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สารบัญ

	ที่ปรึกษา	 	 	 	 	

	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 	 	 	

	 2.	 ศ.นพ.วีระพล		 จันทร์ดียิ่ง		 รุ่น	1	 	

	 3.	 ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์		 รุ่น	2

	 4.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์		 รุ่น	3	 	 	

		 5.	 ผศ.นพ.ธวัช		 ตันติสารศาสน์		 รุ่น	3	 	 	

คณะกรรมการ

	 1.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์			 ราชบริรักษ์		 รุ่น	7		 นายกสมาคมฯ	

	 2.	 รศ.นพ.สมชาย		 ทั้งไพศาล		 รุ่น	4	 กรรมการ

	 3.	 ผศ.นพ.ประศาสน์		 บุญยพิพัฒน์		 รุ่น	4	 กรรมการ	

	 4.	 ศ.นพ.กรีฑา		 ธรรมคำาภีร์		 รุ่น	5	 กรรมการ	

	 5.	 นพ.สมศักดิ์		 เสรีอภินันท์		 รุ่น	7		 อุปนายกภายนอก	

	 6.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7		 อุปนายกภายใน

	 7.	 ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์	 สุนทรพันธ์	 รุ่น	13		 เหรัญญิก	

	 8.	 นพ.สรรพงษ์	 ฤทธิ์รักษา	 รุ่น	16	 กรรมการ

	 9.	 นพ.นิพัฒน์	 เอื้ออารี	 รุ่น	18				 เลขาธิการ

	 10.	 นพ.ชัชชัย	 ปรีชาไว	 รุ่น	18			 นายทะเบียน

	 11.	 ผศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19		 ประชาสัมพันธ์	

	 12.	 ผศ.พญ.นลินี			 โกวิทวนาวงษ์			 รุ่น	19	 ปฏิคม	

	 13.	 นพ.อรรถพล	 รัตนสุภา	 รุ่น	22		 กรรมการ

บรรณาธิการ

	 	 พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

กองบรรณาธิการ

	 	 นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์

	 	 นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์
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	 	 นพ.เทอดพงศ์			 ทองศรีราช

	 	 นพ.วิวัฒนา			 ถนอมเกียรติ

	 	 นพ.ชัชชัย			 ปรีชาไว

	 	 นพ.ปานเทพ			 คณานุรักษ์

	 	 พญ.ปิยวรรณ			 เชียงไกรเวช

	 	 พญ.ชุษณา			 เพชรพิเชฐเชียร

	 	 นพ.วีระวิทย์			 สฤษดิพันธ์

	 	 นพ.คณุตม์			 จารุธรรมโสภณ

	 	 สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์	

	 	 หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

คณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 8 
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บรรณาธิการแถลง

 เดือนธันวาคม	เป็นช่วงเวลาที่หลาย	ๆ	ท่านชอบมาก	และอยากให้มาถึงเร็ว	ๆ	เพราะเป็นเดือนแห่งการ

เฉลิมฉลอง	เริ่มต้นจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	มีการจัดกิจกรรม	“Bike	for	Dad”	ในวันศุกร์

ที่	11	ธันวาคม	2558	นำาขบวนปั่นจักรยานโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ	 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับแสนคนและเป็นวันที่ชาวไทยพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองทั่วทั้งแผ่นดิน	 นอกจากนี้ยังมีการปั่นจักรยานใน 

หลาย	ๆ 	ประเทศทัว่โลก	อาทเิชน่	ญีปุ่น่	สหรฐัอเมรกิา	องักฤษ	ฝรัง่เศส	กระแสความนยิมของการขีจ่กัรยานเพื่อสขุภาพเพิม่มากขึน้

เรื่อย	ๆ	สารศิษย์เก่าฉบับนี้จึงมีบทความเรื่อง	Bike	for	Health	มาฝากและมีการสัมภาษณ์คุณหมอนักปั่นระดับมือโปรหลายท่าน

	 เดือนสุดท้ายของปีนี้ยังมีวันหยุดราชการหลายวัน	 อีกทั้งเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นสบาย	 โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทย	

นักท่องเที่ยวต่างพากันไปเยือนทะเลหมอกและดอกไม้นานาพรรณบนยอดดอย	 สถานที่ยอดนิยมอยู่ในเชียงใหม่	 เชียงรายและ

แม่ฮ่องสอน	ส่วนที่อื่น	ๆ 	ก็มีเพชรบูรณ์	น่าน	เลย	หนองคาย	ใครที่สนใจมาเที่ยวทางใต้	ก็เป็นช่วงที่ทะเลทางฝั่งอันดามันกำาลังสวย	

หาดทรายขาว	ท้องฟ้าสีน้ำาเงินเข้ม	น้ำาใสแจ๋ว	เหมาะแก่การดำาน้ำาดูปะการัง		สำาหรับสุภาพสตรีนักช้อป	เดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขที่จะได้เลือกซื้อของขวัญ	ของฝากที่ถูกใจซึ่งมีการลดราคาต่ำาที่สุดในรอบปี	ถึงแม้บางคนจะไม่ชอบซื้อของ	แต่การไปเดิน

เล่น	ถ่ายภาพ	ชมความสวยงามของการประดับตบแต่งในห้างสรรพสินค้า	โรงแรม	ต้นคริสต์มาส	แสงสีของไฟต่าง	ๆ	ตามท้อง

ถนนก็ทำาให้เพลิดเพลินอย่างมาก	

	 ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี	 ยังเป็นช่วงเวลาที่ตัวแทนอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ไปเยี่ยมประเมิน

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ของเครือข่ายที่	 6	 และมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า	 2	 ที่	 คือ	 

นครศรีธรรมราชและตรัง	 ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศิษย์เก่าทำางานอยู่เป็นจำานวนมากตั้งแต่รุ่น	 1	 จนถึงรุ่นที่เพิ่งจบไปหมาด	 ๆ	 มีทั้ง 

ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลและนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัทีเ่ปน็ศษิยเ์กา่หลายทา่น	การไปเยีย่มเยอืนเพื่อรบัฟงัปญัหา	ความเหน็

และข้อเสนอแนะจาก	intern	แพทย์พี่เลี้ยงและอาจารย์	รวบรวมและรายงานให้ทางแพทยสภารับทราบต่อไป	นอกจากนี้ยังได้มี

การมอบหนังสือใหม่	ๆ	ที่เป็นผลงานของอาจารย์คณะแพทย์ให้กับทุกโรงพยาบาลเป็นประจำาด้วย

	 แล้วพบกัน...ปีหน้า	2559	สวัสดีปีใหม่ค่ะ	

	 	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา		สุนทรสัจ

						 	 บรรณาธิการ
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จากใจคณบดี 

 สำาหรับวารสารศิษย์เก่า	 ฉบับส่งท้าย
ปีเก่า	 2558	 ฉบับนี้	 มีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีมาบอกเล่ากัน	 ก่อนเริ่มต้นเข้าสู่ 

ปีใหม่ด้วยกันหลายเรื่อง

	 ในวาระทีข่ึน้ปงีบประมาณใหม	่ศษิยเ์กา่ของเราหลายคนทีป่ฏบิตัหินา้ที่

ราชการไดเ้จรญิกา้วหนา้ในตำาแหนง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเปน็ผูบ้รหิารระดบัสงู

ในระบบราชการและภาคเอกชน			ศิษย์เก่ารุ่น	1	และรุ่น	2	เริ่มทยอยเกษียณ

อายรุาชการ	และศษิยเ์กา่ในพืน้ทีภ่าคใตท้ยอยเพิม่บทบาทความรบัผดิชอบการ

พัฒนาคณะแพทย์ภาคใต้มากขึ้นเรื่อย	ๆ	

	 คณะแพทยศาสตรข์อแสดงความยนิดกีบัผูท้ี่ไดร้บัตำาแหนง่กา้วหนา้และ

มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	 ม.อ.	 ยังคงเป็นบ้านของพวกเราทุก	 ๆ	 คน	 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด	ๆ

	 ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้องใหม่	รุ่นที่	37	จำานวน	203	คน	

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ในวันที่	27	พฤศจิกายน	และจะออกไปปฏิบัติหน้าที่		จึงขอให้รุ่นพี่ทุก	ๆ	คน	คอยเป็นพี่เลี้ยง		

ให้การสนับสนุนน้อง	ๆ	เพื่อปฏิบัติงานรับใช้ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติอย่างเต็มกำาลัง	ดังคำาสอนของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า	

“ความสำาเร็จของการศึกษาที่แท้จริงนั้น	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้มาก	 แต่ขึ้นอยู่กับการนำาเอาความรู้นั้น	 ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมได้มากน้อยเพียงใด”			ศิษย์ทุก	ๆ	คน	ล้วนเป็นความภูมิใจของสถาบัน		และการเจริญก้าวหน้าและความสำาเร็จ

ส่วนตนของบัณฑิตของเราจะเป็นเป้าประสงค์หลักและ	ตัวบ่งถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษา	คณะจึงขอส่งแรงใจ	ความผูกพัน	

และสร้างโอกาสที่จะส่งเสริมศิษย์	และศิษย์เก่าของเราทุก	ๆ	รุ่นให้ประสบความสำาเร็จในทุกด้านต่อไป

	 หลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	คณะแพทยศาสตรแ์ละโรงพยาบาลสงขลานครนิทรข์องเรา	ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัคราชกุมารี	เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรการดมยาสลบผู้ป่วย	

ณ	อาคารรัตนชีวรักษ์	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ในวันที่	30	พฤศจิกายน	โดยทรงสนพระทัยการใช้ยาเดสฟูเรน	เทคนิคและ

อุปกรณ์การใส่ท่อหายใจที่หลากหลาย		การตอบสนองและการฟื้นตัวจากยาของผู้ป่วย		ซึ่งทีมงานวิสัญญีของคณะ	นำาโดยหัวหน้า

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	และคณาจารย์อาวุโสได้จัดถวายการบรรยาย	สาธิต	และนำาทอดพระเนตรการปฏิบัติงานจริงโดย	นับเป็น

สิริ-มงคลและความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งกับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์	ผู้ป่วย	และประชาชนที่เฝ้าถวายการรับเสด็จ	

	 นอกจากนัน้	ยงัมเีรื่องนา่ยนิดอีกีหลายเรื่อง	ไดแ้ก	่พธิมีหาพทุธาภเิษกรปูหลอ่องคห์ลวงปูท่วด	การจดัทำาเหรยีญหลวงปูท่วด		

และความคืบหน้าการจัดสร้างวิหารหลวงปู่ทวด	เพื่อเป็นที่สักการะ	กราบไหว้บูชา		เป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ป่วย	ญาติ	บุคลากร	และ

ประชาชนทั่วไปนั้น	เป็นไปอย่างราบรื่น	และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

	 คณะยงัไดร้บัแจง้ขา่วดจีากสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร	์วา่ผลการตรวจประเมนิหลกัสตูรแพทยศาสตร

บณัฑติ	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ไดผ้า่นการรบัรองมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร	์ตามเกณฑม์าตรฐาน

สากล	(World	Federation	for	Medical	Education:	WFME)	

 เป็นที่น่าภาคภูมิใจของสถาบัน	ศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบันทุกคน	ซึ่งเป็นการรับรองว่าบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์มีสรรถนะ	

การเป็นแพทย์ระดับสากล	และสามารถศึกษาต่อ	หรือเป็นรากฐานของการทำางานในยุโรป	และอเมริกาได้

	 ขอถือโอกาสนี้	ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่าที่เข้มแข็งมาก	ในการเป็นสายสัมพันธ์	เชื่อมโยงจิตใจ	ความ

ผูกพันของพวกเราไว้ ให้เข้มแข็ง	จัดกิจกรรมรวมตัวกันอย่างสม่ำาเสมอ		และนายกสมาคมศิษย์เก่า	และคณะกรรมการชุดเดิมก็ได้

รับฉันทามติให้เป็นผู้แทนของพวกเรา	รับตำาแหน่งคณะกรรมการดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปอีก	1	สมัย		ขอขอบคุณคณะกรรมการและ 

ศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมกันทำางานให้กับสมาคมอีกครั้งหนึ่ง	ทุก	ๆ	ท่านทำาให้สถาบันของเรามีเกียรติ	มีศักดิ์ศรีมากขึ้นต่อเนื่องมา

	 	 	 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม		ปิ่นเจริญ

	 	 	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

 ช่วงเวลาปีหนึ่ง ๆ ผ่านไปรวดเร็วมาก	 เช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์		
นักศึกษาเพทยศาสตร์	ปีที่	1	ในปัจจุบัน	เป็นแพทย์	ม.อ.รุ่น	43	แล้วครับ	ในขณะที่พี่แพทย์	ม.อ.รุ่นแรก	ๆ	ก็ทยอยกัน

เกษยีณอายกุนับา้งแลว้	การทำาหนา้ที่ในการผลติบคุลากรทางการแพทยย์งัคงดำารงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื	มัน่คง	โดยคณะแพทย	์

ม.อ.		เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นสขุภาพของประชาชนทีม่ากขึน้		ตามพลวตัแหง่การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ

และสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

	 คณะแพทย์ต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เท่าทันต่อปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ได้ 

เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	การวิจัย	การสร้างนวัตกรรม	 เป็นเรื่องใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้น	และการท้าทายของสถาบันการ

ศึกษา	 สำาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รวมถึงคณะแพทยศาสตร์	 ปีนี้คาดว่าจะต้องออกนอกระบบราชการ	 ซึ่ง 

เป็นสิ่งสำาคัญที่พวกเราศิษย์เก่าควรรับทราบ	 เนื่องจากตัวชี้วัดความสำาเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นจริงจัง	 นอกจาก 

คุณภาพการศึกษา	การวิจัย	นวัตกรรมของศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์แล้ว	ความสำาเร็จของศิษย์เก่าก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด 

ทีส่ำาคญัดว้ย		ดงันัน้ในป	ีพ.ศ.	2559-2560	ทางสมาคมศษิยเ์กา่ใครข่อเรยีนใหศ้ษิยเ์กา่ทกุทา่นได้ โปรดแจง้สถานะปจัจบุนั

ของตัวท่านและเพื่อน	ๆ	มาด้วย		เพื่อที่จะส่งมอบให้คณะแพทย์	ม.อ.ของพวกเราต่อไป

	 ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้	 จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว	 มีความสุขกายสุขใจ	 

ประสบความสำาเร็จในชีวิตและการงาน		เพื่อสรรสร้างประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป

   

	 	 ด้วยความนับถือ

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	นายแพทย์เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
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โดย ... นพ.สันต์  ใจยอดศิลป์

Self Management

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเอง

บทความพิเศษ

	 ดีใจมากเลยครับที่ ได้มีโอกาสเขียนอะไรแบบนั่งคุยกับเพื่อนศิษย์เก่า

แพทย	์ม.อ.	เพราะวา่เปน็พวกเดยีวกนั	จะเขยีนจะพดูอะไรกพ็ดูไดเ้ตม็ปากเตม็

คำาไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยน

	 ปัจจุบันนี้	 ความที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ขยายตัวไปมาก	 การตระหนัก

ว่าจะต้องดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีจึงได้แผ่กระจายไปทั่วในผู้คนทุกหมู่เหล่า	 

ไม่เว้นแม้กระทั่งในหมู่แพทย์	ซึ่งถือตัวว่าเป็น	“ผู้ค้าสุขภาพ”	โดยตรง

	 การจัดการโรคเรื้อรังเป็นปัญหาโลกแตก	 ยิ่งวงการแพทย์ยิ่งพยายาม	

โรคยิ่งขยายปริมาณและความรุนแรงขึ้น	 จนในที่สุดก็เกิดข้อสรุปขึ้นมาว่า 

ท่าทางมันคงจะต้องให้คนไข้จัดการตัวเองซะละกระมัง	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2000	

เป็นต้นมาจึงได้เกิดแนวคิดการจัดการตนเองหรือ	Self	Management	ขึ้นมา	

คำานีน้ยิามวา่	คอื	การทีค่นปว่ยโรคเรือ้รงัลกุขึน้มาเขา้ใจบทบาทของตวัเองวา่

ตวัเองตอ้งเปน็ศนูยก์ลางในการจดัการโรคของตวัเอง	ลกุขึน้มาตดัสนิใจวา่ตวั

เองจะเลือกวิธีรักษาแบบไหน	 และจะต้องลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไร

ด้วยวิธีใดให้สำาเร็จ	 มองจากมุมของคนไข้การจะทำาอย่างนี้ ได้สำาเร็จมันต้อง

อาศัยการญาติดีกับหมอด้วย	 เพราะงานวิจัยพบไปทางเดียวกันว่าความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอกับคนไข้จะเป็นแรงบันดาลใจ	(motivation)	ให้คนไข้

จัดการตัวเองไปถูกทางและไปได้ไกล
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	 อ้าวแล้วถ้าตัวหมอเองป่วยเป็นโรคเรื้อรังเสียเองละ	 

ซึ่งหากนับตามสถิติที่มีวิจัยกันไว้บ้างแล้วในเมืองไทยนี้	 หมอ

และบคุลกรทางการแพทยห์ากนบัเอาตามปจัจยัเสีย่งมาตรฐาน

เช่น	 ดัชนีมวลกาย	 ความดัน	 ไขมันในเลือด	 น้ำาตาลในเลือด	

หมอที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังก็มีอยู่ไม่น้อยแล้ว	 คือ	 ประมาณ	 1	 

ใน	3	ของหมอทั้งหมด	เมื่อหมอป่วยจะให้ไปหมอไปญาติดีกับ

ใครละ	จะให้ไปญาตดิกีบัคนไขก้็ใชท่ี	่ดงันัน้การทีห่มอจะลกุขึน้

มาจัดการสุขภาพตัวเองได้จึงน่าจะยากกว่าคนไข้

	 มีจิตแพทย์คนหนึ่งชื่อโพรเชสก้า	(Proceska)	หลังจาก

ปล้ำารักษาคนติดบุหรี่อยู่นาน	เขาได้นั่งเทียนตั้งทฤษฎีช่วยการ

ทำางานของเขาขึ้นมา	 ชื่อทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง	

(Stage	of	Change	Theory)	ซึ่งมีสาระว่า	การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนเรามันจะเป็นขั้น	ๆ	ตั้งแต่	

	 ขั้นที่	(1)	 ไม่สนใจ	ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่หือไม่อือ	

	 ขั้นที่	(2)	 ชักจะเริ่มสนใจ	เออ	ฟังดูเข้าท่านะ	แต่เอาไว้ 

	 	 	 ก่อน	

	 ขั้นที่	(3)		ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่	 นิยามว่า 

	 	 	 จะต้องได้เห็นดำาเห็นแดงกันในเวลาไม่เกิน	 

	 	 	 1	เดือน	

	 ขั้นที่	(4)	 ลงมือเปลี่ยนตัวเอง	นิยามว่าทำาแล้ว	แต่เพิ่ง 

	 	 	 เตาะแตะได้ไม่เกิน	6	เดือน	

	 ขั้นที่	(5)		ทำาได้	 ซึ่งนิยามว่าต้องทำาพฤติกรรมใหม่ได้ 

	 	 	 นานเกิน	5	ปี

	 ในทฤษฎีของโพรเชสก้านี้	 สาระสำาคัญมีอยู่ว่าในแต่ละ

ขั้น	 ต้องใส่ตัวช่วยให้ถูกจึงจะเสริมการเปลี่ยนแปลงได้	 หาก 

เอาตัวช่วยขั้นหนึ่งไปใส่ในขณะที่อยู่อีกขั้นหนึ่ง	 อาจจะเป็น 

การซ้ำาเติมให้การเปลี่ยนแปลงนั้นยากขึ้นไปซะอีก	 ตัวช่วยที่

โพรเชสก้าแนะนำาไว้ก็คือ	 ในขั้นที่	 1.	 คือขั้นไม่สนนั้น	 ต้องให้

ขอ้มลูความจรงิใหเ้กดิความเชื่ออยา่งเดยีว	ถา้ไมเ่ชื่อเสยีอยา่ง

ไม่ต้องไปพยายามอย่างอื่น	 มันไม่มีทางเวอร์ค	 พอมาถึงขั้นที่	

2.	 คือเริ่มสนแต่ยังไม่คิดเปลี่ยนจริงจัง	 การเชียร์เป็นตัวช่วย	

การเชียร์ที่ดีที่สุดคือการทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง	 (role	model)	

พอมาถึงขั้นที่	3.	เมื่อจะลงมือ	ตัวช่วยคือการเปิดทางเลือกให้

เลือกได้หลาย	ๆ	อย่าง	เช่น	จะออกกำาลังกายเรอะ	มีให้เลือก

หลายแบบนะ	 คุณจะเอาแบบไหน	 ไปเข้ายิมดูสาวสวย	 ๆ	 ไป

ดว้ย	หรอืจะไปเดนิรอบหมูบ่า้นตอนเยน็กบัคณุนาย	หรอืจะเอา

แค่ยกแข้งยกขาบนเตียงนอนตอนเช้า	 เป็นต้น	 คือต้อง 

มีตัวเลือกให้เลือก	 การลงมือจึงจะเกิดได้ง่าย	 โพรเชสก้าเขา 

ว่าอย่างนั้น	 พอมาถึงขั้นที่	 4.	 คือลงมือไปแล้วแต่ท่าทางจะ 

ไม่รอด	 ตัวช่วยที่ดี	 ได้แก่	 วินัยตนเอง	 วินัยกลุ่ม	 (ระเบียบ	 

ข้อบังคับ)	และการมีเพื่อนที่ดี

	 เมื่อหมอกลายมาเป็นคนไข้	 ตัวช่วยขั้นที่	 1	 ใช้ไม่ได้	

เพราะหมอรู้หมดแล้ว	ไม่ต้องมาให้ข้อมูลความจริงอะไรกันอีก

ตวัชว่ยขัน้ที	่2	ก็ใช้ไมไ่ด	้เพราะใครจะมาเชยีรห์มอไดล้ะเพราะ

จะมีใครเก่งกว่าหมอ	จะให้คนไข้มาเป็น	role	model	ให้หมอ

เรอะ..โน

	 อ้าว..	 แต่อย่าทำาเป็นเล่นไปนะ	พูดมาถึงตรงนี้ขอนอก

เรื่องนิดหนึ่ง	 เมื่อสองเดือนก่อนผมไปประชุมที่ซานตาโรซ่า	

แคลิฟอร์เนีย	 ได้พบกับเพื่อนเก่ารุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเคยทำางาน

ใหส้มาคมหวัใจอเมรกินั	(American	Heart	Association)	ดว้ย

กันเมื่อสิบกว่าปีก่อน	 ผมเรียกเขาว่าคิม	 ชื่อจริงเขาคือ	 Kim	

Allan	Williams	 ตอนนี้เขาเป็นประธานวิทยาลัยแพทย์ โรค

หัวใจอเมริกัน	(American	College	of	Cardiology)	คุยกันไป

คุยกันมา	คิมบอกผมว่า

	 “ตอนนี้ผมเป็นวีแกน	(vegan)	แล้ว”

	 คำาวา่วแีกน	(vegan)	นีห้มายถงึคนที่ไมก่นิเนือ้สตัวแ์บบ

เข้มงวด	นมก็ไม่กิน	ไข่ก็ไม่กิน	ปลาก็ไม่กิน	กินแต่ผักแต่หญ้า	

ผมจึงถามด้วยความสนใจว่า

 “เฮ้ยไปไงมาไง”	เขาเล่าว่า

 “ผมมคีนไขค้นหนึง่ซึง่หนกัหนามากทัง้ทำาบอลลนูมาแลว้

สองครั้ง	ทำาผ่าตัดบายพาสมาก็แล้วก็ยังแย่	จนผมหมดปัญญา	

แต่อยู่	ๆ 	ต่อมาเธอก็ดีขึ้น	สอบถามได้ความว่าเธอไปเข้าคอร์ส

ของดนีแลว้เธอกด็ขีึน้ทนัตาเหน็	ผมเองกม็ไีขมนัในเลอืดสงูและ

ผมก็ไม่ชอบกินยา	ก็เลยเอาอย่างเธอบ้าง	ซึ่งก็ได้ผลดีนะ”

	 ที่คิมเรียกว่าดีนนั้น	 เขาหมายถึง	 ดีน	 ออร์นิช	 (Dean	

Ornish)	 เพื่อนหมอโรคหัวใจอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทาง 

รักษาคนไข้ โรคหัวใจโดยให้กินมังสวิรัติ	 ไม่ให้กินเนื้อสัตว์เลย)	

หมอคิมเป็นตัวอย่างของหมอที่เชียร์ตัวเองโดยยึดเอาคนไข้ 

เป็น	 role	 model	 แต่กรณีแบบคิมนี้คงจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก	
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เพราะหมอส่วนใหญ่ถือว่าความรู้และทักษะต้องถ่ายทอดจาก

หมอสูค่นไขเ้ทา่นัน้	ไม่ใชจ่ากคนไขม้าสูห่มอ	เมื่อหมอปว่ย	การ

พยากรณ์โรคจึงแย่กว่าคนไข	้ เพราะตัวช่วยการเปลี่ยนแปลง

สองขั้นแรกใช้ไม่ได้เสียแล้ว	 หมอจึงมักมาติดแหง็กอยู่ที่ขั้นที่

สอง	คือใจไม่เกิดความอยากจะเปลี่ยนแปลง	

	 จะวา่ไมอ่ยากเปลีย่นแปลงซะทเีดยีวก็ไมถ่กู	คอืทีอ่ยาก

เปลี่ยนก็อยากจะเปลี่ยนอยู่	 แต่มันอยากทำาอย่างอื่นมากกว่า	

คือมันไปเข้าทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพอีกทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า

ทฤษฎีสิ่งเย้ายวนกับความยืนหยัด	(The	theory	of	tempta-

tion	 and	 self-control)	 ซึ่งมีสาระว่าการเปลี่ยนพฤติกรรม 

ถา้จะใหส้ำาเรจ็ตอ้งอยูห่า่ง	ๆ 	สิง่ยัว่ยวน	ผมเคยมคีนไข้ โรคอว้น

คนหนึ่งผมเรียกเธอว่าน้องลูกนก	 เธอประสบความสำาเร็จใน

การลดน้ำาหนักตัวเองจากระดับ	160	กก.	มาอยู่ระดับ	65	กก.	

ได้	 เธอเล่าให้ผมฟังว่าเวลาจะเดินจากตึกเรียนหนึ่งไปยัง 

อีกตึกเรียนหนึ่งซึ่งเส้นทางเดินปกติต้องผ่านโรงอาหารของ

มหาวทิยาลยั	เธอจะเลอืกใชถ้นนออ้มไปอกีไกลไมย่อมเดนิผา่น

โรงอาหาร	 เพราะเดินผ่านแล้วมันอดไม่ได้	 นี่เป็นตัวอย่างของ

การใช้ทฤษฎีนี้

	 หมอเมื่อปว่ยกเ็จอปญัหาแบบเดยีวกบันอ้งลกูนกเหมอืน

กนั	แตเ่ปน็ปญัหาแยง่ใชเ้วลากนัเพราะหมอทกุคนปว่ยดว้ยโรค

เวลาไมพ่อใชเ้หมอืนกนัหมด	การจะเปลีย่นแปลงตนเองจงึตอ้ง

ผา่นดา่นการแยง่เวลากนั	ระหวา่งเวลาทีค่วรจะเอาไปดแูลฟมูฟกั 

สุขภาพตัวเองซึ่งเป็น	 self-control	 กับเวลาที่จะเอาไปทำามา

หากินสร้างหลักฐานเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งเป็น	

temptation	โดยธรรมชาต	ิหมอมกัจะแพท้างใหแ้ก	่อนัหลงัทกุท	ี

พูดง่าย	 ๆ	 ว่าเหตุที่หมอป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วการพยากรณ์

โรคแย่กว่าคนไข้ป่วยก็เพราะว่าหมอติดอยู่กับความงก..

	 (อุ๊บขอโทษ	พูดเล่น	เอ๊ย	ไม่ใช่	พูดจริง	แต่ขอโทษที่ไม่

สุภาพ)

	 เมื่อคนไข้ป่วย	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

คนไข้มักจะไปติดอยู่ที่ขั้นที่สี่	 คือลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ไปแล้วแต่ไปไม่รอด	 เครื่องมือที่ผมใช้ช่วยคนไข้	 ผมก็ใช้ตาม 

สูตรของโพรเชสก้าคือสอนเรื่องวินัยตนเอง	 ถ้ามีโอกาสผมก็

ให้บริษัทหรือชุมชนของเขาสร้างวินัยกลุ่มมาช่วยพยุงสมาชิก	

นอกจากนี้ผมยังพยายามสร้างเพื่อนที่ดีให้คนไข้ด้วยการ 

ตั้งกลุ่ม	 peer	 support	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งก็เวอร์คดีพอ 

สมควร

	 ถามว่าถ้าหมอเป็นคนไข้	เครื่องมือที่ใช้กับคนไข้เหล่านี้

หากเอาไปใช้กับหมอแล้วจะเวอร์คไหม	 ตอบว่าไม่ทราบครับ	

เพราะไม่เคยมีใครทำาวิจัยไว้	 ถ้าถามประสบการณ์ส่วนตัวของ

ผมแบบว่าเป็นหลักฐานระดับ	 anecdotal	 หมอที่เป็นคนไข้ 

ของผมทั้งหมดยังติดอยู่ที่ขั้นที่	2	ของการเปลี่ยนแปลงอยู่เลย	

ยังไม่มี ใครขึ้นมาถึงขั้นที่	 4	 เลยสักคน	 คือไปติดอยู่ที่ด่าน	 

“สิ่งเย้ายวนกับความยืนหยัด”	กันเสียหมด

	 ถามว่าถ้าผ่านด่านสิ่งเย้ายวนขึ้นมาได้	 การจะจัดการ

ตัวเองเพื่อป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังต้องทำาอย่างไรบ้าง	 

ตอบว่าเท่าที่หลักฐานวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสนับสนุนให้ทำา 

มีสี่อย่าง	คือ	

	 (1)	ปรับอาหาร	

	 (2)	ออกกำาลังกาย

	 (3)	จัดการความเครียดและ	

	 (4)	มีเพื่อนที่ดี

	 ซึ่งในทั้งสี่อย่างนี้ตัวผมเองให้น้ำาหนักการปรับอาหาร	

70%	การออกกำาลังกาย	20%	ที่เหลืออีกอย่างละ	5%

	 ถามวา่ถา้การปรบัอาหารสำาคญัขนาดนัน้	ประเดน็หลกั

ในการปรับอาหารคืออะไร	ผมขอตอบตาม	USDA	guideline	

2015	ซึง่ของจรงิจะออกมาในเดอืนมกราคมปหีนา้	(ค.ศ.	2016)	

นีน้ะ	แตผ่มไดเ้อกสารคำาแนะนำาของคณะกรรมการวทิยาศาสตร ์

มาจากเพื่อนที่ทำางานใน	 USDA	 จึงเล่าให้ท่านฟังได้ก่อนว่า 

คำาแนะนำาจะแบ่งอาหารออกเป็นสามหมวด	ดังนี้	

 หมวดที่ 1 อาหารทีค่วรกนิใหม้าก ๆ 	มหีา้อยา่ง	ไดแ้ก	่

	 (1)	ผักผลไม้	

	 (2)	ถั่วต่าง	ๆ	

	 (3)	ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง	(nut)	

	 (4)	ธัญพืชไม่ขัดสี	

	 (5)	ปลาและอาหารทะเล

 หมวดที ่2 อาหารทีค่วรกนิแตพ่อประมาณ หมายความ

ว่ากินได้แต่ควรบันยะบันยัง	มีสามอย่าง	ได้แก่	

	 (1)	นมไร้ไขมัน	

	 (2)	กาแฟ	

	 (3)	แอลกอฮอล์	
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 หมวดที่ 3 อาหารที่ควรกินให้น้อยที่สุด มีหกอย่าง	

ได้แก่	

	 (1)	processed	meat	ซึ่งผมแปลว่า	ไส้กรอก	เบคอน	 

	 	 และแฮม	

	 (2)	เนื้อแดง	 หมายถึงเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สี 

	 	 ออกแดงเพราะโมเลกุลฮีม	 (haem)	 เช่น	 เนื้อหมู	 

	 	 เนื้อวัว

	 (3)	น้ำาตาล	โดยเฉพาะน้ำาตาลในเครื่องดื่ม	

	 (4)	ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์	

	 (5)	ธัญพืชขัดสี	

	 (6)	เกลือโซเดียม

	 รายละเอียดของหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่มา 

ของคำาแนะนำานี้ผมขอไม่พูดถึงนะเพราะมัน	“เยอะ”	 เกินหน้า

กระดาษ	 แต่ผมตั้งข้อสังเกตให้เพื่อนแพทย์ทั้งหลายที่คิดจะ

จัดการตัวเองว่าอาหารโปรดของพวกเราในการประชุมแพทย์

ทุกแห่งทุกวันนี้	 อันได้แก่	 ไส้กรอก	 เบคอน	 แฮม	 เนื้อหมู	 

เนื้อวัว	 ตอนนี้ถูกลดศักดิ์ชั้นในทางโภชนาการลงไปให้อยู่ 

ต่ำากว่ากาแฟและเหล้าเสียอีกนะ	 หากท่านเอาความข้อนี้ ไปตี

ให้แตกโดยไม่เข้าข้างความงกของตัวเอง	 โอกาสที่ท่านจะ

จัดการโรคเรื้อรังของตัวเองได้สำาเร็จก็อยู่แค่เอื้อมแล้วครับ

	 นกึวา่จะจบตรงนีแ้ลว้แตม่นัอดไมไ่ด	้ขอนอกเรื่องหนอ่ย

นะ	 วันหนึ่งในการประชุมที่ซานตาโรซ่านั่นแหละ	 เราพูดถึง

ความยากลำาบากในการจะดงึคนใหห้นัมากนิอาหารพชืเปน็หลกั

แทนเนือ้สตัว	์เพื่อนคนหนึง่เลา่เรื่องของเอสซี่ใหฟ้งั	(เอสซีเ่ปน็

ชื่อเล่นของหมออีกคนหนึ่ง	 ชื่อเต็มของเขาคือ	 Caldwell	 B.	

Esselstyn	Jr	เขาเป็นหมอผ่าตัดต่อมไร้ท่อที่คลิฟแลนด์ที่มีชื่อ

เสียงโด่งดังขึ้นมาเพราะเขาทำาวิจัยรักษาคนไข้ โรคหัวใจระดับ

เหลือกำาลังลากด้วยการให้กินอาหารมังสะวิรัติ)	 เขาเล่าว่า

วันหนึ่งเอสซี่ต้องไปพูดในงานเลี้ยงของหมอชาวสก๊อต	 อันว่า

ชาวสก๊อตนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสัตว์กินเนื้อ	 แม้แต่

เครื่องดื่มซอฟท์ดริ๊งค์ยังเอาเครื่องในสัตว์มาบดทำาเครื่องดื่ม

เลย	 เนื่องจากเอสซี่ ไปพูดที่นั่นต้องแวะกินอาหารที่นั่นด้วย	 

จึงมีการประสานงานเรื่องอาหารการกินล่วงหน้า	 เอสซี่บอก

พวกหมอสก๊อตว่า

 “ผมเป็นวีแกนจึงไม่กินไส้กรอก	เบคอน	แฮม	ไม่กินเนื้อ

หมู	 ไม่กินเนื้อวัว	ไม่กินปลา	ไม่กินไข่	คุณจะมีอะไรให้ผมกินที่

นั่นไหม”	หมอสก๊อตตอบมาทางสายว่า

 “มี	เรามีของที่คุณกินได้อย่างหนึ่ง..	คือสก๊อต	วิสกี้ ไง”

	 (ฮะ	ฮะ	ฮ่า	ตะแล้น	ตะแล้น	ตะแล้น)		



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 255810

“Bike for Health”

บทความพิเศษ

ผศ.นพ.ถวัลย์		เบญจวัง		

อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

n อาจารยเ์ริม่ปัน่จกัรยานมาตัง้แตเ่มื่อไหร ่และทำาไมถงึเลอืกออกกำาลงักายโดยการปัน่จกัรยาน

	 เดิมผมวิ่งมาราธอนมาตลอด	20	กว่าปี		สนุกสนานกับการวิ่ง		เพราะเป็นการออกกำาลังกาย

พื้นฐานของเราในการดูแลสุขภาพ		ผมเป็นนักวิ่งที่ไม่ใช่แนวหน้า	เป็นนักวิ่งระดับท้าย	ๆ	จึงไม่ค่อยมี

ปัญหาในการบาดเจ็บ		ที่สนใจมาปั่นจักรยานเพราะเมื่อ	2	ปีที่แล้ว		มีบางช่วงที่วิ่งแล้วมีอาการเจ็บ		

ก็เลยหาวิธีการออกกำาลังกายอย่างอื่น		พอดีที่บ้านมีรถจักรยานเสือภูเขาอยู่ก็เลยเอามาปั่น	 	พอปั่น

จักรยานก็เลยทำาให้นึกถึงสมัยเด็ก	 ๆ	 ผมอยู่ต่างจังหวัดก็จะปั่นจักรยานไปโรงเรียน	 	 เมื่อก่อนเป็น 

จักรยานแบบไม่มีเกียร์	 	 การออกกำาลังกายโดยการปั่นจักรยานดีกว่าวิธีอื่นตรงได้เคลื่อนไหวร่างกาย		

ในความเร็วที่พอสมควร		มากกว่าการวิ่ง		มากกว่าการเดิน		ไปได้ไกลกว่า		นานกว่า		ตอนนี้ผมปั่น

จักรยานมากขึ้น		โดยปั่นจักรยานสลับกับการวิ่ง		

n อาจารย์เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันที่ ไหนบ้าง ประทับใจการแข่งขันครั้งไหนบ้าง

	 ผมปั่นจักรยานก็จะมีกลุ่มที่สนิท	ๆ	กัน		หรือรู้จักกัน		มาปั่นด้วยกัน		งานที่ประทับใจ	คือ	ตอน

ที่ไปปั่นจักรยานเสือภูเขาที่อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	ได้เห็นธรรมชาติ	สนุกมาก	ประทับใจในการ

จัดการที่พร้อมมาก	มีการดูแลเส้นทาง	น้ำา	อาหาร	เป็นอย่างดี		ที่ดีกว่านั้นคือเราได้พบปะคนมากขึ้น		

คนจากหลากหลายตำาบล	หลากหลายอำาเภอ	ได้พูดคุยเฮฮากันเรื่องจักรยาน	
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n มีวิธีการเลือกจักรยานและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไร

	 ถ้ายังปั่นจักรยานไม่เป็นมืออาชีพ	อันดับแรกแนะนำาให้

คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก	 คือ	 ต้องใส่หมวกกันน็อก	 ที่

ไดผ้า่นการรบัรองมาตรฐานแลว้		ซึง่หมวกกนันอ็กของจกัรยาน

จะเบากว่าหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซด์มาก	 จากประสบการณ์

ของตนเองซึ่งเคยล้มจักรยาน	 ถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่ ได้รับ

มาตรฐาน	มอก.	จะสามารถป้องกันศีรษะเราได้มาก	อุปสรรค

ในการปั่นจักรยานที่ควรต้องระวังอีกอย่างคือสุนัขวิ่งตัดหน้า

รถ	กรณีของผมเป็นการล้มกระแทกจนหมวกกันน็อกร้าว		คิด

ว่าถ้าผมไม่ใส่หมวกกันน็อกคงต้องผ่าตัดสมองแล้ว	 แต่โชคดี 

ที่มีอาการแค่มึน	ๆ 	ศีรษะ		อันดับ	2.	เพื่อไม่ให้เกิดอาการเมื่อย

ล้า	มือชา	คือ	ถุงมือ	จะช่วยป้องกันได้	อันดับ	3	คือ	กางเกง

จกัรยาน	ทีอ่อกแบบมาจะเปน็เจลรองกน้		ทำาใหป้อ้งกนัการกด

ทับของเส้นประสาทได้ดี	อุปกรณ์ทั้ง	3	อย่างนี้ช่วยในการปั่น

จักรยานได้ดี	แต่สำาหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัวจักรยาน	คงต้อง

ให้ช่างหรือทางร้านดูแลสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

n ขอให้อาจารย์แนะนำาวิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง

	 อนัดบัแรกเราตอ้งเลอืกขนาดของจกัรยานใหเ้หมาะสม

กบัรา่งกายของคนปัน่	ถา้ปัน่ไมจ่รงิจงักอ็าจจะใชร้องเทา้ธรรมดา  

แต่ถ้าปั่นจริงจังก็ต้องใช้รองเท้าที่มีคลีท	(Cleats)	คือ	รองเท้า 

ที่ติดกับบันไดจักรยาน	ซึ่งจะทำาให้ประหยัดแรง	บาดเจ็บน้อย		

ทำาใหป้ัน่ไดน้านขึน้	ปัน่เรว็ขึน้	และทำาให้ได้ ใชก้ลา้มเนือ้ทัง้ดา้น

หน้าและด้านหลังของเท้า	 แต่ต้องระวังเวลาหยุดรถ	 แรก	 ๆ	

อาจจะลืมว่ารองเท้าติดกับบันไดจักรยาน	 ทำาให้ล้มได้	 ต่อมา 

คือการรักษากฎจราจร	 การปั่นในช่องจราจรด้านซ้าย	 การ 

ให้สัญญาณมือเลี้ยวซ้าย-ขวา	 หลายเดือนที่ผ่านมาจะมีข่าว

จักรยานโดนชน	 ซึ่งส่วนมากมักเกิดจากรถยนต์	 ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะเป็นกรณีจักรยานโดนชนท้าย	เพราะเมืองไทยยังไม่มี	bike	

lane	ทีช่ดัเจน	โดย	bike	lane	จะทำาใหแ้ยกสดัสว่นชอ่งทางการ

จราจรได้ชัดเจนมากขึ้น	 ซึ่งอาจจะไม่จำาเป็นต้องมีตลอด	 แต่ 

มีความจำาเป็นในเส้นทางบางช่วง	 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 

และทำาให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นด้วย	 ผมเคยไปดูงานที่
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มหาวิทยาลัยอุตระ	 ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่

สร้างใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้	ตลอดทั้งมหาวิทยาลัยจะมี	bike	lane	

ตลอดเส้นทาง	แต่สำาหรับ	ม.อ.	เราไม่สามารถทำาได้เพราะเดิม

เราออกแบบมาเพื่อรถยนต์

n มวีธิกีารระวงัความปลอดภยัในการปัน่จกัรยานอยา่งไร

 บ้าง

	 สำาหรับคำาแนะนำาคือ	 อย่าปั่นคนเดียว	 เพราะหากเกิด

อปุสรรคหรอืเกดิปญัหาของรถ	ระหวา่งการปัน่	จะไดม้คีนชว่ย

กนัดแูล		ชว่ยเหลอืกนั		แนะนำาใหป้ัน่เปน็กลุม่	เขา้ใจวา่ปจัจบุนั

นา่จะมกีารรวมตวักนัเปน็ชมรมมากมาย	โดยเฉพาะในหาดใหญ	่	

และพื้นที่โดยรวม		

n การปั่นจักรยานให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

	 ตามหลักการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ	 สามารถออก

กำาลังกายได้ทุกอย่าง	โดยออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องสัปดาห์

ละ	5	ครัง้		มคีวามหนกัพอสมควร	เชน่	วิง่		วา่ยน้ำา	ปัน่จกัรยาน		

ทุกอย่างมีประโยชน์หมด	 คือ	 หัวใจได้มีการสูบฉีดของหลอด

เลอืด	ทำาใหก้ารทำากจิกรรมอื่นในชวีติประจำาวนัเหนื่อยนอ้ยกวา่

คนที่ไมอ่อกกำาลงักาย		ปัน่จกัรยานกบัวิง่ก็ไมต่า่งกนัมาก		เพยีง

แตเ่วลาที่ใช้ ในการออกกำาลงักายจะตา่งกนั		เชน่		ในเวลาครึง่

ชั่วโมง	เราวิ่งได้ระยะทาง	4-5	กิโลเมตร	แต่ปั่นจักรยานจะได้

ระยะทาง	15-20	กิโลเมตร	แต่จักรยานจะเหนื่อยน้อยกว่าวิ่ง

มาก	ในเวลาที่เท่ากัน	ดังนั้นประโยชน์ของการปั่นจักรยาน

	 1.	 ได้การสูบฉีดหลอดเลือดหัวใจและการหายใจแบบ	

aerobic	exercise	

	 2.	 ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ	 ได้ ไปสัมผัสยอดเขา	

แม่น้ำา	บางสถานที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง	แต่จักรยานเข้าถึง		

	 3.	 กลุ่มคนปั่นจักรยาน	 จะแต่งกายด้วยสีสันที่หลาก

หลาย	ทั้งรองเท้า	หมวก	ชุดออกกำาลังกาย	อุปกรณ์ตกแต่งรถ

จักรยานก็มีสีสันที่สวยงาม	ทำาให้ได้ความสดชื่น	สดใส	ทั้งจาก

ธรรมชาติและจากคนที่ปั่นจักรยานด้วยกัน

n อาจารยม์อีะไรจะฝากถงึคนทีเ่ริม่จะหนัมาออกกำาลงักาย

 โดยการปั่นจักรยานบ้างไหม

	 จักรยานเป็นกีฬาที่ง่าย	ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากก็ปั่น

ได้	ใช้แรงไม่มาก	ผู้สูงอายุ	ผู้มีน้ำาหนักเกิน	ผู้ที่ปวดข้อปวดเข่า	

ที่ไม่สามารถเดิน	วิ่ง	ว่ายน้ำา	ก็สามารถปั่นได้	จักรยานจึงเป็น

ทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำาหรับคนทั่วไปสามารถปั่นได้	 	 เพราะ 

ไม่ต้องใช้ทักษะมาก	อุปกรณ์น้อย	เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่าย	การ

บาดเจ็บจากการปั่นจักรยานก็น้อย	 แต่สิ่งที่ควรคำานึงถึง	 คือ 

เราควรรักษากฎจราจร	เพื่อที่จะปั่นได้อย่างปลอดภัย	

     

นพ.ธีรวิทย์		หงส์นภารักษ์		

อาจารย์ประจำาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์		

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

n อาจารย์เริ่มปั่นจักรยานมาตั้งแต่เมื่อไหร่  และทำาไมถึง

 เลือกออกกำาลังกายโดยการปั่นจักรยาน

	 ตอ้งทา้วความไปตัง้แตต่อนเดก็	ๆ 	ผมกเ็คยปัน่จกัรยาน

เล่นกันอยู่แล้ว	 สมัยเรียนมัธยมก็เคยปั่นจักรยานไปโรงเรียน		

พอมาเรียนมหาวิทยาลัยส่วนมากใช้รถมอเตอร์ไซด์เพราะ 

ไม่มีรถจักรยาน	 หลังจากเรียนจบแพทย์มาเป็นแพทย์ ใช้ทุน 

ออร์โธปิดิกส์ที่	ม.อ.	ก็ออกกำาลังกายด้วยการเตะฟุตบอลบ้าง	

วิ่งบ้าง	แต่ก็จะเจอคนไข้ที่เล่นฟุตบอลแล้วบาดเจ็บบริเวณเข่า

บอ่ย	ๆ 	ซึง่สว่นใหญต่อ้งรกัษาดว้ยการผา่ตดั	เลยพยายามหลกี

เลีย่งการออกกำาลงักายทีม่แีรงปะทะกนัมาก	ๆ 	ประกอบกบัผม

เป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไกล	ๆ	ก็เลยตัดสินใจลองซื้อจักรยานมา

ปั่นดู	 ช่วงนั้นประมาณปี	 พ.ศ.	 2543	 ตอนนั้นคนยังไม่ค่อย 

นิยมปั่นจักรยาน	 เพราะถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีนัก	 ผมก็จะปั่น

ออกกำาลงักายวนัละประมาณ	20	กโิลเมตร	อาทติยล์ะ	2-3	วนั		

หลังจากเรียนจบเฉพาะทางแล้วเป็นอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ปั่น	

เพราะมงีานตอ้งรบัผดิชอบมากขึน้	ประกอบกบัตอ้งไปฝกึอบรม

ต่อที่	 กทม.	 ต่อมาช่วงประมาณปี	 พ.ศ.	 2552	 รู้สึกว่าตัวเอง

สุขภาพไม่ดี	 ไม่สบายบ่อย	 อ้วนและน้ำาหนักขึ้นเยอะ	 เลยหัน

กลับมาปั่นจักรยานอีกครั้ง	 คราวนี้ปั่นจริงจังมากกว่าเดิม	 ไป

ปั่นกับกลุ่มที่เขาปั่นจักรยานกันจริงจัง		ทำาให้รู้สึกสนุกกว่าปั่น

คนเดียว	ระยะทางก็ไปไกลกว่าเดิม	 ได้ไปเที่ยวสถานที่ใหม่	ๆ	

จนปจัจบุนัก็ไดย้กระดบัไปเขา้แขง่ขนัชงิถว้ย	ปัน่ทอ่งเทีย่วทาง

ไกล	 ได้ลองปั่นจักรยานทุกประเภท	 ทั้งจักรยานเสือหมอบ		

จักรยานเสือภูเขา	จักรยานทัวร์ริ่ง	(Touring)
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	 อนัทีจ่รงิแลว้ผมไมค่อ่ยได้ไปเขา้รว่มแขง่ขนัมากเทา่ไหร่

หรอกครับ	 ส่วนใหญ่มักจะเป็นการปั่นจักรยานท่องเที่ยวซะ

มากกว่า	 การปั่นจักรยานแบบนี้เรียกว่าการปั่นแบบทัวร์ริ่ง	

(Touring)	 คือจะเอาสัมภาระใส่จักรยานไป	 แล้วไปแวะเที่ยว	

กิน	นอนกันกลางทาง	แบบค่ำาไหนนอนนั่น	ที่ไปมาล่าสุดก็ปั่น

จากหาดใหญไ่ปภเูกต็	โดยใชเ้วลา	3	วนั	รวมระยะทางประมาณ	

500	กิโลเมตร		

	 อีกทริปหนึ่งที่ประทับใจมาก	 คือตอนปั่นไปเที่ยวคาเม

ร่อน	ประเทศมาเลเซีย	ครั้งนั้นผมกับเพื่อน	ๆ 	แพ็คจักรยานใส่

รถยนต์ไปเริ่มปั่นที่เมืองอิโปห์	 ขึ้นไปเมืองบรินชาง	 บนคาเม

ร่อน	ไฮแลนด์	เป็นระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร	เส้นทาง

ขึน้เขาตลอด		แตบ่รรยากาศดมีาก	ววิสวย	โดยเฉพาะหลงัจาก

เราไต่ระดับความสูงขึ้นไปมากกว่าระดับ	1,000	เมตร	อากาศ

จะเย็นสบาย	 ๆ	 รอบ	 ๆ	 ก็เป็นป่าสวยงาม	 อุณหภูมิประมาณ	 

10	องศากว่า	ๆ	ใช้เวลาปั่นขึ้นไปประมาณ	6	ชั่วโมง

n อาจารย์มีวิธีการเลือกจักรยาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 อย่างไร

	 จักรยานมีหลายแบบหลากหลายยี่ห้อ	 อันดับแรกเรา

ต้องทราบก่อนว่าเราจะปั่นจักรยานแบบไหน	 ถ้าเราต้องการ 

ปั่นเรื่อย	ๆ	สบาย	ๆ	 ไปได้ทุกเส้นทางก็ต้องเสือภูเขา	 เพราะ 

มขีนาดหนา้ยางใหญ	่สามารถควบคมุรถไดง้า่ย		แตถ่า้ตอ้งการ

ปั่นเน้นความเร็ว	ทำาระยะได้ไกลกว่า	ก็ควรเลือกเป็นจักรยาน

เสือหมอบ	 	 ซึ่งจะมีขนาดหน้ายางเล็กกว่า	 การควบคุมรถก็ 

ยากกว่าจักรยานเสือภูเขา	 โอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มก็มี

มากกวา่	อกีทัง้ทา่ทางในการปัน่กจ็ะไมค่อ่ยสบายมากนกัเพราะ	

ตอ้งกม้อยูต่ลอดเวลา	สว่นในกรณทีีต่อ้งการปัน่มาทำางานหรอื

ใช้งานในเมืองเราอาจจะเลือกเป็นรถพับ	หรือรถมินิ	ที่มีขนาด

กะทัดรัด	 ยกง่าย	 เก็บง่าย	 ส่วนคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยว 

ไกล	ๆ 	แบบเอาสัมภาระไปด้วยก็ควรเลือกเป็นจักรยานทัวร์ริ่ง		

(Touring)	 ซึ่งก็จะดีตรงที่รถสามารถรับน้ำาหนักได้เยอะกว่า	 

มีการออกแบบเฟรมให้มีที่ยึดจับหรือแขวนสัมภาระต่าง	ๆ	ได้	

	 เมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากจะปั่นแบบไหน	ต่อไปเราก็มา

เลือกขนาดของจักรยาน	เพราะการเลือกจักรยานผิดขนาดจะ

ทำาให้เรามีปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของร่างกายในขณะ

n อาจารย์เคยเข้าร่วมแข่งขันที่ ไหนบ้าง ประทับใจการ

 แข่งขันครั้งไหนบ้าง

	 การแขง่ขนัทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุคอืการแขง่ปัน่จกัรยาน

ขึ้นดอยอินทนนท์	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้วจะเรียก

ว่าการแข่งขันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะมันไม่ได้เป็นการแข่งขัน

กับใคร	 แต่เป็นการแข่งกับการเอาชนะตัวเองกับการปั่นไปถึง

จุดสูงสุดของประเทศไทย	ระยะทาง	50	กิโลเมตร	ทุกคนที่เข้า

ร่วมจะต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและใจตัวเองที่จะต้องปั่น

พิชิตความสูงขึ้นไปให้ถึงเส้นชัยให้ ได้	 งานแข่งขันจักรยาน 

ที่ผมประทับใจอีกที่คือการแข่งขันปั่นขึ้นสวนดอกไม้เบตง		

จังหวัดยะลา		เป็นการปั่นขึ้นเขาเหมือนกัน		ระยะทางไม่ไกล

มาก	ประมาณ	30	กิโลเมตร	แต่มีความชันมาก	เส้นทางก็สวย

มากเช่นกัน	 มองไปรอบ	 ๆ	 นี่เหมือนปั่นบนถนนที่ลอยอยู่บน

ท้องฟ้าเลย	
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ปั่น	ทำาให้มีอาการปวดหลัง	ปวดคอ	ปวดไหล่	 เป็นต้น	ขนาด

ของจกัรยานจะสมัพนัธก์บัความสงู	แตค่นทีม่คีวามสงูเทา่กนัก็

อาจจะต้องใช้จักรยานคนละขนาดก็ได้	 ทั้งนี้เกิดจากการที่มี

ความยาวของแขนขาไม่เท่ากัน	 ตรงนี้ร้านจักรยานส่วนใหญ่ที่	 

เราไปซือ้นา่จะใหค้ำาแนะนำาไดค้รบั	หลงัจากไดข้นาดทีเ่หมาะสม	

ต่อไปก็ต้องมาปรับรายละเอียดของตำาแหน่งต่าง	 ๆ	 ของ

จักรยานใหเ้หมาะกับแต่ละคน	เช่น	ความสูงของอานนั่ง	ความ

ยาวระยะของคอจักรยาน	เป็นต้น	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอดี

กับคนปั่นมากที่สุด	ในปัจจุบันการปรับระยะเหล่านี้สามารถไป

ทำาได้ตามร้านจักรยานทั่วไป	เราเรียกว่าการทำา	bike	fitting	

ซึ่งเป็นการตรวจวัดมุม	 องศา	 ที่เหมาะสมสำาหรับแต่ละคน	 มี

ทั้งแบบที่ใช้ไม้บรรทัดวัด	 และแบบมีเซ็นเซอร์ติดตามตัวแล้ว

ใช้เครื่องมือดิจิตอลวัด	ในกรณีที่ไม่สะดวกไปทำา	bike	fitting	

ก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนระยะไปเรื่อย	ๆ 	ก็ได้	แต่ก็จะเสียเวลา

กับการลองผิดลองถูกมากกว่า	ส่วนอุปกรณ์เสริมอื่น	ๆ 	ในการ

ปั่นจักรยาน	 อันดับแรกที่ควรต้องมี	 คือกางเกงสำาหรับใส่ปั่น

จักรยานแบบที่มีการเสริมเป้าด้วยฟองน้ำาหรือแผ่นชามัวร์	คน

ที่ปั่นจักรยานจะรู้เลยว่าปัญหาใหญ่ในการปั่นจักรยานคือการ

ปวดเมื่อยบริเวณก้น	 เพราะเป็นจุดรับน้ำาหนักจุดเดียวในขณะ

ปัน่	หากเราไม่ใสก่างเกงปัน่จกัรยาน	จะทำาใหเ้มื่อยและปวดจน

หมดสนุกเลยทีเดียว	 แต่พอสวมกางเกงปั่นจักรยานแล้วบอก

ไดเ้ลยวา่ตา่งกนัจากหนา้มอืเปน็หลงัมอื	กางเกงปัน่จกัรยานจะ

มีหลายแบบ	 ทั้งแบบที่รัดรูปชั้นเดียว	 และแบบที่เป็นเหมือน

กางเกงในแล้วใส่กางเกงธรรมดาทับอีกชั้น	 มักมีคำาถามยอด

นิยมที่ว่า	 ถ้าปั่นจักรยานเยอะไปจะทำาให้เป็นหมันหรือเสื่อม

สมรรถภาพหรอืเปลา่	คอื	ปจัจบุนักย็งัไมม่งีานวจิยัทีย่นืยนัเรื่อง

นี้นะ	แต่ประสบการณ์ส่วนตัวที่คุยกับคนในวงการจักรยานเอง	

ก็ไม่เห็นมีใครมีปัญหาเหล่านี้นะครับ	

	 สำาหรับอุปกรณ์สำาคัญอีกอย่างสำาหรับการปั่นจักรยาน

คอืหมวกกนันอ็ก		เพราะเราไมท่ราบวา่จะเกดิอบุตัเิหตเุมื่อไหร	่

บางครั้งการสะดุดหินก้อนเดียวก็สามารถทำาให้เราล้มได้	 

เท่าที่ผมประสบมา	 รับรองเลยได้ว่าหมวกกันน็อกช่วยคนไว้

หลายคนแล้ว	คือ	 เห็นมากับตาตัวเองเลยครับว่าหกล้มศีรษะ

ฟาดพืน้แลว้หมวกกนันอ็กแตก	แตค่นปัน่ไมเ่ปน็อะไรเลย		สว่น
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อุปกรณ์อื่น	ๆ	ก็แล้วแต่ความพอใจครับ	ส่วนใหญ่เขาก็ผลิตมา

เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยของคนใช้งานทั้งนั้น	 เช่น		

ถุงมือ	แว่นกันแดด	รองเท้าสำาหรับปั่นจักรยาน	เป็นต้น

n ขอให้อาจารย์แนะนำาวิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง

	 ตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้	อบัดบัแรกคอืเลอืกขนาดจกัรยาน

ให้เหมาะและมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	ต่อไปคือวิธีการปั่น

จกัรยานบนถนน	หากปัน่เปน็กลุม่กค็วรปัน่แบบเรยีงเดีย่ว	โดย

หลกีเลีย่งการปัน่เคยีงกนั	เพราะเราตอ้งใชถ้นนรว่มกบัพาหนะ

อื่น	ๆ	อาจจะทำาให้เกิดการเฉี่ยวชนกันได้ง่าย	จะเลี้ยวหรือทำา

อะไรก็ควรให้สัญญาณมือหรือตะโกนบอกกัน	นอกจากนั้นการ

ปั่นจักรยานเป็นกีฬาที่เสียน้ำาเยอะมาก	ดังนั้นน้ำาดื่มต้องพร้อม		

จักรยานมีข้อดีคือเราสามารถเอากระป๋องใส่น้ำาติดตัวไปได้ 

ด้วย	 ปกติเราควรจิบน้ำาทุก	 15-20	 นาที	 ในกรณีที่ต้องปั่นไป

ไกลหนอ่ยหรอืเวลาแขง่ขนัอาจตอ้งเตรยีมขนม	อาหารไปดว้ย		

เพราะตอ้งใชพ้ลงังานมาก	บางคนปัน่	ๆ 	ไปอาจเกดิภาวะน้ำาตาล 

ต่ำาได้	 อีกอย่างหนึ่งคือแสงแดด	 สำาหรับคนที่ปั่นช่วงเช้าหรือ

กลางวัน	ที่มีแดดจัด	อาจจะเป็นลมแดดจนทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ได้		ในกรณีร้อนมากหรือรู้สึกไม่ไหวควรหยุดแวะพักก่อนจะไป

ต่อ	สำาหรับการปั่นตอนเย็นหรือช่วงค่ำาก็ควรมีไฟหน้า	ไฟท้าย

ติดตัวไปด้วยเช่นกัน

n มวีธิกีารระวงัความปลอดภยัในการปัน่จกัรยานอยา่งไร

 บ้าง

 ผมมองวา่การปัน่จกัรยานคอ่นขา้งปลอดภยันะครบั		เมื่อ 

เทียบอัตราส่วนระหว่างการเกิดอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซด์		

รถยนต์	 โอกาสเกิดอุบัติเหตุของจักรยานน้อยมาก	 คนที่ปั่น

จักรยานจะปั่นอยู่ในไหล่ทาง	 	 ส่วนรถยนต์ที่ขับเร็วจะอยู่เลน 

ขวา	จะไมป่ลอดภยักต็อ่เมื่อจกัรยานไปปัน่บนเลนรถยนต	์	หรอื

รถยนตแ์ซงซา้ยเขา้มาไหลท่างของจกัรยาน	จดุทีอ่นัตรายจรงิ	ๆ  

คอืการปัน่จกัรยานในเมอืง	หรอืใน	ม.อ.	นีแ่หละครบัเพราะถนน 

แคบและมีการแชร์กันของรถทุกชนิด	และอีกอย่างคือ	การปั่น

เปน็กลุม่จะปลอดภยัมากกวา่	สงัเกตไดจ้ากการเกดิอบุตัเิหตขุอง	

จกัรยานสว่นมากมกัเกดิขณะปัน่คนเดยีว	หรอืปัน่	2	คน	เพราะ

รถยนต์มองไม่เห็นหรือไม่ทันระวัง	ที่สำาคัญอย่าลืมให้สัญญาณ

มือหรือตะโกนบอกกันเมื่อจะเลี้ยวหรือเจอจุดที่ต้องระวัง

n การปั่นจักรยานให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

	 ประโยชน์สำาหรับผมน่าจะมี	3	อย่างหลัก	ๆ		

	 1)	 สุขภาพกายดีขึ้นชัดเจนครับ	 คือ	 ปั่นจักรยานแล้ว

รา่งกายแขง็แรง		เพราะการปัน่จกัรยานเปน็การออกกำาลงักาย

แบบใชอ้อกซเิจน	ซึง่มคีวามสม่ำาเสมอและตอ่เนื่อง	ไดฝ้กึกลา้ม

เนือ้ทกุสว่นของรา่งกาย	เพิม่ความแขง็แรงของทัง้ระบบกระดกู	

ข้อ	กล้ามเนื้อ	และระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบขับถ่ายดี	

นอนหลับสนิท	 นอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นรูป

แบบตา่ง	ๆ 	ไดง้า่ยและหลากหลาย	ไมจ่ำาเจ	เชน่	แบบ	interval	

แบบ	splint	เป็นต้น	

	 2)		การปั่นจักรยานสามารถไปได้ไกลกว่า	 เมื่อเปรียบ

เทียบกับการวิ่ง	ซึ่งในระยะเวลาที่เท่ากัน	จักรยานสามารถไป

ได้ไกลกว่า	เราสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวสถานที่ไกล	ๆ	ได้ 

สบาย	ๆ 	ทำาให้ไดป้ระสบการณแ์ปลกใหมต่ลอด	ไมจ่ำาเจ	สำาหรบั

ผมมีผลพลอยได้อีกอย่างคือ	รู้จักถนนหนทาง	หมู่บ้าน	สถาน

ที่ต่าง	ๆ	 ในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่	สงขลาและอำาเภอใกล้เคียง

มากขึ้น	ทำาให้ไปไหนมาไหนง่ายกว่าเดิมมาก	พูดคุยกับผู้ป่วยก็

รูส้กึเปน็กนัเองมากกวา่เดมิ	เพราะรูแ้ลว้วา่บา้นเขาอยูแ่ถวไหน	

เราเคยไปมาแล้วทั้งนั้น

	 3)	 อันนีน้า่จะเปน็ข้อที่ไดม้ากทีสุ่ดคือไดส้ังคมกว้างขึ้น	

มีเพื่อนฝูงมากขึ้น	 คือปกติเราทำางานในโรงพยาบาล	 สังคม 

เราค่อนข้างแคบ	รู้จักแต่เพื่อนที่เป็นหมอ	พยาบาล	เจ้าหน้าที่	

งานที่ทำาก็อยู่แต่ในโรงพยาบาล	 ตรวจคนไข้	 ผ่าตัด	 สอน		 

มีเพื่อนในวงการอื่นน้อยมาก		การปั่นจักรยานทำาให้เจอเพื่อน		

รูจ้กัคนขา้งนอกเยอะขึน้	ทำางานกนัคนละที	่อายกุ็ไมเ่ทา่กนั		แต	่

ชอบในสิ่งเดียวกัน	 จนปัจจุบันผมอยู่กับเพื่อนในกลุ่มจักรยาน

เยอะมาก	 เวลาไปเที่ยวก็เที่ยวด้วยกัน	 สรุปคือทำาให้ โลกผม

กว้างขึ้นมาก	มีเพื่อนใหม่	ๆ	เยอะขึ้นมาก	พูดคุยกับคนใหม่	ๆ	

ได้ง่ายขึ้น	ชีวิตง่ายขึ้นครับ

n อาจารยม์อีะไรจะฝากถงึคนทีเ่ริม่จะหนัมาออกกำาลงักาย

 โดยการปั่นจักรยานบ้างไหม

	 อันดับแรกคือหาคนให้คำาปรึกษาที่สามารถให้ข้อมูล 

รายละเอียดเราได้	 เพราะจักรยานเป็นกีฬาที่พึ่งอุปกรณ์และ

เทคนิคหลายอย่าง	 ซึ่งเข้าใจยากและต้องใช้เวลา	 เช่น	 การ 

ปรับใช้เกียร์	การใช้เบรค	การทรงตัว	ในช่วงเริ่มต้นหากมีคน
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ช่วยแนะนำาก็จะง่ายขึ้น	 ไม่เสียเวลากับการลองผิดลองถูก	

ปลอดภัยกว่า	 และอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าด้วย	

สำาหรบัการเริม่ตน้ปั่นจกัรยานควรหากลุ่มในการปัน่ไปดว้ยกนั	

เพราะจะปลอดภัยกว่าปั่นคนเดียว	หากรถมีปัญหา	 เช่น	ยาง 

รั่ว	 หรือหลงทาง	 ก็จะมีคนช่วยกันดูแลหรือติดต่อคนอื่นมา 

ช่วยเหลือได้	 สุดท้ายคือทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อย

พัฒนา	 ปั่นวันแรกก็คงต้องมีเหนื่อยมีเมื่อยบ้าง	 พอนานไป

ร่างกายปรับตัวได้ก็จะเริ่มสนุกขึ้น	ง่ายขึ้นเอง

แนะนำา	 application	software	 :	Endomondo,	garmin	

	 connect,	 strava	 โปรแกรมออกกำาลังกาย	 วิ่ง	 

	 ปั่นจักรยาน	เดิน	ทำางานด้วย	GPS	

Website	 ยอดนิยมสำาหรับนักปั่นจักรยาน	:	thaimtb.com

พญ.สุมิตรา		ประเทพ		

อาจารย์ประจำาภาควิชาวิสัญญีวิทยา		

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

n อาจารย์เริ่มปั่นจักรยานมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และทำาไมถึง

 เลือกออกกำาลังกายโดยการปั่นจักรยาน

	 เริ่มแรกที่ปั่นจักรยาน		เพราะว่า	in	trend	ตามความ

นิยม	 กับอีกอย่างคือสนใจว่าทำาไมคนติดใจปั่นจักรยานกัน 

มากและมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 โดยหมอเริ่มปั่นได้ไม่นาน	

ประมาณเดือนกันยายนปี	 พ.ศ.	 2557	 เริ่มต้นก็พยายามหา 

ความรูแ้ละไปซือ้จกัรยานระดบักลาง	ๆ 	เปน็รถจกัรยานไฮบรดิ	

(Hybrid)	 คือเป็นจักรยานลูกผสมระหว่างจักรยานเสือภูเขา

และเสือหมอบ	จะมีล้อเล็กเหมือนจักรยานเสือหมอบแต่แฮนด์

จักรยานตรงเหมือนจักรยานเสือภูเขา	 หลังจากใช้จักรยาน 

ไฮบริดมาซักพัก	ประมาณเดือนมกราคม	พ.ศ.	2558	ก็รู้ตัวเอง

ว่าชอบจักรยานเสือหมอบมากกว่า	 เพราะชอบความเร็วที่ 

มากขึน้	และยดึ	concept	เดมิคอื	in	trend	จกัรยานเสอืหมอบ

ล้อยางจะมีขนาดเล็ก	มีรูปทรงที่ลู่ลม		ลดแรงปะทะของลมได้

ด	ีทำาใหป้ัน่ไดค้วามเรว็สงู	ภาพลกัษณเ์หมาะกบัสาวหวานปราด

เปรียว	 แต่เสือภูเขาจะออกเท่และแมนไปสำาหรับตัวเอง	 พอ 

คิดจะเปลี่ยนเป็นจักรยานเสือหมอบก็เริ่มหาความรู้เพิ่มขึ้น	 

หาที่ปรึกษา		ก็คือ	อ.ธีรวิทย์		หงส์นภารักษ์	เป็นผู้ช่วยแนะนำา		

ช่วยเลือกชุดเกียร์	เบาะ	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ตอนแรก	ๆ	ก็เริ่ม

ปั่นจักรยานตอนเช้า	ประมาณวันละ	 10	กิโลเมตร	ตอนหลัง

ปั่นเพิ่มมากขึ้นเป็น	20-30	กิโลเมตรต่อวัน	 เวลาตอนเช้าเริ่ม

ไม่พอเพราะต้องรีบกลับมาทำางานต่อ	 เลยเปลี่ยนมาปั่นตอน

เย็นแทน	ทำาให้รู้สึกดีได้ผ่อนคลายจากการทำางาน	 สรุปแล้วที่

ปั่นจักรยานจริงจังประมาณ	1	ปีครึ่ง		

n อาจารย์เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันที่ ไหนบ้าง  

 ประทับใจการแข่งขันครั้งไหนบ้าง

	 หมอได้มีโอกาสเข้าร่วมปั่นแข่งขันมา	2	ครั้ง		ครั้งแรก

ที่อำาเภอระโนด	 จังหวัดสงขลา	 เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ	

80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	(สะพานเอกชัย)	เส้นทางระโนด	

จ.สงขลา	-	ทะเลนอ้ย	จ.พทัลงุ	ระยะทางประมาณ	70	กโิลเมตร	

ครั้งแรกได้ลำาดับที่	 8	 ครั้งต่อมาเข้าร่วมแข่งขันที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ทัวร์	 ออฟ	 ศรีวิชัย	 ระยะทางประมาณ	 

70	 กิโลเมตรเช่นกัน	 ก็ ได้ลำาดับที่	 8	 เหมือนกัน	 แต่การ 

แข่งขันครั้งนี้มีคนร่วมแข่งขันเยอะว่าที่ระโนดมาก	 เพราะ

เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค	เร็ว	ๆ 	นี้ก็ได้ร่วมปั่นกับโครงการ	

audax	 200	 กิโลเมตร	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรกเป็นเส้นทางระหว่าง

หาดใหญ่-มาเลเซีย	อีกครั้ง	เป็นเส้นทางที่	จ.ตรัง	ถ้าหากถาม
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ว่าประทับใจการแข่งขันครั้งไหน	 คงตอบว่าประทับใจทุกครั้ง	

จะมีเหตุการณ์ต่าง	ๆ	เกิดขึ้นที่แตกต่างกัน	เส้นทางก็เป็นเส้น

ทางธรรมชาติสวยงามมาก	เหมือนได้ไปเที่ยวไปในตัว

n แรงบันดาลใจที่จะทำาให้มั่นใจ ว่าสามารถลงแข่งขันได้  

	 เปน็ความทา้ทาย	เหน็เพื่อนในทมีลงแขง่ขนั	กอ็ยากแขง่

บ้าง	ตอนแข่งขันครั้งแรก	ร่างกายยังไม่พร้อมมากนัก	เพิ่งปั่น

ได้ไม่นาน	ซ้อมน้อย	แค่อยากไปเที่ยว	อยากลอง	ไม่ได้อยาก

เอาชนะ	คอือยากทราบวา่ระยะทางเทา่นีก้บัประสทิธภิาพทีเ่รา

ซอ้มอยู	่เราทำาไดด้มีากนอ้ยแคไ่หน	ผลออกมาทำาใหเ้ราดีใจและ

มีกำาลังใจมากขึ้น	 ทำาให้เกิดความพยายามและตั้งใจจะทำาให้ดี

ขึ้นเรื่อย	ๆ 		สำาหรับการแข่งขันจักรยานผู้หญิงเองจะมีผู้สมัคร

ร่วมแข่งขันไม่มากนัก	 ถ้าเทียบอัตราส่วนของผู้หญิงกับผู้ชาย		

ประมาณ	1:10	แตผู่เ้ขา้แขง่ขนัสว่นใหญเ่ปน็กลุม่ทีป่ัน่จกัรยาน

กนัมาซกัระยะแลว้	สิง่สำาคญัคอืการแขง่ขนัทกุครัง้จะมรีถยนต์

บริการตามขบวน	กรณีปั่นไม่ไหว	เกิดอุบัติเหตุ	รถเสีย	หรือมี	 

เหตขุดัขอ้ง	กส็ามารถเรยีกใชร้ถบรกิารได	้ดงันัน้เวลาลงแขง่ขนั 

ก็เลยไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือกลัวว่าจะปั่นไม่ไหว		

n มีวิธีการเลือกจักรยาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไร

	 อบัดบัแรก		เลอืกขนาดของจกัรยาน		เดีย่วนีข้นาดของ

จักรยานสำาหรับผู้หญิงมีมากขึ้น	 โดยท่อนอนของรถจักรยาน 

ผูห้ญงิจะสัน้กวา่ทอ่นอนของรถผูช้าย	ปรบัความสงูของจกัรยาน	

ใหเ้หมาะสม		การเลอืกขนาดจกัรยานมคีวามสำาคญัมาก		เพราะ

ถ้าเลือกผิดขนาดอาจทำาให้ปวดหลัง	 ปวดเอว	 ปวดไหล่	 ปวด

ก้นได้		ความสูงของเบาะทำาให้เราเหยียดหรืองอมากเกินไป	ก็

มีผลทำาใหเ้กดิอาการปวดเข่าได	้ดังนัน้เราตอ้งเลือกขนาดของ

จกัรยาน	การปรบัระยะความหา่ง	ความสงูของจกัรยานไดถ้กูตอ้ง 

จะทำาให้เราปั่นจักรยานได้สบายและได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้น

n ขอให้แนะนำาวิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง

	 การปั่นจักรยานแม้เราจะหยุดปั่นก็ยังทำาให้ขบวนการ

เผาผลาญพลังงานของร่างกายยังทำางานไปได้อย่างต่อเนื่อง		

เวลาปั่นจักรยานเราต้องจิบน้ำาเรื่อย	ๆ	ทุก	10-15	นาที	และ

พักเป็นระยะ	 ๆ	 น้ำาและอาหารก็ต้องเตรียมให้เพียงพอ	 โดย

เฉพาะการปั่นระยะทางไกล	ๆ		

	 ปัญหาใหญ่สำาหรับผู้หญิงที่ ไม่เลือกการออกกำาลังกาย

โดยการปั่นจักรยาน	คือ	แสงแดด	อันนี้เป็นปัญหาของสาว	ๆ

ที่ไมส่ามารถปรกึษาหนุม่	ๆ 	ในทมีได	้เราควรตอ้งทาครมีกนัแดด

ป้องกันเป็นอย่างดี	 สำาหรับตัวเองจะพกครีมกันแดดเเบบ	 

stick	เเบบเเท่งพกพา	ไว้ทาเวลาพักเบรกด้วย	สำาหรับตัวเอง

ปั่นจักรยานอาจทำาให้ผิวคล้ำาขึ้นมาเล็กน้อย	 (หรือเยอะก็ไม่

แน่ใจ	 ถามคนอื่นดีกว่า)	 แต่ก็ยอมแลกกันได้กับความฟินเวลา

ปั่นจักรยาน	คือมันสนุก	และมีความท้าทายที่อยากจะปั่นให้ได้

มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

n มวีธิกีารระวงัความปลอดภยัในการปัน่จกัรยานอยา่งไร

 บ้าง

	 อปุกรณเ์สรมิทีส่ำาคญัของจกัรยาน		อยา่งแรกคอืหมวก

กันน็อก	 จากประสบการณ์ของตัวเอง	 หมวกกันน็อกที่ดีช่วย

ป้องกันศีรษะได้มาก	 หมอเคยประสบอุบัติเหตุล้มจักรยาน		

เพราะตกหลุมบนถนน	 ความรุนแรงระดับหนึ่ง	 โดยคลีทหลุด

จากเท้า	 ตอนล้มไม่รู้สึกตัว	 มารู้สึกตัวตอนอยู่ในรถฉุกเฉิน	 

และตอนอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน	คือสลบและรู้สึกตัวเป็นระยะ	ก็เป็น
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n การปั่นจักรยานให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

	 1.	 ความรู้เรื่องจักรยาน	 ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก	 

	 	 มีศัพท์เทคนิคเฉพาะ	 ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่น่าเรียนรู้ 

	 	 มาก

	 2.	 ได้รู้จักผู้คนใหม่	ๆ	อีกสังคมที่นอกเหนือจากวงการ 

	 	 แพทย	์ซึง่มลีกัษณะอาชพี	หนา้ทีก่ารงานที่ไมเ่หมอืน 

	 	 เรา	นอกเหนือจากที่เราคุ้นเคย	เปิดมุมมองใหม่	ๆ

	 3.	 รูส้กึสดชื่น	ปลอดโปรง่	คลอ่งตวั	มพีลงัในการทำางาน	 

	 	 คิดสิ่งใหม่	ๆ	ได้

	 4.	 การออกกำาลังกายทำาให้เรารับประทานอาหารได้ 

	 	 มากขึ้น	 ทำาให้ ไม่ทรมานมากเวลาลดความอ้วน	 

	 	 โดยไม่ต้องจำากัดอาหารมาก

	 5.	 สดุทา้ยประโยชนท์ีส่ำาคญัทีส่ดุ	คอืไดป้ระโยชนเ์รื่อง 

	 	 สุขภาพของตัวเราเป็นหลัก		

 

ประสบการณ์	 ที่ลืมไม่ลงเลย	 หลังจากครั้งนั้นก็ทำาให้เราคอย

ระวงัมากขึน้	และเปน็ขอ้เตอืนใจวา่	อยา่ชะลา่ใจไมว่า่จะปัน่ชา้

หรือเร็ว	 ใกล้หรือไกล	 ควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง	 เพราะ 

ถนนประเทศไทยบางช่วงยังเป็นหลุมอยู่มาก	 อุปกรณ์อย่างที่	

2	คอืแวน่กนัแดด	จะชว่ยปอ้งกนัสายตาและชว่ยใหเ้รามองเหน็

ไดด้กีวา่เดมิ	ชว่ยกรองแสง	และปอ้งกนัรงัส	ีUV		อปุกรณเ์สรมิ

ต่อมาคือไฟ	 	 ต้องมีความสว่างเพียงพอ	 ไฟหน้าจะเป็นสีขาว 

	ไฟท้ายจะเป็นสีแดง		ไฟหน้าไฟท้ายสำาคัญมากสำาหรับการปั่น

กลางคืนหรือเช้าตรู่	 การเลือกเส้นทางก็มีความสำาคัญเช่นกัน

โดยส่วนตัวจะพยายามเลือกเส้นทางที่มีรถยนต์ไม่มากนัก		 

และสำาหรับผู้หญิงก็ควรระวังตัวเองให้มากขึ้น	 ควรปั่นเป็นทีม	

พยายามหลีกเลี่ยงการปั่นคนเดียว	 เวลาเกิดปัญหารถล้ม	 

รถยางรัว่	กม็เีพื่อนทีส่ามารถชว่ยเหลอืกนัได	้และสดุทา้ยเวลา

ปั่นจักรยานควรให้สัญญาณมือ	เพื่อให้สัญญาณต่อเพื่อนในทีม

และผู้อื่นด้วย
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¦ ของแสดงความเสียใจกับ	พญ.ณิชาภา	และ	นพ.วีรพงศ์	วัฒนาวนิช	(med30)	กับการจาก

	 ไปของคุณพ่อของทั้งสองคน

¦ ยินดีต้อนรับ	 นพ.บัณฑิต	 	 นราตรีคูณ	 (med28)	 กลับมาเป็น	 cardiologist	 ที่รพ.กรุงเทพ

	 หาดใหญ่

¦ ช่วงนี้หมอ	ๆ	หลายคนหันมารักสุขภาพกันมากขึ้น	ก็ขอยินดีกับความสำาเร็จในการออกกำาลัง

	 กายของ	พญ.พิมพ์ศิริ	ศรีพงศ์พันธุ์	และ	พญ.ทับทิม	จงสู่วิวัฒนวงศ์	(med27)	ที่มาเอาดีด้าน 

	 การวิ่ง	จนได้ไปวิ่งในงานระดับประเทศเลยทีเดียว

¦ นพ.วิทวัส	 ศิริประชัย	 (med29)	 หรือจ่าพิชิตผู้ โด่งดังในโลกโซเชียล	 เพิ่งออกหนังสือให้ความรู้

	 ประชาชนในการดูแลสุขภาพเล่มใหม่	ชื่อ	นิทานอีสัส	หรือ	Esus’s	Fables	ใครสนใจไปหา 

	 อ่านอุดหนุนกันได้ตามแผงหนังสือค่ะ

งานสังสรรค์ระหว่างการตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ซุบซิบศิษย์เก่า 
โดย พญ.ชุษณา  เพชรพิเชฐเชียร 

จังหวัดตรัง  

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงแรมเรือรัษฎา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงแรมทวินโลตัส



ณ กรงุเทพมหานคร   วนัเสารท์ี ่7 พฤศจกิายน 2558  โรงแรมมณเฑยีร 

ภาพงานสังสรรค์ศิษย์เก่า@กทม.

http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/163


