Editor’s Talk
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านอีกครัง้ นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้าง ผ่านพ้นปีใหม่มา ในปีนตี้ งั้ ใจว่าจะทำ�อะไรแล้ว ก็ขอให้
ทุกท่านสุขสมหวังกันถ้วนหน้านะคะ
สำ�หรับเนื้อหาในฉบับนี้ เรานำ�เสนอเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ส่วนตัวดิฉนั แล้ว ในฐานะหมอ เชือ่ มัน่ เหลือเกินเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ม่ใช่แค่รกั ษาทางกายเท่านัน้ แต่
ต้องรักษาทางใจ ดูแลกันและกันไปด้วย เรือ่ งราวในฉบับนีม้ งุ่ ให้ผอู้ า่ นได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของโรคมะเร็ง การดูแลตัว
เองไม่ให้เป็นมะเร็ง ซึ่งมะเร็งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกายเลย จึงไม่ควรมองข้ามกันนะคะ
คอลัมน์ Health Station มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงมานำ�เสนอ
รวมถึงร่างกายส่วนใดสามารถเป็นโรคมะเร็งอะไรได้บ้าง และจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่า ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงที่
อาจนำ�ไปสู่การเป็นโรคมะเร็งแล้ว ติดตามกันได้ในฉบับค่ะ
ความเชื่อที่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งกินได้แค่ผักกับปลาจริงหรือไม่? ถือเป็นความเชื่อที่หลายคนคงสงสัยกันมากเลยที
เดียวค่ะ อยู่รู้คำ�ตอบ พลิกด้านในกันเลยค่ะ คอลัมน์ Believe it or not? ต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะฉบับนี้ คุณ
หมอร่วมถ่ายทอดบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ผ่านมุมองประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งส่วนตัว ซึ่งหลายคนอาจเคย
ได้ประสบพบเจอมาแล้วค่ะ
บทความเกี่ยวกับความสวยความงามฉบับนี้ คุณหมอวาสนภมีเรื่องราวเกี่ยวกับสารโบทูลินุ่มท๊อกซิน หรือที่เรา
รู้จักกันว่า โบท๊อกซ์ มาฝาก คุณผู้อ่านท่านใดที่กำ�ลังสนใจและตัดสินใจไปฉีดโบท๊อกซ์ ก็ลองอ่านข้อมูลดีดีก่อนตัดสินใจ
กันได้นะคะ
ปิดท้ายกันที่ คอลัมน์ Varieties Corner เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยช็อกกะทันหัน แล้วผู้ที่พบเห็นจะช่วยเหลือ
ได้อย่างไร หนึ่งในวิธีที่ทำ�ได้ง่ายๆ คือ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED วิธีการใช้ง่ายแสนง่าย จะเป็น
อย่างไร ติดตามได้ในฉบับกันเลยค่ะ
							
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
				
ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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รู้จัก มะเร็ง
เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “โรคมะเร็ง” หลายคนคงจะนึกถึงผู้ป่วยที่กำ�ลังเผชิญกับ
ภัยร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยความที่โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนอวัยวะของ
ร่างกายเรา ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอก เช่น ผิวหนัง เต้านม หรืออวัยวะภายใน
เช่น ลำ�ไส้ ตับ ปอด ลงลึกไปจนถึง มะเร็งกระดูก ซึ่งมีอีกหลายคนที่กำ�ลังเผชิญ
กับภัยร้ายนี้ และมีอีกหลายคนที่ได้เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้ว
สถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบัน ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2555 พบว่า
มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาเข้ารับการรักษา 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้
มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ซึ่งหากแบ่งเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชาย 3 อันดับแรก ได้แก่
มะเร็งปอด มะเร็งลำ�ไส้ และมะเร็งตับ ส่วนมะเร็งที่พบในผู้หญิง 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำ�ไส้
จากข้อมูลทีข่ า้ งต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าเราควรมีการตรวจคัดกรองตัวเองหรือต้องหมัน่ สังเกต
ตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ เพราะมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนของ
ร่างกายและยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากอีกด้วย

เราจะสังเกตตัวเองได้จาก
- ระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนไป มีอาการท้องผูกสลับท้องเดินเรื้อรัง อาจเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักได้
หากปัสสาวะขัดก็อาจเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากได้
- เมื่อเกิดแผลแล้วไม่รู้จักหายเสียที หากมีแผลในปากเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก มีแผลเรื้อรังที่
ผิวหนังก็เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนัง มีแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารก็อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้
- มีกอ้ นมีตมุ่ ตามร่างกาย หากเกิดขึน้ ทีข่ าหนีบ รักแร้ หรือทีค่ อเรือ้ รัง อาจเป็นมะเร็งต่อมน�้ำ เหลืองได้ รวม
ทั้งเป็นก่อนที่เต้านม ก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้
- กลืนอาหารไม่ลง ติดขัดเวลากลืน อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดคอ หรือมะเร็งหลอดอาหารได้ รวมทั้งท้อง
อืด ปวดท้องเรื้อรัง ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้
- ไฝ หรือ หูด ที่เปลี่ยนไป อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้
- ไอและเสียงแหบเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด มะเร็งหลอดคอ มะเร็งกล่องเสียงได้
เห็นไหมล่ะว่า อันตรายจากโรคมะเร็งนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ ส่วนของร่างกายจริงๆ ต่อให้
เราดูแลรักษาตัวเองดีแค่ไหน การเกิดมะเร็งก็ยงั สามารถเกิดขึน้ ได้ อย่างในผูช้ ายทีม่ รี า่ งกายแข็งแรง
ออกกำ�ลังกาย เข้าฟิตเนสเป็นประจำ� ยังสามารถเป็นมะเร็งได้ ซึง่ อาการของโรคมะเร็งมักจะเกิดขึน้
โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราสามารถรับมือได้ทันหากหมั่นตรวจร่างกายอย่างสม่ำ�เสมอ

แต่เมือ่ เป็นมะเร็ง การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบนั สามารถทำ�ได้หลากหลายวิธี ทัง้ การ
รักษาแบบวิธผี สมผสานของศัลยกรรมหรือการผ่าตัดรักษา การใช้รงั สีรกั ษาหรือการฉายแสงบริเวณ
ที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ การใช้เคมีบำ�บัดรักษาหรือการทำ�ลายเซลล์มะเร็ง รวมทั้งวิธีการรับประทานยา
ที่มีความสามารถในการฆ่าหรือทำ�ลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน
เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
แก่ร่างกาย เพื่อกำ�จัดเซลล์มะเร็งในร่างกาย

เคยมีแพทย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งว่า การรักษาที่ดีในผู้ป่วยมะเร็ง ต้องรักษาทาง
ร่างกายและทางใจไปพร้อมกัน เพราะตัวผู้ป่วยเองลำ�พังเผชิญปัญหาทางกายมากพอแล้ว ยังเผชิญปัญหาทางใจ ที่
ส่งผลต่อการดำ�เนินไปของชีวิตเขาอีกด้วย ฉะนั้น กำ�ลังใจเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากต่อการรักษา แพทย์ดูแลรักษาได้ทาง
กาย แต่ทางใจต้องได้รับการดูแลรักษาเยียวยาจากคนในครอบครัว จากคนข้างกาย จากคนที่รัก
ก็อย่างทีแ่ พทย์ทา่ นนัน้ ได้พดู ไว้ แต่ผมเชือ่ ว่า..มะเร็งแม้จะทำ�ลายร่างกายของเราไป แต่มนั กลับไม่เคยทำ�ลาย
ความรักความห่วงใยไปจากใจของเราได้ครับ

Believe It

or Not ?

ภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งโดย
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค โดยมีสาเหตุมาจากตัวโรค
มะเร็งจะกระตุ้นให้มีการสร้างสารที่ก่อให้เกิดภาวะการอักเสบ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานและการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะเพิ่มการใช้พลังงาน เพิ่มการสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อและ เพิ่ม
การสลายไขมัน และทำ�ให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งรู้สึกเบื่ออาหาร
โรคมะเร็งบางชนิดมีผลทำ�ให้กลืนอาหารลำ�บาก อืดแน่นท้อง ร่วม
กับผลข้างเคียงจากการรักษาทั้งยาเคมีบำ�บัดและการผ่าตัด ภาวะทางจิตใจ
ที่หดหู่ซึมเศร้า ตลอดจนพฤติกรรมและความเชื่อในการเลือกบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการที่แย่ลง

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
ภาควิชาอายุรศาสตร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การเลือกรับประทานอาหารในปริมาณ ชนิด และสัดส่วนที่ถูกต้องจึงมีความสำ�คัญช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะขาดสารอาหาร อีกทั้งทำ�ให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่แข็งแรง สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเช่น
การติดเชื้อ แผลผ่าตัดแยก และระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่นาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีการศึกษาที่พบว่าการจำ�กัดอาหารจนทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานไม่พอนั้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะทุพ
โภชนาการจึงแนะนำ�ให้รับประทานปริมาณอาหารเท่ากับความต้องการของคนปกติ
โปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของร่างกาย ช่วยทำ�ให้ผู้ป่วยแข็งแรง ไม่อ่อนเพลีย และไม่ติดเชื้อ
ง่าย การเติบโตของมะเร็งขึ้นอยู่กับปริมาณของโปรตีนที่การบริโภคเพียงบางส่วน แม้ว่าจำ�กัดปริมาณโปรตีน
ที่บริโภค มะเร็งก็ยังเจริญเติบโตได้โดยสลายโปรตีนในร่างกายผู้ป่วยมาใช้ แต่กลับเกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย ทำ�ให้
เจ็บป่วยง่าย ไม่มีแรง และไม่สามารถรับการรักษาทั้งเคมีบำ�บัด และการฉายแสงตามกำ�หนด ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
มีความต้องการโปรตีนสูงกว่าคนปกติ เนื้อสัตว์ ไข่และนมเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และยังอุดมไป
ด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่จำ�เป็นต่อร่างกาย จึงแนะนำ�ให้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร
ปรุงสุกและเลี่ยงการประกอบอาหารด้วยการปิ้งย่าง แม้ว่าจะมีข้อมูลว่าการบริโภคเนื้อแดง เช่น เนื้อหมูหรือ
เนื้อวัว จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ แต่เนื่องจากมีธาตุเหล็กสูง จึงแนะนำ�ให้บริโภคได้บ้างใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีซ่ ดี ข้าวแป้งและน�้ำ ตาลเป็นหมวดอาหารทีใ่ ห้พลังงานหลักและควรบริโภคให้เพียงพอ การงดหรือ
ลดอาหารหมวดนี้ไม่ได้ช่วยทำ�ให้โรคมะเร็งดีขึ้นแล้ว ยังกลับทำ�ให้ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงขึ้นอีก ไขมันก็
เป็นหมวดอาหารที่ให้พลังงานสูงแหล่งของวิตามินที่ละลายในไขมันและกรดไขมันจำ�เป็น ควรรับประทานใน
ปริมาณเท่ากับคนทั่วไป แต่ควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่ม
ตัวจำ�พวกไขมันสัตว์ กะทิ และเนยนม แล้วเลือก
รับประทานเฉพาะชนิดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำ�
หน่งเดียวซึ่งพบในน้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันรำ�ข้าว และ
กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ซึ่งพบได้ในปลาทะเล ผัก
และผลไม้เป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่ สารต้านอนุมูล
อิสระและกากใยอาหารทีส่ �ำ คัญ ควรรับประทานให้
หลากหลายและเพียงพอ ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ�ควร
รับประทานผักต้มสุกและผลไม้ที่มีเปลือกหนา

ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งจำ�เป็นมากในผู้ป่วยมะเร็ง การรับประทานอาหารแบบ
ผิดวิธีตามความเชื่อหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลร้ายแก่ตัวผู้ป่วยทั้งกับตัวโรคมะเร็ง การวางแผนการรักษา
และคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรศึกษาให้ดีหรือปรึกษาแพทย์ พยาบาล นักกำ�หนดอาหาร หรือบุคลากรทางการ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกปฏิบัติ

Varieties

Corner

AED

อมรรัตน์ ศุภมาศ
พยาบาลประจำ�โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เราจะใช้เครื่องเออีดีในสถานการณ์ใด
1. กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และหมดสติ
2. กรณีผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก สงสัยว่าโรคหัวใจกำ�เริบที่ไม่รู้สึกตัว และหมดสติ
3. กรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อกที่ไม่รู้สึกตัว และหมดสติ

การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ

วิธีการใช้เครื่อง AED

(Automatic External Defibrillator :AED )

เปิดเครื่อง ในเครื่อง AED บางรุ่นท่าน
ต้องกดปุ่มเปิดเครื่อง ในขณะที่เครื่อง
บางรุ่นจะทำ�งานทันทีที่เปิดฝาครอบออก เมื่อ
เปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงบอกให้รู้ว่าท่านต้องทำ�
อย่างไรต่อไปอย่างเป็นขั้นตอน

หรือ เออีดี

อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดนี้กำ�ลังกำ�ลังแพร่หลายและ
เป็นที่นิยม มักถูกติดตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลในจุดที่มีผู้มาใช้บริการ
จำ�นวนมากๆ และในเขตชุมชนต่างๆ เช่น สนามบิน สนามกีฬา
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ปัจจุบันในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการติดตั้งเครื่อง AED
อยูแ่ ล้ว 2 ตำ�แหน่ง คือ บน Sky walk และศูนย์อาหารอาคารวิจยั
และสวัสดิการ ในอนาคตจะมีตดิ ตัง้ อยูท่ กุ อาคาร อุปกรณ์นใี้ ครๆ
ก็ใช้ได้ (คล้ายๆ กับถังดับเพลิงทีท่ กุ คนใช้ได้และต้องใช้เป็น) หลาย
ท่านคงสงสัยแล้วว่า อุปกรณ์นคี้ อื อะไร นำ�มาติดตัง้ เพือ่ อะไร และ
จะใช้อย่างไร ลองมาศึกษากันดูกันนะคะ จะรู้ว่าง่ายมากทีเดียว

อุปกรณ์ชนิดนีเ้ รียกว่า เครือ่ งช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือเออีดี (Automatic External Defibrillator :AED ) เป็น
อุปกรณ์ทสี่ ามารถ “อ่าน” และ “วิเคราะห์” คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจของผูป้ ว่ ยได้อย่างแม่นยำ� รวมทัง้ ให้รกั ษาได้ โอกาสทีจ่ ะรอด
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า เราสามารถใช้เครือ่ ง AED ร่วมกับทำ�การช่วยฟืน้ ชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานโดยการกดหน้าอกได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใด และควรตระหนักไว้วา่ เวลาทุกๆ นาทีทผี่ า่ นไปนัน้ มีคา่ อย่างยิง่ ต่อการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ย

(เครื่องอาจมีหลายแบบหลายยี่ห้อ แต่การใช้งานเหมือนกัน)

ติดแผ่นนำ�ไฟฟ้า เข้ากับหน้าอกของผู้ป่วย
ติดแผ่นนำ�ไฟฟ้าของเครือ่ งเออีดเี ข้ากับหน้าอก
ของผูป้ ว่ ยให้เรียบร้อย ในกรณีจ�ำ เป็นท่านสามารถใช้กรรไกร
ตัดเสื้อของผู้ป่วยออกก็ได้ กรรไกรนี้จะมีเตรียมไว้ให้ในชุด
ช่วยชีวิต (กระเป๋า AED) อยู่แล้ว ต้องให้แน่ใจว่าหน้าอก
ของผู้ป่วยแห้งสนิทดี ไม่เปียกเหงื่อ หรือเปียกน้ำ� แผ่นนำ�
ไฟฟ้าของเครือ่ ง AED ต้องติดแนบสนิทกับหน้าอกจริงๆ ถ้า
จำ�เป็นท่านสามารถใช้ผา้ ขนหนูซงึ่ จะมีเตรียมไว้ให้ในชุดช่วย
ชีวิต เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้งเสียก่อน การติดแผ่นนำ�
ไฟฟ้าของเครือ่ ง AED นัน้ เริม่ ด้วยการลอกแผ่นพลาสติกด้าน
หลังออก ตำ�แหน่งติดแผ่นนำ�ไฟฟ้าดูตามรูปทีแ่ สดงไว้ เครือ่ ง
บางรุน่ มีรปู แสดงทีต่ วั แผ่นนำ�ไฟฟ้า บางรุน่ ก็มรี ปู แสดงทีต่ วั
เครื่อง ต้องติดให้แนบสนิทกับหน้าอกของผู้ป่วยด้วยความ
รวดเร็ว แผ่นหนึง่ ติดไว้ทใี่ ต้กระดูกไหปลาร้าด้านขวา และอีก
แผ่นหนึง่ ติดไว้ทใี่ ต้ราวนมซ้ายด้านข้างลำ�ตัว ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าสายไฟฟ้าจากแผ่นนำ�ไฟฟ้าต่อเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อย

ให้ เ ครื่ อ ง AED วิ เ คราะห์ ค ลื่ น ไฟฟ้ า
หัวใจ ระหว่างนั้นห้ามสัมผัสถูกตัวผู้ป่วย
โดยเด็ดขาด ให้ท่านร้องเตือนดังๆ ว่า “เครื่องกำ�ลัง
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วย”
เครื่อง AED ส่วนใหญ่จะเริ่มวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ทันทีที่ติดแผ่นนำ�ไฟฟ้าเสร็จ เครื่องบางรุ่นต้องให้กด
ปุ่ม “ANALYZE” ก่อน

ห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วย ถ้าเครื่อง AED พบว่าคลื่นไฟฟ้าของผู้ป่วย
เป็นชนิดทีต่ อ้ งการการรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้าหัวใจ เครือ่ งจะบอก
ให้เรากดปุ่ม “SHOCK” และก่อนที่เราจะกดปุ่ม “SHOCK” ต้องให้แน่ใจว่าไม่มี
ใครสัมผัสถูกตัวของผู้ป่วย ร้องบอกดังๆ ว่า “คุณถอย ผมถอย และทุกคนถอย”
ก่อนกดปุ่ม “SHOCK” ให้มองซ้ำ�อีกครั้งเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้าย

เมื่อเครื่องบอกว่า ไม่ต้องช็อก หรือ “No shock is needed” หรือ “start CPR” ให้ท่านเปิดเครื่อง
AED ไว้ก่อนและให้เริ่มช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานทันที

ทำ�การกดหน้าอก 30 ครัง้ สลับกับช่วย
หายใจ 2 ครั้ง ประมาณ 2 นาที หรือจนกว่า
เครื่อง AED จะวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอีก
ครั้ง แล้วกลับไปยังข้อ 3 และ 4 สำ�หรับขั้น
ตอนที่ 1 และ 2 ไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 วินาที
และทำ�การช่วยเหลือรอจนกว่าความช่วย
เหลืออื่นๆ จะตามมา

หากท่านใด หรือหน่วยงานใด สนใจต้องการจะฝึกอบรมการช่วยชีวติ และ
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED โปรดติดต่อโครงการปฏิบัติ
การช่วยฟื้นชีวิต ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 02201-2305-6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกสารอ้างอิง
1. American Heart Association ; BLS for Healthcare Providers Student Manual, 2011
2. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ; สรุป
แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตปี ค.ศ.2010 (Highlights of the 2010 American Heart Association Guidelines for
CPR and ECC), 2555
3. คณะกรรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ; Manual Heartsaver
AED, 2548
4. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ; คู่มือ
เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 1, 2548

Easy

Living

ธรรมะกับโรคมะเร็ง
สิ่งที่ไม่ไกลแค่ใช้ใจมอง

หากกล่าวถึงโรคมะเร็ง หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึงโรคที่รุนแรง การรักษาที่ค่อนข้างใช้เวลานาน รวมถึงผล
ระยะยาวที่ดูทรมาน แม้ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปไกลมาก จนการรักษามะเร็งนั้นมีโอกาสหายจากโรค
ได้มากกว่าสมัย ก่อนสุดท้ายก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าคนไข้ส่วนหนึ่งไม่หาย และระหว่างทางการรักษาสภาพจิตใจก็อาจ
จะเป็นทุกข์ไม่ต่างกับโรคทางกาย ถ้าผู้ป่วยและครอบครัวมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรง จะทำ�ให้โรคและคุณภาพชีวิต
ดำ�เนินไปได้ดีขึ้นในช่วงที่เจ็บป่วย
หลายคนที่เป็นมะเร็งคงเคยได้รับคำ�แนะนำ�มาไม่มากก็น้อยว่า “ธรรมะ” จะช่วยให้ความเจ็บป่วยทางกาย
ทุเลาลง รวมถึงผ่อนเบาความทุกข์ทางจิตใจเวลาอ่านหนังสือก็ดเู หมือนง่ายนะครับ แต่ใครจะรูว้ า่ ในทางปฏิบตั นิ นั้ ยาก
แสนเข็ญในขณะที่ร่างกายปกติก็ว่าปฏิบัติยากแล้ว นี่ต้องปฏิบัติในขณะที่ร่างกายอ่อนแออีก นี่ถือว่ายากเป็นทวีคูณ
ต้องอาศัยความมั่นคงทางจิตใจ หรือ “สติ” อย่างมากในช่วงที่เกิดความทุกข์อย่างหนักทั้งนี้ผมขอเล่าประสบการณ์
ตรงของตัวเองเป็นตัวอย่างนะครับ
เรื่องนี้เกี่ยวกับคนใกล้ตัว คือ แม่ของผมเอง ช่วงประมาณปี พ.ศ.2553 แม่ของผม ซึ่งเป็นคนที่ดูแลตัวเอง
ค่อนข้างดี ตรวจสุขภาพประจำ�ปีเสมอ โดยรวมๆ แล้วท่านไม่ได้มคี วามเสีย่ งใด วันหนึง่ คุณหมอตรวจพบว่าท่านมีกอ้ น
ทีเ่ ต้านม ซึง่ ผลการตรวจชืน้ เนือ้ จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในจังหวัดพบว่าก้อนทีว่ า่ นัน้ เป็นเนือ้ ร้าย แม่ผมจึงได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาคนไข้เด็กที่เป็นมะเร็งเกือบทุกวัน จนคำ�ว่ามะเร็งดู
เป็นคำ�ธรรมดาสามัญสำ�หรับแพทย์อย่างผม แต่พอโรคๆ นี้กลับมาเกิดกับคนในครอบครัวของผมเอง คำ�ที่ธรรมดา
ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป การที่แม่ผมป่วยเป็นมะเร็งถือเป็นวิกฤติที่หนักที่สุดของผมและคนในครอบครัว

“ธรรมะ”

จะช่วยให้ความเจ็บป่วยทางกายทุเลาลง
รวมถึงผ่อนเบาความทุกข์ทางจิตใจ
เวลาอ่านหนังสือก็ดูเหมือนง่ายนะครับ
แต่ใครจะรู้ว่าในทางปฏิบัตินั้นยากแสนเข็ญ

นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์
แพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 3
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

“ความสำ�คัญของคนไข้ที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ไม่ใช่แค่รักษาให้หายยังไง
อีกสิ่งที่สำ�คัญคือ... ถ้าไม่หาย
เราจะอยู่กับมันให้มีความสุขได้อย่างไร”
ไม่ตา่ งอะไรกับความรูส้ กึ ของครอบครัวคนไข้ ผมทีพ่ อรับรูว้ า่ ลูกตนเองเป็นมะเร็ง พ่อและแม่กแ็ ทบจะหัวใจสลาย ใน
ช่วงนัน้ ทุกคนในครอบครัวผมก็รสู้ กึ ไม่ตา่ งกันครับ เรามีความกังวลมาก ทัง้ เศร้า ทัง้ ทุกข์ ไม่อยากให้โรคนีเ้ กิดขึน้ กับคน
ทีเ่ รารักเลย แต่พอทุกคนตัง้ สติได้กก็ ลับมาสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริงทีว่ า่ “ความสำ�คัญของคนไข้ทเ่ี จ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ไม่ใช่แค่รกั ษาให้หายยังไง อีกสิง่ ทีส่ �ำ คัญคือ... ถ้าไม่หาย เราจะอยูก่ บั มันให้มคี วามสุขได้อย่างไร” ผมพาคุณแม่ไป
รักษาทีโ่ รงเรียนแพทย์แห่งหนึง่ ซึง่ เป็นทีท่ ค่ี รอบครัวของเราคิดว่าเป็นทีท่ ด่ี แี ละเหมาะสมมากทีส่ ดุ ในตอนนัน้
ระหว่างที่รักษาตัว คุณแม่ต้องได้รับยาเคมีบำ�บัด ซึ่งเป็นยาที่ทำ�ให้ภูมิต้านทานเราต่ำ�ลง คนไข้ที่ได้รับยา
ชนิดนี้จะมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ�และติดเชื้อได้ง่าย คุณแม่ก็เช่นกันครับ คุณแม่ได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
เคมีบำ�บัดแต่ คุณแม่ก็ผ่านไปได้จากการดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาล ตลอดจนกำ�ลังใจจาก
ตัวคุณแม่เองและครอบครัว
“กำ�ลังใจ” สำ�หรับคนไข้ทกุ คนสำ�คัญมากครับ โดยเฉพาะคนไข้มะเร็ง หากคนไข้ไม่มกี ำ�ลังใจแล้ว โรคทีว่ า่ แย่
จะแย่ลงไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียว สำ�หรับคุณแม่ผม ท่านศึกษาเรื่องธรรมะมานานมากแล้วครับ ท่านพยายามปลูกฝัง
ให้ลกู ทุกคนมีความศรัทธา เชือ่ ในเหตุและผลของพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ผมเห็นคุณแม่อา่ นหนังสือธรรมะ
และไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ แต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นผมไม่ค่อยได้สนใจว่าคุณแม่จะไปปฏิบัติที่วัดไหน อ่านหนังสือเรื่อง
อะไร เพราะผมว่ามันไกลตัว ผมคงไม่จำ�เป็นต้องใช้หรอกครับ
จนช่วงหนึ่งของการเรียนแพทย์ ผมได้ไปเข้าค่ายที่ “วัดเขาวง (ถ้ำ�นารายณ์)” จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา
3 สัปดาห์ ที่นั่นได้สอนให้ผมรู้จักคำ�ว่า “มรณานุสติ” เป็นครั้งแรก ด้วยการถ่ายทอดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายของเจ้า
อาวาสวัด ทำ�ให้ผมเริม่ รูส้ กึ ว่าธรรมะไม่ได้อยูไ่ กลตัวเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฐานะทีเ่ ราเป็นบุคลากรการแพทย์ การ
รูแ้ ละเข้าใจธรรมะยังสามารถนำ�มาใช้กบั คนไข้เราเองได้อกี ด้วย แต่ผมไม่รเู้ ลยว่าธรรมะทีผ่ มได้รบั มาได้มปี ระโยชน์กบั
ผมจริงๆ เมื่อถึงวันที่คนที่เรารักต้องลาจากโลกใบนี้ไป
ในวันทีผ่ มจบการศึกษา ผมได้รบั หนังสือเล่มหนึง่ ซึง่ เขียนโดย “พระไพศาล วิสาโล” หนังสือทีท่ า่ นเขียนจะ
ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ที่แม้แต่คนธรรมดาที่ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะมาก่อนก็ยังเข้าใจ หนังสือของท่านจึงเข้าไปอยู่ใน
ใจคนอ่านได้อย่างไม่ยาก ผมจึงติดตามผลงานของท่านเรื่อยมา ท่านเป็นผู้ที่บรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ด้วยวิธพี ทุ ธ โดยกล่าวถึงมรณานุสติคอ่ นข้างละเอียดและเข้าใจได้งา่ ยทำ�ให้ผมศึกษามาเรือ่ ยๆ จนในช่วงทีท่ �ำ งานก็ได้
ลองนำ�ไปปฏิบัติกับคนไข้ของตัวเองบ้าง แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นำ�ไปใช้กับคนใกล้ตัวในเวลาอีกไม่นาน

หลังจากการรักษาของคุณแม่ในช่วงแรกผ่านไปได้ด้วยดี จนกระทั่งครอบครัวเบาใจว่าโรคมะเร็งน่าจะอยู่ใน
ระยะที่สงบ อย่างไรก็ตาม เรายังพาคุณแม่ไปตรวจอย่างสม่ำ�เสมอ แต่ข่าวใหม่ที่เราได้รับนั้น ทำ�ให้ความเบาใจมลาย
หายสิน้ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั คือจากผลอัลตราซาวด์ในช่องท้องมีกอ้ นทีล่ กั ษณะคล้ายก้อนมะเร็งลุกลามไปทีต่ บั หลังจากการ
ตรวจยืนยันด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT scan คุณแม่จงึ ได้รบั การรักษาโดยให้ยาเคมีบ�ำ บัดอีกครัง้ แต่ครัง้ นีย้ า
ไม่สามารถช่วยอะไรคุณแม่ได้เลย คุณแม่จงึ จากไปอย่างสงบในช่วงกลางปีทผี่ า่ นมา หลังจากการรักษาอย่างเต็มทีข่ อง
ทีมแพทย์ผู้ดูแล
ผมจำ�ได้ว่าวันที่แม่เสียชีวิต เป็นวันที่ผมอยู่เวรและเป็นช่วงก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ตอนนั้นผมรับเวร
จากเพื่อนไปได้เพียง 2 เตียง พอเวลา 8.40 น. พ่อโทรมาบอกผมว่าแม่ได้หมดลมหายใจแล้ว ผมคุยกับพ่อประมาณ
1 นาทีบอกพ่อเกี่ยวกับการดูแลแม่หลังจากที่เสียชีวิต ด้วยหน้าที่ผมต้องเดินมารับเวรเตียงที่ 3 ต่อเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ผมจำ�ได้ว่าตอนนั้นทุกอย่างต้องเดินต่อไปข้างหน้าและ “สติ” สำ�คัญที่สุดทุกอย่างที่ผ่านไปได้เพราะธรรมะ
เลยครับ
จากบทเรียนทั้งหมดที่ผมได้รับ ผมอยากบอกว่าแท้จริงแล้วเราสามารถใช้ธรรมะกับตนเองได้ทุกเวลา ทุก
ลมหายใจ ช่วงแรกที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ผมและครอบครัวพยายามให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน โดยหลักธรรมที่
ใช้ในตอนนั้นคือ “ไตรลักษณ์” ซึ่งเป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อคือ 1.อนิจจัง คือความ
ไม่เที่ยงของทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสุขภาพของคนหรือแม้แต่ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ หรือดับ
ไปในวันไหน 2.ทุกขัง หมายถึง ความเป็นทุกข์ ความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 3.อนัตตา หมายถึงความไม่ใช่ตัว
ตน เราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดให้คงอยู่ตลอดไปได้ แม้แต่ชีวิต
อีกหลักธรรมหนึ่งที่ใช้คือ “มรณานุสติ” ดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ควรศึกษาไว้ ไม่
เพียงแต่คนป่วยหรือคนใกล้เสียชีวิต เพราะความตาย ใกล้เราแค่นิดเดียวจนเราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่แม้แต่
คิดจะเตรียมตัวก็เป็นได้ โดยมรณานุสตินั้น เป็นการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ทุกลมหายใจ เพราะความตายเกิด
ขึน้ ได้ทกุ เวลา หากถ้าเราต้องการปฏิบตั มิ รณานุสติกรรมฐาน สามารถเริม่ ทำ�ได้ตงั้ แต่ตอนตืน่ ตอนทำ�กิจกรรมต่างๆ
และตอนนอน จนสุดท้ายสามารถระลึกได้ทุกลมหายใจก็จะเป็นสิ่งที่ดี
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จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เล่ามา ยังมีหลักธรรมอีกหลายอย่างที่สามารถนำ�มาใช้ในระหว่างทางของชีวิต
ทุกคน โดยเฉพาะในช่วงที่ทุกข์ไม่ว่าทุกข์จากการเจ็บป่วยหรือทุกข์จากเรื่องของจิตใจก็ตาม เวลาเรามีทุกข์เราจะ
เข้าใจเหตุและผลของหลักธรรมต่างๆ ได้ดขี นึ้ แต่แท้จริงแล้วเราควรศึกษาธรรมะตัง้ แต่เรายังไม่เจอทุกข์นะครับ เพราะ
เมื่อไรก็ตามที่มีทุกข์ เราอาจนำ�ธรรมะนั้นมาใช้ไม่ทัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าหลักธรรมทั้งสองที่กล่าวมา จะเป็นธรรมะ
พืน้ ฐานให้คนทีป่ ว่ ยหนักทุกท่านควรระลึกและปฏิบตั อิ ยูส่ ม�่ำ เสมอโดยไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นโรคมะเร็งเท่านัน้ บุคคลทัว่ ไป
ก็สามารถนำ�ไประลึกและปฏิบัติได้

เพราะสุดท้ายแล้ว

เราไม่รู้เลยว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหน
และการเตรียมตัวให้ดีก่อนจากไป
ก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำ�...
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โบท๊อกซ์ (BOTOX)
สารลดริ้วรอยยอดนิยม

เมื่อเอ่ยถึงโบท๊อกซ์ ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อกันมาแล้ว บางท่าน
อาจจะเคยได้รับการรักษาด้วยสารชนิดนี้มาก่อน ในขณะที่บางท่านอาจจะอยากรักษา
แต่ลังเลและกลัวอันตราย บางท่านอาจจะมีความคิดว่ายังไงก็จะไม่ฉีดสารชนิดนี้ในชีวิตนี้
แน่นอน ฉบับนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสารยอดฮิตชนิดนี้กันครับ
สารชนิดนีม้ ชี อื่ สามัญทางการแพทย์วา่ โบทูลนิ มุ่ ท๊อกซิน ซึง่ ปัจจุบนั ในท้องตลาดมี
โบทูลนิ มุ่ ท๊อกซินหลายยีห่ อ้ โบท๊อกซ์กเ็ ป็นหนึง่ ในยีห่ อ้ เหล่านัน้ สารชนิดนีไ้ ด้ถกู สังเคราะห์
ขึ้นมาครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว และถูกนำ�มาใช้ในทางการ
แพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 โดยนำ�มาใช้ครั้งแรกเพื่อรักษาเด็กที่มีอาการตาเขจากกล้ามเนื้อ
ตาทำ�งานผิดปกติ และในภายหลังได้นำ�มาใช้กันอย่างกว้างขวางสำ�หรับโรคหรือภาวะที่
กล้ามเนื้อทำ�งานมากเกินไป
ออกฤทธิอ์ ย่างไร
สารชนิดนีจ้ ะออกฤทธิโ์ ดยลดการหลัง่ สารทีม่ ฤี ทธิท์ �ำ ให้กล้ามเนือ้ หดตัว ผลทีไ่ ด้คอื
กล้ามเนือ้ จะคลายตัวออก เนือ่ งจากสารชนิดนีจ้ ะจับอยูก่ บั โปรตีน จึงมีโอกาสทีร่ า่ งกายจะ
ดื้อต่อสารชนิดนี้ได้ในอนาคตหากเลือกใช้สารที่มีโปรตีนโมเลกุลใหญ่
โรคหรือภาวะทีส่ ามารถใช้สารโบทูลน
ิ มุ่ ท๊อกซินในการรักษาได้
โรคและความผิดปกติที่สามารถรักษาได้ด้วยโบทูลินุ่มท๊อกซิน เช่น โรคความผิด
ปกติของกล้ามเนื้อตาหรือตาเข โรคตากระตุก โรคกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกจากตัวกล้ามเนื้อ
เองหรือจากความผิดปกติของสมอง ภาวะปวดศีรษะจากไมเกรน ความผิดปกติของกล้าม
เนื้อทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร
สำ�หรับผิวหนังสามารถนำ�มาใช้รักษาในผู้ที่มีเหงื่อออกมาก และใช้เพื่อลดริ้วรอย
เสริมความงามได้
โบทูลน
ิ มุ่ ท๊อกซินกับความงาม
โบทูลินุ่มท๊อกซิน ได้ถูกค้นพบโดยบังเอิญว่าสามารถลดริ้วรอยบนใบหน้าได้โดย
สังเกตจากการรักษาผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อตากระตุกแล้วพบว่าริ้วรอยบริเวณหางตาหายไป
ด้วย จึงทำ�ให้มีการนำ�สารโบทูลินุ่มท๊อกซินมาใช้กับปัญหาความงามโดยเฉพาะปัญหาริ้ว
รอย ซึ่งรอยย่นที่ใช้แล้วได้ผล ได้แก่ รอยย่นที่เกิดจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อ เช่น รอย
ย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว รอยบริเวณหางตา นอกจากนี้ยังนิยมนำ�มาใช้ปรับรูปหน้า หาก
ฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณกราม จะทำ�ให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามคลายตัว ผลที่ได้คือ
ใบหน้าเรียวเล็กลง
ปัจจุบนั โบทูลนิ มุ่ ท๊อกซินกลายเป็นสารยอดนิยมสำ�หรับผูท้ เี่ ข้ามารักษาปัญหาความ
งาม หากดูตัวเลขจากสมาคมศัลยศาสตร์ความงามแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบว่า โบ
ทูลินุ่มท๊อกซินจัดเป็นหัตถการที่มีผู้นิยมใช้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของหัตถการเพื่อความงาม
ทั้งหมด
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Full

ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน
หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการรักษาและผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน
้
หากเป็นการรักษาริว้ รอย จะเริม่ เห็นผลการรักษาภายใน
1-2 สัปดาห์ โดยจะพบว่ากล้ามเนื้อจะค่อยๆ คลายตัวออก ริ้วรอย
จะหายไป ผูท้ เี่ ข้ารับการรักษาสามารถไปทำ�งานต่อได้เลย ไม่ตอ้ งพัก
ฟื้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสารชนิดนี้ไม่คงทนถาวร ต้องฉีดซ้ำ�ทุก
4-6 เดือน เพือ่ ให้คงสภาพผลของการรักษา สำ�หรับผลข้างเคียงของ
การรักษาด้วยสารโบทูลนิ มุ่ ท๊อกซินนัน้ มีนอ้ ยมาก หากเลือกชนิดของ
สารที่เหมาะสมและฉีดถูกต้องตามหลักการ อาจมีอาการเจ็บเพียง
เล็กน้อยและพบเป็นจุดจ้ำ�เลือดออกขนาดเล็กบริเวณที่ฉีด
ความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับอันตรายของสาร
โบทูลน
ิ มุ่ ท๊อกซิน
มี ห ลายท่ า นเข้ า ใจว่ า สารโบทู ลิ นุ่ ม ท๊ อ กซิ น เป็ น สาร
อันตราย กังวลว่าจะตกค้าง แต่ในความเป็นจริงแล้วสารโบทูลินุ่ม
ท๊อกซินไม่ตกค้างในร่างกาย ภายหลังฉีดประมาณ 2 ชัว่ โมงยาจะถูกซึมเข้าไปในกล้ามเนือ้ และเริม่ ออกฤทธิ์ ซึง่
ฤทธิจ์ ะหมดไปภายใน 4-6 เดือน ดังนัน้ จึงไม่มที างเกิดเป็นก้อนในระยะยาวแน่นอน ทีส่ �ำ คัญทางองค์การอาหาร
และยาทั้งสหรัฐอเมริกาและไทยได้รับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า
ไม่อันตราย หากใช้ฉีดตามข้อบ่งชี้และฉีดถูกต้องตามหลักการ บางท่านสับสนกับการฉีดสารกลุ่มซิลิโคนที่เคย
เป็นที่นิยมใช้เสริมความงามในสมัยก่อน หากเป็นสารกลุ่มซิลิโคนจริงจะถือว่าอันตราย เนื่องจากจะทำ�ให้เกิด
ก้อนใต้ผิวหนังในอนาคตได้ ดังนั้นทางองค์การอาหารและยาจึงไม่รับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของสารกลุ่มซิลิโคน
การฉีดสารโบทูลน
ิ มุ่ ท๊อกซินเพือ่ ความงาม…เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับใคร
การฉีดสารโบทูลินุ่มท๊อกซินจะเหมาะสมกับผู้ที่มีริ้วรอยที่เกิดจากการขยับโดยเฉพาะรอยที่บริเวณ
ใบหน้าส่วนบน เช่น รอยย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว รอยหางตา ผู้ที่มีกล้ามเนื้อบริเวณกรามใหญ่เกิน จนทำ�ให้
ใบหน้าดูใหญ่ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาเหงื่อออกมาก เช่น เหงื่อออกใต้วงแขนหรือที่ฝ่ามือมากจนเสียบุคลิก และผู้
ที่กำ�ลังมองหาการรักษาริ้วรอยชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น เห็นผลเร็ว
ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยสารโบทูลินุ่มท๊อกซิน ได้แก่ ผู้ที่มีโรคความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและประสาท รวมถึงผู้ที่ได้รับยาบางชนิดที่อาจทำ�ให้การออกฤทธิ์ของสารผิดแผกไป 		
ต้องบอกว่าสารโบทูลินุ่มท๊อกซินสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย 80-90 ปี ซึ่งปัญหา
ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณกราม ทำ�ให้ใบหน้ากว้าง หากเป็นวัย
ที่มากกว่านั้นมักมีปัญหาเรื่องริ้วรอย อย่างไรก็ตาม หากสภาพปัญหามาก อาจต้องทำ�การรักษาควบคู่กับวิธี
อื่นด้วย เช่น การใช้เลเซอร์ การใช้เครื่องยกกระชับใบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้ป่วยแต่ละราย
ว่าต้องการมากน้อยเพียงใด
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Eating

แพรวพาชิม

ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านคะ เริ่มต้นคอลัมน์ Healthy Eating ฉบับนี้
ขอย้อนรอยฉบับเก่า โดยการนำ�ทุกท่านเข้าสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบิน Air asia X ลัดฟ้าสู่ สนามบิน
Inchon ประเทศเกาหลีใต้ อ๊ะๆๆ ท่านไหนที่เคยอ่านฉบับท่องเที่ยว และกินในเกาหลีของแพรวแล้ว อย่าเพิ่งเบื่อ
นะคะ แน่นอนว่าเราต้องมีอะไรใหม่ๆ ให้สมกับการท่องเที่ยวครั้งใหม่ในประเทศเดิมคะ
		
พออ่านคอลัมน์ Healthy Eating ก็ต้องนึกถึงของกิน ของกิน แล้วก็
ของกิน ฉะนั้นเราไปทำ�ความรู้จักกับอาหารมื้อแรกที่ได้กินกันเลยจ้า มื้อนี้เรียก
Budae jiigae (บูเดจิเก) จะเหมือนกับร้านที่มาเปิดในเมืองไทย ที่เราไปต่อแถว
กินกันย้าวยาว หลายคนอาจจะนึกภาพออก ว่ามีตั้งอยู่ในห้างดังย่านลาดพร้าว
นั่นเอง แต่โดยส่วนตัวแพรวเองไม่เคยกินฉบับที่มาเปิดในไทย มีแต่เจ้าต้นตำ�รับ
นี่แหละที่ได้กินเป็นครั้งแรก
		
ลักษณะเหมือนสุกี้หม้อไฟบ้านเรา ต่างกันตรงที่ บ้านเราใส่วุ้นเส้น
บ้านเขาใส่เส้นบะหมี่มาม่า รสชาติน้ำ�ซุปจะออกหวาน เน้นหนักไปทางเนื้อหมู
มากกว่าอย่างอื่น ต่อมาก็จะตามด้วยผัก มีกะหล่ำ� แครอท หอมใหญ่ เป็นผัก
พื้นเมืองทั่วไป ที่หาได้ในประเทศไทยเช่นกัน สำ�หรับเมนูนี้ ถ้ากินพอประมาณ
และเลือกชนิดของเนื้อหมู ก็พอจะจัดเป็นเมนูสุขภาพได้ เพราะเนื้อหมูค่อนข้าง
ติดมัน ฉะนั้นถ้าเลือกส่วนที่ไม่ติดมันได้ก็จะลดในเรื่องของการรับโคเลสเตอรอลเพิ่มโดยตรงจากมันหมู และที่บอก
ว่ากินพอประมาณ คือ การทานเส้นแต่น้อย เพราะเส้นมาม่า
ที่เอามาทอดเป็นบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป มีทั้งแป้งและไขมันนะเออ
ส่วนผักใบจะกินเท่าไรก็กินเถอะจ๊ะ ไฟเบอร์ทั้งนั้น
เสร็จจากมื้อแรก เราก็เข้าที่พัก และเราก็เริ่มท่องเที่ยว
ตามรอยซีรส่ี เ์ กาหลีในตอนเช้ากันคะ ส่วนตัวไม่ได้เป็นติง่ สักเท่าไร
พูดง่ายๆ ว่าไม่ตดิ เลย ละคร Autumn in my heart เนีย่ พีเ่ บ
ยองจุน รูปปัน้ อยูไ่ หนแพรวก็ไม่ได้สนใจตามหา เขาบอกว่าถ้ามา
เกาะนามิแล้ว ไม่ไปถ่ายรูปกับรูปปัน้ พีเ่ บยองจุน ก็เหมือนมาไม่ถงึ
เจ้าคะ แต่ตอ้ งบอกว่าบรรยากาศบนเกาะนามิเนีย่ สวยจริงๆ ค่ะ ยิง่
ได้มาตลอดฤดูใบไม้เปลีย่ นสี ยิง่ สวย

หลังจากท่องเทีย่ วในเกาะนามิ ก็ได้เวลาอาหารเทีย่ ง ไกด์พดู เปรยๆ
ว่า เราจะไปกินไก่ผดั ซอสกันคะ เมนูนชี้ อื่ ว่า Dak Galbi (ทัคคาลบี)้ ตอนเดิน
เข้าร้านไปนีก่ ลิน่ ตลบอบอวล พูดถึงไก่ผดั ซอสเราก็นกึ ไปถึงไก่ทอดเกาหลีผดั
ซอสที่กำ�ลังดังอยู่ตอนนี้ ที่ไหนได้ ตามรอยซีรี่ส์ชัดๆ จ้า ทัคคาลบี้เป็นเมนู
ที่วัยรุ่นเกาหลีชอบทานกัน กระทะใหญ่มากๆ ส่วนประกอบหลัก คือ ไก่
แป้งต๊อกโปกี ข้าว ผักก็จะมีมันฝรั่ง กะหล่ำ�ปลี ถั่วงอก ซอสเผ็ดเกาหลีที่จะ
ออกหวานหน่อยๆ ของแนมจะเป็นผักกาดหอมสด สำ�หรับเมนูนี้ แพรวว่า
ให้แคลอรี่เยอะเลยล่ะค่ะ เพราะนอกจากเนื้อไก่จะติดหนังแล้ว ยังมีน้ำ�มัน
แล้วก็แป้งเยอะมากๆ ด้วย แป้งมาจากไหนบ้าง มาจากต๊อกโปกี ข้าว และ
มันฝรั่ง ซึ่งเป็นผักประเภทหัว ใครเคยอ่านในหลายคอลัมน์ที่ผ่านมา จะรู้
ว่าแพรวเคยเน้นย�้ำ ว่าผักประเภทหัว ไม่วา่ จะเป็น มันฝรัง่ มันเทศ มันแกว
เผือก เป็นผักที่ให้พลังงานเทียบเท่ากับข้าว
เช่นเคยคนเกาหลี เวลากินข้าวมักจะมีผักดอง
อยูใ่ นมือ้ อาหารทุกมือ้ เรียกได้วา่ ถ้าเป็นบ้านเราคงจะ
น้ำ�ปลาพริก ซึ่งไม่ดีเลย สร้างพฤติกรรมกินเค็มโดย
ไม่รู้ตัว ของเกาหลีดีตรงที่เป็นผัก แต่ถ้าพูดถึงความ
เค็ม ไม่แพ้น้ำ�ปลาพริกบ้านเราเลยล่ะ และด้วยกิมจิ
แพรวเลยมีโอกาสได้ลองทำ�ด้วยนะ
มาถึงเมนูสุดท้ายกันเลยดีกว่า เป็นเมนูที่ได้ทาน
ในคืนสุดท้ายก่อนกลับไทย เมนูนี้คราวที่แล้วเราก็ได้
เจอก่อนทีจ่ ะไปเดินช้อปต่อในตลาดเมียงดง ไกด์บอก
ว่าเมนูนี้ดังมาก เรียกเมนูนี้ว่า “จิมดัค”
ลักษณะจะเป็นเหมือนกับไก่อบวุ้นเส้นทำ�จากบุก ใส่ซีอิ๊วดำ�
หวาน ออกเผ็ดเล็กน้อย สำ�หรับเมนูนี้ถ้าลำ�พังกินแต่ไก่กับเส้นบุกพอ
ประมาณก็คงแคลอรี่ไม่เท่าไร แต่ถ้ากินรวมๆ กับข้าว แล้วตักน้ำ�ซีอิ๊ว
ดำ�ราดลงไป แคลอรีจ่ ากน�้ำ ตาล และแป้งคงไม่นอ้ ย แล้วยังมีความเค็ม
จากน้ำ�ซอสด้วยนะ ฉะนั้น ถ้าจะทานเมนูนี้ก็เลี่ยงน้ำ�ซอสแล้วกันคะ
เป็นยังไงบ้างคะ พาเที่ยวสถานที่เดิม แต่อาหารไม่เหมือนเดิม
เน้นพาเทีย่ วพากินแบบสบายใจ สอดแทรกสาระเล็กน้อย อาจพอทำ�ให้
ผู้อ่านหลายๆ ท่านผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการทำ�งานได้บ้าง
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี ร่างกายสดชื่น มีความสุขรับปีใหม่นะ
คะ สำ�หรับวันนี้ ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

I-Style
สาธิต อุณหกะ

สวัสดี (ปีใหม่)
การไหว้...

นั้นสำ�คัญไฉน ผมนั่งตั้งคำ�ถามกับตัวเองเสมอถึงเรื่องนี้
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบ่อยครั้งที่ผมมักจะเห็นอากัปกิริยาของคนทั่วไปรอบข้าง ที่มักขัดเขิน หรือหมางเมิน
ต่อการไหว้ซึ่งกันและกัน โดยไม่รู้เพราะมันยาก หรืออาจเป็นเพราะคนไทย “อาย” จนเลือกที่จะ “ละเลย” หัน
หลังให้กับการไหว้
ทั้งที่สิ่งนี้ คือ “หัวใจ” ของความเป็น “คนไทย” ที่มีมาแต่โบราณช้านาน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้บันทึกเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาว่า
“การไหว้” ถือเป็นมารยาทไทยทีส่ บื สานกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความมี “สัมมาคารวะ” การ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อ “การทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ” รวม
ไปถึงการกล่าวลาระหว่างกันของผู้คนในสังคม
โดย “อาการนาม” ของการไหว้ คือ การยกมือสองข้างประนมหัตถ์ประกบนิ้วเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วดู
งุ้มงอนสวยจรดกัน คล้ายดอกบัวตูม พร้อมยกมือขึ้นในระดับที่แตกต่างตามศักดิ์ฐานะของแต่ละบุคคล และเมื่อมี
ผู้ทำ�ความเคารพด้วยการไหว้ ให้อีกฝ่ายทำ�การรับไหว้ทุกครั้งระดับอกถือเป็นอันเสร็จพิธี
ในเมื่อทุกวันนี้ “การไหว้” ถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของไทยเราที่ทั่วโลก “ยกย่อง”
แล้วทำ�ไมคนไทยถึงไม่ชอบที่จะไหว้กัน ??
มันเป็น “คำ�ถาม” ในข้อสงสัยที่ค้างคาใจผมมานาน
เราเคยรู้สึกอะไรหรือไม่ ?? กับการไหว้ที่ “ไร้ใจ” ของพนักงานเก็บเงิน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วไป
โดยทุกครั้งเมื่อเราจ่ายเงิน ภาพใบหน้าเจื่อนๆ ดูไร้อารมณ์ กับอากัปกิริยาการไหว้แบบไม่เต็มใจขอไปที
มักจะปรากฏขึ้นในสายตาของพวกเราทุกครั้งไป จนบางครั้งอดนึกไปไม่ได้ว่า เราคงมาสร้างความเดือดร้อนใจให้
กับพวกเขาเหล่านั้น
ทั้งที่ในความเป็นจริง เราคือลูกค้าของเขา และเขาต่างหากที่จำ�เป็นจะต้องสร้าง “ความประทับใจ” ให้
เกิดขึ้นกับเรา เพื่อให้เกิดการ “ซื้อซ้ำ�” จนก่อเกิดเป็น “รายได้” ในเชิงธุรกิจตลาดอย่างสม่ำ�เสมอ

สำ�หรับผมยอมรับตามตรง ผมมักไม่สบอารมณ์ต่อการไหว้แบบไม่จริงใจรูปแบบนั้นเสมอ
เชือ่ เถอะครับว่าเราทุกคนไม่ได้ตอ้ งการอะไร มากไปกว่าของทีส่ มควรจะได้จากการจ่ายสตางค์ของเราเท่านัน้ เอง
ด้วยเหตุนี้ผมจึงมักชิงไหว้ พร้อมกล่าวขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นก่อนเสมอๆ โดยไม่สนใจว่าพนักงานเก็บเงิน
ท่านนั้น จะมีวัยวุฒิคุณวุฒิมากน้อยกว่าผมเพียงใด
เพราะผมต้องการเพียงแค่แสดงออกให้เขาเห็น
ว่าผมคือ “คนไทย” คนหนึ่งเท่านั้นเอง !!
การไหว้ทักทายเป็นกันเองด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
ถือเป็นสัญลักษณ์ “การต้อนรับ” ง่ายๆ ที่มากไปด้วย “ความประทับใจ” ให้กับผู้มาเยือนเสมอ
ผมเองมักจะรู้สึกดีทุกครั้ง หากมีคนมาไหว้ผม หรือผมได้ยกมือไหว้ใคร
เชื่อหรือไม่? การไหว้ที่กระทำ�ออกมา “จากใจ” พร้อมกับรอยยิ้มเพียงครั้งเดียว
มันสามารถสร้าง “ความประทับใจ” แรกพบ และอาจเป็นใบเบิกทางสู่ “สัมพันธภาพ” ของคนสองคน หรือ
ระหว่างคนกับองค์กรได้ โดยไม่ต้องรู้จักมักจี่กันให้มากความ
ยกตัวอย่างเช่น ผมจำ�ได้ว่ามีอยู่วันหนึ่ง ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012
ระหว่างที่ผมกำ�ลัง “อัพแอนด์ดาวน์” อยู่ในห้องฟิตเนสรามาธิบดีเพลินๆ อยู่นั้น
ภาพข่าวกีฬาทางหน้าจอทีวี ปรากฏข่าวเด่นประเด็นดังของ “น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์” นักกีฬาแบดมินตัน
ทีมชาติไทยขึน้ มา พร้อมกับภาพการยกมือไหว้ผชู้ มการแข่งขันทัว่ สนาม ท่ามกลางเสียงตบมือเกรียวกราวลัน่ สนามเพือ่
เป็นการปลอบใจให้กับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับเธอ หลังจากน้องเมย์สวมหัวใจสิงห์วิ่งสู้ฟัดหกคะเมนตีลังกา กัดฟันสู้
คู่แข่งระดับมือพระกาฬอย่างเต็มกำ�ลังสุดความสามารถ
ผมรีบหยุดกิจกรรมทุกอย่างลง เพื่อปรับสติ ปรับการหายใจ รวมถึงปรับชะลอร่างกายเพื่อให้หัวใจเต้นช้าลง
เพื่อฟังเนื้อข่าว และบทสัมภาษณ์จากเธอ
แต่ประเด็นสัมภาษณ์ที่ทำ�ให้ผมหยุดฟังและคิดตามนั้น ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ในเนื้อหาที่แสดงถึงความรับผิดกับ
พี่น้องชาวไทยของ “น้องเมย์” ที่เป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้พี่น้องคนไทยผิดหวังแต่อย่างใด
แต่กลับเป็นบทสัมภาษณ์ของฝรั่งนามหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ผ่านผู้สื่อข่าวว่า
เขารู้สึกประทับใจในตัวน้องเมย์ที่สามารถสู้กับคู่แข่งระดับมือหนึ่งของโลกได้อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้จะ
เป็นรองและพ่ายแพ้ในที่สุด
โดยเฉพาะเขาเองรู้สึกประทับใจการไหว้ของน้องเมย์ด้วย เพราะเขาบอกว่า เขาเห็นน้องเมย์ไหว้หลังจากที่ตัว
เองพ่ายแพ้ ไหว้กรรมการ ไหว้ผู้ชม ทำ�ให้เขาได้รู้สึกว่าบางครั้งคนเราถึงแม้จะแพ้ ถึงแม้จะสู้ไม่ได้ เมื่อจบการแข่งขัน
เมื่อเรายอมรับสิ่งนั้น เราก็พร้อมจะมีกำ�ลังใจสู้ต่อไปได้อีกในอนาคต
และที่สำ�คัญฝรั่งคนนี้ได้พูดกับผู้สื่อข่าวอีกประโยคหนึ่งว่า
“ถึงแม้กอ่ นหน้านีจ้ ะไม่รจู้ กั น้องเมย์เลย แต่ตอ่ ไปนีถ้ า้ เขาเห็นน้องเมย์อกี ครัง้ เขาจะนึกถึงการไหว้ดว้ ยหัวใจ
และจะนึกถึงไทยแลนด์”
เห็นมั้ยครับการไหว้ที่ออกมาจากใจ ยังไงก็ดูดีและน่าชื่นชมต่อผู้พบเห็นเสมอ

คุณจำ� “เจ้าชายจิกมี” แห่งภูฏานได้มั้ย
เจ้าชายที่ทำ�ให้คนไทยหลงรัก และหลงใหลในความอ่อนน้อมถ่อมตน พระองค์ไหว้สวยและออก
มาจากใจ
จนครั้งหนึ่งมีคำ�พูดหลุดออกมาจากปาก “สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ว่า พระองค์มักไหว้ทุกคนแบบ
ไม่ถือพระองค์ ตอนที่เข้าเฝ้าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในครั้งนั้นคือ กลัวจะยกมือไหว้ไม่ทันเจ้าชาย
เชื่อมั้ย “เจ้าชายจิกมี” ไหว้เร็วมาก
หากสังเกตให้ดี การไหว้ของเจ้าชายเป็นการไหว้ที่ไม่ใช่แค่ไหว้ แต่เป็นการไหว้ที่มีทั้งหน้าตา
รอยยิ้ม และความอ่อนโยน
ที่สำ�คัญไหว้ “ออกมาจากใจ”
มาครับ, เรามาร่วมสร้าง “วัฒนธรรมการไหว้” ให้เกิดขึ้นในรามาฯ กันดีกว่า
เพื่อสร้าง “ความประทับใจ” ให้เกิดกับผู้มาเยือน และผู้มาใช้บริการกันดีมั้ย
ท้ายสุดนี้ ผมขอทิ้งท้ายประนมหัตถ์ผ่านตัวอักษรด้วยใจจริงด้วยคำ�ว่า

7.

ขั้นตอน
การล้างมือ

1.

6.

5.

“...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ครับ...”

ใส่ใจมือ = ใส่ใจสุขภาพ
การล้างมือสำ�คัญไฉน ?
1. ลดจำ�นวนเชื้อโรคที่อยู่บนมือ
2. ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย
3. ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้ป่วย
4. ลดความเสี่ยงในการนำ�เชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง

มือนำ�เชื้อโรค
เข้าสู่ร่างกายทางใดบ้าง ?
1. ทางตา
2. ทางจมูก
3. ทางปาก

2.
3.

โรคติดต่อใดที่พบบ่อย
โดยมีมือเป็นพาหะ ?
1. โรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคไวรัสตับอักเสบเอ
3. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
4. โรคท้องร่วง

เราควรล้างมือเมื่อใด

4.

ขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จากคณะกรรมการการป้ อ งกั น และควบคุ ม
การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลและคณะกรรมการฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หลังการจามหรือไอ
2. สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
3. ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
4. ก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำ�
5. ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร
6. ก่อนและหลังการทำ�งาน
7. เมื่อกลับจากทำ�งาน

วิธีถนอมมือให้ดูดี

1. ล้างมือด้วยสบู่เด็ก ที่มีค่าความเป็นด่างไม่
รุนแรง หรือจะล้างด้วยน้ำ�เปล่า
2. เช็ดมือทุกครั้งหลังการล้างมือ อย่าปล่อย
ให้มือแห้งเอง
3. ทาแฮนด์ครีม หรือเบบี้ออยล์ก่อนนอนทุก
คืน และตอนเช้า
4. ชโลมมือด้วยโยเกิร์ต ทิ้งไว้ 20 นาที
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5. ดื่มน้ำ�ให้เพียงพอ วันละ 8 - 10 แก้ว

Giving

คำ�ว่าให้ ไม่สิ้นสุด

and Sharing

มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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ÁåěöāĔøĆĕăĆ ăĜđèÂ ģ÷ňąėüĠúýúěâĊĔüéĕâåüúĘħÿŇĕü
ĄĕāýğĎĦüĈĜâãĐèğûĐ Áğ÷ĦâĎîėèþŌúĄĕăĆöŋ ăĜđèÂ
ĎĆĚĐüňĐèğĂľĆüŋ ìęèħ þłĊąğþŎüĄēğĆĦèğĄĦ÷ğĈĚĐ÷ãĕĊğêĘąýāĈĔü
ĢüãöēüĔĨüåĖāĜ÷úĘħ÷ĜğĎĄĚĐüĐĕééēúĖĆňĕąéėøĢéåü
ğþŎüĠĄŇĐąŇĕèğûĐĢĎňĠøâčĈĕą ĠøŇğûĐâĈĔýģĄŇĄúĘ úĘ ĕŇ ĊŇĕ
éēčüĢéåĖāĜ÷ğĎĈŇĕüĔĨüĠøŇĐąŇĕèĢ÷ ĄĘĠøŇåĊĕĄĎĊĔèúĘħ
ùĜâüĖğþŎüāĈĔèĢüâĕĆøŇĐčĜňúĕèĢéúĘħąėħèĢĎîŇģþāĆňĐĄĥ
âĔýĈĜâãĐèğûĐ ğ÷ĦâüňĐąìęħèüĐüĆĐëĘĊėøĢĎĄŇĐąŇĕè
ģĆňğ÷ĘąĊčĕĐąĜŇýüğøĘąèüĐüúĘħğøĦĄģþ÷ňĊąčĕąüĨĖğâĈĚĐ
ĆēġąèĆēąĕè


ąňĐüģþğĄĚħĐâĊŇĕ  þĿúĘħĠĈňĊ  ĢüãöēúĘħüňĐèğĂľĆŋüĄĘĐĕąěģ÷ňğāĘąè  ãĊý čĕąøĕĐĔüĐŇĐüġąü
ĠĈēğþĿŏąĄ÷ňĊąåĊĕĄĆĔâåĊĕĄğĐĦü÷ĜãĐèÿĜňğþŎüĠĄŇ úĘħâĖĈĔèëĚħüëĄāĔõüĕâĕĆĢüĊĔąğ÷ĦâãĐèĈĜâüňĐąğâĚĐýéēĠþĆ
ğþĈĘħąüĢĎňğøĦĄģþ÷ňĊąüĨĖøĕ ğĄĚħĐğûĐčĔèğâøĠĈēāýĊŇĕĈĜâğûĐğĆėħĄĄĘĐĕâĕĆøĔĊìĘ÷ ĆŇĕèâĕąĐŇĐüĈňĕ ĎĄ÷ĠĆè
÷ĜĠøâøŇĕèâĔýğ÷ĦâĢüĊĔąğ÷ĘąĊâĔüĐąŇĕèčėüĨ ğëėèģĄŇüĕüčĔîîĕöøŇĕèĥãĐèġĆåĆňĕąâĦğĆėĄħ ëĔ÷ğéüąėèħ ãęüĨ ğĄĚĐħ üňĐèğĂľĆüŋ 
ĄĘğĈĚĐ÷âĖğ÷ĕģĎĈìęĄĐĐâéĕâġāĆèéĄĜâĐąĜøŇ ĈĐ÷ğĊĈĕ ĠøŇčèħė úĘģħ ĄŇþâøėåĐĚ ğĈĚĐ÷âĖğ÷ĕüĔüĨ åŇĐąĥìęĄĐĐâĄĕĐąŇĕè
øŇĐğüĚĐħ èĠĈēąĕĊüĕüâĊŇĕ  ëĔĊħ ġĄèÎÎ ÁéĖģ÷ňĊĕŇ âŇĐüéēāĕüňĐèģþġĆèāąĕýĕĈğĎĦüğĈĚĐ÷âĖğ÷ĕģĎĈìęĄ
ĐĐâéĕâéĄĜâĠĈēúĘħøâĢéĄĕâåĚĐøĔĊüňĐèğąĦüğêĘąýÿėĊìĘ÷éüğãĘąĊ÷ĜåĈňĕąĥğĎĄĚĐüģĄŇĄĘğĈĚĐ÷ĐąĜŇĢü
ĆŇĕèâĕąÂ åěöāĔøĆĕāĆğĈŇĕĢĎňĂŌèùęèüĕúĘëĘĊėøãĐèĈĜâğûĐĢüøĐüüĔĨü ğĄĚħĐĆĊýĆĊĄčøėģ÷ňğûĐĆĘýāĕĈĜâģþąĔè
ġĆèāąĕýĕĈĢâĈňýĕň ü ĎĄĐøĆĊéāýĊŇĕğâĈĦ÷ğĈĚĐ÷üňĐèĈ÷ĈèøħĖĊŇĕğâöôŋþâøėĠĈēĊėüéė êĔąĊŇĕğþŎü ÁġĆåĄēğĆĦè
ğĄĦ÷ğĈĚĐ÷ãĕĊğêĘąýāĈĔüÂģĄŇĆĐëňĕğûĐéęèĆĘýčŇèøĔĊüňĐèĄĕĆĔâČĕúĘġħ ĆèāąĕýĕĈĆĕĄĕûėý÷ĘúĔüúĘ
ÁĄēğĆĦèğĄĦ÷ğĈĚĐ÷ãĕĊÂğâė÷éĕâģãâĆē÷ĜâÿĈėøğìĈĈŋğĄĦ÷ğĈĚĐ÷ãĕĊúĘÿħ ÷ė þâøėĐĐâĄĕğþŎüéĖüĊüĄĕâ
úĖĢĎňĆēýýâĕĆúĖèĕüãĐèğĄĦ÷ğĈĚĐ÷ĢüĆŇĕèâĕąÿė÷þâøėġ÷ąčŇĊüĢĎîŇúğħĘ âė÷âĔýğ÷ĦâĄĔâéēğþŎüëüė÷ğêĘąýāĈĔüìęħèĄĘ
åĊĕĄĆěüĠĆèãĐèġĆåĄĕâĠĈēøňĐèģ÷ňĆĔýâĕĆĆĔâČĕúĘħùĜâøňĐèĐąŇĕèğĆŇè÷ŇĊü ĢüâĆöĘãĐèüňĐèğĂľĆŋüüĔĨüùĚĐĊŇĕ
ğåĆĕēĎŋ÷úĘ ĄħĘ ĕùęèĄĚĐĎĄĐúĔüğĊĈĕĠøŇùèę ĐąŇĕèģĆâĦąèĔ āĜ÷ģ÷ňģĄŇğøĦĄþĕâĊŇĕüňĐèğĂľĆüŋ āňüãĘ÷ĐĔüøĆĕąĠāúąŋéèę ĢĎň
üĐüĆĔâČĕøĔĊĐąĜŇĢüĎňĐèþĈĐ÷ğëĚĨĐüĕüùęè  čĔþ÷ĕĎŋ ĠĈēğþŎüğĊĈĕğâĚĐýåĆęħèĎüęħèúĘħğûĐĐąĜŇĢüĎňĐèþĈĐ÷ğëĚĨĐ
ġ÷ąģĄŇčĕĄĕĆùúĕüĎĆĚĐ÷ĚħĄĐēģĆģ÷ňğĈą ġ÷ąøňĐèĢĎňĐĕĎĕĆÿŇĕüúĕèčĕąüĨĖğâĈĚĐğúŇĕüĔĨü ąėħèøňĐèāĔâĆĔâČĕ
øĔĊĢüġĆèāąĕýĕĈüĕüğúŇĕģĎĆŇâąĦ èħė úĖĢĎňåĕŇ ĢëňéĕŇ ąĢüâĕĆĆĔâČĕčĜèãęüĨ ğþŎüğèĕøĕĄøĔĊğúŇĕüĔüĨ  ĄĜĈüėûĆė ĕĄĕûėý÷ĘĒ
éęèğãňĕĄĕĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐåŇĕĆĔâČĕāąĕýĕĈčŇĊüğâėüÿŇĕüúĕèčĔèåĄčèğåĆĕēĎŋ ğāĚħĐĈ÷ăĕĆēåŇĕĢëňéŇĕąĢüčŇĊü
üĘĨĢĎňâĔýúĕèåĆĐýåĆĔĊ
ÁĠĄŇĆĔâĎüĜĄĕâüēčĜňģþâĔýĠĄŇüēĈĜâÂğčĘąèâĆēìėýğýĕĥãňĕèĎĜĈĜâüňĐąúĘħâĈĔħüĐĐâĄĕéĕâåĊĕĄ
ĆĜňčęâãĐèåüğþŎüĠĄŇâĈĕąğþŎü÷ĔħèąĕĊėğċČúĘħåĐąğąĘąĊąĕéėøĢéãĐèčĐèĠĄŇĈĜâĢĎňĠãĦèĠâĆŇèģ÷ňğþŎüĐąŇĕè÷ĘĐĘâúĔèĨ 
åĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐãĐèúĔèĨ úĘĄĠāúąŋĠĈēāąĕýĕĈãĐèġĆèāąĕýĕĈĆĕĄĕûėý÷ĘúāħĘ ąĕąĕĄąĚĐĨ ëĘĊøė ãĐèüňĐèğĂľĆüŋ úěâĊėùúĘ ĕè
âĦúĖĢĎňğĆĚĐħ èĆĕĊþĕðėĎĕĆėąğŋ âė÷ãęüĨ âĔýåĆĐýåĆĔĊăĜđèĐĘâåĆĔèĨ  ğĄĚĐħ āýĊŇĕĆŇĕèâĕąüňĐèøĐýčüĐèøŇĐąĕğåĄĘýĖýĔ÷
ğþŎüĐąŇĕè÷Ę ìęèħ üĔýĊŇĕğþŎüğĆĚĐħ èúĘüħ ĕŇ ÷ĘĢéúĘčħ ÷ě ĢüëĘĊøė ãĐèčĄĕëėâåĆĐýåĆĔĊăĜđèúěâåü ùęèĠĄňĊĕŇ üňĐèğĂľĆüŋ ąĔèåè
øňĐèúĖğåĄĘýĖýĔ÷ĐĘââĊŇĕĆňĐąåĆĔèĨ  ĠĈēøňĐèâĈĔýĄĕĢĎňĠāúąŋøė÷øĕĄĐĕâĕĆãĐèġĆåĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐèĢüĆēąēğĊĈĕ
ğâĚĐýþĿĄĕüĘĨ ĠøŇúâě åĆĔèĨ úĘģħ ÷ňâĈĔýĄĕġĆèāąĕýĕĈĆĕĄĕûėý÷ĘâģĦ ĄŇģ÷ňúĖĢĎňčĐèĠĄŇĈâĜ ĆĜčň âę ğĎüĦ÷ğĎüĚĐħ ąĠøŇĐąŇĕèĢ÷
âĈĔýâĈĕąğþŎüġĐâĕčúĘğħ ûĐģ÷ňčèŇ øŇĐÁâĕĆĢĎňÂģþąĔèÿĜþň Ċł ąúŇĕüĐĚüħ ĥğāĆĕēúěâåĆĔèĨ üňĐèğĂľĆüŋ ĠĈēåěöĠĄŇéēĄĘġĐâĕč
ĢĎňåĖþĆęâČĕĠĈēâĖĈĔèĢéĠâŇîĕøėãĐèÿĜňþłĊąåüĐĚħüĥĠĄňéēģĄŇģ÷ňëŇĊą÷ňĊąğèėüúĐèĠøŇâĦģ÷ňĄĕìęħèåĊĕĄĐėĄħ ğĐĄĢé
éĕââĕĆčŇèøŇĐâĕĆĢĎňâĖĈĔèĢéÇúĘħģĄŇčėĨüčě÷üĔħüğĐè
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“ทำ�งานเต็มที่
ทำ�หน้าที่เต็มใจ
...ไม่ลองไม่รู้”
ในเวลา 1 วัน เรามีเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง และ
เราใช้เวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันไปกับสิ่งใด คำ�ตอบ
คือการทำ�งานหรือการทำ�หน้าที่ คำ�ถามชวนคิดต่อ
ไปคือเราจะใช้เวลา 8 ชั่วโมงกับงานหรือหน้าที่
อย่างไร เราพยายามค้นหาคำ�ตอบให้ตนเอง เมื่อ
เราเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ห อผู้ ป่ ว ยกึ่ ง วิ ก ฤติ
อายุรกรรมหลายปีก่อน
ในวั น วาน ในแต่ ล ะเวร เช้ า -บ่ า ย-ดึ ก
หัวหน้าเวรจะมอบหมายงานให้ทีมพยาบาล 6 ทีม
แต่ละทีมมีพยาบาล 1 คน เป็นกองหน้า คอยดูแลผูป้ ว่ ย
3 คนแบบครอบจักรวาล โดยร่วมมือกับแพทย์เจ้าของไข้
หรือแพทย์เวร และมีผชู้ ว่ ยพยาบาล 1 คนเป็นกองหลัง ของ
พยาบาล 2 คน และดูแลผู้ป่วย 6 คน ดังนั้น การผลัดเวรแต่ละ
ครั้ง เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับผู้ร่วมงาน ในทีมสุขภาพด้วย
เพื่อไม่ให้การประสานงานกลายเป็นการประสานงา เพราะผล
เสียจะตกอยู่กับใคร ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยของเรา
ในเวรเช้า เรามักจะผลัดเวรด้วยการดูแลผู้ป่วย 4-5
คน แทนที่จะเป็น 3 คนเหมือนช่วงต้นเวร สาเหตุหนึ่งเกิด
จากความตั้งใจของเรา หรือการสร้างงาน ตามคำ�พูดของคู่หู
จากประสบการณ์ทำ�งานเรื่อง การหาเตียงรับผู้ป่วยอาการ
หนัก และภาระค่ารักษาพยาบาล ทำ�ให้เราคิดและสร้างงาน
เพราะหอผู้ป่วยของเรารับผู้ป่วยในได้ 20 คน เมื่อผู้ป่วยย้าย
ออก 1 คน ก็จะมีเตียงว่าง พร้อมรับผู้ป่วยอาการหนักอีก 1
คนและช่วยให้หัวหน้าเวรแพทย์ประจำ�บ้านปีที่ 3 มีทางเลือก
ของการบริหารเตียงในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั้งหมดนอกจาก
การรอเตียงว่างจากการจำ�หน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
เท่านั้น นอกจากนั้น เราพบว่าค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เกินกำ�ลัง

ของครอบครัว จะช่วยลดปัญหาตามญาติไม่ได้ หรือ
หนี้สูญได้ด้วย ดังนั้น เมื่อเราพบว่าผู้ป่วยที่จ่ายเงินสด มี
อาการดีขึ้นและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีการแพทย์ที่ซับซ้อน
เราจะปรึกษาแพทย์ว่า ผู้ป่วยคนนี้พ้นขีดอันตรายและ
สามารถย้ายออกไปที่หอผู้ป่วยสามัญได้หรือไม่ ในครั้ง
แรกๆ ของการปรึกษา เราต้องตอบคำ�ถามของแพทย์
ทุกคนว่า “เพราะอะไร...”
ครั้งแรก เราทดลองสร้างงานกับหมอใหญ่ ของ
ผู้ป่วยหรือแพทย์ประจำ�บ้านปีที่ 3 ที่เห็นหน้ากันมา 3
ปีแล้ว หมอใหญ่สัพยอกว่า “งานเบาๆ น้อยๆ ไม่ชอบ
เหรอ จะให้ ย้ า ยออกแล้ ว ” คำ � ตอบของเราเริ่ ม จาก
“ผู้ป่วยคนนี้จ่ายเงินเองค่ะ” แล้วให้ข้อมูลที่เขายังไม่รู้
“ถ้าใช้ออกซิเจนแบบเขีย้ ว นอนอยูท่ นี่ ี่ เสียค่าห้องวันละ
1,000 บาท ค่าบำ�บัดพิเศษทางการพยาบาลวันละ 500
บาท แต่ถ้าอยู่หอผู้ป่วยสามัญ เสียค่าห้องวันละ 250
บาทค่ะ” หมอใหญ่อุทานเสียงดัง “เฮ้ย! อุปกรณ์เหมือน
กัน แต่จ่ายแพงกว่าเยอะเลย” เราให้ข้อมูลเพิ่ม “ใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้ ลูกชายผู้ป่วยบอก
ว่าขอเวลา 2 วัน จะขาย
ข้ า วมาจ่ า ยค่ า รั ก ษา
พ่ อ ตอนนี้ ข้ า ว
เกวี ย นละ 6,000
ถึง 7,000 บาท

work

Behind

The Scene

อ.ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอคิดดูสคิ ะ กว่าจะให้ยาครบตามแผนการรักษา เขาต้องขายข้าวอีกเท่าไร” หมอใหญ่พยักหน้าอย่างเข้าใจ “ตอนนีผ้ ปู้ ว่ ย
อาการดีขน้ึ แล้ว ถ้าหอผูป้ ว่ ยสามัญมีเตียงว่าง จะย้ายออกนะครับ” การสร้างงานครัง้ นีผ้ า่ นไปด้วยดี แต่เคยมีผลข้างเคียง 1 ครัง้
แพทย์ประจำ�บ้านปีท่ี 1จากหอผูป้ ว่ ยสามัญเดินมาโอดครวญกับหมอใหญ่วา่ “พีค่ รับ ผูป้ ว่ ยคนนีอ้ ย่าเพิง่ ย้ายได้ไหมครับ วันนี้ ผม
มีรบั ใหม่รบั ย้ายหลายคน ผมเขียนประวัตผิ ปู้ ว่ ยจนมือจะหงิกแล้ว” เราหันไปสบตาหมอใหญ่เพือ่ กล่าวคำ�ขอโทษ หมอใหญ่โบกมือ
ให้แทนคำ�ว่าไม่เป็นไร แล้วโอบไหล่แพทย์รนุ่ น้องเดินไปคุยไป “ได้ครับ ขอโทษด้วยนะครับ น้องพร้อมตอนไหนก็บอกมานะครับ”
ในเวรบ่ายครั้งหนึ่ง เรายืนรอดูสมุดจ่ายงาน แล้วได้ยินผู้ช่วยพยาบาลขอร้องหัวหน้าเวรเช้าเรื่องเปลี่ยนคู่หู เพราะอยู่
ทีมเราแล้วงานยุ่งแทบไม่ได้นั่งเลย เราบอกหัวหน้าเวรเช้าว่า“เปลี่ยนได้ค่ะ” เพราะเข้าใจความคิดของคู่หูว่า ถ้าดูแลผู้ป่วย
6 คนเหมือนกัน งานไม่ควรหนักเบาแตกต่างกันมาก แต่หัวหน้าเวรเช้าไม่เปลี่ยนใจ วันนั้น ผู้ป่วยคนหนึ่งมีอาการหนักมาก จึง
ยืนและเดินทำ�งานเกือบตลอดเวร หลังวัดสัญญาณชีพเวลา 22.00 น. และทำ�งานอื่นเสร็จแล้ว คู่หูก็ไปพักผ่อน เพื่อรอเวลาผลัด
เวร ส่วนเราให้ยาลดไข้แก่ผู้ป่วย แล้วเขียนบันทึกทางการพยาบาลจนเสร็จ หลังให้ยาครบ 30 นาที เราเตรียมเครื่องใช้เพื่อเช็ด
ตัวลดความร้อนให้ผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นมองเห็นจึงถามว่า “คู่ไปไหน ทำ�ไมให้เราทำ�งานคนเดียว”
ในขณะที่เราเช็ดหน้าให้ผู้ป่วย คู่หูเราก็เข้ามาทำ�งานและถามอย่างคับข้องใจ “ให้ยาลดไข้ แล้วทำ�ไมไม่รอให้เวรดึก
เช็ดตัว เวรบ่ายอาบน้ำ�ให้แล้วนะ” เราถอดเสื้อผู้ป่วยและตอบว่า “ให้ยาแล้ว ดูสิ คุณ (ชื่อผู้ป่วย) มีเหงื่อออกชุ่มเสื้อเลย
เวรดึกหลังผลัดเวร ดูดเสมหะ จัดท่านอน ให้ยาเสร็จก็ตีหนึ่งแล้ว กว่าจะได้เช็ดตัว คุณ (ชื่อผู้ป่วย) นอนเปียกชื้นหลาย
ชั่วโมงเลย” คู่หูช่วยเช็ดตัว แต่ใจยังไม่อยู่ที่มือ เราจึงชวนคุย “ตอนเด็กๆ เคยมีไข้ แล้วแม่ช่วยเช็ดตัวให้ไหม ตอนนั้นรู้สึก
อย่างไร” คู่หูทำ�ตาปริบๆ ตอบเสียงอ่อยๆ “ก็เคย เป็นไข้แล้ว แม่เช็ดตัวให้ก็ดี ก็นอนสบาย” เราอมยิ้มบอกผู้ป่วย “คุณ (ชื่อ
ผู้ป่วย) พยาบาลพลิกตะแคงตัวนะคะ เดี๋ยวคุณ (ชื่อคู่หู) เช็ดหลังให้ค่ะ” คู่หูเช็ดหลังไปพูดไป “ทำ�ไมต้องบอกด้วยว่าจะทำ�
อะไรให้ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ทำ�อะไรให้ เขาก็ไม่รู้หรอก” เราตอบกลับทันที “แต่เราสองคนรูว้ า่ กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ใช่ไหม” แทน
คำ�ตอบคูห่ เู ช็ดตัวและแต่งตัวให้ผปู้ ว่ ยอย่างนุม่ นวล ด้วยใจอยูท่ ม่ี อื แล้ว และบอกเราว่า “เดีย๋ วล้างของเอง ไม่ตอ้ งช่วยหรอก ไป
เตรียมส่งเวรเถอะ”
ในเวรดึก เวลา 23.00 น. พยาบาลเวรบ่ายรับส่งเวรกับเราแล้วกลับหอพักเวลาเที่ยงคืน เพื่อพักผ่อนก่อนมาผลัดเวรต่อ
ไป ในกรณีที่ไม่ใช่วันหยุด เวลา 01.00 น. หลังตรวจเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย เราเดินสำ�รวจเครื่องใช้ แล้วเปิดตู้เก็บของ หยิบกล่อง
เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาวางบนโต๊ะ เพื่อฉีกตามรอยปรุทีละอันๆ ก่อนไปเติมใส่กล่องอุปกรณ์ต่างๆ ภาพที่เห็นตรงหน้าใน
ระยะประชิดตัว ทำ�ให้คนอื่นๆ อดใจไม่ไหว วางมือจากเครื่องมือสู้ความง่วง เช่น หนังสือ เกมส์ในมือถือ แล้วยื่นมือมาร่วมด้วย
ช่วยกันทำ�งานส่วนรวม
รุ่นน้องถามว่า “ทำ�ไมพี่ทำ�งานพวกนี้คะ เห็นทำ�หลายครั้งแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีในใบจ่ายงาน” เราตอบว่า “ถ้านั่งเฉยๆ
พี่จะหลับค่ะ” รุ่นน้องหน้าตาจริงจัง “อย่าพูดเล่นสิคะ เอาจริงๆ ค่ะ” เราส่งยิ้มก่อนตอบ “ของที่ใช้งานบ่อย ถ้าไม่พร้อมใช้
งาน ก็ต้องเสียเวลาเตรียม งานพยาบาลจะยุ่งตอนไหนก็ไม่รู้ ถ้ามีเวลาทำ�ไว้ก่อน เวลาใช้งานจริง จะได้ไม่วุ่นวายค่ะ” รุ่น
น้องสงสัย “ใครสอนพี่คะ” เราเล่าสู่กันฟัง “พี่ดูสิ่งที่รุ่นพี่ทำ�และประสบการณ์สอนค่ะ ครั้งหนึ่ง ตอนตี 5 พี่กำ�ลังทำ�บันทึก
สารน้ำ� แล้วมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ถ้าของใช้ในรถฉุกเฉินมีไม่พอใช้งาน ก็คงเสียเวลาเตรียมยาช่วยผู้ป่วยหลายนาที และ
ถ้าไม่ได้อาหารว่างมื้อดึกช่วยไว้ พี่คงหมดแรงนวดหัวใจก่อนมีคนมาผลัดด้วยค่ะ” เราอดยิ้มไม่ได้เมื่อขึ้นเวรดึกต่อมา แล้ว
เห็นรุ่นน้องริเริ่มการเตรียมของ
บทเรียนจากการสร้างงานของเราให้ค�ำ ตอบกับเราว่า การคิดและลงมือทำ�จะนำ�ไปสูก่ ารเรียน
รูเ้ รือ่ งการทำ�งานเป็นทีมได้ โดยทีค่ วามเข้าใจในงานและความพร้อมของผูร้ ว่ มงานเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
การให้ความร่วมมือแบบ “เต็มที่และเต็มใจ” ส่วนความภูมิใจในตนเองและความสุขที่เกิดจากงานจะ
เป็น “อาหารใจ” ที่หล่อเลี้ยงให้คนทำ�งานยินยอม “เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ” ได้ต่อไป
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เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์
ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

สารวจป่า ท้าลมหนาวนีท้ .่ี .

ดอยหลวงเชียงดาว
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว ผมได้มี
โอกาสขึ้นเหนือรับอากาศหนาวเย็นสบายบนยอดดอยหลวง
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เส้นทางการเดินทางไปที่ดอยหลวงเชียงดาว เริ่มต้น
จากกรุงเทพฯ ผมขับรถมุง่ หน้าขึน้ เหนือไปทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ใช้เวลาราว 8-9 ชัว่ โมง บนระยะทางยาวเกือบ 700 กิโลเมตร
และขับต่อจากเชียงใหม่ไปยังดอยหลวงเชียงดาวอีกกว่า
ชั่วโมง
เมื่อไปถึง เราจะพบกับที่ทำ�การอุทยาน ซึ่งต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเดินเท้าไปบนยอดดอย แน่นอนว่า การ
เดินทางด้วยเท้าจำ�เป็นต้องพึ่งพาอาศัยลูกหาบที่ติดต่อไว้
ก่ อ นแล้ ว เพราะการเดิ น เท้ า ไกล
ราว 6 ชั่วโมงเพื่อไปยอดดอย ต้อง
ขนเต็นท์ เสบียง อาหาร น้ำ� และ
อุปกรณ์ถ่ายภาพขึ้นไปด้วย เมื่อทุก
อย่างเรียบร้อย ก็ถงึ เวลานอนพักเอา
แรงกันก่อนครับ

เช้าวันรุ่งขึ้น การเดินทางด้วยเท้าเริ่มต้นจากที่ทำ�การ
อุทยานไปยังอ่างสลุง ผมออกเดินทางตั้งแต่ 8.00 น. ไปถึงก็
ราวบ่าย 2 โมงเห็นจะได้ การเดินทางด้วยเท้าสามารถไปได้ 2
เส้นทาง คือ
ทางขึน้ “ปางวัว” ซึง่ เป็นทางขึน้ ทีค่ อ่ นข้างชัน มีระยะ
ทางการเดิน 6.5 กิโลเมตร
ส่วนอีกทางคือ ทางขึน้ “เด่นหญ้าขัด” ทีไ่ ม่ชนั มากนัก
แต่มีระยะทางที่ยาวกว่าคือ 8.5 กิโลเมตร ผมและคณะได้เลือก
ใช้ทางนี้ครับ
คณะของเราเดินทางมาถึงจุดกางเต็นท์และงีบเอาแรง
ซักสองชัว่ โมงก็ถงึ เวลาทีจ่ ะเดินทางต่อกันครับ เพือ่ ไปยังสวรรค์
ของนักเดินทางและนักถ่ายภาพอย่างพวกเรา “ยอดดอยหลวง
เชียงดาวสูง 2,225 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล” ณ เวลานีพ้ ระอาทิตย์
กำ�ลังจะลับขอบฟ้า

ไม่ว่าจะเป็นดอกฟองหินเหลือง ดอก
เทียนนกแก้ว ดอกชมพูเชียงดาว ดอก
อ้อมดอยและดอกไม้ปา่ ต่างๆ ระหว่าง
เดิ น ทางขึ้ น ดอยจะต้ อ งพกไฟฉาย
ไปด้ ว ย เพราะทางที่ ชั น และมี หิ น ที่
แหลมคม ต้องมีความระมัดระวังเป็น
อย่างมาก ระหว่างทางถ้าโชคดี เราอาจ
จะได้เห็นกวางผา หรือทีช่ าวบ้านเรียก
ว่าม้าเทวดาออกมาหาอาหารตอนเช้า
ตามโขดหินด้วย

ดอยหลวงเชียงดาวมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย แต่ด้วยการเดินทางที่ลำ�บากและไม่มีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก จึงทำ�ให้ที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไว้เป็นอย่างดี ถ้าร่างกายยังแข็งแรงและต้องการสัมผัสการดำ�รงชีวิตอยู่ใน
ธรรมชาติอย่างแท้จริง แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ผมบอกได้เลยว่าดอยหลวงเชียงดาวคือสถานที่ที่ควรมาสักครั้งในชีวิต..

หากมองไปรอบๆ ตัว จะเห็นดอย 3 พี่น้อง ที่อยู่ใกล้ๆ กัน รวมทั้งเห็น
ดอยอินทนนท์ไกลออกไปลิบๆ เทคนิคการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกนัน้ ต้องเลือก
ช่วงเวลาดีดี จำ�เป็นมากทีต่ อ้ งเลือกมุม และมีการเตรียมตัวก่อนถ่ายภาพโดยใช้
ขาตัง้ นอกจากนีต้ อ้ งศึกษาข้อมูลก่อนไปด้วยว่าพระอาทิตย์ขนึ้ -ลงเวลาประมาณ
ไหน รวมทั้งการเลือกช่วงเวลาของแสงที่ดีที่สุดก่อนกดชัตเตอร์
เข้าสู่ช่วงดึกบรรยากาศหนาวเย็น มองเห็นดวงดาวพร่างพรายบน
ท้องฟ้า ช่างเป็นความประทับใจที่มิรู้ลืมเสียจริงครับ
เช้าวันรุ่งขึ้น ตื่นตี 4 แพ็คกระเป๋า เตรียมเดินทางอีกครั้ง จุดหมายคือ
ดอยกิว่ ลม ใช้เวลาเดินเท้าราว 2 ชัว่ โมง เพือ่ ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขนึ้ ในตอนเช้า
บนยอดดอยมีทะเลหมอกอันสวยงาม รายล้อมไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด
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ครั้งแรกในไทย!!
รามาฯ ตรวจคัดกรอง

ดาวน์ซินโดรม
จากเลือดมารดา

เมือ่ คุณแม่ตงั้ ครรภ์ สิง่ แรกทีค่ ณ
ุ แม่มกั จะเตรียมตัวก็คอื การฝากครรภ์กบั คุณหมอในโรงพยาบาล ซึง่ เมือ่ คุณแม่
มาทำ�การฝากครรภ์ คุณหมอจะทำ�การตรวจครรภ์อย่างละเอียด โดยหนึ่งในการตรวจครรภ์ที่ถือว่ามีความจำ�เป็นอย่าง
มากในระยะที่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆ ก็คือ การตรวจคัดกรองอาการ “ดาวน์ซินโดรม” ทารกในครรภ์นั่นเอง
ที่ผ่านมา การตรวจคัดกรองอาจทำ�ได้โดยการเจาะช่องท้องคุณแม่เพื่อนำ�น้ำ�คร่ำ�มาตรวจหาความเสี่ยงของ
การเป็นดาวน์ซินโดรม อันจะทำ�ให้คุณแม่ต้องเจ็บปวด เจ็บตัวกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ด้วยเทคนิคใหม่ในการตรวจ
คัดกรองอาการดาวน์ซินโดรมด้วยการเจาะเลือดคุณแม่ ทำ�ให้ลดการเจ็บตัวน้อยลง และการตรวจก็มีความแม่นยำ�สูง
และยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่คุณแม่อย่างมาก รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ฉบับนี้มีมาฝากกัน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกปริกำ�เนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์จีโนม
ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย งาน
สื่ อ สารองค์ ก ร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(ทีเซลส์) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการ
ตรวจกรองสารทางพันธุกรรมทารกในครรภ์ ในชื่อโครงการ
ตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา หรือ ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ (ซ้าย) รศ.พัญญู พันธ์บูรณะ (กลาง)
และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ขวา)
Thai Noninvasive Prenatal Test: Thai NIPT โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้

กิติยา สุวรรณสิทธิ์
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รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ อาจารย์ประจำ�สาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกปริกำ�เนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า ปัญหาเรื่องทารกพิการแต่กำ�เนิด ซึ่งเกิดจากโครโมโซมผิดปกติ
อาการทีพ่ บบ่อยคือ โครโมโซม 21 หรือกลุม่ อาการดาวน์ ซึง่ เป็นการ
ผิดปกติหลายระบบโดยเฉพาะด้านสติปัญญาที่ต่ำ�กว่าปกติ หรือที่
เรียกว่าเด็กปัญญาอ่อน ขณะนี้พบได้ราว 1.3 ต่อทารกแรกเกิดที่มี
ชีวิต 1,000 คน ซึ่งส่วนมากพบในกลุ่มคุณแม่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
เนือ่ งจากไข่ของคุณแม่จะอายุเท่ากับอายุคณ
ุ แม่ ต่างจากสเปิรม์ ของ
คุณพ่อที่สร้างใหม่ทุก 3 เดือน ดังนั้น ไข่อายุมากขึ้นเวลาแบ่งเซลล์
ของโครโมโซมก็จะมีความผิดปกติมากขึ้น เพราะฉะนั้น กลุ่มอาการ
ดาวน์ซินโดรมจึงต้องทำ�การตรวจจากคุณแม่ วิธีในขณะนี้คือ หาก
คุณแม่อายุมาก แพทย์จะแนะนำ�ให้ท�ำ การตรวจ
คัดกรองหรือตรวจโดยการเจาะน้ำ�คร่ำ�
การตรวจคัดกรองในปัจจุบันจะเป็นการอัลตราซาวด์ ตรวจสารชีวเคมีเลือด ซึ่ง
เป็นการตรวจตามมาตรฐานต่างๆ เป็นการตรวจทางอ้อม ไม่ได้เป็นการตรวจวินจิ ฉัย และมี
ความแม่นยำ�ไม่มากนัก แต่ถา้ จะให้ตรวจวินจิ ฉัยโครโมโซมและดีเอ็นเอแล้วให้ผลทีแ่ ม่นยำ�
นัน้ ต้องทำ�การเจาะน�้ำ คร�่ำ ตรวจ ซึง่ จะมีความเสีย่ งต่อการแท้งบุตร ติดเชือ้ คลอดก่อนกำ�หนด
หรือถ้าเจาะน้ำ�คร่ำ�ไม่ดีอาจจะไปถูกอวัยวะของเด็กได้
ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองที่มีความแม่นยำ�สูงเทียบเคียงกับการตรวจวินิจฉัย
อย่างการเจาะน้ำ�คร่ำ� โดยเป็นการตรวจหาสารทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของทารกจากเลือดในคุณแม่ตั้ง
ครรภ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ล�้ำ ยุค มีความไว ความจำ�เพาะ ความ
ละเอียดและรวดเร็ว ทำ�ให้สามารถตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์จากเลือดของ
มารดาด้วยความแม่นยำ�ถึง 99% ซึ่งนับว่าดีที่สุดสำ�หรับการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน
รศ.นพ.พัญญู ยังกล่าวต่อไปว่า แม้ว่าการตรวจวิธีนี้จะมีความแม่นยำ�สูงมาก
แต่หากผลออกมาว่ามีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะมีอาการดาวน์ ก็ต้องกลับไปใช้วิธี
เจาะน้�ำ คร่�ำ เพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ อีกครัง้ แต่หากไม่พบความเสีย่ ง คุณ
แม่ทตี่ งั้ ครรภ์กไ็ ม่ตอ้ งเจ็บจากการถูกเจาะน�้ำ คร�่ำ ไม่เสีย่ งต่อการแท้งลูก นอกจาก
นี้ การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลของโครงการนีย้ งั สามารถตรวจคัดกรอง
หาทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ ได้อีก นอกจากโครโมโซม 21
เช่น trisomy 13 ,trisomy18 ตลอดจนโครโมโซมเพศหญิงและเพศชายได้

ด้าน ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้า
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การตรวจด้วย
วิธีไทยนิพท์นี้ สามารถรู้ผลความผิดปกติของ
โครโมโซมได้ทุกคู่ แต่แพทย์จะแจ้งผลตรวจ
เฉพาะคู่ที่พบปัญหามากและสามารถแก้ไขได้
เช่น คู่ที่ 13 ,16 ,18 ,21 รวมทั้ง โครโมโซมเพศ
x และ y ที่เน้นเฉพาะกลุ่มนี้เพราะโครโมโซม
มีขนาดเล็ก หากเป็นโครโมโซมคู่แรกๆ จะมี
ขนาดใหญ่หากพบความผิดปกติส่วนใหญ่ก็มัก
เสียชีวิต จึงต้องเน้นในโครโมโซมคู่หลังๆ อย่างคู่ 21 ทำ�ให้เกิดปัญหากลุ่มดาวน์ซินโดรม คู่ที่ 18 เกิดกลุ่มอาการ
เอ็ดเวิร์ดซินโดรม มีปัญหาเรื่องสติปัญญา หัวใจ มีนิ้วเกิน โครโมโซมเพศผิดปกติ เช่น x หายไป ทำ�ให้ผู้หญิงมี
บุตรยาก เป็นต้น
ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองวิธีนี้สามารถทำ�ได้เมื่ออายุครรภ์ 10-24 สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถใช้ตรวจคัดกรอง
ในครรภ์แฝดได้ การให้บริการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำ�เนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งให้คำ�
ปรึกษาแนะนำ�ต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะหากผลตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสีย่ งโครโมโซมผิดปกติ ก็จะต้องคุยทำ�ความ
เข้าใจว่าจะตรวจวินจิ ฉัยด้วยการเจาะน�้ำ คร�่ำ หรือไม่ ซึง่ อาจมีอนั ตรายต่อครรภ์ หรือพ่อแม่จะเลือกตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปหรือ
ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งบางคนคิดว่าสามารถเลี้ยงได้ก็ตั้งครรภ์ต่อไป แต่บางคนที่ไม่คิดว่าจะเลี้ยงไหว ก็ยุติการตั้งครรภ์
ซึ่งทั้งหมดคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจเอง โดยแพทย์ต้องให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษาแนะนำ�
การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจทางเลือก จึงยังไม่สามารถครอบคลุมการเบิกจ่ายจากรัฐบาลได้ โดยค่าบริการ
ในการตรวจสำ�หรับสตรีที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ที่ 14,000 บาท และจะเริ่มเปิดรับบริการได้ภายใน
เดือนธันวาคม 2557 ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
โดยคิดค่าบริการ 15,500 บาท
นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยง

Back
stage

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนแพทย์ศิริราช รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.โศภณ นภาธร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.
วินติ พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ
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การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน:

จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช
เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั งานแถลง
ข่าวการจัดประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2558:
จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช Joint Conference in Medical Sciences 2015
(JCMS 2015) ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (60 พรรษา)
2 เมษายน 2558 ภายใต้หัวข้อ Health Equity through Innovation
and Collaboration ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2558: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช ได้จัด
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2554 และครั้งที่ 2 ในปี 2558 นี้ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ�ในระดับประเทศทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น ซึ่งได้มีการลงนามบันทึก
ความร่วมมือกันไปแล้วในงานแถลงข่าว
ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า การจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบันในครั้งนี้
ถือเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนจากคณะแพทย์
ทั้ง 3 สถาบัน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ความเชือ่ มโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ทงั้ 3 สถาบันทีร่ ว่ มจัดการประชุม
และจากสถาบันอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และยังเป็นการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
และการวิจัยทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ด้าน รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดประชุม
ตลอดทัง้ 3 วัน จะมีหวั ข้อทีเ่ ป็น Highlight สำ�คัญ อาทิ ความก้าวหน้าของการปฏิรปู ระบบสุขภาพเพือ่ การเข้าถึง
ของประชาชน (The progress of Thailand healthcare reform towards health equity) หัวข้อ การดูแล
ที่เป็นเลิศในโรคต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง (Best clinical practices in medical care: from diagnosis to management (stroke, coronary artery diseases,
osteoporosis, etc.) หัวข้อ การดูแลผูส้ งู วัยให้แข็งแรงและอายุยนื ยาว (Healthy elderly: Living long, living
strong) หัวข้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Global shaking of emerging and re-emerging infectious diseases)
หัวข้อ อุ้มบุญ เรากำ�ลังทำ�อะไรกันอยู่ (Surrogacy: Where are we now?) หัวข้อ วัยรุ่นกับเซ็กซ์และการตั้ง
ครรภ์ (Sex and pregnancy in teenager: What, why, who and how?) เป็นต้น
สำ�หรับการจัดกิจกรรมภาคประชาชน ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีส่ �ำ คัญในครัง้ นี้ ศ.นพ.วินติ พัวประดิษฐ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำ�หรับการจัดกิจกรรมภาค
ประชาชน ได้จดั ให้มกี จิ กรรมตลอดทัง้ ปี 2558 โดยมุง่ เน้นการเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพ การสร้างเสริมสุข
ภาพ การป้องกันโรค รวมถึงการดูแลรักษา ตัวอย่างเช่น ความเชือ่ ผิดๆ ในการใช้ยา การเลีย้ งดูลกู ยุคไอที STRONG
HEART SMART BRAIN สร้างเสริมสุขภาพจากฟาร์มสร้างสุขและโรคทีม่ กั พบบ่อยในชายและหญิง นอกจากนีย้ งั
มีการประกวดบทความ ในหัวข้อ “ความเสมอภาคทางสุขภาพ” ซึง่ ประชาชนทัว่ ไปสามารถส่งผลงานเข้าประกวด
เพื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาท และรับโล่พระราชทาน สามารถติดตามกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง
www.jcms2015.com
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3 มรดกสำ�คัญ

Talk

ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

สานพันธกิจรามาธิบดี (ตอนที่ 2)
จากฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึง 2 มรดกสำ�คัญด้านการศึกษา และการวิจัยกันไปแล้ว ฉบับนี้ขอกล่าว
ถึงอีกพันธกิจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คือ

ด้านการบริการสุขภาพ
3.พันธกิจด้านการบริการสุขภาพ: Medical Record ทีใ่ ช้ค�ำ ว่า “เวชระเบียน”
เล่มแรกของเมืองไทย นวัตกรรมในการให้บริการรักษาพยาบาลครัง้ สำ�คัญของ
เมืองไทย
คำ�ว่า “เวชระเบียน” ถือกำ�เนิดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเสนอของรองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศิรพิ ฒ
ั น์ วัฒนเกษตร อาจารย์แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญงานด้านเวชสถิตและระบาดวิทยา
มีทมี่ าจากคำ�ว่า “เวช” บวกกับคำ�ว่า “ระเบียน” และเป็นทีร่ บั รองให้ใช้โดยคณะ
กรรมการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2511 เป็นต้น
มา ต่อมาเวชระเบียนเป็นหนังสือราชการซึ่งออกให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่มารับการ
ตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ าร
เจ็บป่วย สิ่งตรวจพบ การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการดำ�เนินโรคของผู้ป่วย
เพื่อที่จะให้แพทย์ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งในขณะที่เป็นผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกไปด้วยกัน “เวชระเบียน” ของผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีข้อมูล
ของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งเมื่อเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บรรจุอยู่ในเล่มเดียวกัน
ซึ่งแตกต่างไปจากทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่ใช้ในโรงเรียนแพทย์อื่นๆ ในขณะนั้น
ต่อมา คำ�ว่า “เวชระเบียน” ได้ถกู นำ�ไปใช้อย่างแพร่หลายตามโรงเรียนแพทย์และ
โรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
(ข้อมูลจาก http://library.ra.mahidol.ac.th/ram/rama_begin-subpgT1-2.
php และคู่มือระบบเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 2550)

ภาพซ้าย: เวชระเบียนเล่มแรกของไทย
หมายเลขเวชระเบียน HN 000 00 01 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพขวา: รศ.นพ.ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร
ผู้คิดค้นคำ�ว่า “เวชระเบียน” เป็นครั้งแรก
ของไทย

นี่คือเรื่องราวบางส่วนของมรดกความทรงจำ�อันทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมานั้น
โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ ได้ทำ�หน้าทีเ่ สมือนหนึง่ ประทีปส่องทางด้านสุขภาพคนไทยมาช้านาน ไม่แต่เพียงภารกิจทัง้ สามด้าน
ที่นับเป็นพันธกิจที่สำ�คัญของคณะฯ เท่านั้น รามาธิบดียังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานนามแก่คณะ
แพทยศาสตร์ฯ แห่งนี้ ว่า “รามาธิบดี” อันเป็นนามมงคลที่ทรงหมายมุ่งให้โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ เสมือนเป็นน้ำ�พระทัยที่
ทรงพระราชทานแก่ราษฏรของพระองค์ท่านในการปราบทุกข์เข็ญทางด้านโรคาพยาธิภัยอย่างแท้จริง

ท่านสามารถเยี่ยมชมวัตถุจัดแสดง
และรั บ ทราบข้ อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
พั ฒ นาการของคณะแพทยศาสตร์ โ รง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์รามาธิบดี ณ
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวันจันทร์ –
ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. หรือติดต่อที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-0562 โทรสาร
หมายเลข 02-354-7268 ในวันและเวลา
ราชการ

‘คิด-วิเคราะห์’

จากความชอบสูค่ วามถนัดในงานวิจยั ของ

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

หลายครัง้ ทีผ่ มได้สมั ภาษณ์ได้รว่ มแบ่งปันประสบการณ์ในการทำ�งานวิจยั ของเหล่านักวิจยั มืออาชีพ
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า นักวิจัยที่นี่เก่งทุก
คนจริงๆ ครับ ไม่ได้เยินยอสรรเสริญแต่อย่างใด ด้วยความทีอ่ งค์กรแห่งนีม้ กี ารวางรากฐานทีด่ ใี นการทำ�งาน
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริการผู้ป่วย งานด้านการศึกษา รวมทั้งงานทางด้านวิจัย ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่า
นักวิจัยที่นี่เป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใครอยู่เหมือนกัน
เช่นเดียวกันกับนักวิจัยท่านนี้ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกหนึ่งคนเก่งของที่นี่ ที่ผมได้รับเกียรติให้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลดีดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก
ศ.นพ.วิชัย เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล รุน่ ที่ 87 (เท่ากับ รามา รุน่ ที่ 12 ) เมือ่ เรียนจบได้ไปทำ�งานใช้ทนุ อยูท่ โี่ รงพยาบาลวังน�้ำ เย็น จ.ปราจีนบุรี
จนกระทัง่ เป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล เป็นแพทย์รกั ษาผูป้ ว่ ยและทำ�งานบริหารโรงพยาบาล รวมเป็นระยะ
เวลา 6 ปี ด้วยความที่ใฝ่รู้ และมีความชอบในการคิดวิเคราะห์ จึงเรียนต่อด้านระบาดวิทยาที่ กองระบาด
วิทยา กระทรวงสาธารณสุข และเรียนต่อปริญญาโทที่ National University of Singapore หลังการทำ�งาน
ที่กระทรวงสาธารณสุข 12 ปี ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ทีรามาธิบดี ต่อมาได้เรียนจบปริญญาเอกด้านระบาด
วิทยาที่ School of Public health, University of North Carolina การเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ จนเกิดทักษะ ความชำ�นาญ บวกกับความพยายามในการศึกษาเฉพาะด้าน ทำ�ให้ ศ.นพ.วิชัย มีผลงาน
วิจัยมากมายที่น่าสนใจในระดับประเทศ

ทำ�ไมจึงสนใจงานวิจัย
งานวิจยั มีหลายประเภท และมีรปู แบบขัน้ ตอนในการทำ�วิจยั ทีห่ ลากหลาย สำ�หรับงานวิจยั ทีผ่ มทำ�
นั้นเป็นงานวิจัยทางระบาดวิทยา ศึกษาวิจัยในระดับประชากรถึงเรื่องขนาด ปัญหาทางสุขภาพ พฤติกรรม
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บข้อมูลประชากรในรูปแบบการสัมภาษณ์ การตรวจ และใช้ความรู้ความ
สามารถทางการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงค่อนข้างเหมาะกับตัวผมเอง
งานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ทำ�อยู่สมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการวิจัยสอบสวนการ
ระบาดโรค การวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ซึ่งก็ตรงกับความชอบของเรา ได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ
คือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นความถนัดส่วนตัว เริ่มแรก ผมสนใจทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เพราะมีแพทย์สนใจในเรื่องนี้ไม่มาก ยังไม่ค่อยมีคนทำ�
ย้อนกลับไปในสมัยทีท่ �ำ อยูก่ ระทรวงสาธารณสุข ขณะนัน้ มีแบบรายงานการเฝ้าระวังโรค (รายงาน
506) ทั้งโรคติดเชื้อ โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน และก็โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
แต่ก็ใช่ว่ามีแบบการเฝ้าระวังแล้ว ก็ไม่ต้องทำ�อะไรแล้ว นั่นยิ่งทำ�ให้ต้องพัฒนากันต่อไป ผมกับผู้ร่วมงานจึง
ตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (รายงาน 506/2) แยกออกมา งานอื่นที่ได้ทำ� เช่น
งานวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตาย ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ก็หาปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
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Inspiration

เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์
ภาพ: กุสุมา ภักดี

โรคไหลตาย พอดีในช่วงนั้นมีคนไทยไปทำ�งานที่สิงคโปร์กัน
มาก แล้วมีแรงงานไทยที่เป็นโรคไหลตายกันเยอะ เมื่อทำ�การ
วิเคราะห์แล้วก็พบว่า คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจทำ�งานผิดปกติ
ผมได้เคยลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ เมื่อสิบกว่าปีก่อน เหตุการณ์ในขณะนั้นคือ
มลพิษอากาศ มีฝุ่นละออง และซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจาย
ไปทั่ว ผมและกระทรวงสาธารณสุข และทีมงานวิจัยที่จุฬาใน
ขณะนั้นได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ เป็นข้อมูลทาง
วิชาการแรกๆด้านผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอากาศ
เรือ่ งแรกๆ และงานนีไ้ ด้ตพี มิ พ์ในวารสารนานาชาติในภายหลัง
ผมมีทกั ษะด้านการศึกษาวิจยั ภาคสนามและวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทัง้ เขียนข้อมูลเป็นเอกสารออกมา แต่แรกยังไม่คอ่ ย
ให้ความสำ�คัญกับการเขียนตีพิมพ์งานวิจัย แต่พอมาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยก็จะต้องเน้นการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เหมือน
กับเราทำ�งานวิจัยมาแล้วไม่ได้ตีพิมพ์ ก็เท่ากับว่าไม่ได้ทำ�อะไร
มาเลย
พอเข้ามาทำ�งานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผมได้ทำ�เรื่องอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างในช่วงแรก แต่ก็ติดปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรหลายอย่าง เพราะเป็นงานที่ต้องพึ่งต่างสาขาค่อน
ข้างมาก ต้องใช้อุปกรณ์ ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ช่วย ซึ่งมีข้อจำ�กัดอยู่มาก หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อ 3 ปี
พอกลับมา อาจารย์ไพบูลย์ (ศ.นพไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล) ได้
ทำ�การศึกษาเรือ่ งปัจจัยเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการ
InterAsia ซึ่งอาจารย์ได้ทำ�ไว้ เป็นอย่างดี มีข้อมูลที่ดีมาก และ
ก็เข้าทางผมเลย ผมจึงมีโอกาสวิเคราะห์เรื่องระบาดวิทยาเบา
หวานของคนไทย และได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor
สูง ซึง่ ยังไม่คอ่ ยมีคนไทยตีพมิ พ์เรือ่ งเบาหวานในระดับประเทศ
มากนัก

คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของอาจารย์
ในการทำ�งานวิจัย
จุดแข็งของผมคือ ถ้ามีขอ้ มูลมาให้ ผมตัง้ โจทย์วจิ ยั ได้
ผมก็สามารถทีจ่ ะทำ�เป็นผลงานวิจยั ได้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
จำ�เป็นทีอ่ าจารย์จะต้องรูเ้ รือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกคน เพราะ
แต่ละคนมีความรู้ ความถนัดเฉพาะเรือ่ งของตนเอง แล้ว เช่น รู้
เรือ่ งเบาหวาน หัวใจ ก็สามารถไปร่วมกันทำ�งานกับนักสถิติ นัก
ระบาดวิทยา ก็สามารถทำ�งานวิจัยออกมาได้เหมือนกัน

เทคนิคในการคิดวิเคราะห์
ต้องใช้เวลาในการศึกษาอ่านเรือ่ งราวนัน้ ๆ เช่น ความรู้
พืน้ ฐานเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ซึง่ นักวิจยั ต้องพยายามคิดโจทย์ทแี่ ตก
ต่างให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องโฟกัสประเด็น เจาะลึกในเรื่องที่มี

บทบาทนักวิจยั กับนักบริหารต่างกันหรือไม่

ความสำ�คัญ โดยมากแล้วนักวิจยั ทีป่ ระสบความสำ�เร็จส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยทำ�งานวิจัยหลายเรื่องหลายประเด็นพร้อมกัน อาจมี
บ้างที่สามารถทำ�ได้

ไม่แตกต่างกัน บทบาทด้านบริหารขณะนี้ บริหารงาน
ภาควิชา คือการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานด้านการศึกษา
วิจัย และบริการวิชาการ มีเรื่องต้องวางแผน และตัดสินใจ
เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำ�คัญ การสร้างทีมอาจารย์ แบ่งหน้าที่
การดูแล ช่วยเหลือกันของอาจารย์ ความก้าวหน้าของอาจารย์
ผมโชคดีที่มีอาจารย์ เก่งและดีในภาควิชา ช่วยกันมองงานของ
ภาควิชาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป มองไปข้างหน้า และให้โอกาส
อาจารย์แต่ละท่านเข้ามามีส่วนคิดร่วมกัน และสนับสนุนให้
อาจารย์ทำ�ในงานที่ตนเองถนัด ส่วนผมเองเวลาที่เหลือก็คือ
การบริหารงานวิจัยของตนเอง

ผลงานสำ�รวจข้อมูล
สุขภาพของประชากรไทย
เริ่ มต้ นจากการที่ ผ มได้ เข้ า ไปศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
โรคเรื้อรังระดับประเทศ ข้อมูลการสำ�รวจข้อมูลสุขภาพของ
ประชากรไทยก็พบว่ายังขาดคนที่เป็นตัวหลักในการทำ� จึงมี
ความสนใจ ช่วงที่ได้เข้าไปทำ� ถือเป็นการสำ�รวจครั้งที่ 4 ของ
ประเทศ และโชคดีทไี่ ด้เป็นหัวหน้าทีมการทำ�วิจยั สำ�รวจในครัง้
ที่ 4 นี้
ผมได้นำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจในครั้งก่อน (ครั้งที่ 3)
มาเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งที่ผ่านมายังมีน้อย ทำ�ให้การที่จะ
นำ�ความรู้ไปใช้ต่อยอดได้น้อย สำ�หรับประเด็นเนื้อหาที่สำ�รวจ
ได้แก่ พฤติกรรมทางสุขภาพ การกิน การออกกำ�ลังกาย กินผัก
ผลไม้ ปัจจัยการสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า การกินยา และภาวะสุขภาพ
โรคเรื้อรัง ซึ่งโรคเรื้อรังยังไม่มีระบบการเฝ้าระวัง ไม่เหมือนกับ
โรคติดเชื้อที่มีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้ว เมื่อมีข้อมูลการสำ�รวจก็
พบว่ามีคนเป็นความดันเลือดสูง หรือ เบาหวานเกินครึ่ง ที่ไม่
ทราบว่าตนเองเป็นความดันฯ หรือ เบาหวานแล้ว จากผลการ
สำ�รวจนี้ต่อมากระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทำ�การรณรงค์เรื่อง
การตรวจคัดกรอง ความดันเลือดสูง และเบาหวาน มีการฝึก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ให้ตรวจความ
ดันเป็น เจาะเลือดปลายนิ้วได้ และทำ�การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
มากขึน้ จนกระทัง่ เห็นความคืบหน้าในการคัดกรอง ก็จะยิง่ พบ
คนทีเ่ ป็นหรือคนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อเบาหวานมากขึน้ รวมทัง้ รูว้ า่
มีคนทีเ่ ป็นแล้วไม่รตู้ วั ว่าเป็น เพราะไม่เคยไปตรวจเบาหวานเลย
ก็มี จากจุดนีเ้ องก็ท�ำ ให้เกิดการรณรงค์ทมี่ ากขึน้ ให้ตรวจน�้ำ ตาล
มีการดูแลตัวเองมากขึ้น ทำ�ให้เกิดกระแสการการป้องกันเบา
หวานมากขึ้น การลดความอ้วน คนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ได้รับการ
รักษาเร็วขึน้ มีโรคแทรกซ้อนน้อยลง สำ�หรับการสำ�รวจสุขภาพ
ประชาชนไทยในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการสำ�รวจครั้งที่ 5 แล้ว

แรงบันดาลใจในการทำ�งานวิจัย
มีแพทย์รนุ่ พีแ่ ละอาจารย์อาวุโส หลายท่าน ทีผ่ มนับถือ
เป็นแบบอย่าง เช่น นพ. คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์ แพทย์รุ่นพี่ ทำ�งาน
ที่สำ�นักระบาดวิทยา ศ นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ศ.นพ.รัชตะ รัชนะนาวิน ศ.นพ.เทพ
หิมะทองคำ� ศ.นพ.เปรม บุรี และ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุ
ภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ แรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความ
ชอบของผมเอง และการเห็นความผลลัพธ์ของงาน มีคนนำ�ไป
ใช้ต่อ ทำ�ให้เราเกิดความตั้งใจที่อยากจะทำ�ต่อ

งานวิจยั ทีส่ ถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์

พบปัญหาอะไรในการทำ�งานวิจัยบ้าง
เรือ่ งทุนเป็นเรือ่ งสำ�คัญ การสำ�รวจก็ตอ้ งใช้ทนุ จำ�นวน
มาก และต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่าน
มาต้องขอทุนเป็นครั้งๆ ไป ทำ�ให้ความต่อเนื่องไม่ค่อยราบรื่น
เท่าใดนัก และก็มีหยุดชะงักไป ระหว่างเขียนโครงการเพื่อขอ
ทุน
ปัญหาเรือ่ งเวลา มีคนบอกว่าเวลาทำ�วิจยั แล้วไม่มเี วลา
นัน้ ตอนแรกผมเคยไม่เห็นด้วยนะ แต่ตอนหลังมาก็เห็นด้วยจริง
ว่า คนเรามีเวลาน้อยจริง แม้ว่าเราจะจัดลำ�ดับงานแล้ว แต่งาน
ก็ยงั มากเกินไป ฉะนัน้ เราต้องเลือกงาน ตามลำ�ดับความสำ�คัญ
มาก ปานกลาง น้อย และ ตามความเร่งด่วน มาก และน้อย หลัก
นีส้ ามารถประยุกต์กบั ชีวติ ประจำ�วันได้ อย่างเราจะดูหนัง เราก็
เลือกเรือ่ งทีจ่ ะดู เลือกจะไปพักผ่อนเราก็จะเลือกวิธเี ลือกสถาน
ที่ที่จะไป งานด่วนกว่าก็ทำ�ก่อน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เป็นเรือ่ งทีน่ กั วิจยั ต้องให้
ความสำ�คัญ มิฉะนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกัน งานวิจัยเมื่อทำ�สำ�เร็จ
แล้ว ก็ตอ้ งมีการนำ�ไปใช้ ในระดับต่างๆ ตัวอย่าง ผลการสำ�รวจ
ข้อมูลสุขภาพประชาชนไทยด้านบุหรีก่ บั สุขภาพ ซึง่ เราตัง้ โจทย์
เกีย่ วกับคนทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง ยังสูบบุหรีม่ อี ยูเ่ ท่าใด ท่านอาจารย์
ประกิต (ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) ก็ได้นำ�ข้อมูลไปใช้อ้างอิง
ในการรณรงค์ นี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการคิดวิเคราะห์ว่า เราจะต้อง
นำ�ข้อมูลที่ได้ไปให้คนที่จะนำ�ไปใช้ต่อยอดได้ด้วย ก็จะเกิด
ประโยชน์ได้มาก

งานวิจยั สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ ได้ลงมือทำ�
กันแล้ว ลงพื้นที่จริงแล้ว โดยประเด็นหลักคือการสร้างความ
ผูกพันกับชุมชน เชื่อมกับพันธกิจทั้งในด้านการศึกษา การ
บริการวิชาการ และการวิจัย โดยหลักของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อาจารย์ในภาควิชาและประสานกับอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
จากภาควิชาอื่นๆ เข้าพื้นที่ ทำ�โครงการร่วมกับคนในพื้นที่
เราเข้าไปสร้างกลไกในการทำ�งานร่วมกันของงภาคส่วนที่อยู่
ในระบบสุขภาพ และภาคส่วนที่อยู่นอกระบบสุขภาพ ตาม
แนวทางการบริหารระบบสุขภาพในพื้นที่ (District Health
System) คือภาคส่วนต่างๆทำ�งานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วม
กันคือสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่
สำ�หรับในด้านวิจัยจากงานนี่คือ มุ่งมั่นให้เกิดเป็น
ผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบ และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ ต่อยอดได้ ขณะนี้ระยะแรก เราทำ�การสำ�รวจสุขภาพของ
คนในชุมชน และแจ้งกลับเพื่อให้เข้าสู่การเข้ารับบริการใน
ระบบสุขภาพ ขณะนี้เราโรคเบาหวาน ความดัน และอ้วนเป็น
จำ�นวนมากจากจำ�นวนประชากรที่สำ�รวจได้ 2,000 ราย และ
กำ�ลังวางแผนงานร่วมกับพื้นที่อยู่

ฝากอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
ข้อแรก ทำ�ในสิ่งที่เราชอบและถนัด
ข้อที่สอง ทักษะไม่ใช่แค่พรสวรรค์ แต่ต้องเป็นพรแสวงด้วย
ถ้าเราไม่ขวนขวาย ไม่ทำ� เราก็จะไม่มีทักษะ
ข้อสาม ทำ�งานเป็นทีม
ข้อที่สี่ ความมุ่งมั่นทำ�ให้สำ�เร็จ เกิดผลที่รูปธรรม
ข้อสุดท้าย ความอดทน ไม่ท้อถอย เป็นเรื่องสำ�คัญ

Activities
กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด
งาน MU Research Expo 2014 ซึ่งได้
รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดงาน “รณรงค์
เพื่อมุ่งให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่” ตลอดปี 2558 โดยมี ศ.นพ.วินิต พัว
ประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.พรรณวดี พุธ
วั ฒ นะ รองคณ บดี ฝ่ า ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแล ะ
วัฒนธรรม และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดี
ฝ่ายการพัสดุ ขึ้นกล่าวรายงานถึงแผนงานและ
นโยบายของการจัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาล
ปลอดบหุ รี่ ซึง่ มีหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ เข้า
ร่วมจัดกิจกรรมหมุนเวียนทุกเดือน เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเขตปลอดบุหรี่ และ
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่สู่ระดับ
ประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น
1 อาคารเรียนรวม

งานบริ ห ารกายภาพ ความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ค ณ ะ
แพทยศาสต ร์ โ รงพยาบาลร ามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด อบรมโครงกา ร
“ความปลอดภยั ในสภาพแวดลอ้ มของการ
ทำ�งานในโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ �ำ นวย
การโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน
และบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอารี
วัลยะเสวี

อ.นพ.สาธิต กรเณศ หัวหน้าภาค
วิ ช าศั ล ยศา สตร ์ คณะ แพท ยศา สตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิ ยาลัยมหิดล
และ ศ.ยินดี กิตติยานันท์ หัวหน้าภาควิชา
กายวภิ าคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม
ด้วยบุคลากร ร่วมในพิธีทำ�บุญและเปิด
โครงการ CARE Lab เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
คณ ะแพ ทยศ าสต ร์ โรงพ ยาบ าล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลง
ข่าวในหัวข้อ “จะลดการตายก่อนเวลา ใน
วัยกลางคนลงครึ่งหนึ่งได้อย่างไร” โดยมี
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และ Sir Richard
Peto, FRS Oxford University ผูร้ บั รางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข
ประจำ�ปี 2544 ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำ�นวย
การโรงพยาบ าลรามาธิ บ ดี เป็ น ประธาน
กล่าวเปิดโครงการ “วัคซีนทางเลือกราคา
สวัสดิการ” ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ และ รศ.พญ.
ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยว
กับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
(IPD) รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เมื่อวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอารี
วัลยะเสวี

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พร้ อ มด้ ว ยคณะ
กรรมการประจำ�คณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ
สำ�นักงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน
ที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

คณะทำ � งานส่ ง เสริ ม การบริ จ าค
อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในโครงการ
เปลี่ยนไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด งาน
“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ...สู่บุญที่ยิ่งใหญ่”
โดยมี ศ.นพ.วิ นิ ต พั ว ประดิ ษ ฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กล่าวเปิดงาน และเสวนาเรื่องการบริจาค
อวัยวะ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงพิเศษ
จาก Work Point เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ณ โถงชั้น 1 ลานดนตรี อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์

เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรร ษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม
2557 ศ.นพ.วิ นิ ต พั ว ประดิ ษ ฐ์ คณบดี
คณะแพทยศ าสตร์ โรงพยาบาลร ามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมคณะกรรมการ
ประจำ�คณะฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวให้การ
ต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี โรงพยาบาลใ นสั ง กั ด คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเข้าศึกษาดูงานระบบวิเคราะห์ KPI ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น
2 งานบริหารงานโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานสือ่ สารองค์กร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรม “รามาแชนแนลออนทัวร์” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล
สถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง โดยภายในงาน
มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ ห นุ่ ม สาวชาว
ออฟฟิศได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมหัวเราะ
บำ�บัด กิจกรรมสอนท่ากายบริหารเพื่อป้องกัน
โรคออฟฟิศซินโดรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์
กีฬารามาธิบดี กิจกรรมตอบคำ�ถามเกี่ยวกับ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาแชนแนล และแนะนำ �
แอพพลิเคชัน่ Rama Channel ท่ามกลางความ
สนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำ�นักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์

คณะ แพท ยศา สตร์ โรงพ ยาบ าลรา มาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการชมรมผู้ไร้กล่อง
เสียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา กล่าวเปิดงาน โดย
มีกจิ กรรมภายใน อาทิ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมงานเลี้ยง
สังสรรคส์ มาชิกชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม
2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ศ.นพ.วินติ พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.อร่าม
โรจนสกุล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ผูแ้ ทนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และผูแ้ ทน
จากงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Shachiko
BABA, Vice Director Center for International Relations ผูแ้ ทนจาก Osaka University ,Graduate School
of Medicine ประเทศญีป่ นุ่ ในโอกาสศึกษาดูงานภายใน
คณะฯ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ศูนย์การแพทย์
สม เด็ จ พร ะเ ทพ รั ต น์
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มห าวิ ท ยา ลั ย มหิ ด ล
จั ด งา น “กิ น พอ เพี ย ง
ไม่ เ สี่ ย งเ บา หว าน ”
โ ด ย มี พญ .ชุ ติ น ธร
ศรีพระประแดง ภาค
วิชาอายุรศาสตร์ เป็น
วิทยากรใหค้ วามรู้ ภายในงานมีบริการ
ตรวจ
นำ้�ตาลในเลือด ให้คำ�ปรึกษา และให้ ระดับ
คำ�แน
เรือ่ งอาหารสำ�หรบั ผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยแ ะนำ�
พท
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 13 พฤ ย์และ
ศจ
2557 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพร ิกายน
ัตน์

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลร ามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จั ด กิ จ กรรม “รามาแชนแน ลออนทั ว ร์ ” เพื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาแชนแนล
สถานีเพือ่ สุขภาพ 24 ชัว่ โมง วัตถุประสงค์เพือ่ ให้
ประชาชนใส่ใจสุขภาพ โดยภายในงานมีกจิ กรรม
ได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมหัวเราะบำ�บัด โดยผู้
เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬารามาธิบดี กิจกรรมตอบ
คำ � ถามเกี่ ย วกั บ สถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาแชนแนล
และแนะนำ � แอพพลิ เ คชั่ น Rama Channel
ด้วยวิธีการดาวน์โหลดผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
ท่ามกลางความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ
มหาวิทยาลัยเกริก

ภ า ค วิ ช า ศั ล ย ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ
Ramathibodi Surgical Forum: “Comprehensive course in surgery for General
practice” และปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 11
เรื่อง “AEC และผลกระทบต่อศัลยแพทย์
ไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.ปิยะ
สกล สกลสัตยาทร เป็นผู้บรรยาย ระหว่างวัน
ที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้น 9 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อม
ด้วยผู้แทน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มอบสิ่ ง ของพร ะราชท านแก่
ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้
ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันต
กรรม ณ ศาลาประชาคม อำ�เภอตะกวั่ ป่า จังหวัดพังงา
และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อำ�เภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุม
“การสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันการแพทย์
จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ กั บ ชุ ม ชน” โดยมี ศ.นพ. วิ นิ ต
พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหาร
โรงพยาบาลบางพลี และตัวแทนจากหลายหน่วย
งานของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเยี่ยมชม
โรงพยาบาลบางพลี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมกาญจนพันธ์ โรงพยาบาลบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “การแข่งขันเดิน - วิ่ง
ประเพณี สามัคคี” ประจำ�ปี 2557 โดยมีบุคลากร
ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำ�นวนมาก เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเดจ็
พระเทพรตั น์ จัดกิจกรรม “รณรงคล์ า้ งมือ Flash
ร
Mob SDMC Hand Hygiene” เพื่อเป็นกา
จ็
กระตุน้ ให้บคุ ลากรภายในศนู ย์การแพทย์สมเด
ส
พระเทพรัตน์ตระหนักถึงการล้างมือก่อนสัมผั
อ
ผู้ป่วย และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการล้างมื
7 ขั้นตอน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

งานสื่ อ สารอ งค์ ก ร คณะ แพท ยศา สตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรม “รามาแชนแนลสัญจร ON STAGE” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล สถานี
สุขภาพดี 24 ชั่วโมง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรม 3 อ. คือ อารมณ์ อาหาร
ออกกำ�ลังกาย ภายในงานมีกิจกรรมได้ร่วมสนุก
อาทิ กิจกรรมออกกำ�ลังกาย กิจกรรมตอบคำ�ถาม
สาธิตการท�ำ อาหารเพือ่ สุขภาพ และแนะนำ�แอพพลิ
เคชั่น Rama Channel เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2557 ณ ศูนย์การค้า Central Airport Chiang Mai

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิ
บำ�รุงขวัญทหาร ตำ�รวจอาสาสมัครชายแดนใน
พระบรมราชนิ ปู ถัมภ์ มอบเงนิ จำ�นวน 23,000,000
บาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
แบบ O-Ar m และร ะบบนำ � วิ ถี (Nav igato r
System) สำ�หรับช่วยแพทย์ในการผ่าตัดอวัยวะ
สำ�คัญ เช่น ผ่าตัดสมอง หัวใจ ตับ ณ ชั้น 1 ลาน
เฉลิมพระเกียรติ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ภาค วิ ช าออ ร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ คณะ
แพท ยศา สตร์ โ รงพ ยาบ าลร ามา ธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ
วิถีชีวิตกับโรคทางออร์ปิดิกส์ ในหัวข้อ “กิน
อยู่ หลับ นอน สือ่ สาร ทำ�งาน เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
7 มิติกับ 7 โรคกระดูกและข้อ เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาค
วิชาออร์โธปิดิกส์ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลยั มหดิ ล จัดแถลงข่าว เรือ่ ง “รามาธบิ ดี
ทำ�การตรวจกรองและวิเคราะห์ทารกทางกลุ่ม
อาการดาวน์ และโครโมโซม 13, 18 ทางเลือดแม่
ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย (Thai NIPT)” โดย
มี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำ�นวยการโรง
พยาบาลรามาธิบดี ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา รศ.นพ.
พัญญู พันธ์บรู ณะ ภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวทิ ยา
ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
พยาธิวิทยา ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางความสนใจ
จากสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทยแ์ ละโรงเรยี นพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศ าสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวัน
รามาสามัคคี ประจำ�ปี 2557 โดยมี ศ.นพ.
วินติ พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยในช่วงเช้ามี
กิจกรรม รามาฯพาโชค สำ�หรับในช่วงเย็น
มีกิจกรรมงานเลี้ยงวันรามาสามัคคี พร้อม
การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมผู้
บริหารจับฉลากมอบโชคให้กบั บุคลากรชาว
รามาธิบดี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน และอบอุน่ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม
2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วงขับร้องประสานเสียงรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา
ธิบดี
มห าวิ ท ยา ลั ย มหิ ด ล ร่ ว มขั บ ร้ อ งเ
พล ง
ประสานเสียงเพอื่ อวยพรปใี หม่ ใหแ้ ก่ผ
ปู้ ว่ ย
และญาติ รวมทั้งบุคลากรชาวรามาธ
ิบดี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อา
คาร
สมเด็จพระเทพรัตน์

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีภาคกลาง
ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัด
“โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 3”
ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
อาจารย์แพทย์ และศิษย์ปัจจุบัน นอกจาก
นี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่
อาจารย์แพทย์อาวุโสพร้อมกับการเรียนรู้ใน
สถานที่ที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2557

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์
เก่ า แพท ย์ ร ามาธิ บ ดี พร้ อ มด้ ว ยคณ ะกรร มกา ร
บริ ห ารแล ะที่ ป รึ ก ษาส มาค มฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณา จารย์ ส มาค มศิ ษ ย์ เ ก่ า แพท ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์ นายก
สมาคมฯ และนพ.วิทย์ วราวิทย์ กรรมการและ
เลขาธิการฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดู
งานสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธบิ ดี เกีย่ วกับระบบ
การบริหารงานและการจัดการองค์กร เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา
ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ศ.นพ.วิ นิ ต พั ว ประดิ ษ ฐ์ คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำ�คณะฯ ครั้งที่ 43/2557 ซึ่งมีวาระสำ�คัญ
“เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือใน
การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท”
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการต่อเติม
อาคารเสริมพัฒนาการเด็กแก่สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไท เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท เมือ่ วัน
ที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท (ปากเกร็ด)

งานบริ ห ารงาน โรงพย าบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus” โดย
ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้
อำ�นวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรจากหลาก
หลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความ
รู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอ
ประชุมอารี วัลยะเสวี

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี แ ก่
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ แพทย์ ห ญิ ง
ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ อดีตหัวหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสได้รับรางวัลครูแพทย์ดีเด่นแห่ง
ชาติ จาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.นพพร พงศ์
ปลื้มปิติชัย ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13
ในโอกาสเข้ารับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน”
1 ใน 77 จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในโคร งการ
“แทนคณ
ุ แผ่นดิน ปี 2557 77 ต้นแบบคนดี สู่ 65
ล้านคนดีทวั่ ไทย” ซึง่ เป็นตัวแทนคนดีของจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ
นพ.นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอล
รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.
สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ในโอกาสได้รับแต่ง
ตัง้ เป็นคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกัน
สังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี

ขอแสดงคว ามยิ น ดี แ ก่ ศ.นพ.
อนันต์นติ ย์ วิสทุ ธิพนั ธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ในโอกาสได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์

ขอแส ดงควา มยิ น ดี แ ก่ ศ.พญ .
รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ในโอก าสได้ รั บ พระบร มราชโ องการ โปรด
เกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พรชัย
สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา ในโอกาสได้
รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งศาสตราจารย์

