 

พิษของปลาปักเป้าจะอยู่ใต้ผิวหนังและอยู่ในอวัยวะภายในของมัน เช่น รังไข่ โดยที่สารพิษจากปลาปักเป้าก็
จะไม่ถูกทำาลายด้วยความร้อน ฉะนั้น คนกินปลาปักเป้าเข้าไป ถึงแม้จะนำาเนื้อปลาปักเป้ามาทำาเมนูต้ม ทอด ปิ้ง ย่าง 
หรือทำาให้สุกแล้วก็ตาม ก็ยังคงมีพิษตกค้างอยู่เหมือนเดิม อาการอันเกิดจากพิษของปลาปักเป้าจะเริ่มจากอาการชาที่
ปลายลิ้น ชารอบปาก เมื่ออาการมากขึ้นจะชาตามปลายมือปลายเท้า เกิดอาการอ่อนแรงตามกล้ามเนื้อ แขนขาและ
ใบหน้า จนกระทั่งหายใจไม่ออก และเสียชีวิต  

ในประเทศไทยมีกฎหมายห้ามจำาหน่ายเนื้อ
ปลาปักเป้า แต่เจ้าของกิจการประมงบางส่วนหลีกเลี่ยง
กฎหมายโดยนำามาแล่ขายในชื่ออื่นเช่น“ปลาไก่” หรือ 
ปลอมขายเปน็ปลาชนดิอืน่ เชน่ ปลากะพง ทำาให้ผูบ้รโิภค
ไม่ทราบว่าตนเองกินปลาปักเป้า ขณะเดียวกันผู้แล่เนื้อ
ปลามักเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถ
แล่เนื้อได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้มีสารพิษปนเปื้อนกับเนื้อ 
ซึ่งต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่กินปลาปักเป้าเป็นๆ ได้อย่าง
ปลอดภยัมากกวา่ เพราะผูแ้ลเ่นือ้ปลาชนดินีจ้ะตอ้งไดร้บั

การฝึกฝน  และมีใบอนุญาตเท่านั้น แถมยิ่งเป็นเมนูเด็ดสำาหรับผู้ที่ชอบท้าทายอีกด้วย ผู้บริโภคเองก็ทราบว่ากินอะไร
เข้าไป เมื่อเกิดเป็นพิษผู้บริโภคก็จะรู้ตัวและไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทัน

สำาหรับแมงดาทะเล จะมีพิษชนิดเดียวกันกับ
ปลาปักเป้า ในประเทศไทยมีแมงดาทะเลอยู ่2 ชนดิ ไดแ้ก่ 
แมงดาถ้วยกับแมงดาจาน โดยที่แมงดาจานกินได้ แต่
แมงดาถ้วยกินไม่ได้เพราะมีพิษอยู่ วิธีการรักษาจะไม่มี
เซรุ่มแก้พิษเหมือนโดนงูกัด แต่ให้รีบนำาส่งโรงพยาบาล
ทันที เพราะสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือเรื่องของการช่วยหายใจ 
จะเสยีชีวติหรอืไม่ขึน้อยูกั่บการหายใจและการรกัษารว่ม
กัน ปัญหาของประเทศเราคือ การแยกระหวา่งแมงดาทัง้
สองชนิดอาจผิดพลาดได้

ส่วน แมงกะพรุนและแมงกะพรุนไฟ พิษของ
มันจะอยูบ่รเิวณหนวด จะสงัเกตไดจ้ากกระเปาะพษิเลก็ๆ 
เม่ือสัมผัสถูกหรือมาโดนตัวเรา พิษที่ปล่อยออกมาจะ
ทำาให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน จนเห็นเป็นรอยไหม้ 
แต่พิษยังไม่รุนแรงเท่าในต่างประเทศที่มีแมงกะพรุนชื่อ แมงกะพรุนกล่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแมงกะพรุนตัวเล็กๆ เล็ก
กวา่แมงกะพรนุไฟ แตพ่ษิจะรนุแรงและอนัตรายมาก ซึง่ถา้ไปโดนตวัหรอืหนวดของมันอาจจะเสยีชวีติไดเ้ลย เนือ่งจาก
พิษเข้าสู่ร่างกายผู้บาดเจ็บ ทำาให้หัวใจหยุดเต้น เป็นต้น  การปฐมพยาบาลที่สำาคัญคือการใช้น้ำาส้มสายชูราดบริเวณที่
สัมผัสถูกแมงกระพรุน ซึ่งจะช่วยไม่ให้กระเปาะแตกและปล่อยสารพิษออกมา 

ข้อแตกต่างระหว่าง “ต่อ” กับ “ผึ้ง” 

สำาหรับต่อเมื่อต่อยแล้วสามารถต่อยซ้ำาได้อีก
หลายๆ ครั้ง เพราะไม่ได้ปล่อยเหล็กในเข้าไปในตัวคน แต่
ผึง้จะตอ่ยและปลอ่ยเหลก็ในไว ้เปรยีบเสมอืนการต่อยหนึง่
ครัง้ตอ้งแลกกบัชวีติของตวัเอง เพราะเหลก็ในของผึง้ถอืเปน็
อวัยวะที่สำาคัญของผึ้ง เมื่อปล่อยเหล็กในแล้ว หลังจากนั้น
ผึ้งก็จะเสียชีวิต

กลุ่มสัตว์มีพิษกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มสัตว์น้ำา-สัตว์ทะเล ได้แก่ ปลาปักเป้า แมงดาทะเล และแมงกะพรุน ซึ่งมัก
พบอัตราการได้รับพิษจากปลาปักเป้ามากที่สุด 

เมือ่พดูถึง “ปลาปกัเปา้” นอกจากเวลามนัพองตวัแหลมเพือ่ปอ้งกนัตวัเองจากศตัรแูลว้ มสีิง่หนึง่ทีน่า่สนใจ คอื 
พษิของปลาปกัเป้า ในความเป็นจรงิแลว้ตวัปลาไมไ่ดส้รา้งพษิขึน้มาเอง แตพ่ษิเชือ่วา่เกดิจากปลาปกัเปา้กนิสิง่มชีวิีตเลก็ๆ 
ในน้ำาที่เป็นตัวสร้างพิษขึ้น โดยที่ปลาปักเป้ามีความสามารถในการกินและกักเก็บพิษเอาไว้โดยไม่เป็นพิษหรืออันตราย
ต่อตัวมันเอง แต่หากใครไปกินมันเข้าไปก็จะได้รับอันตราย 

เหล่านี้คือสัตว์มีพิษที่พบได้มากในประเทศไทยที่ควรระวัง ข้อสำาคัญของ
การไม่ให้ถูกพิษก็คือ การระวังไม่ให้อยู่ในที่ที่มีโอกาสสัมผัสถูกสัตว์เหล่านี้ 
หรือการรับประทานอาหารที่อาจมีพิษได้นั่นเอง



 จะทำาอยา่งไรเมือ่ลกูตวันอ้ยของคณุเจบ็ปว่ย แตไ่มส่ามารถบอกอาการเจบ็ปว่ยนัน้ได ้บางครัง้อาจทำาไดแ้ค่รอ้งไห้
งอแง พ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกเป็นอะไรหรือมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร

 “โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้ในเด็กที่ลูกน้อยต้องทนทรมานและมีอาการข้อ
อกัเสบมากขึน้จนอาจถึงข้ันพกิารหรอืเสยีชีวิตได ้คณุพอ่คณุแมจ่งึควรหมัน่สงัเกตอาการและความผดิปกตขิองลกูนอ้ย และ
จากการจัดกิจกรรม “ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก” (JIA Camp) ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ก็ทำาให้ทราบถึงอาการและการดูแลอย่างถูกวิธีมากขึ้น

 อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค หน่วยโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ว่า 

เนื่องจากโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก หรือ Juvenile Idiopathic arthritis (JIA) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรค
ภูมิคุ้มกันทำาร้ายตัวเอง หรือที่เรียกว่า ภูมิแพ้ตัวเอง หรือ แพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งโรคนี้เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันหันกลับมาทำาร้าย
ข้อตัวเอง ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าภาวะคุ้มกันทำาร้ายข้อตัวเองนี้เกิดจากอะไร จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคข้อ
อักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับข้อทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมือ ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก 
กระดูกต้นคอ และบริเวณขากรรไกร เป็นต้น  

โรคนีจึ้งเปน็โรคทีเ่รือ้รงั และมอีาการตัง้แตน่อ้ยไปจนถงึรนุแรงมาก ใครทีม่ลีกูมหีลานคงจะทราบดวีา่เวลาทีเ่ดก็คน
หนึ่งป่วย มักจะป่วยกันทั้งบ้าน ที่ว่าป่วยทั้งบ้านนี้หมายถึงทางจิตใจ คือวิตกกังวลและเครียดมาก ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ปู่ 
ย่า ตา ยาย ทำาให้ได้รับผลกระทบไปหมด กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นมาด้วยหลายวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ที่สอง คือ เราต้องการให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามานานจนโรคหรอือาการดแีลว้ ใหก้ำาลงัใจกบัผูป้ว่ยทีเ่พิง่เปน็หรอืเพิง่เขา้รบัการรกัษา เรยีกงา่ยๆ คอื “pay it forward” หรอื เปน็ “การสง่กำาลงัใจแบบลกูโซ”่ ซึ่งเราทำามา 3 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก มีครอบครัวหนึ่งที่ลูกมีอาการหนักมาก และผา่นพน้ชว่งทีว่กิฤตมาได ้เขากน็ำาเรือ่งราวของเขามาแบง่ปนัใหค้นอืน่ๆ ได้รับรู้ เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับครอบครัวอื่นๆ พอเขารู้ว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งกำาลังประสบปัญหาเดียวกับเขา เขาเข้าไปคุยกับครอบครัวนั้นเลย ไปให้กำาลังใจ ให้เบอร์โทร กลายเป็นเพื่อนกันไปเลยก็มี คุณพ่อครอบครัวแรกบอกหมอว่า ตอนลูกผมป่วย คุณแม่อีกครอบครัวหน่ึงก็ให้กำาลังใจครอบครัวผม ผมจึงอยากที่จะช่วยคนอื่นบ้าง และกิจกรรมนี้ทำาให้ผู้ป่วยหลายคน รู้จักกัน ให้กำาลังใจกันและกัน และกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน 

วัตถุประสงค์ท่ีสาม คือ ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วย 

เน่ืองจากผู้ป่วยของเราเป็นเด็ก ส่ิงที่เด็กต้องการคืออะไรก็ได้ที่

ทำาให้เขาสนุก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การเต้นประกอบจังหวะ 

การวาดรูปด้วยสีน้ำา ที่นอกจากจะสนุกแล้ว ยังถือว่าเป็นการฝึก

สมาธิไปในตัว แถมได้ของที่ระลึกเป็นผลงานการวาดสีน้ำาของตัว

เองกลับไปอีก โดยเรามี อ.วันชัย ผลวิน มาสอนเด็กๆ วาดรูปสีน้ำา

อย่างง่ายอีกด้วย เขาจะลืมไปเลยว่าความเจ็บปวดที่เคยมีอย่างไร 

ยกตัวอย่าง มีเด็กคนหนึ่งก่อนจะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เขา

จะบน่วา่ปวดขอ้ตลอด ทัง้ๆ ทีต่รวจรา่งกายแล้ว ไมไ่ดม้กีาร

อักเสบมากเท่าไรนัก และหน้าตาหนูน้อยก็จะเหมือนคนอม

ทุกข์ ไม่ได้มีความสุขเอาซะเลย หลังจากผ่านกิจกรรมค่าย

โรคข้อแล้ว อาการปวดของเด็กคนน้ีหายเป็นปลิดทิ้ง ไม่

บ่นอีกเลย หรือแม้กระทั่งคุณพ่อ คุณแม่  ที่กังวลกับลูกตัว

เองมาก เพราะไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อน พอมาเจอว่ามีเด็กอีก

จำานวนมาก ท่ีมีอาการเหมือนลูกตัวเอง หรือมากกว่าลูกตัวเอง

ด้วย หลังจากน้ันคุณพ่อ คุณแม่ก็ย้ิมได้ ลดความกังวลลงได้ดีมาก 

รู้จัก “โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก”กับค่าย JIA Camp

วัตถุประสงค์แรก ต้องการให้ผู้ปกครองและตัวเด็กเอง 

เข้าใจในตัวโรคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการ อาการแสดง ตลอดจน

การรักษา เพราะถ้าเด็กและผู้ปกครองไม่ร่วมมือกับหมอแล้ว การ

รักษาก็เป็นไปได้ยาก วันนี้ทั้งวันจึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถาม

โดยตรงกับคุณหมอได้อย่างไม่จำากัด โดยในกิจกรรมนี้เราได้เชิญ 

ผศ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร มาสอนและให้ความรู้กับผู้ป่วยและ

ครอบครัวในการทำากายภาพบำาบัดอีกด้วย 

Back
stage อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 



วัตถุประสงค์ที่สี่ คือ ช่วยเด็กๆ แล้ว ต้องมาช่วยคุณพ่อ คุณแม่ 

ด้วยการสอดแทรกธรรมะ หรือข้อคิดทางธรรมะ ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์

ได้ ทั้งในการดำารงชีวิต และในการอยู่กับโรคที่ตัวเองเป็นได้อย่างมีความ

สุข ทุกๆ ปี เราจะนิมนต์ พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร มาสอนธรรมะ

ให้พวกเรา และเราก็ยังได้ทำาบุญด้วยการถวายสังฆทานอีกด้วย ปีน้ี

พระอาจารย์ติดภาระกิจสงฆ์ เราก็เลยให้เด็กๆ ดูวิดีโอธรรมะ ที่เกี่ยว

กับการกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของเรา คือ คุณพ่อ คุณแม่ นั่นเอง ให้

เขารู้ว่าที่เขาลำาบากทุกวันนี้ ได้คุณพ่อ คุณแม่เป็นผู้ดูแลเขามาตลอด คือ

ลำาบากกว่าเขาหลายร้อยเท่า ให้รักคุณพ่อ คุณแม่ให้มากๆ เป็นกิจกรรม

ซึ้งๆ อีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ชอบมาก บางครอบครัวถือว่าเป็น

ชว่งเวลาทีไ่ดป้รับความเขา้ใจกนัระหวา่งคณุพอ่ คณุแมก่บัลกูๆ เลยทเีดยีว 

โดยเฉพาะลูกที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น

หลงัจากจบกจิกรรมนี ้ยอมรบัวา่เหนือ่ย แตม่คีวามสขุ เมือ่ได้
เห็นแววตาของทุกๆ คนที่กลับไปมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณ
แม่ ตัวผู้ป่วยเอง ตลอดจนคนสอน หมอๆ นักศึกษาแพทย์ แพทย์
ประจำาบ้าน “ความสุข” ที่ซื้อที่ไหนไม่ได้ แต่เป็นความสุขที่ได้จาก
การ “ให้” โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้ว
ค่ะ.. เดก็นอ้ยหลายๆ คน เขา้มาถามวา่ เมือ่ไรจะจดัอกี รอมาทกุป.ี. 
ถึงแม้ว่าอาการหนูน้อยคนนี้จะไม่มีแล้ว แต่ก็อยากที่จะมาร่วม
กิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกในปีต่อๆ ไป... ทิ้งท้ายด้วยคำาสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยที่ว่า 
“ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นหมอเพียงประการเดียว แต่ต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย” หรือ “I do not want you to 
be only a doctor but I also want you to be a man”  ซึ่งเป็นคำาสอนที่กินใจมาก แค่ประโยคสั้นๆ แต่ความหมาย
นั้นแสนยิ่งใหญ่ หากเราเอาใจคนไข้มาใส่ใจเรา เราจะเข้าใจพวกเขามากขึ้น และเราจะดูแลเขาเป็นองค์รวม ไม่ใช่เฉพาะดูแล
ทาง “กาย” แต่ต้องดูแลทาง “ใจ” ด้วย

 มีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงข้อดีของความสามัคคี  ซึ่งมีเรื่องราวโดยย่อว่า...

 มชีา่งไมอ้ยูค่นหนึง่ทำางานของตวัเองอยา่งปกต ิแลว้อยูม่าวนัหนึง่ไดไ้ปพบเจอลูกหมปูา่ท่ีกำาลังตกหลุมอยู่
ไม่สามารถขึ้นมาได้  ช่างไม้คนนี้ก็ได้ช่วยเหลือเจ้าหมูป่าน้อยและนำามันมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวมันเล็กๆ อยู่  เจ้าหมูป่า
น้อยก็เลยเชื่อง แถมยังสนิทสนมคุ้นเคยกับช่างไม้เป็นอย่างดี  

 เจ้าหมูน้อย ก็ช่วยงานช่างไม้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ เลื่อยไม้ โดยใช้จมูกของมันช่วยผลัก ดุนไม้เพื่อ
ใหช้า่งไมท้ำางานไดง้า่ยขึน้ สามารถชว่ยชา่งไมไ้ดเ้ปน็อยา่งด ีอยูไ่ปอยูม่าวนัหนึง่ชา่งไมก้เ็กดิความคดิวา่...ถา้เรายงั
เลี้ยงเจ้าหมูป่าต่อไป แล้วถ้ามีคนมาพบมาเห็นแล้วเกิดจะลักเจ้าหมูป่าน้อยตัวนี้ไปขายหรือเอาไปฆ่าไปแกงกินได้ 
คงจะไม่ดีแน่ๆ เลย... ช่างไม้คนนี้ก็เลยปล่อยเจ้าหมูป่าน้อยเข้าป่า ซึ่งถือเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของมัน

 พอเจา้หมปูา่นอ้ยตวันีเ้ข้าไปในปา่ดว้ยความทีม่นัฉลาดแสนรู ้มนักไ็ปหาแหลง่อาหารแหลง่หากนิ หาแหลง่
ที่อยู่อาศัย พอมันเข้าไปอยู่ มันก็ได้เจอกับฝูงหมูป่าตัวอื่นๆ แต่เจ้าหมูป่าน้อยได้สังเกตว่า หมูป่าที่อยู่มาก่อนทั้งที่
เป็นหมูป่าเจ้าถิ่น มีถิ่นที่อยู่อาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ทำาไมตัวหมูป่าเจ้าถิ่นกลับผอม ดูซูบซีด  

วัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย อันนี้ชอบมากอีกเหมือนกัน ข้อนี้จะขาดไปไม่
ได้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับผู้ป่วย การที่ทำากิจกรรมร่วมกันเช่นนี้ ไม่
ว่าจะไปร่วมเล่นเกมกับเด็กๆ ร่วมการละเล่นกับเด็กๆ จะทำาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างหมอกับผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ปกครองจะรู้สึกอบอุ่นใจที่มีทีมคุณหมอ ดูแลลูก
เขาในทุกๆ ด้านจริงๆ  เวลาวางแผนการรักษากัน ผู้ปกครองและผู้ป่วยจะให้
ความรว่มมอืกบัทมีหมอเปน็อยา่งด ีประกอบกบัเรากจ็ะเขา้ใจเขามากขึน้ เขา้ใจ
ความยากลำาบาก เข้าใจว่าทำาไมเขาถึงกังวล โดยเราได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นการ
สอนลูกศิษย์ไปในตัว กิจกรรมนี้จึงมีทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำาบ้าน 
แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ มาเข้าร่วมด้วย

หมูกินเสือ!
 ทุกวันนี้ความสามัคคีในบ้านเมืองเราจางหายไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนเราบอกว่า 1+1=2 
ถ้า 2+2=4  แต่ถ้าเมื่อใดความสามัคคีลดลงไป  มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้น ก็เท่ากับ 
1-1=0  จนกระทั่งแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย 30 ล้าน-3๐ ล้าน อย่างดีก็เป็น 0 ถ้ามากกว่า
นั้นก็อาจจะติดลบ บ้านเมืองของเราจะอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร?

Easy
Living ฑิตดี



 เจ้าหมูป่าน้อยก็เลยถามว่า  “เพราะเหตุใดพวกท่านอยู่ในแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่พวก
ท่านยังดูตัวซูบผอมผิดปกติ?”  

 หมูป่าเจ้าถิ่นตอบว่า  “ถึงแม้ว่าที่นี่จะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน  แต่ก็มีเสือที่คอยมาล่าหมูป่าอย่างพวก
เราเป็นอาหารอยู่”  

 พอเจ้าหมูป่าน้อยได้ฟังคำาตอบนั้นแล้วก็ถามต่อไปอีกว่า  “แล้วเสือที่ว่านี้มีกี่ตัว?” 
 
 “ตัวเดียว”  หมูป่าเจ้าถิ่นตอบ 

 หลังจากนั้นหมูป่าตัวใหม่ก็ได้ถามเพิ่มเติมอีกพอสมควร  แล้วจึงบอกหมูป่าเจ้าถิ่นว่า “ต่อไปนี้พวกเรา
เราไม่ต้องกลัวเสือแล้ว  ขอให้เราอยู่ในป่านี้ให้สบาย...”  เจ้าหมูน้อยเสริมว่า  “...ในถิ่นนี้มีพวกเราหมูป่าเจ้าถิ่น
อยู่เป็นร้อย จะกลัวอะไรกับแค่เสือหนึ่งตัว”  

 ลำาดับนั้นเจ้าหมูป่าน้อยก็ได้วางกลอุบาย  หาวิธีที่จะต่อสู้กับเสือแล้วซักซ้อมทำาความเข้าใจกับฝูงหมูป่า
เจ้าถิ่น  “...ถ้าเกิดว่าเสือแสดงท่าทีอย่างไรใส่ท่าน  ท่านก็แกล้งทำาตามเจ้าเสือนั้น  เช่น  ถ้าเสือคำารามก็ให้พวก
ท่านท้ังหมดคำารามตอบดงัๆ พรอ้มเพรยีงกนั  ถา้เสอืขูก่ใ็หพ้วกทา่นขูต่อบกลบัไปบา้ง  ไมว่า่เสอืจะทำาอะไรแสดง
ท่าทีอย่างไรก็ขอให้ทำาตามทุกอย่าง...”  จากนั้นได้ขอแรงให้ฝูงหมูป่าขุดหลุมกว้างใหญ่ลึกพอประมาณ  อยู่ด้าน
หน้าโขดหินโดยให้ขุดลึกพอสมควรที่จะไม่ให้เสือปีนขึ้นมาได้หลังจากตกหลุมไปแล้ว  

 อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเสือกลับมา ด้วยความที่มันหิว มันจึงจะมาจับหมูป่ากิน  แต่ตอนนี้ฝูงหมูป่ามีกลวิธีที่
จะรับมือเจ้าเสือแล้ว  ก็สามารถตั้งสติได้ทัน  เจ้าเสือมาถึงก็ทั้งคำารามทั้งแยกเขี้ยวขู่หมูป่าเจ้าถิ่น ช่วงแรกหมูป่า
เจา้ถิน่กห็วาดกลวัเลก็นอ้ย แตพ่อตัง้สตไิดก้ท็ำาตามทีไ่ดซ้กัซอ้มไวจ้งึแยกเขีย้ว คำารามขูก่ลบัไป ตา่งฝา่ยตา่งขู่กนั
ไปขู่กันมา  แยกเขี้ยวกันไปแยกเขี้ยวกันมา  จ้องตากันไปจ้องตากันมา  สุดท้ายเจ้าเสือก็กลัววิ่งหนีกลับไปอย่าง
หิวโซ

  คราวนี้เจ้าเสือก็ได้กลับไปถิ่นของเสือ  ซึ่งมีฤ าษีตนหนึ่งที่ได้
อาศยัเศษเน้ือทีเ่สอืกินเหลอืไว ้ ฤ าษีเหน็วา่เสอืไมม่อีาหารกลบัมาดว้ย
จงึถามเสอืวา่  “คราวนีท้ำาไมไมไ่ดอ้ะไรกลบัมาเลยเจา้เสอื”  เสอืจงึเลา่
เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฤ าษีฟัง  

 ฤ าษีคิดใคร่ครวญสักพักแล้วบอกกับเจ้าเสือว่า “ต่อไปไม่ต้องแสดงอาการขู่พวกหมูป่าแล้ว  ท่านไปถึงก็
กระโจนตะครบุใสม่นัเลย”  ทนีีเ้จา้เสอืรูแ้ลว้ว่าตอ้งกระโจนใสห่มปูา่เลย  เจา้เสอืกก็ลบัไปยงัถิน่ของหมปูา่ดว้ยความ
มั่นใจมากขึ้น  คราวนี้เจ้าเสือก็ลองทำาอะไรไป  ฝูงหมูป่าก็ทำาตาม  หมูป่าก็ไม่กลัว  เจ้าหมูป่าน้อยยืนคอยอยู่บนโขด
หิน  เจ้าเสือเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะตะครุบแล้ว  ก็เลยกระโจนเข้าใส่ทันที  แต่พอกระโจนเข้าไปแล้วไม่สามารถข้าม
หลมุทีอ่ยู่หนา้โขดหนิไปได ้ กต็กลงไปในหลมุกบัดกัทีห่มปูา่นอ้ยเตรยีมไว้  พอเจา้หมปูา่นอ้ยเห็นเสอืตกลงไปในหลมุ
แล้วก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนๆ ในฝูงกำาจัด และรุมกันเข้ามากินเจ้าเสือนั้น

 แล้วทีนี้หมูป่าน้อยยังมองเห็นสีหน้าแววตาของหมูป่าเจ้าถิ่นที่ยังดูไม่สบายใจ  จึงสอบถามแล้วได้รู้ความ
จริงว่าต้นตอที่แท้จริงก็คือฤ าษี  ถึงแม้เสือจะตายไป 1 หรือ 2 ตัว ฤ าษีก็หาเสือตัวใหม่มาได้เสมอ  เพราะฉะนั้นจะ
ต้องกำาจัดที่ต้นตอของปัญหา  ฝูงหมูป่าจึงรวมตัวกันไปที่อยู่ของฤ าษี  พอฤ าษีเห็นหมูป่าพากันมา  ก็ตัดสินใจปีน
หนีขึ้นต้นไม้  แต่ด้วยพลังความสามัคคีของฝูงหมูป่าจึงโค่นต้นไม้ลงมาได้  แล้วฤ าษีก็ถูกกำาจัดเช่นเดียวกับเสือ

(ปรับปรุงจากการกล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันเพล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 
ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม)

 ชาดกเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ แต่มุมมองแง่คิดที่ได้จากชาดกเรื่องน้ีมีมากมาย  
อยา่งนอ้ยกค็งทำ ใหเ้ราเหน็ถงึความสามคัคขีองหมูค่ณะแลว้วา่สำ คญัเพยีงใด  ถึงแมว้า่
จะตัวเล็กกว่า  แต่ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่ใหญ่กว่าตนเองได้เสมอ

 หลักธรรมของความสามัคคี (ส่งเสริมให้หมู่คณะเกิดความสามัคคี) ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้  มีอยู่ 
6 ประการ คือหัวข้อธรรม  ที่เรียกว่า สาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย  จะพูดอะไรต่อกันก็พูดด้วยความเมตตาต่อกัน 
(เมตตาวจีกรรม) จะทำาอะไรต่อกันก็ทำาด้วยความเมตตาต่อกัน (เมตตากายกรรม) จะคิดอะไรต่อกันก็คิดด้วยความ
เมตตาต่อกัน (เมตตามโนกรรม) เมื่อเรามีทรัพย์ก็แบ่งปันกัน (สาธารณโภคี) เมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกัน เราก็ควร
จะมีศีลมีความประพฤติทางกายวาจา (ศีลสามัญญตา) มีวินัยที่เหมือนกัน  และสุดท้ายคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้
กต็อ้งม ีทฏิฐิ เสมอกนัสมดลุกนั (ศลีสามญัญตา) คอืมทีฏิฐิทีด่แีลว้จะเหน็สงัคมเราอยู่นี ้ สามารถอยูร่วมกนัไดอ้ยา่ง
มีความสุข  เกื้อกูลต่อกันอย่างจริงใจ



เมื่อผิวชรา 
ตอนที่ 1 …
ทำ ไมผิวหนังคนเราต้องแก่

 คอลัมน์ Beauty-Full ฉบับนี้ เรามา
ทำาความรู้จักกับ “ผิว” ของคนเรา ซึ่งยิ่งนาน
วันก็ยิ่งจะแก่ เสื่อมสภาพ และแปรเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์
วาสนภ วชิรมน อาจารย์ประจำ หน่วยผิวหนังและ
เลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เมื่อผิวชรา ตอนที่ 1 ...ทำ ไม
ผิวหนังคนเราต้องแก่”

 การเส่ือมของผิวหนังคนเราจะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อคน
เราอายุย่างเข้าเลขสาม การเสื่อมของผิวหนังสามารถแบ่ง
ได้เป็น การเส่ือมจากปัจจัยภายในร่างกาย และการเสื่อม
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก

การเสื่อมจากปัจจัยภายในร่างกาย

 การเส่ือมจากปจัจัยภายในร่างกายเปน็สิง่ทีเ่กิดขึน้
กับทุกคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น เซลล์
ผิวหนังจะมีอายุขัยสั้นลง และการสร้างสารประกอบใน
ผิวหนัง เช่น คอลลาเจน อีลาสติน ไฮยาลูโรนิค-แอซิด จะ
ค่อยๆ ลดลง  ปัจจัยภายในร่างกายดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งมา
จากพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งได้จากพ่อแม่และบรรพบุรุษของ
เราเอง เราอาจจะเห็นได้จากลักษณะของครอบครัวนั้นๆ 
เช่น ครอบครัวนี้ดูไม่แก่กันทั้งบ้าน 

 ผิวหนังที่เสื่อมจากภายในร่างกายจะพบว่าผิวหนังชั้นบนมีการบางตัวลง การหายของแผลจะช้าลงกว่าคนวัยหนุ่ม
สาวถึงเท่าตัว จึงพบว่าผู้สูงอายุมีบาดแผลและรอยฟกช้ำาได้ง่าย นอกจากนี้เซลล์ผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีความสามารถใน
การสร้างน้ำามันได้น้อยลง ทำาให้ผู้สูงอายุมีผิวแห้งคันได้บ่อย ผิวหนังชั้นลึกจะมีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินใน
ปริมาณที่น้อยลง เส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินมีหน้าที่ทำาให้ผิวหนังยืดหยุ่น แข็งแรง และทำาหน้าที่เป็นโครงสร้างของ
ผิว หรือเปรียบง่ายๆ เหมือนกับเสาอาคาร ดังนั้น เมื่อการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินลดลงจะเกิดริ้วรอย รอยย่น 
ผิวหนังหย่อนคล้อย โดยจะเห็นได้ชัดบริเวณหนังตา ข้างแก้ม ใต้คอ และคาง สังเกตได้ว่าลักษณะใบหน้าโดยรวมจากเดิม
เปน็รปูไขจ่ะกลายเปน็รปูสีเ่หลีย่ม เนือ่งจากการเสือ่มของผวิชนดินีจ้ะอยูใ่นผวิหนงัชัน้ลกึจงึไมน่่าแปลกใจวา่ทำาไมการใชค้รมี
หรือการทายาจึงไม่สามารถแก้ไขรอยย่นและผิวหย่อนคล้อยได้ เพราะว่าครีมเหล่านี้ไม่สามารถซึมลงไปสู่ผิวหนังชั้นลึกได้ 

 ลักษณะสำาคัญอีกอย่างที่พบได้ในการเสื่อมของผิวจากปัจจัยภายในร่างกายเอง ได้แก่ เล็บและผมก็จะบางลง และ
ยาวช้า รวมทั้งเม็ดสีในรากขนจะไม่ทำางาน ผู้สูงอายุจึงมีเส้นผมเล็ก บาง ผมสีขาว และเล็บเปราะง่าย

การเสื่อมจากปัจจัยภายนอกร่างกาย

 การเสื่อมจากปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงแดด โดยเฉพาะรังสียูวีเอที่ปน
มาในแสงแดด จะทำาให้ร่างกายเกิดการสร้างสารที่เรียกว่า “อนุมูลอิสระ” ซึ่งจะเป็นตัวการสำาคัญที่ทำาลายเซลล์ผิวหนัง
ของเรา ลักษณะที่เราจะพบได้ในการเสื่อมของผิวหนังชนิดนี้ ได้แก่ การที่สีผิวไม่สม่ำาเสมอ กระแดด กระขาว ร่องผิวชนิด
หยาบ เส้นเลือดขยายตัว ตุ่มและก้อนตามผิวหนัง รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง การเสื่อมจากปัจจัยภายนอกนี้ไม่จำาเป็นว่าต้องเกิด
กับทุกคน โดยจะเกิดกับผู้ที่สัมผัสปัจจัยดังกล่าว 

 ปัจจยัภายนอกรา่งกายทีส่ำาคัญอกีอยา่งคือ การสบูบุหรี ่สารจากบุหรีจ่ะเป็นตวัการทำาใหเ้สน้ใยอลีาสตนิในผวิหนงั
แตกตัวคล้ายกับที่เกิดจากแสงแดด แต่จะเกิดขึ้นกับเส้นใยอีลาสตินในผิวหนังทั้งชั้นตื้นและชั้นลึก นอกจากนี้การดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์จัด การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ก็จัดเป็นปัจจัยจากภายนอกร่างกายที่ส่งเสริมให้เซลล์ผิวหนังของเรา
เสื่อมก่อนวัยอันควรด้วยได้

 ฉบับนี้ ได้นำาเสนอเรื่องราวถึงกลไกที่ทำาให้ผิวหนังเสื่อมแล้ว ในฉบับหน้ามาติดตามกันต่อถึงวิธีการรักษาผิว เมื่อ
ผิวหนังเสื่อม รวมไปถึงวิธีการชะลอการเสื่อมของผิวหนัง อย่าพลาดกันเชียว!!  

Beauty
Full อ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

แผนกผวิหนงัและเลเซอร ์หนว่ยโรคผวิหนงั ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



กรณีที่ปรากฏในละคร เช่น การดูดพิษงูออก
ด้วยปาก ซึ่งถือเป็นการรีดพิษงูจากแผลนั้น ในทางการ

แพทย์ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ประโยชน์จริง 
แต่กลับจะต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ดูด ถ้าปากมี

แผล การดูดพิษงูด้วยปากอาจทำาให้ได้รับพิษเข้าร่างกายได้ นอกจากนี้ปาก
ของเรายังมีเชื้อโรคมากมายด้วย การดูดแผลก็อาจจะทำาให้มีเชื้อโรคที่แผล
และมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น  การใช้ปากดูดพิษจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำาเมื่อ

จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกงูกัด และเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น

¤ÓµÍº!

        โดยปกติแล้ว เมื่อโดนงูกัด จะต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่โดนกัดเคลื่อนไหวมากนัก 

หรือให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด โดยอาจจะหาสิ่งของใกล้ตัวดาม
บริเวณอวัยวะที่โดนกัดไว้ป้องกันไม่ให้ขยับ

แล้วนำาตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หากมีการเคลื่อนไหว
มากจะทำาให้พิษแพร่กระจายไปยังกระแสเลือดได้เร็วขึ้น 

เนื่องจากพิษงูจะอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
เพื่อให้พิษเข้าสู่กระแสเลือดได้มากและเร็วขึ้น 

เมื่อนำาตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จะทำาการตรวจวินิจฉัย
ว่าเป็นงูพิษหรือไม่ และงูพิษอะไร หากมีภาวะเป็นพิษ หรือมี

ข้อบ่งชี้ใน การให้เซรุ่มแก้พิษงูก็จะได้รับการรักษา
ด้วยเซรุ่มแก้พิษงูต่อไป  

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ศ.นพ.วินัย วนานุกูล 
หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 “โรคไอกรน” เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Bordetella 

pertussis โรคไอกรนก่อให้เกิดการไออย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะในเด็กทารก

และเด็กเล็กจะมีความรุนแรงมาก โดยจำานวนผู้ป่วยโรคไอกรนได้ลดลงอย่างมากหลังจากเริ่มมีการใช้

วัคซีนไอกรน แต่ในระยะหลังจำานวนผู้ป่วยโรคไอกรนได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ 

 สำาหรับข้อมูลในประเทศไทยพบว่าอุบัติการณ์ของโรคไอกรนค่อนข้างต่ำา

 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของสำานักระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2556 รายงานว่า พบ

ผู้ป่วยโรคไอกรน จำานวน 22 ราย หรือคิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดว่าข้อมูลใน

ประเทศไทยที่มีรายงานน่าจะต่ำากว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากการไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง พญ.ปิย

รัชต์ สันตะรัตติวงศ์ ได้ทำาการศึกษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการ

ไอเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ที่ไม่ใช่เป็นวัณโรคและโรคหืด ตรวจพบเชื้อไอกรนถึงร้อยละ 19 

  
1. ระยะต้น ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำามูกไหล แน่นจมูก ไอเล็กน้อยเหมือนอาการหวัด 
ระยะนี้อาจเป็นอยู่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์

2. ระยะรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการไอรุนแรงติดกันไม่มีจังหวะพักตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปและเมื่อจบชุด 
ผู้ป่วยจะพยายามหายใจเข้าอย่างแรง จนเกิดเสียงดังฮู้ปขึ้น ในเด็กเล็กอาจมีอาการเขียวได้เนื่องจาก
อาการไอรุนแรงมาก  ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการอาเจียนร่วมด้วยหลังการไอ ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือด

ออกในตาขาวและมีจุดเลือดออกกระจายอยู่บริเวณใบหน้าและลำาตัวท่อนบน อาการใน
ระยะนี้จะเป็นอยู่นานประมาณ 10 วันถึง 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นนานถึง 2-6 

สัปดาห์

3. ระยะฟื้นตัว อาการไอจะค่อยๆ ทุเลาและหายไปในเวลา 6-10 สัปดาห์ 
อาการไอแต่ไม่รุนแรงอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์   

 ภาวะแทรกซ้อนที่สำาคัญที่บางครั้งอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต ได้แก่ ภาวะ

แทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งพบได้บ่อย โดยเฉพาะปอดอักเสบและปอดแฟบ 

นอกจากนั้นยังอาจพบภาวะแทรกซ้อนทางสมอง ผู้ป่วยอาจมีอาการชัก เกร็ง หรือซึมลงได้

 การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะถ้าให้

ในระยะแรก แต่ถ้าให้หลังจากผู้ป่วยมีอาการไอแล้วอาจไม่ค่อยมีผลต่อการดำาเนินโรค แต่

ก็ยังแนะนำาเพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ยาที่แนะนำาให้ใช้ได้ ได้แก่ erythromycin, 

azithromycin หรือ clarithromycin  ซึ่งยาเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งเพื่อการรักษาและ

การป้องกันในผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไอกรน

 การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การให้วัคซีน วัคซีนป้องกันไอกรนจะให้โดยการฉีดที่อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ

กระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ปี วัคซีนไอกรนนี้จัดเป็นวัคซีนพื้นฐานซึ่งเด็กทุกคนต้องได้รับ วัคซีนไอกรนที่เป็นวัคซีน

พื้นฐานนี้เป็นชนิดเต็มเซลล์ อยู่ในรูปของวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค แต่

อาจมีปัญหาเรื่องของผลข้างเคียง เช่น อาการปวด บวม แดง ในตำาแหน่งที่ฉีดวัคซีน ผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้ ร้องกวน ซึม 

เบื่ออาหาร อาเจียน และมีผื่นได้ บางรายมีอาการร้องกวนไม่หยุดเป็นเวลานาน และอาการทางระบบประสาท วัคซีนไอกรนที่

เป็นวัคซีนทางเลือกอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดไม่มีเซลล์ ซึ่งจะพบผลข้างเคียงต่างๆ น้อยกว่าวัคซีนไอกรนชนิดเต็มเซลล์  วัคซีน

ไอกรนชนิดไม่มีเซลล์นี้อยู่ในรูปของวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนเช่นเดียวกัน และยังอาจรวมกับวัคซีนอื่นๆ ที่เป็นวัคซีน

ทางเลือกที่ให้ในช่วงอายุเดียวกันได้ เช่น โปลีโอ ตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ  

  ในเด็กโตอายุ 10-12 ปี สามารถรับวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกัน

แต่วัคซีนที่ใช้จะเป็นชนิดที่ต่างกับวัคซีนที่ใช้ในเด็กเล็ก  เด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนไอกรนเพื่อกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันหลังจากอายุ 10-12 ปี ก็สามารถรับวัคซีนนี้ได้เช่นกันจำานวน 1 ครั้ง หลังจากนั้นแนะนำาให้ฉีดวัคซีนคอตีบ-

บาดทะยักกระตุ้นซ้ำาทุกๆ 10 ปี

  ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนซึ่งยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 ครั้ง ระดับของภูมิคุ้มกันอาจไม่เพียงพอในการป้องกัน

โรค เมื่อสัมผัสกับผู้ป่วยก็อาจมีอาการได้ ปัจจุบันแนะนำาให้ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสำาหรับผู้ใหญ่ 

จำานวน 1 ครั้ง แก่หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ระหว่าง 27-36 สัปดาห์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สร้างภูมิคุ้มกันต่อ

ไอกรนในระดับที่สูงและสามารถให้ภูมิคุ้มกันนี้ผ่านไปยังทารกในครรภ์และป้องกันโรคไอกรนได้ 
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 สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับแพรวอีกแล้วใน
คอลมัน ์Healthy Eating สำาหรบัฉบับนีก้ข็อเปิดตวัอาหารดีๆ  ตอ้นรบัปใีหมแ่ลว้กนัคะ่ 
แต่จะนำาเสนอใน @Rama ทั้งที...จะธรรมดาก็คงไม่ได้ แพรวเลยเปิดตัวอาหารไกลถึง
ประเทศเกาหลกีนัเลยทเีดยีว พอดวีา่มโีอกาสไดไ้ปเทีย่วเมือ่ชว่งต้นเดือนพฤศจิกายน

ท่ีผ่านมา ช่วงน้ันใบไม้กำาลังเปลี่ยนสีสวยมากๆ เลยค่ะ ที่
สำาคัญอาหารก็อร่อย มีความหมาย และมีที่มาที่ไปที่น่า
สนใจมาก นั่นแน่!! เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ...ว่าอาหาร
เกาหลีมีความหมายและดีต่อสุขภาพยังไง ถ้าอย่างนั้นเรา
ไปทำาความรู้จักกับอาหารเกาหลีกันเลย                                            

    เริ่มต้นเมื่อลงจากสนามบิน Inchon ไกด์ก็พาไปประเดิม อุด้งร้อนๆ นับว่าเป็น
อาหารมื้อแรกในเกาหลีเลยก็ว่าได้ “อุด้ง” มีลักษณะคล้ายกับอุด้งญี่ปุ่น แต่ถ้าเทียบ
กับคนไทย ก็คงจะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเรา เพียงแต่เส้นบะหมี่ของเกาหลีจะใหญ่มากๆ 

ลกัษณะอาหารสว่นใหญข่องเกาหลมีกัจะเสริฟ์รอ้นๆ หรอืเปน็กระทะรอ้นค่ะ 
เพราะว่าที่ประเทศของเขาอากาศจะหนาวเย็นตลอด มีหน้าร้อนแต่ก็ร้อนไม่
นานค่ะ 

 คนเกาหลีเวลาทานข้าวจะต้องมีเครื่องเคียงเสมอ นั่นก็คือ “กิมจิ” นั่นเอง 
แหม่!! ใครจะไปเชื่อล่ะคะว่า ถ้าขาดสิ่งนี้ไปคนเกาหลีแทบจะกินข้าวไม่ได้เลย กิมจิมีหลายอย่าง แต่ละอย่างก็ทำาจาก
ผักต่างชนิดกัน เช่น ผักกาดขาว หัวไชเท้า แตงกวา หลายคนคงสงสัยว่า ในเมื่อมันคือผักดอง มันจะมีหน้าตาคล้าย
กับบ้านเราหรือไม่ ตอบได้เลยว่าไม่ค่ะ ผักดองบ้านเราจะออกเหลืองและเปร้ียว แต่ผักดองเกาหลีจะใส่พริกด้วย 
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สีจะออกแดงๆ เวลาทานรู้สึกได้ถึงรสเผ็ดร้อน รสชาติไม่ออกเปรี้ยว แต่จะ
ออกเค็มซะมากกว่า เพราะว่ากิมจิในเกาหลีถ้าดองแล้ว ยังไม่ต้องให้ถึงที่ก็
สามารถทานไดเ้ลยคะ ตา่งรา้นกต็า่งรสชาตกินั ขึน้อยูก่บัเคลด็ลบัของแตล่ะ
รา้น จะวา่ไปแล้วเรือ่งกิมจิ ก็เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมบนโตะ๊อาหารท่ีขาด
ไม่ได้ ด้วยวัฒนธรรมนี้เองก็สอนให้คนเกาหลีทานผัก หากใครมีโอกาสได้ไป 
ลองสังเกตนะคะว่า ไม่มีคนเกาหลีคนใดเลยที่ไม่ทานผักเลย ช่างต่างกับ
คนไทยจริงๆ 

 นอกจากอดุง้แลว้ อาหารอกีประเภททีค่นเกาหลนียิมทาน ก็
คือพวกป้ิงยา่ง อาหารป้ิงยา่งก็เป็นอีกหนึง่วฒันธรรมของการประกอบ
อาหาร ที่คนไทยนำามาเผยแพร่นั่นคือ “หมูกระทะ” นี่เอง!! 
อาหารจำาพวกนีจ้ะไม่ใชน้้ำามนัคะ่ แตจ่ะใชม้นัหมแูทน เมอืงเขาหนาว
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งไดพ้ลงังานจากไขมนัเยอะกวา่คนไทย  เมนนูีฟ้งัดมูแีต่
เนื้อสัตว์ เบื้องหลังนั้น ผักสดจัดเต็มค่ะ

 เน่ืองจากตอนท่ีทาน หิวมากไม่ทันได้ถ่ายรูปไว้ เลยหารูปท่ีใกล้
เคียงท่ีสุดมาดูให้น้ำาลายหก เอ้ย! ให้เห็นภาพกันค่ะ เวลาทานจะทานกับผักกาดหอม บอกเลยว่าผักกาดหอมเกาหลีอร่อย
มาก ไม่ขมเลยสักนิด แพรวเช่ือว่าน่ีเป็นส่ิงท่ีทำาให้คนเกาหลีท้องไม่ผูก เพราะได้ไฟเบอร์เยอะน่ันเอง และสำาหรับน้ำาจ้ิมของ
เขาจะไม่รสแซ่บจัดจ้านเหมือนของคนไทย เป็นแค่น้ำาซอสเต้าเจ้ียวใส่นิดหน่อยเท่าน้ัน แต่ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะ 
                                                                                                                                         
 เราทำาความรู้จักกับอาหารเกาหลีมา 2 อย่างแล้ว ขอแนะนำาอีกสักหนึ่งอย่างแล้วกัน ลักษณะจะคล้ายกับหมู
กระทะ แต่อันนี้จะเป็นหมูกระทะที่ชุ่มในน้ำาซอส หรือที่คนเกาหลีเรียกว่า “บุลโกกิ” เป็นหมูที่เหมือนถูกตุ๋นอยู่
ในน้ำาซอสตลอดเวลา รสชาติจะออกเค็มๆ หวานๆ อร่อยดีค่ะ เครื่องเคียงก็ยังคงเป็นกิมจิ และผักดองอื่นๆ อีกเช่นเคย 
เวลาทานจะทานกับข้าวสวยร้อนๆ ซึ่งข้าวของเขาจะคล้ายกับข้าวญี่ปุ่น ออกเหนียวๆ หน่อย มักจะเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็ก 
ไม่ใช่เป็นจานใหญ่ๆ แบบคนไทย

  เป็นยังไงบ้างคะสำาหรับ Healthy Eating ฉบับน้ี รู้สึกอ่ิม
หนำา สำาราญ เบิกบานหัวใจกันรึเปล่า ถึงแม้ส่ิงท่ีแพรวนำามาฝาก 
อาจจะเป็นเพียงวัฒนธรรมของเกาหลี แต่แพรวอยากให้ผู้อ่านทุก
ท่าน ลองมองดูชีวิตประจำาวันว่า ในความเป็นจริงแล้วเราทานผัก
กันบ้างหรือเปล่า กล้ารับประกันเลยค่ะว่าคนส่วนใหญ่แทบจะไม่
ทาน นอกจากผักชี กับแตงกวาท่ีมีในจานประมาณ 3 ช้ินใช่ไหมล่ะ 

 สาวๆ เกาหลีส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีคนอ้วน เพราะพวก
เขาจะดูแลรูปร่าง ส่วนหน่ึงแพรวก็ว่ามาจากอาหารท่ีเน้นทานเน้ือ
สัตว์ และผักให้มากกว่าข้าวแป้ง ท่ีสำาคัญคนเกาหลีใช้กิจวัตร

ประจำาวันส่วนใหญ่ในการเดิน มากกว่าใช้รถ ถือเป็นการออกกำาลังกายไปในตัว ฉะน้ัน สำาหรับสาวไทยคนไหนท่ีอยาก
ดูแลรูปร่าง ลองหันมาใส่ใจ ปรับพฤติกรรมการกินให้เป็นนิสัย และเพ่ิมกิจวัตรเป็นการเดินมากข้ึน ให้เหมือนท่ีคนเกาหลี
ทำาเป็นวัฒนธรรมดูนะ แพรวว่าเวิร์คมากเลยค่ะ

 จบแล้วค่ะ!! การเดินทางไปเกาหลีในครั้งนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงได้รับแนวคิด ความ
ต่างดีๆ เก่ียวกับอาหาร เพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวันได้ดีขึ้น และแพรวก็หวังว่า
ผู้อ่านจะถูกใจกับทริปในครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ ใน 
Healthy Eating ฉบับต่อไป สวัสดีค่ะ 
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Healthy
Eating แพรวพาชิม



ชีวิตอัศจรรย์อยู่ที่ ใจ
ขอถามคุณว่า ???

“หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ลำาพังบนเรือช่วยชีวิตเล็กๆ ลำาหนึ่ง  
ไม่มีแม้อาหารและน้ำา  ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่แสนโดดเดี่ยวเวิ้งว้าง  

บรรยากาศสุดอึดอัดไร้ซึ่งฝั่งฝันและทางออกแห่งแผ่นดินชีวิต 
พร้อมกับเสือเบงกอลตัวใหญ่ตัวหนึ่ง  นานกว่า  228  วัน”

คุณจะทำาอย่างไร ???  คุณรู้สึกอย่างผมมั้ย ???

สำาหรับผม  คงมีสองทางเลือกให้คิด  
คือหนึ่ง – นั่งฟูมฟายร้องไห้แบบคนจิตตกไร้สติ  

และสอง – คือ โดดน้ำาตายไปซะ  
จะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวความเป็นไปในโลกอนาคตถัดๆ ไป

ครับ !!   แต่ไม่ใช่สำาหรับเด็กหนุ่มอินเดีย วัย  16  ปี  ที่ชื่อ “พาย”  พาเทล  
ในหนังเรื่อง “ชีวิตอัศจรรย์ของพาย” (Life of Pi)  

สุดยอดภาพยนตร์แห่งปี เมื่อปี  2012  
เพราะเขาไม่ “คิดสั้น” แบบผม

แฮ่ !!!!!  ผมชวนดูหนัง  แล้วย้อนดูตัวเองกันอีกแล้ว
หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พระเอกหนุ่ม (พาย) ต้องเผชิญชะตากรรมครั้งสำาคัญ  

ท่ามกลางความบ้าคลั่งโหดร้ายของพายุกลางทะเลแปซิฟิคจนเรือแตก  
และต้องติดอยู่บนเรือช่วยชีวิต กับม้าลาย  ลิงอุรังอุตัง  หมาป่าไฮยีน่า  

และเสือเบงกอลตัวใหญ่  1  ตัว 
โดยไม่มีแม้แต่อาหารและน้ำา  นานกว่า  228  วัน  

แต่การยืนหยัดต่อสู้ด้วยปัญญา “ความหวัง” และความศรัทธา
เพื่อการ “เอาตัวรอด” ของพาย  

ทำาให้เขารอดพ้นการตกเป็นเหยื่อจากเจ้าเสือร้าย 
และอยู่รอดปลอดภัยกลับสู่แผ่นดินชีวิตได้อีกครั้ง  

เรื่องนี้ฉุดให้ผมดำาดิ่งสู่ “มุมคิด”  ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  
“ความหวัง”  กับ “ความเชื่อ”  

จิ๊กซอว์สำาคัญที่จะนำามาใช้ “แก้ปัญหา”  ต่างๆ ให้กับชีวิต  
“พาย”  พาเทล  ทำาให้ผมรู้สึกถึงคำาว่า 

“ความหวังไม่เห็น...ใช่ว่ามันไม่มี”  

ที่ “หนุ่มเมืองจันท์”  เจ้าของคอลัมน์ “ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ” 
ในมติชนรายสัปดาห์นิยามไว้

โดยหนุ่มเมืองจันท์เชื่อว่า “ความหวัง”  มักมีค่าเสมอเมื่อ
เรามี “ทุกข์”

และความหวังมักเป็น “พลัง” ที่จะช่วยให้คนเราเดินหน้าสู้
กับ “ปัญหา” ได้อย่างสนุกสนาน

“พาย”  มีศรัทธามากพอในการ “ต่อสู้” ฝ่าฟันอุปสรรค 
แม้บางครั้งจะ “ท้อถอย” ไปบ้างในบางเวลา
แต่สุดท้าย “ความหวัง”  ที่พายมองไม่เห็น 
กับสัญชาตญาณการ “เอาตัวรอด” ในตัว 

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย “หัวใจ” ซึ่งไม่ “ยอมแพ้”  

ก็ทำาให้ “พาย” ฝ่าฟันอุปสรรค
จนถึงฝั่งได้สำาเร็จ

จริงมั้ยครับ ??? 
 ที่บางครั้ง “ปัญหาชีวิต”  ของคนเรา

ไม่ต่างกับคลื่นลมในมหาสมุทร  
ที่บางทีก็ “สงบนิ่ง”  ราบเรียบดังกระจกใส  

และบางทีก็กลับ “ถาโถม” 
โหมกระหน่ำาเข้า “ซัดชีวิต”  และจิตใจ

จนแทบกระอักเลือด  
แต่พอเมื่อใดก็ตาม  เราหยิบเจ้าตัว  

“ความหวัง”  ที่มีขุมพลังมหาศาลต่อการ 
“เอาตัวรอด”  

มาใช้ “แก้ปัญหา”  เราก็มักจะฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ ไปได้อย่างไม่อยากเย็น
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ผมมีตัวอย่างหนึ่งของการใช้ “ความหวัง”  ให้นำาทางสู่ 
“ความสำาเร็จ”  มาฝากครับ

“หนุ่มเมืองจันท์”  เคยเล่าเรื่องนี้ไว้ครับ  
เรื่องของ “หลิวเหว่ย”  หนุ่มชาวจีนวัย  23  ปี 

ที่เล่นเปียโนด้วย “เท้า”  
ชายคนนี้สูญเสียแขนทั้ง  2  ข้าง  เพราะถูกไฟฟ้าดูด

หลังเขาพิการ  เขาสู้ชีวิตตามความฝันเรื่อยมา  
และตัดสินใจหัดว่ายน้ำา  

ในที่สุดเขาได้แชมป์ระดับชาติมาครอบครอง
แต่แล้วชะตากรรมก็เล่นตลกกับเขาอีกครั้ง  

เขาป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง
จนไม่สามารถว่ายน้ำาได้อีก  แต่เขาไม่ยอมแพ้  เขายังมีความหวัง  

เขาไปสมัครเรียนเปียโน
แต่ไม่มีครูคนไหนยอมสอน “หลิวเหว่ย”  เหตุเพราะเขาไม่มีมือ

คำาตอบที่ได้ คือ  คุณสมบัติของคุณไม่เหมาะสม !!!!
เพราะครูส่วนใหญ่เชื่อว่าการเล่นเปียโนต้องใช้มือเท่านั้น

แต่แล้วสัญชาตญาณ “การเอาตัวรอด”  
ที่หลอมรวมเข้ากับ “ความหวัง”  

จนเกิดเป็นพลังของ “หัวใจ”  ที่ไม่ยอมแพ้  
เขาหัดเล่นเปียโนด้วยตัวเอง 

สุดท้ายชายผู้นี้โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลก  
ในรายการ “ไชน่า  ก็อตทาเลนด์”
เช่นเดียวกับ “สมศักดิ์  เหมรัญ”   

ใน  “ไทยแลนด์ ก็อตทาเลนด์”  เมืองไทย
เชื่อมั้ยครับ???  “หลิวเหว่ย”  เคย “คิดสั้น”  แบบผม  
ผิดกันอยู่นิดเดียว  คือเขาคิดได้  แต่ผมยังคิดไม่ได้ !!!  

เขาเคยพูดว่า...  

“...ชีวิตผมมีทางเลือกเพียง  2  ทาง  คือ  เลือกทิ้งความฝันแล้วตายไปอย่างสิ้นหวัง  
หรือเลือกจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ด้วยขาที่เหลืออยู่ทั้ง 2 ข้าง...”

แต่ “หลิวเหว่ย”  เลือกหันหลังให้กับคำาว่า “ยาก” ในข้อปัญหาที่เกิดขึ้น  
และเลือกที่จะเดินตามความฝันด้วย “ความหวัง”  แบบหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ใดๆ 

วันนี้เขาประสบความสำาเร็จ  
เขาสามารถทลายกำาแพง “ปัญหา” อุปสรรคที่เกิดขึ้นในจิตใจได้สำาเร็จ

ใช้ “ความหวัง” 
นำ ทางสู่ 

“ความสำ เร็จ”

ครับ !!!  เรื่องราวของ “หลิวเหว่ย”  สอนผมให้เข้าใจในคำาว่า...
“ความฝัน”  ทำาให้เราได้เห็นภาพ  แต่ “ความมุ่งมั่น”  ทำาให้เราไปยืนอยู่ในภาพนั้น
ส่วน “พาย”  ช่วยปรับมุมคิดให้เราได้เชื่อมั่นในการ “เผชิญปัญหา” ต่างๆ ในชีวิต
ด้วยพลังแห่ง “ความหวัง”  ความศรัทธาที่แม้จะยังมองไม่เห็นแต่ใช่ว่ามันจะไม่มี

แฮ่ม !!!  ระหว่างที่ผมเขียนต้นฉบับชิ้นนี้  
ผมต้องใช้เพลง “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” ของพี่ “ตูน-บอดี้สแลม” ช่วยบิ้วอารมณ์

ไปพร้อมกับฮัมเนื้อเพลงไปด้วยกัน...

“...เสียงลมคำาราม ฟ้าครามพลันมืดมัว   หัวใจสั่นระรัว ฉันกลัวอะไร
ทะเลเอาจริง หรือเพียงจะวัดใจใคร เหมือนคำาขู่ท้าทาย ให้ยอมจำานน

พายุ ถังโถม อยู่ในใจจะออกไปแตะขอบฟ้า
 แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ มองไปไม่มีหนทาง ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม

หัวใจคำาราม ฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะสร้างคน ด้วยอันตราย
พายุ ถังโถม สักเพียงไหน จะไม่ยอมแพ้คำาขู่ เรียนรู้ และสู้ไป

จะออกไปแตะขอบฟ้า สุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ
มองไป ไม่มีหนทาง แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป

ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังนำาทางฉันใช่หรือไม่
คำาตอบอยู่กลางคลื่นลม  ชีวิตแม้ต้องล่มลงตรงไหน แต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป

จะออกไปแตะขอบฟ้า สุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ
มองไปไม่มีหนทาง แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป

ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังนำาทางฉันใช่หรือไม่
คำาตอบอยู่กลางคลื่นลม  ชีวิตแม้ต้องล่มลงตรงไหน ความหวังยังนำาทางฉันใช่หรือไม่

ชีวิตมันยังยืนยันที่จะ ที่จะไป...”

แต่น่าแปลกนะครับ !!!  หลังเขียนต้นฉบับจบ  และเพลงพี่ตูนค่อยๆ เงียบลง
ผมมีความรู้สึกแป๊บๆ  อยู่  2  อย่าง  เกิดขึ้นที่ยังหาสาเหตุไม่ได้  

อย่างแรก  คือ  ผมรู้สึกเหมือนโดน “เท้า” หลิวเหว่ย “ตบหน้า” ให้ได้สติอย่างแรง
มันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ “หนุ่มเมืองจันท์”  เคยโดนจนเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น
และสอง  คือ   ผมได้ยินเสียงกระซิบของ “พาย”  ดังขึ้นในหูแทนเสียงพี่ตูนว่า...

“เรือเล็กควรออกจากฝั่งก็จริง...แต่ควรรอให้คลื่นลมสงบก่อนดีมั้ย  ??” 



“ประโยชน์จากกุ้ง” แม้กุ้งจะมีโคเลสเตอรอลสูง แต่
จริง ๆ แล้ว โคเลสเตอรอลที่พบในกุ้งนั้นเป็นโคเลสเตอรอลชนิด
ที่ดี  กุ้งยังอุดมไปด้วย แร่ธาตุ โปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต ซึ่งช่วย
ให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และแคลเซียมที่อยู่ใน
เปลือกกุ้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

“อัศจรรย์อาหารทะเล”

“ประโยชน์จากเน้ือปลา”  ในเนื้อปลาจะอุดมไปด้วย
โปรตีน และกรดอะมิโนที่จำาเป็นต่อร่างกาย  ช่วยเสริมภูมิต้านทาน
โรคให้แก่รา่งกาย  ไมแ่กก่อ่นวยั  และเนือ้ปลายงัยอ่ยงา่ยไขมนันอ้ย
ทำาให้ไม่อ้วน  ปลาทะเลยังมีสาร ดีเอชเอ (DHA) สูง ซึ่งเป็นสารที่มี
ความจำาเป็นต่อการพัฒนาระบบของสมอง  

“ประโยชน์จากปลาหมึก”  ในปลาหมึกจะมี
กรดไขมัน กลุ่มโอเมก้า 3 อยู่สูงมาก แม้ว่าปลาหมึกจะมี
โคเลสเตอรอลสงู แตโ่อเมกา้ 3 ทีม่อียูใ่นปลาหมกึนั้นจะไปชว่ย
ต่อต้านไม่ให้ร่างกายมีโคเลสเตอรอลสูงขึ้นได้ 

“ประโยชน์จากปูและหอย”  ในเนื้อปูและหอยจะมี free 
amino acid 10 กว่าชนิด ที่สำาคัญคือ กรดกลูตามิก Glycine Proline 
Histidine  Arginine  เป็นต้น นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย วิตามินเอ บี1 
บ2ี บ3ี ซ ีและด ี ท่ีสำาคญัในหอยนางรมยงัมสีารประกอบสำาคญัทีเ่รยีกวา่ 
เทารนี (Taurine) และมแีรธ่าตสุงักะส ีทีม่ผีลตอ่การสง่เสรมิสมรรถภาพ
ทางเพศได้อย่างดี

นอกจากนี้ในอาหารทะเลทุกชนิด จะมีสารไอโอดีนสูงช่วยให้ไม่เป็น
โรคคอหอยพอก และยังมีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวอยู่สูง มีผลช่วยลด
โคเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้  และช่วยพัฒนาระบบประสาทอีกด้วย
ปล.   - คนทุกคนมีความแตกต่างกัน สำาหรับผู้มีโคเลสเตอรอลสูง ควรเลือกทานอย่างระมัดระวัง  
      - ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม และหลากหลาย ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผัก และผลไม้  



 ชวีติแต่ละคนบนโลกใบนี ้ลว้นมปีญัหาแตกต่างกนัไป คนที่
คิดว่าทุกอย่างราบรื่นไม่เคยมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เลย ช่างเป็น
คนโชคดีมากคนหนึ่งทีเดียว ความจริงแล้วเขาอาจมีปัญหาแต่ไม่ได้
มองว่าเป็นปัญหาก็ได้ เนื่องจากแนวคิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน

 บางคนแคป่ญัหาของตนเองยงัไมพ่อ  ยงัไปแบกปญัหาของ
คนอื่นไว้กับตัวเองอีก แล้วจะจัดการปัญหาอย่างไรดี ก่อนอ่ืนต้อง
แยกให้ออกก่อนว่าปัญหาที่มีเป็นปัญหาของใคร เป็นปัญหาของเรา
จรงิๆ หรอืเปน็ปญัหาของคนอืน่ ถา้เปน็ปญัหาของคนอืน่ก็รบีท้ิงขยะ
ไปโดยเร็ว กอ่นทีม่นัจะเนา่ไปกวา่นี ้ ไมใ่ชข่ยะนะหมายถงึตวัเราเอง
ค่ะ แต่ถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นที่พัวพันกับเราด้วย เรามีอำานาจการ
ตัดสินในปัญหานั้นหรือไม่  ถ้าไม่มีคงต้องปล่อยไปก่อน เอาเวลามา
จัดการปัญหาของตัวเองก่อน

 ทกุอยา่งในโลกนีม้สีองด้านเสมอ บางปญัหาเมือ่เกิดขึน้แลว้ 
อาจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เมื่อเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เราอาจใช้
โอกาสนัน้ในการเรียนรู้และได้เร่ิมต้นอะไรใหม่ๆ  กไ็ด้  เหมือนคำาพดู
ที่จำาไม่ได้ว่าใครเคยพูดไว้ว่า

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

 หลายคนคงเคยได้ยินชื่อสตีฟ จ็อบส์ เจ้าพ่อตระกูล I (ไอ) 
ทัง้หลาย  สตฟี จอบส ์ถกูเกบ็มาเลีย้งจากสถานสงเคราะหเ์นือ่งดว้ย
มารดาที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  วันหนึ่งสตีฟ จ็อบส์ ไปโรงเรียน แล้วถูก
เพื่อนล้อว่า เป็นลูกไม่มีพ่อแม่ เป็นเด็กถูกทิ้ง ไม่มีใครต้องการ.....
ต่างๆ นานา  จนร้องไห้กลับบ้าน

 เมื่อพ่อบุญธรรมทราบเรื่อง จึงพูดกับสตีฟ จ็อบส์ ว่า “ ลูก
เอย๋ ท่ีลูกเข้าใจวา่ถูกท้ิงนัน้ลูกเข้าใจผิดแล้ว ความจริงแล้วลกูเปน็ผูท้ี่
ถูกเลือกต่างหากล่ะ มีเด็กตั้งมากมายในสถานสงเคราะห์ แต่พ่อไม่
เลือก พ่อกลับเลือกเจ้า คิดใหม่นะลูก เจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกไม่ใช่ถูก
ทิ้ง”

 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คำาพูดของพ่อบุญธรรมได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้สตีฟ จ็อบส์ จนกลายเป็นเด็กร่าเริง และมี
ความมั่นใจในตนเอง ถ้าวันนั้นพ่อบุญธรรมไม่ได้สร้างความคิดบวกให้สตีฟ จ็อบส์ แล้ว สตีฟ จ็อบส์ อาจยังคงจมอยู่กับ
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้พวกเราจะมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกจำาพวกไอ (I) ทั้งหลายใช้กันหรือไม่

 ดังนั้นเวลามีปัญหาใดเกิดขึ้น การที่เราพร้อมจะยอมรับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อมองหนทาง คิด
บวก เดินหน้าชนกับมัน จัดการมันไม่ปล่อยให้มันจัดการเราฝ่ายเดียว หาที่ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ จะทำาให้การ
แก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น       
     
 ปญัหาของผูป้ว่ยหลายรายทีม่าพบนกัสงัคมสงเคราะห ์เมือ่ไดร้บัคำาแนะนำา ยอมรบัและพรอ้มทีจ่ะรว่มมือแก้ไข
หรือช่วยตนเอง ทำาให้มีโอกาสพัฒนาได้มากหรือในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิหลัง ความไม่รู้ทำาให้
หลายรายไม่ยอมรับความจริง เมื่อเกิดปัญหาจะจมปลักอยู่กับปัญหาเดิมๆ จนไม่สามารถมองออกนอกกรอบ ปล่อย
ปัญหาให้เรื้อรังและกัดกินตัวเองไปเรื่อยๆ จนหมดกำาลังใจ  แล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเวรกรรมพาไป  จนบาง
ครั้งอาจนำาไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตดังเช่นผู้ป่วยที่จะขอกล่าวถึงรายนี้

 “นางอันยา”  ถูกตำารวจนำาส่งโรงพยาบาลในสภาพแทบหมดสติ เลือดท่วมกาย เนื่องจากถูกสามีใช้มีดฟัน ได้
รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แขนทั้งสองข้างถึงนิ้วมือ มีแผลฟกช้ำาถลอกปอกเปิกตามใบหน้า และตามตัว นางอันยาเล่าว่า ปกติ
จะถูกสามีทำาร้ายร่างกายเป็นประจำา เวลาสามีเมาแล้วมักจะชวนทะเลาะ แต่ไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้  ไม่เคยคิดจะบอก
แม่เพราะกลัวแม่ตกใจและคิดว่าไม่มีใครช่วยได้ จึงทนมาตลอด 

 วันเกิดเหตุเริ่มจากสามีชวนนางอันยากลับบ้านต่างจังหวัด สามีบอกนางอันยาว่าอายุมากทำางานไม่ไหว ทั้งที่
สามีอายุเพียง 38 ปี นางอันยาไม่อยากกลับเนื่องจากมีงานประจำาและต้องหารายได้เลี้ยงดูลูก อายุ 6 ขวบ ซึ่งลูกอาศัย
อยูกั่บคุณแม่นางอันยาท่ีตา่งจังหวดั เนือ่งจากสามีดืม่เหล้าเป็นประจำาและมีอารมณร์อ้น สามไีมพ่อใจทีไ่ดค้ำาตอบนัน้จงึ
เป็นชนวนเหตุให้ทะเลาะกัน และแล้วสามีก็ไปหยิบมีดทำาครัวมาฟันนางอันยา ซึ่งนางอันยาสู้แรงไม่ได้  สามีขึ้นคร่อม
และทำาร้ายจนนางอันยาสลบไป แล้วจึงไปอาบน้ำา    

 ขณะทีส่ามีอาบน้ำา นางอนัยาเริม่รูส้กึตวั รูส้กึเหมือนมีน้ำากระเดน็มาใสห่นา้ จงึรบีหนอีอกจากหอ้งเพราะรูแ้ลว้
ว่าสามีกะจะเอาให้ตาย นางอันยาเจ็บแผลมากแต่กพ็ยายามเปิดประตูออกมา แล้วไปเคาะหอ้งขา้งๆ  แต่กไ็ม่ยอมมีใคร
ช่วยเหลือ นางอันยาประคองตวัเองจนมาฟบุหมดแรงอยูห่นา้หอ้งแม่บ้าน แล้วรอ้งขอใหช่้วยพาสง่โรงพยาบาล  แมบ่า้น
จึงโทรศัพท์แจ้งตำารวจให้มารับไปส่งโรงพยาบาล โชคดีที่นางอันยารอดตาย โชคร้ายก็คงเสียชีวิต

 กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้ป่วยยอมรับสภาพปัญหาแต่ไม่คิดแก้ไข ยอมทนรับชะตากรรมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด  
ตรงกับผลวิจัยของกองทุนสหประชาชาติ เพื่อยุติความรุนแรง (Un Woman) ว่า 1 ใน 5 ของสตรีทั่วโลก ถูกกระทำา
รุนแรง ซึ่งไทยเป็นอันดับ 2 ใน 75 ประเทศที่เชื่อว่าความรุนแรงต่อภรรยาเป็นสิ่งที่รับได้ (มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล) 

 “ความเชื่อผิดๆ นี้ฝังรากลึกมานาน จนไม่ทราบว่าเมื่อไรจะหมดไปจากสังคม”

 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือปัญหาใดที่เกิดขึ้น  ก็ควรยอมรับปัญหาเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง  ไม่ใช่
ยอมรับแบบจำานน  อดทนไปวันๆ จนปัญหาเรื้อรัง ลุกลาม ยากต่อการแก้ไขมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วการกล้าก้าวออกมา
เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือหาทางแก้ไข อาจนำาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันก็เป็นได้

ไม่มีทางออก?

Behind
The Scene รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร 

นักสังคมสงเคราะห์ผู้ชำานาญการพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ส่องกล้องดูนก..   ที่บางปู

 ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน คือช่วงเวลาที่กายและ
ใจจะได้ผ่อนคลาย ปล่อยวางไปกับสิ่งต่างๆ ที่หนักหนา 
คล้ายกับการแบกก้อนหินไว้ แล้ววันหนึ่งเราก็ปล่อยมันลง
ชั่วขณะ เพื่อให้มีช่องว่างในการเติมพลังให้กับตนเอง

 ก็เหมือนกับสถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่า 
กี่ปี...กี่ปี...ก็ยังถูกกล่าวถึงเมื่อต้องการหาช่วงเวลาในการ
พักผ่อน ที่นั่นคือ

 สถานตากอากาศ “บางปู”
 ผมเองมีโอกาสได้มาท่ีสถานตากอากาศบางปูไม่
บ่อยนัก 

 แต่ทุกครั้งที่มาก็มักทำาให้หวนนึกถึงบรรยากาศดี
ดีอันเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม ที่ไม่ไกลจากตัวเมือง
กรุงเทพฯ มากนัก

 ผมขับรถโดยใช้เส้นทางสุขุมวิทสายเก่า นำาทาง
ไปยังบางปู ผ่านอำาเภอบางพลี 

 เมื่อไปถึง ณ เป้าหมาย ก็คือ สะพานปลา...ที่ทอด
ยาวเป็นแนว พาให้เห็นแหล่งธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลือ
อยู่อย่างป่าชายเลน บวกกับกลิ่นน้ำาทะเล (น้ำาเค็ม) และ
แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องกระทบลำาตัว สลับกับสายลม
อ่อน-แรงที่พัดเข้าหา...พาผ่อนคลายนัก

 จากสายตามองไปไม่ไกลนักก็จะเห็นเส้นขอบฟ้า
ริมของทะเลอันสวยงาม ดลใจให้นึกถึงกรอบที่ตนเองขีด
ไว้ในวันทำางาน คล้ายจะสลัดกรอบให้หลุดออกไปจนหมด
สิ้นเลยทีเดียว

 ด้วยบรรยากาศของกลิ่นอายและสายลม ทำาให้
มีผู้คนมาที่สะพานปลาแห่งนี้กันมากมาย ทั้งมากันเป็นคู่ 
เป็นครอบครัว เป็นหมู่คณะ 

 กิจกรรมยอดฮิตของที่นี่ แน่นอนเลยว่า...คือการ
ให้อาหาร “นกนางนวล”
 ต้องบอกว่า สองข้างทางบนสะพานปลาแห่งน้ี จะ
มีร้านค้าขายอาหารสำาหรับเล้ียงนก (ส่วนใหญ่จะเป็นกาก
หมู) ท่ีน่ีจะมีนกนางนวลบินอพยพหนีหนาวมากันเป็นฝูง
ใหญ่ จนยากท่ีจะนับจำานวนได้ว่ามีก่ีจำานวนมากเท่าใด

ทำาให้นกดูโดดเด่นเข้ากับธรรมชาติมากขึ้น

 ผมเลือกมาที่นี่ ในช่วงที่แดดไม่ค่อย
แรงนัก ทำาให้แสงค่อนข้างสวย หากเลือกที่
จะมาถ่ายภาพที่นี่ ขอแนะนำาว่าให้มาช่วงเช้า 
เพราะเป็นช่วงที่นกกำาลังออกหาอาหาร และ
เหมาะแก่การถ่ายภาพมากๆ ซึ่งแสงค่อนข้าง
นุ่ม ไม่แข็ง

 ส่วนสำาคัญอีกอย่างที่ผมจะแนะนำาก็
คือ พยายามหาจังหวะที่พร้อมจะกดชัตเตอร์ 
เล็งให้ดี ถือกล้องให้มั่น ก็จะช่วยให้ได้ภาพที่
ต้องการได้

 นี่คือช่วงเวลาที่ผมได้พักผ่อน ซึ่งดู
เหมือนเป็นช่วงเวลาความสุขอย่างหนึ่งที่ได้รับ

 หากท่านใดสนใจที่จะมาบางปู ก็อย่า
ลืมแวะมาที่นี่สะพานปลาแห่งนี้

 อ้อ...อย่าลืมพกกล้องมาด้วยนะครับ 
อาจจะได้ภาพสวยๆ กลับไป

 ภารกิจของผมท่ีมา ณ ท่ีแห่งน้ี ในช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายส่วน
ต๊ัว ส่วนตัว ก็คือ “การถ่ายภาพนก”
 การถ่ายภาพนก ผมเลือกใช้กล้อง DSLR กับ เลนส์ที่มีความยาว
โฟกัส (เลนส์ Tele) สำาหรับถ่ายภาพนกที่มีการเคลื่อนไหว และไม่ค่อย
อยู่นิ่งนัก การเลือกจังหวะการถ่ายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายวัตถุ
ที่เคล่ือนไหวเร็วอย่างนก จำาเป็นท่ีจะต้องปรับ speed shutter ให้สูงเข้าไว้ 

เพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพนกกำาลังบินได้ทัน และ
เป็นการหยุดจังหวะการเคลื่อนไหวของนกให้ได้ action 
ที่สวยงาม

 จุดสำาคัญอีกอย่างก็คือ การเลือกฉากหลังหรือ 
Background ให้กับนก ในที่นี้ผมจะเลือกฉากหลังที่
เป็นป่าชายเลน และทะเลมากเป็นพิเศษ เพราะจะ

One
Day ff เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

   ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



ปฏิบัติการ
แผนรับอุบัติภัยหมู่

หว่อ..หว่อ..หว่อ..วี้...หว่อ...วี้...หว่อ 
เสียงไซเรนของรถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance ดังสนั่นกังวานไปทั่ว นั่นแสดงให้เห็นว่า ต้องมีที่ใดสักที่หนึ่ง

เกิดอุบัติเหตุขึ้น

เรามักจะไดย้นิเสยีงไซเรน และพบเหน็ภาพความชลุมนุในการเรง่รบีชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ไมว่า่จากเหตกุารณ์
อุบัติเหตุใดๆ อยู่บ่อยครั้งตามถนนหรือสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงแน่นอนว่า ผู้ที่ปฏิบัติการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ
ย่อมมีความสามารถและมีประสบการณ์

แต่ในภาวะที่รถพยาบาลฉุกเฉินต้องออกปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งมักจะเห็นได้ในการชุมนุมต่างๆ ที่มีจำานวนผู้ชุมนุม
เป็นกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมา

น่ันเป็นสิ่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของการปฐมพยาบาลกู้ชีพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุม เพราะที่ผ่านมามี
จำานวนผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บมาเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนจำานวนมาก จึงเป็นเหตุผลใน
การก่อตั้งทีม..ปฏิบัติการรองรับแผนอุบัติภัยหมู่ขึ้น..

การจัดตั้งทีมปฏิบัติการรองรับแผนอุบัติภัยหมู่ ได้จัดต้ังขึ้นมา 2 ปี ภายใต้
นโยบายที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ประชุมกำาหนดข้อตกลง
ร่วมกันในกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำานวนมากในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้ โดยจะแบ่งพื้นที่เขตในความรับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซ่ึงคณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ไดจ้ดัตัง้ทมีอนัประกอบไปดว้ย แพทย์
สาขาฉุกเฉิน แพทย์สหสาขา พยาบาลฉุกเฉิน พยาบาลสหสาขา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้อง
ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่นิติเวช เจ้าหน้าที่เวรเปล เป็นต้น ภาย
ใตก้ารสัง่การจากผูอ้ำานวยการแผนงานอบุตัภิยัหมู ่ทีจ่ะเปน็ผู้กำาหนดใหม้กีารประกาศใชแ้ผน
เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆ 

รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ผู้อำานวยการแผนงานอุบัติภัยหมู่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 

การกำาหนดแผนดังกล่าวนี้ จะมีการจัดตั้งทีมขึ้นมา ภายใต้การประกาศคำาสั่งแผน ซึ่งเราจำาเป็นจะต้องมีการซัก
ซ้อมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการใช้ในเหตุการณ์จริงมาแล้วก่อนหน้านี้ การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่เป็นการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงที่สามารถพบได้ 2 รูปแบบ คือ เหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เหตุชุมนุม
ทางการเมือง ที่เราจะคอยตรวจสอบข่าวกับทางศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์เอราวัณ เป็นต้น อยู่ตลอดว่า มีผู้ชุมนุมประมาณ
กี่คน เราก็พอจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อีกรูปแบบจะเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ตึกถล่มหรือรถไฟตกราง ซึ่งทำาให้เรา
ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์และจำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อมีการซักซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่บ่อยครั้ง การจัดตั้งทีมเพื่อหาจุดลงตัวในการเตรียมพร้อมก็จะเกิดขึ้น ตรง
นี้เองที่เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญมาก เพราะเราเองก็ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ว่าจะมี
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง และในฐานะที่เราเองก็มีทีมการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็ง ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับผู้บาดเจ็บ
จากสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีพอสมควร 

ช่วงเวลานี้คงไม่มีประเด็นไหน Hot เท่ากับเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆ หลายคนที่มีการแสดงออกทางความคิดโดยการ
ชุมนุม ก็มีความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อหรือไม่สบายกายเกิดขึ้นได้เมื่อไปชุมนุมในที่ต่างๆ ต้องบอกว่า..ยิ่งคนมาก ก็ยิ่งเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อหรือไม่สบายได้มากอยู่นะ 

ดังนั้น ฉบับนี้เรามีวิธีการเตรียมตัวก่อนไปชุมนุมอย่างปลอดภัยมาฝากกัน (ไม่ได้สนับสนุนให้ไปร่วมกิจกรรมชุมนุม 
แต่เป็นห่วงสุขภาพเมื่อไปชุมนุมนะครับ)

1  การไปชุมนุมในสถานที่ที่มีคนจำานวนมาก มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการกระแทกและเกิดบาดแผลได้จึงต้องเตรียม
พลาสเตอร์ยาไปด้วยเมื่อเวลามีบาดแผลจะได้ใช้ปิดแผลเพื่อป้องกันเชื้อโรค 

2  เตรียมน้ำาสะอาดไปทานด้วย เพราะเมื่ออากาศร้อนจะทำาให้ร่างกายสูญเสียน้ำา 

3   เม่ือโดนแก๊สน้ำาตา ใหร้ะมัดระวงัการหกล้ม และเม่ือแก๊สน้ำาตาตดิตามตวัตามผิวหนงั หรอืเสือ้ผา้ อาจทำาใหร้ะคาย
เคือง น้ำาตาไหลได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำาสะอาดปิดหน้าปิดตาไว้ แล้ววิ่งออกห่างอย่างระมัดระวัง

4   เมื่อไปชุมนุมในสถานที่แออัด อาจมีคนไข้วัณโรคหรือคนไข้โรคระบบทางเดินหายใจอยู่ร่วมด้วย จึงควรระวังเชื้อ
ไข้หวัดต่างๆ ไม่ไอหรือจามใส่กัน และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ลมหายใจ

เก็บมาฝาก  วิธีชุมนุมสุขภาพดี

Rama
Today ดนัย อังควัฒนวิทย์ ,กิติยา สุวรรณสิทธิ์
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 เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมดีๆ ของ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำาทีมโดย 
อ.ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล อาจารย์พยาบาลสาขา
สุขภาพชุมชน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ก่อนอื่น
ต้องเกริ่นก่อนว่า นี่เป็นโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน ณ ชุมชน
วัดขนอนใต้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาค่ะ  ซึ่ง
เปน็การอำานวยความสะดวกแกผู่ป่้วยเบาหวานทีค่วรได้
รับการตรวจสุขภาพตา ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน เช่น เบาหวานข้ึนจอประสาทตา โดยอาจ
ส่งผลทำาให้ตาบอดได้ หากได้รับการตรวจคัดกรองแต่
เนิ่นๆ ก็จะสามารถส่งต่อถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา

 ผู้ป่วยเบาหวานสูงวัยในชุมชนวัดขนอนใต ้
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการ
เดินทางไปโรงพยาบาล หรือถ้าสะดวกไป ก็ไปได้
ไม่ครบตามจำานวนการรักษา มีหน่วยพยาบาลมา
ลงพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสะดวกแก่ผู้ป่วยแล้ว คน
พื้นที่ใกล้เคียงก็มาตรวจได้ ซึ่งครั้งนี้มีผู้มารับการ
ตรวจคัดกรองประมาณ 300 คน และยังมีนักศึกษา
จากสถาบันอื่น ร่วมให้ความรู้เรื่องการเลือกรับ
ประทานอาหารสำาหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย  
แล้วบรรยากาศการตรวจคัดกรองจะเป็นอย่างไร
บ้างนั้น เราคว้าตัวน้อง “วรณัน จันทศร” นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มา
เล่าให้เราฟังค่ะ

       แนะนำ ตัวกันหน่อย
 สวัสดีค่ะ ช่ือวรณัน จันทศร  นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วันนี้พวกเราลงพื้นที่เพื่อ
ฝึกปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนค่ะ มาช่วยทาง
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลในการชว่ยคดักรองคนไขโ้รค
เรื้อรัง ซึ่งก็จะได้พบกับคนไข้โรคเบาหวาน และได้ทำาการตรวจ
จอประสาทตาโดยการวัดระดับสายตาค่ะ

 มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
หรือการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลอย่างไรบ้าง
 สมมติว่าอยู่ในหอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรักษาที่เราวางไว้ทุกอย่าง เช่น กินยาตามเวลา แต่
พอมาอยู่ในชุมชน เราก็ได้มารับฟังปัญหาของผู้ป่วยจริงๆ เช่น 
ยาที่ต้องทานตอน 9 โมง ในชีวิตประจำาวันของผู้ป่วย ณ เวลา
นั้นเขาทำาอะไรอยู่ เขาอาจจะตื่นมาตั้งแต่ตี 5 ทานอาหารเช้า
ตอน 7 โมง เราก็มาช่วยปรับวิธีการใช้ชีวิตประจำาวันให้เข้ากับ
การดูแลสุขภาพของตัวผู้ป่วย ให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวให้
เข้ากับชีวิตประจำาวันของเข้าได้จริงๆ ค่ะ 

 มีอะไรฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียน
พยาบาล โดยเฉพาะการเป็นพยาบาลเพื่อ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนบ้าง
 อยากให้น้องๆ ถามตัวเองว่า เรามีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้าง มีความสุขมั้ยเมื่อเห็นผู้อื่นมีความ
สุข อยากให้น้องๆ เข้ามาเรียนวิชาชีพนี้นะคะ เพราะเหมือน
กับเป็นการทำาบุญทุกๆ วัน เป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรตอบแทน แต่ก็ทำาให้เรามีความสุขทางใจ
จริงๆ ค่ะ

 ได้ปฏิบัติงานในส่วนไหนบ้าง 
  หน้าที่ของพวกเราคือ ให้ผู้ป่วยวัดระดับสายตาว่ามี
ระดับสายตาผิดปกติหรือไม่ ซึ่งเป็นการคัดกรองเบื้องต้น หลัง
จากนั้นก็จะให้เข้าพบแพทย์ต่อไปค่ะ

 จากการได้ลงพื้นที่ในชุมชนแบบนี้  
สามารถนำ ไปปรบัใชก้บัการเรยีนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 จากการที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ ทำาให้มองเห็นถึง
องคร์วมของผูป้ว่ยไดม้ากขึน้ วา่เคา้มปีญัหาทางสขุภาพอยา่งไร
บา้ง เชน่ ถามผูป้ว่ยวา่ คนทีบ่า้นสามารถรองรบัหรอืมศีกัยภาพ
ในการดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่แค่สั่งให้ปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาของแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น แต่สุดท้ายต้องกลับ
มาโรงพยาบาล เพราะไม่สามารถทำาตามคำาแนะนำาของเราได้
เนื่องจากข้อจำากัดหลายๆ อย่างของผู้ป่วยเองค่ะ

นักศึกษาพยาบาล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ลงพื้นที่ชุมชนวัดขนอนใต้ ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน

 หากคนไหนท่ีเป็น
โรคเบาหวานอยู่แล้วหรือ
มีคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้ ขอ
แนะนำาว่า ควรเข้ารับการตรวจตาและเท้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน  กิจกรรมที่น้องๆ 
นกัศกึษาพยาบาลรามาธบิดไีดล้งพืน้ทีช่มุชนในครัง้นี ้นอกจากจะ
ไดฝ้กึปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยแลว้ ยงัไดร้บัความประทบัใจ
ในการทำางานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม คอลัมน์ Education Talk ก็
จะนำาเสนอเรื่องราวดีๆ แบบนี้ตลอดปี 2557 กันเลยนะคะ  เริ่ม
ตน้ปใีหมแ่ลว้ ขอใหท้า่นผูอ้า่นทกุๆ คนมคีวามสขุกนัถว้นหนา้ คน
ไหนมีความตั้งใจจะทำาอะไร ก็ขอให้ประสบความสำาเร็จแล้วกัน
     นะคะ แล้วพบกันในฉบับหน้าค่ะ 

น้องวรณัน จันทศร 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

อ.ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล 
อาจารย์พยาบาลสาขาสุขภาพชุมชน

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
“งานวิจัยจากแรงบันดาลใจ
ในห้องฉุกเฉิน”
 ในการทำ งานวิจัยท่ามกลางบทบาทของการเป็นแพทย์ ย่อม
มีอะไรให้คิดมากมาย กว่าจะสำ เร็จเป็นผลงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ต้อง
ทุ่มเวลาให้มาก สละเวลาส่วนตัว แล้วยังต้องดูแลคนไข้ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในห้องฉุกเฉิน

 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก 
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
และอาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้าน
ฉุกเฉินท่านหนึ่งที่ผู้เขียนเองได้มีโอกาสสัมผัสถึงการทำ งานต่างๆ 
และงานวิจัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำ งานในห้องฉุกเฉิน
มาโดยตลอด

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



งาน FaceTime ระหว่างกัน เรียกว่า “Tele-Medicine” 
เป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

  ทำ�ไมถึงอย�กเป็นแพทย์ด้�นฉุกเฉิน
 สมัยเรียนช่วงน้ันไม่มีหน่วยสาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ก็เลยเลือกเรียนด้านอายุรกรรม แต่ทุกคร้ังท่ีไปอยู่
ห้องฉุกเฉินจะพบว่าห้องฉุกเฉินเป็นสถานท่ีแออัด และ
เวลาลงไปเราต้องทุ่มเทพลังเต็มท่ีในการดูแลคนไข้เคลียร์
อย่างมาก ส่วนตัวเป็นคนใจร้อนเลยรู้สึกว่าหลาย case ถูก
ปล่อยให้น่ังรอในห้องฉุกเฉินโดยท่ีไม่ได้รับการรักษา เม่ือ
ย่ิงถมคนไข้เข้าไปมากๆ ก็ย่ิงไม่ได้รับการรักษาใดๆ เลย 
ต่อมาอาจารย์ยุวเรศมคฐ์ (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคนปัจจุบัน) ก็ชวน
มาอยู่ท่ีแผนกฉุกเฉินท่ีรามาธิบดี ช่วงเปิดคร้ังแรก พอมาถึง
ก็พบว่าแผนกฉุกเฉินท่ีน่ีค่อนข้างแออัด เม่ือมีคนไข้มาก ก็
เกิดการรักษาท่ีไม่ต่อเน่ืองกับคนไข้ ซ่ึงกลุ่มแพทย์เองมอง
ว่า หากสามารถสร้างทีมและดูแลคนไข้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
จะทำาให้แพทย์มีความต่อเน่ืองกับคนไข้มากข้ึนได้ 

  เหตุใดประเทศไทยจึงมีหมอฉุกเฉินไม่เพียงพอ
 ในอดีต หอ้งฉุกเฉินเปน็ทีว่า่งเปล่าและไม่มีแพทย์
สาขาใดมาดแูลอยา่งเปน็กจิลกัษณะ เพราะคนไขท่ี้เขา้มาใน
หอ้งฉกุเฉนิไมเ่ปน็โรคจำาเพาะ กลา่วคอื ในหนึง่คนอาจเป็น
โรคปอดหรือโรคอื่นๆ ที่มีแพทย์ดูแลหลายคน ทำาให้ไม่มี
ใครเป็นแพทย์เจ้าของไข้ เพราะดูแลเฉพาะส่วนของคนไข้
เทา่นัน้ อกีอยา่งหอ้งฉุกเฉินเปน็หอ้งทีเ่ปดิตลอด 24 ชัว่โมง 
เมื่อคนไข้มาที่นี่มาก ก็จะทำาให้เกิดความอลหม่านในห้อง
ฉุกเฉินบ่อยครั้ง จึงเป็นงานที่หนักมาก จึงไม่ค่อยมีแพทย์
เฉพาะทางเข้ามาทำางานในห้องฉุกเฉิน แต่กลับให้แพทย์ใช้
ทนุทีอ่ายนุอ้ยมาปฏบิตังิานในหอ้งฉกุเฉนิแทน เหตกุารณน์ี้
กเ็หมอืนในสหรฐัอเมรกิา อยา่ง case  คนไขอ้าการหนกัสดุ
เจอหมออาวุโสน้อยสุดและไม่มีประสบการณ์

  จ�กก�รทำ�ง�นวิจัยที่ผ่�นม� 
  พบปัญห�หรืออุปสรรคอะไรบ้�ง
 การทำางานวจิยัสว่นใหญ ่กอ่นจะเริม่ตน้ทำาตอ้งรา่ง
รปูแบบงานวจิยัดีๆ  ตอ้งสบืคน้ และอา่นบทวพิากษง์านวจิยั
ที่มีอยู่จำานวนมากก่อน และต้ังเป้าหมายไว้ด้วยว่าจะเก็บ
ผลลพัธอ์ะไรใหไ้ด ้เพราะเมือ่ลงมอืทำางานแลว้และเวลาตาม
เกบ็ตวัชีว้ดัจะงา่ยและชดัเจน แตใ่หร้ะวงัเรือ่งเวลาท่ีเราคิด
เองคนเดยีว ซึง่เรามกัคดิวา่การทำาเองคนเดยีวเปน็การเก็บ
ข้อมูลได้ดี แต่พอลงมือทำาไปแล้ว กลายเป็นว่าเก็บตัวชี้วัด

  อ�จ�รย์มีบุคคลที่เป็นแรงบันด�ลในก�ร
ทำ�ง�นหรือไม่
 สมยัอยูท่ีศ่ริริาช กม็ศีาตราจารยส์ชุยั เจรญิรตันกลุ 
เป็นเหมือนไอดอลในการทำางาน ซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์
ตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลงานวิจัยมากมาย เคยบริหารงาน
สาธารณสขุในกระทรวงสาธารณสขุมาแลว้ ตลอดจนทา่นยงั
เคยเปน็หนึง่ในทมีบรรณาธกิารของวารสารตา่งประเทศเชน่ 
Respiratory Medicine Journal อีกด้วย นับตั้งแต่ตอนที่
ท่านกลับจากอังกฤษใหม่ๆ จนถึงวันนี้ ท่านก็ยังทำางานอยู่ 
และเป็นกันเองกับนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก

  คว�มค�ดหวังในอน�คต
 อยากสร้างงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำามาสู่การพัฒนา
คุณภาพของงานประจำาให้ได้ อยากทำาให้งานแผนกฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลรามาธบิดทีนัสมยัและมกีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้
สูงมาช่วยในการทำางาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดวิธีคิดและ
นวตักรรมการรกัษาในหอ้งฉกุเฉนิไปสูแ่พทยร์ุน่ใหมไ่ด ้เพือ่
ให้เขาเหล่านั้นสามารถนำาไปสานต่อ เหมือนกับมีโมเดลที่ดี
ในการทำางานต่อไป
 
  ฝ�กอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
  ในฐ�นะแพทย์ฉุกเฉิน
 มองวา่นกัวจิยัรุน่ใหม ่เราสนบัสนนุให้มกีารทำางาน
วจัิยแบบ Routine to Research ไมอ่ยากใหน้กัวจิยัไปมอง
เป็น cytokines หรือเป็น cell เหมือนอย่างในต่างประเทศ 
แต่อยากให้มองในรูปแบบงานประจำาที่นำามาสร้างเป็นงาน
วิจัย ที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะเราทำางานบริการ
มากกว่า 

ไมไ่ด ้คนหนา้งานไมค่อ่ยชว่ยเกบ็ขอ้มลูให ้ทำาใหผ้ลลพัธอ์อก
มาไม่ดี ไม่ครบ และแปรผลไม่ได้ 
 ผู้ร่วมงานที่ต้องทำาหน้าที่เก็บข้อมูลให้กับงานวิจัย
ของเรา มีความจำาเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลตลอดเม่ือเข้ามา
ในห้องฉุกเฉิน ซึ่งเราต้องมีผู้ร่วมเก็บข้อมูลที่ตามเก็บข้อมูล
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการเก็บข้อมูลเพียงระยะเวลาสั้นๆ จะ
ทำาให้ประเมินข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น มีคนไข้เดือน
นี้มา 1,000 คน แต่เราสุ่มได้ตามที่กำาลังเรามี ได้ 80 คน ซึ่ง
จำานวน 80 คนนี้ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคนไข้ที่หายไป แต่
คนไข้ที่หลุดหายไปกว่า 900 คน อาจเป็นคนไข้ที่มีความ
สำาคัญก็เป็นได ้จงึตอ้งคิดวธิวีา่จะทำาอยา่งไรจงึจะเก็บขอ้มูล
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แพทยส์ว่นใหญอ่าจใชแ้ค่วธิทีบทวนยอ้น
ดูแฟ้มเวชระเบียน นำาแฟ้มมานั่งตรวจ ซึ่งวิธีนี้จะทำาได้ง่าย
กว่า แต่ข้อเสียคือ ข้อมูลต่างๆ เป็นแค่ข้อมูลที่ถูกจดในเวช
ระเบียนโดยท่ีไม่เป็นแบบแผน ก็มีโอกาสท่ีขอ้มูลหรอืผลลัพธ์
บางอย่างอาจหายไปได้ 

  แนวคิดและกระบวนก�รทำ�ง�นวิจัย
 เราเลอืกตามความสนใจของเรา เชน่ เราอยากสรา้ง
อะไรใหม่ๆ อยากปรับปรุงคุณภาพงาน ก็ทำาการร่างและ
ค้นหาข้อมูล โดยมากจะเริ่มจากคำาถามในการทำางานวิจัย 
จากแรงบนัดาลใจ หรอืปญัหาจากการทำางาน ซึง่กค็อืปญัหา
ที่เราเจอบ่อยๆ และนำามาศึกษานั่นเอง

  ผลง�นวิจัยที่ผ่�นม�
 งานวิจัยชิ้นแรก เป็นการนำาเครื่องช่วยหายใจชนิด
หน้ากากไปใช้ในห้องกู้ชีพ เพราะว่าถ้าคนไข้วิกฤตใส่เคร่ือง
ช่วยหายใจกันเยอะๆ จะมีโอกาสนอนโรงพยาบาลน้อยลง 
เนื่องจากคนไข้วิกฤตท่ีต้องนอนเตียงมีอยู่อย่างจำากัด จึงได้
นำาเครื่องช่วยหายใจชนิดหน้ากากมาใช้ในห้องกู้ชีพฉุกเฉิน 
ซึ่งเครื่องช่วยหายใจชนิดหน้ากากยังสามารถนำาไปใช้ใน
ผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยทั่วไปได้ 
 ทีใ่หค้วามสนใจนำาเครือ่งชว่ยหายใจชนดิหนา้กากไป
ใชใ้นหอ้งกู้ชีพ เปน็เพราะวา่ไดท้ำาการเกบ็ขอ้มลูวจิยัทีพ่บวา่ 
มีอัตราการใชท้อ่เครือ่งชว่ยหายใจทีส่มัพนัธต์อ่การลดระยะ
การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่ง
ต่อมาได้ส่งผลงานชิ้นนี้ไปประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ
ของคณะฯ และไดร้บัรางวลัที ่1 มา ตอ่มางานพฒันาคณุภาพ
งานของคณะฯ ก็ช่วยผลักดันให้นำาผลงานนี้ไปนำาเสนอท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมและท่ีประเทศสิงคโปร์ต่อในงาน 
Expo ของภาคอุตสาหกรรม จนกระทั่งงานพัฒนาคุณภาพ
งานได้ยื่นเสนอผลงานชิ้นนี้ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) ก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลชมเชย 
 ผลงานชิ้นนี้จะใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทาง
ระบบหายใจล้มเหลวและหอบหืด ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้
งานเครื่องช่วยหายใจชนิดหน้ากากในห้องกู้ชีพจนเป็นงาน
ประจำาไปแล้ว แต่เครื่องนี้มีข้อจำากัดอยู่ท่ีจะต้องติดตาม
คนไข้ตลอดภายใน 2 ชั่วโมงแรก ถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นก็จะต้องใส่
ทอ่ชว่ยหายใจ ดงันัน้จงึเหมาะทีจ่ะนำามาใชใ้นหอ้งฉกุเฉนิซึง่
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแล
อยู่ตลอดเวลาในห้องฉุกเฉิน อย่างไรก็ดีเริ่มมีการใช้เครื่อง
มือชนิดนี้มากขึ้นตามหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและหอผู้ป่วยทั่วไป
ซึ่งยังจำาเป็นต้องพึ่งบุคลากรให้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดภายใน 
2 ชั่วโมง แรกที่เริ่มใช้เครื่องกับผู้ป่วย  

  ง�นวิจัยที่กำ�ลังจะทำ�อยู่มีอะไรบ้�ง
 งานวจัิยทีน่ำาระบบ Wi-Fi มาใชก้บัศนูยร์ถพยาบาล
เมื่อออกไปยังจุดเกิดเหตุ ใช้สำาหรับกรณีที่ทีม ณ จุดเกิดเหตุ
ต้องการคำาปรึกษาเร่ืองการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดย
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอที่จุดเกิดเหตุแล้วส่งผ่านระบบ 
Wi-Fi กลบัมายงัแพทยท์ีก่ำาลงัปฏบิตักิารในหอ้งฉกุเฉนิ สว่น
โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องจะให้ไปติดตรงเครื่องมอนิเตอร์จับ
สัญญาณชีพคนไข้ เพราะว่าเวลาสัญญาณชีพหรือคลื่นหัวใจ
ของคนไข้เปลี่ยนไป ก็สามารถดูการเปลี่ยนแปลงผ่านหน้า
จอ Tablet ที่แพทย์ในห้องฉุกเฉินพกพาได้ ทำาให้แพทย์
สามารถเห็นสัญญาณชีพว่าเกิดอะไรขึ้น คล้ายกับการใช้

 การทำ งานวิจัยในแบบฉบับหมอ
ฉุกเฉิน ถือเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและการ
ตดัสนิใจทีร่วดเรว็ รวมทัง้ยงัตอ้งทำ งาน
แข่งกับเวลาที่มีอยู่ แต่ภายใต้ข้อจำ กัด
ที่แตกต่างกัน ทำ ให้หมอฉุกเฉินมีภาระ
และหน้าที่ที่มีความสำ คัญยิ่งต่อระบบ
การแพทย์และสาธารณสุข



 บริษัท เอ็กมี่ จำากัด โดยคุณชาญชัย-คุณวลี 
ธนารักษ์โชค และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำานวน 
110,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ่ือปรับปรุง
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก รวมทั้งสมทบทุนโครงการพัฒนา
อาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดย
มี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล เปน็ผู้รับมอบ เม่ือ
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท เอ็กมี่ จำากัด

  ศ .นพ.วินิ ต  พัวประดิษ ฐ์  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล รับมอบเงินจำานวน 2,900,000 บาท จากคุณ
วิศิษฎ์ คชสิทธิ์ สำาหรับสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ (เพื่อ
ซ้ือชุดฝึกสอนทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริง) เม่ือวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2556 ณ สำานักงานคณบดี

  ศ .นพ.วินิต  พั วประดิษฐ์  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล และกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมลงนามถวาย
พระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณโถง
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2556 อ.นพ.ไชยพร ยกุเซ็น 
ภาควชิาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัรางวลั กพร. ประเภท
การพฒันาการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ ผลงานเรือ่ง “แถบฉกุเฉนิ
กูช้พีเดก็รามาธบิด ีRamathibodi Pediatric Emergency 
Card (RPEC) โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้อง
เจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 นายแพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์รองเลขาธกิารนายก
รฐัมนตร ีพรอ้มดว้ย นางสาวมาล ีดวงด ีผูห้ญิงทีมี่ความ
สูง 214 เซนติเมตร เข้าเยี่ยมและให้กำาลังใจ นายพรชัย 
เสาศรี ผู้ชายที่มีความสูง 262 เซนติเมตร ที่เข้ารับการ
รกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีเม่ือวนัที ่7 ธนัวาคม 
2556 

 ผศ.นพ.กำาธร  มาลาธรรม  รองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลรามาธบิด ีรบัมอบผลติภัณฑล์า้งมือโพรเทคส ์
จากผูแ้ทนบรษิทัคอลเกต-ปาลม์โอลฟี ประเทศไทย จำากดั 
ประกอบด้วย เจลล้างมือ จำานวน 216 ขวดและครีมอาบ
น้ำา 130 ลัง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2556 ณ สำานักงานบริหารโรงพยาบาล
รามาธิบดี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้แทน
พระองค์นำาส่ิงของพระราชทานเยี่ยมผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากเหตกุารณท์างการเมอืง ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีเมือ่
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 

ผู้แทนพระองค์
นำ�สิ่งของพระร�ชท�นเยี่ยมผู้ป่วย

ลงน�มถว�ยพระพร

บริษัท เอ็กมี่ จำ�กัดมอบเงินบริจ�ค
110,000,000 บ�ท

มอบเงินบริจ�ค

รับมอบผลิตภัณฑ์ล้�งมือร�ม�ธิบดีรับร�งวัล กพร. ปี 2556 

รับมอบเงินบริจ�คสมทบทุน
มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ 2,900,000 บ�ท

เข้�เยี่ยมและให้กำ�ลังใจ

 ศ .นพ.วินิต  พัวประดิษ ฐ์  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยทีมแพทย์ รับมอบเงินจากท่านผู้หญิง
วิระยา ชวกุล เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยไอซียู เด็ก, หอ
ผู้ป่วยจักษุ-โสต สามัญหญิง, หอผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติศาสตร์-นรีเวช ห้องตรวจ
อัลตราซาวด์ 2 ห้อง และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก กุมาร
เวช หอ้งตรวจพเิศษ เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556  ณ ห้อง
ประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทยสิริกิต์ิ

Activities
กองบรรณาธิการ



 ศ .นพ.วินิ ต  พัวประดิษ ฐ์  คณบดี  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำาคณะฯ ผู้แทนภาควิชา 
สำานักงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวายพระพรและ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และ
เป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำาปี 2556 วันที่ 4  
ธันวาคม 2556  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่
ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีม
แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ใน
พืน้ที ่อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่และ อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน เมือ่
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2556   

 รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลรามาธบิดี พร้อมด้วยผู้แทน รับมอบรถอภบิาล
ผู้ป่วยวิกฤติเคลื่อนที่ Rama Mobile Intensive Car 
Ambulance (RMICA) จากคุณสุนทร ศรีสัตนา ประธาน
บริษัท โซวิค จำากัด มูลค่า 10,000,000 บาท เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2556  ณ  บริเวณหน้าหอพักแพทย์

 รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานจาก 
University Wijaya Kusuma Surabay Republic of 
Indonesia ในโอกาสเขา้เยีย่มชมและ ศกึษาดงูานภายใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  

มห�วิทย�ลัย Wijaya Kusuma Surabay
Republic of Indonesia เข้�เยี่ยมชมง�น

ร.พ.ร�ม�ธิบดี ออกหน่วยแพทย์

รบัมอบรถอภบิ�ลผูป้ว่ยวกิฤตเิคลือ่นที ่RMICA

ถว�ยพระพรและถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณ
เป็นพนักง�นที่ดี




