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   ยาแก้อักเสบ=ยาฆ่าเชื้อ จริงหรือ?
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   ความสุขอยู่ที่ไหน?
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 สวัสดีปีใหม่คุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

 ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจ เหนือสิ่งอื่นใดมีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้านะคะ อะไรที่ไม่ดีก็
ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าๆ มาเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่นี้กันดีกว่านะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูแลกายใจให้มีสุขภาพที่ดีอย่าง
สม�่าเสมอด้วย @Rama ฉบับนี้กันเลยค่ะ

 เริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคที่ฮิตและมาแรงที่สุดในตอนนี้ @Rama ฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยว
กับโรคไข้เลือดออกทุกด้านที่ทุกท่านอยากรู้ ตลอดจนวิธีป้องกันเจ้าตัวร้ายอย่าง “ยุงลาย” และงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้
เลือดออกในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับ “ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด” ในคอลัมน์ Health station 
มาคลายความสงสัยกันว่าภาวะนี้คืออะไรและจะป้องกันอย่างไร? ตามมาด้วยคอลัมน์ Believe it or not ที่กล่าวถึง
ความแตกต่างระหว่าง “ยาแก้อักเสบ” และ “ยาฆ่าเชื้อ” 

 นอกจากความรูเ้รือ่งโรคและการรกัษาทางยาแล้ว เราลองมาเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองด้วยอาหารกนัดกีว่าใน 
Healthy eating “อาหารต้านหวัด” หลังจากดูแลทางกายแล้วอย่าลืมดูแลทางใจกับคอลัมน์ Easy living “ความสุข
อยู่ที่ไหน?” และต่อด้วยเรื่องที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่าง “เสียงที่ไม่ได้ยิน” ใน Behind the scene .. สุดท้ายอย่า
ลืมเติมพลังให้ชีวิตกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ “ดอยทูเล” กันนะคะ .. 

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama



 “ภาวะตดิเช้ือในกระแสเลอืด” ค�านีห้ลายคนคงเคยได้ยนิอยูบ่่อยๆ 
แต่ทราบหรอืไม่ว่าการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดเป็นอย่างไร ตดิเชือ้ได้อย่างไร และ
มีวิธีแก้ไขปัญหาภาวะนี้อย่างไรบ้าง รวมถึงมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อในกระแส
เลือดได้อย่างไร คอลัมน์ Health Station ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศศิโสภิณ 
เกยีรตบิรูณกลุ สาขาวิชาโรคตดิเชือ้ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีค�าตอบมาฝากกันครับ

ลักษณะอาการของ
การติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอย่างไร

 เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ไม่ว่าจะ
เป็นทางผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ทางเดิน
อาหาร หรอืทางบาดแผล เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงท่ีร่างกาย
อ่อนแอ เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย 

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้เกิด
การติดเชื้อในกระแสเลือด

 การติดเชื้อในกระแสเลือดคือ การติดเชื้อที่เกิด
ขึน้ทีต่�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึง่ของร่างกาย ซึง่เชือ้ดงักล่าว
ได้แก่ จลุชพีต่างๆ เช่น เชือ้ไวรัส เชือ้แบคทเีรยี เชือ้รา โดย
การตดิเชือ้ทีอ่วยัวะต่างๆ ของร่างกายสามารถท�าให้เกิด
การติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เมื่อมีการติดเชื้อในกระแส
เลอืดแล้ว ร่างกายของเราจะมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อการ
ตดิเช้ือหรือต่อพษิของเชือ้โรค ซึง่จะท�าให้เกดิการอกัเสบ
ข้ึนทั่วบริเวณของร่างกาย หากมีความรุนแรงมากอาจ
พัฒนาไปสู่ภาวะช็อกและท�าให้การท�างานของอวัยวะ
ภายในต่างๆ ล้มเหลว มอีนัตรายถึงชีวติได้ จึงจ�าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ปัจจัยทีท่�าให้เกดิการติดเชือ้ในกระแสเลือดนัน้ม ี3 ปัจจยั ดงัน้ี 

 1) ความเจ็บป ่วย เมื่อร ่างกายอ ่อนแอและ
ภูมิต้านทานต�่า ก็จะท�าให้ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่
ร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 2) ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคตับแข็ง เนื่องจากตับ
จะเป็นตัวกรองเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เมื่อตับไม่สามารถ
ท�างานได้ เชื้อโรคก็จะสามารถผ่านเข้าไปในกระแสเลือด
ได้ง่ายขึ้น หรือเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากภาวะน�้าตาลใน
เลือดสูงในผู้ที่เป็นเบาหวานจะท�าให้มีการท�างานของระบบ
ภูมิคุ ้มกันที่มีหน้าที่ต่อสู ้กับเชื้อโรคเสียไป นอกจากนี้ใน
เดก็เลก็และในผูส้งูอายจุะมคีวามเสีย่งต่อการตดิเช้ือในกระแส
เลือดได้มากกว่าคนหนุม่สาวแม้ว่าไม่มโีรคประจ�าตวั เนือ่งจาก
มีภูมิคุ้มกันต�่า

 3) สาเหตุอื่นๆ เช่น การรักษาผู้ป่วยโดยการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู ่ร ่างกายผู ้ป่วย ได้แก่ 
การสวนทวาร การสวนปัสสาวะ และการใช้สายสวนหลอด
เลือด ท�าให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น 

เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกาย
   ได้ทางใดบ้าง

 อาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดนั้น แบ่งเป็น 3 
ลักษณะคือ 

 1) อาการเฉพาะท่ีหรอืเฉพาะอวัยวะท่ีตดิเช้ือ เช่น หาก
มอีาการไอและเจบ็หน้าอกเมือ่หายใจ อาจพบว่ามกีารตดิเชือ้ที่
ปอดหรือเยื่อหุ้มปอด หรือมีอาการปวดหลังและปัสสาวะบ่อย 
แสดงว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อที่กรวยไต เป็นต้น 

 2) อาการแสดงทางผิวหนัง เกิดจากการที่เช้ือโรค
หรือพิษของเช้ือโรคที่อยู่ในกระแสเลือด กระจายมาสู่บริเวณ
ผวิหนงั ท�าให้เกิดรอยขึน้ทีบ่รเิวณผวิหนัง ซึง่ในบางรอยนัน้อาจ
มีลักษณะที่ไม่จ�าเพาะ อย่างเช่นเป็นตุ่มหนองธรรมดา และใน
บางรอยนัน้มีลักษณะจ�าเพาะท่ีสามารถบอกได้ถงึชนดิของเช้ือ 

 3) อาการที่เกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อการติดเช้ือ หรือเป็นกลุ่มอาการตอบ
สนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย เช่น มีไข้ขึ้นสูงกว่า 
38 องศาเซลเซียส ในบางรายอาจมีอาการหนาว
สั่นร่วมด้วย มีชีพจรเต้นเร็วขึ้นเกิน 90 ครั้ง
ต่อนาที และหายใจเร็วเกิน 20 ครั้งต่อนาที 
เป็นต้น

ความรุนแรงของอาการเป็นอย่างไร 
แบ่งเป็นกี่ระดับ

 ความรนุแรงของการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบ่งได้เป็น 
3 ระดับคือ 

 1) การติดเชื้อในกระแสเลือดแบบทั่วไป 

 2) การติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลให้อวัยวะต่างๆ เริ่มท�างานผิดปกติ 

 3) ระดับการติดเช้ือในกระแสเลือดที่ท�าให้ผู้ป่วยมี
อาการช็อกได้ ซึ่งเกิดขึ้นในรายที่มีภูมิต้านทานต�่ามาก 

การรักษาอาการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

 แพทย์จะวนิจิฉยัจากลกัษณะและอาการของ
ผู้ป่วยเป็นล�าดับแรก จากนั้นจะท�าการเจาะเลือดและ
ตรวจส่ิงคัดหลัง่จากอวยัวะทีส่งสยัว่ามกีารตดิเชือ้ด้วย
การเพาะหาเชื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน แต่เนื่อง
ด้วยการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดเป็นภาวะฉกุเฉนิ แพทย์
จึงต้องอาศัยการวินิจฉัยเบ้ืองต้นและเลือกให้ยาต้าน
จุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อไว้ก่อน ซ่ึงหากผู้ป่วยได้รับยา
ต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อในช่วง 1-2 
ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากขึ้น ใน
ทางตรงกันข้าม หากได้รับยาที่ไม่ตรงกับเชื้อหรือได้
รับยาช้าเกินไป ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมาก
ขึ้นเช่นกัน 

 เม่ือได้รับยาต้านจลุชพีแล้ว แพทย์จะท�าการ
รักษาแบบประคับประคองไปพร้อมๆ กัน เช่น ถ้ามี
ภาวะไตวายก็ท�าการฟอกไต ถ้าผู้ป่วยหายใจเองไม่
ได้ก็จะมีการให้ออกซิเจนหรือ
การใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือถ้า
ผูป่้วยมภีาวะซดีกจ็ะมกีารให้
เลือด โดยพิจารณาตาม
ลกัษณะอาการของผู้ป่วย

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการติด   
เชื้อในกระแสเลือด

 หากทราบว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 
หรือถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง สิ่งส�าคัญคือ 
เราจะต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
รวมถึงรักษาโรคประจ�าตัวที่เป็นความเสี่ยงต่อการ
ติดเช้ือในกระแสเลือด เช่น ผู้ที่เป็นเบาหวานก็ควร
ควบคุมระดับน�้าตาลให้ดี ดูแลในเรื่องของอาหารการ
รบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่รวมทัง้รกัษาสขุอนามยั 
กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หากมีอาการไข้สูง หนาวสั่น 
หรือมีอาการซึม หายใจเร็วผิดปกติ หรือพบความผิด
ปกติท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ให้รีบมาพบแพทย์ และควร
หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีเช้ือโรคเยอะ สถานที่
แออัด มีการระบายอากาศไม่ดี 

การติดเชื้อในกระแสเลือดคืออะไร
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 ยาแก้อักเสบ เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ แก้ปวด รวมทั้้งยังมีฤทธิ์ในการลดไข้เช่น แอสไพริน ไดโคลฟิแนค และไอบูโพรเฟน เป็นต้น ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ยาแก้อักเสบใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและการอักเสบ ได้แก่ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการเคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นอักเสบ และกล้ามเนื้ออักเสบ เนื่องจากการอักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี แต่เกดิจากสาเหตอุืน่ เช่น ปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสือ่ม การอกัเสบของข้อจากโรคภมิูคุม้กนัท�าลายตนเอง หรอืกล้ามเนือ้อกัเสบจากการยกของหนัก 

 ส่วน ยาฆ่าเชื้อ เป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น เพนนิซิลิน และอะม็อกซีซิลิน ไม่มีฤทธิ์แก้ปวด หรือลดการอักเสบ ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง มีปัสสาวะแสบขัดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น 
 ดังน้ัน หากเรียกยาฆ่าเชื้อว่ายาแก้อักเสบจะท�าให้เข้าใจผิดคิดว่ายาฆ่าเชื้อสามารถรักษาการอักเสบได้ทุกชนิด หรือในทางกลับกันที่คิดว่ายาแก้อักเสบสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จะท�าให้ใช้ยาผิดประเภทหรือรักษาผิดโรคได้

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล



 คณุเคยสงสยัไหมคะว่า “ความสขุ” คืออะไร? หลายคนอยากมคีวามสขุ คอยวิง่ตามหาความสขุทุกหนแห่ง 
.. แต่ก็ไม่เจอซะที .. ฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่วิ่งตามหาเหมือนทุกๆ ท่าน .. แต่ก็รู้สึกว่าท�าไมตัวเองถึงไม่มีความสุขสักที 
ความสุขที่เรามีกันทุกวันนี้เหมือนสายลมบางๆ ที่พัดมาให้เราเย็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็จางหายไป .. 

 คนส่วนใหญ่คดิว่าความสขุ คอื การท่ีมเีงนิมากมาย .. จงึมคีนจ�านวนไม่น้อยทีฝ่ากความสขุไว้กบักระดาษใบหนึง่
ทีต้่องคอยลุน้ว่า งวดนีเ้ราจะมโีชคหรอืเปล่านะ และแล้วคนท่ีโชคดีคนนัน้กไ็ด้รับโชคไป เป็นข่าวลงหน้าหนงัสือพมิพ์อยู่
หนึ่งวัน ความดีใจที่ถูกหวยไม่ทันจะข้ามวัน ความทุกข์ก็ตามมาซัดกระหน�่าไม่ยั้ง เพราะเมื่อมีเงินอยู่ในมือจ�านวนมาก 
ก็กลัวที่จะเสียมันไป กลัวขโมยบ้าง กลัวเจ้าหนี้มาทวงบ้าง กลัวญาติมาขอส่วนแบ่ง ฯลฯ บางคนมีครอบครัวอยู่ดีๆ พอ
ถกูหวยกท็ิง้ลกูทิง้เมยีไปเลยกม็ ี.. ทุกวนันีเ้ราต่างต้องท�างานเพือ่หาเงนิมาเลีย้งตวัเองและครอบครวั หลายคนต้องท�างาน
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อสร้างฐานะ สร้างบ้าน ซื้อรถ ฯลฯ หลายคนที่ท�าได้ดั่งที่ใจหวัง .. แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า เอ! 
ท�าไมฉันยังไม่มีความสุขอยู่เลย ก็ท�าได้ทุกอย่างตามที่ตั้งใจแล้วนี่นา .. มีทั้งรถ มีทั้งบ้าน มีหน้าที่การงานที่ดี มีเงินทอง
มากมาย .. เศรษฐีบางคนกลับกลายเป็นมีความทุกข์ไปเลยก็มี เมื่อมีเงินเยอะเกิน ก็ต้องคิดว่าท�ายังไงเงินถึงจะไม่หมด
ไป ครัน้ลกูหลานทะเลาะกนัเพือ่แย่งทรพัย์สมบตักิท็กุข์ใจยิง่นกั .. ครอบครวัทีเ่คยม ีกลบัแตกแยก ความรักความผูกพนั
ที่ผ่านมากลายเป็นอดีต ญาติกลายเป็นศัตรู .. แน่ใจแล้วหรือว่าเงินคือความสุขที่ต้องคอยวิ่งไล่ตาม?

 ในอกีแง่มมุหนึง่ .. คนจ�านวนหนึง่ยอมรบัว่า ความสขุไม่ได้อยูแ่ค่เรือ่งเงนิทอง .. แต่อยูท่ีก่ารมี “ความรกั” 
ต่างหาก ความรักท�าให้คนเรามีความสุข เมื่อเราได้พบคนที่เรารัก .. หัวใจเต้นตูมตาม เลือดสูบฉีด ร่างกายหลั่งฮอร์โมน
แห่งความสขุออกมา ช่างมคีวามสขุจรงิๆ .. แต่เม่ือเวลาผ่านไป เม่ือความรกัท่ีมกีลายเป็นความเคยชนิ หวัใจทีเ่ต้นตมูตาม
เริ่มเต้นช้าลงเมื่อเจอคนที่เรารัก เลือดเริ่มไม่สูบฉีดแรงเหมือนเมื่อก่อน ความสดชื่นเริ่มน้อยลง ฮอร์โมนเริ่มไม่หลั่งออก
มาเหมือนเดมิ .. พอแต่งงาน คราวนีจ้งัหวะหวัใจราบเรยีบ จะเต้นตูมตามอกีทก็ีเมือ่เขาหรอืเธอท�าอะไรขดัใจเรานีแ่หล่ะ 
เลือดสูบฉีดเหมือนกัน แต่อาจจะเข้าข่ายเลือดขึ้นหน้าแทน แต่อย่าถึงกับเลือดตกยางออกก็คงจะดี .. “ความสุข” 
ที่เกิดจาก “ความรัก” จึงเปรียบเสมือนสายฝนที่ตกปรอยๆ พอให้หัวใจเราชุ่มฉ�่า แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะ
กลายเป็นพายุบ้าคลั่งขึ้นมาได้ทุกเมื่อ จนท�าให้เราจับไข้ไปตามๆ กัน 

 เมื่อมีคนถามว่าในเมื่อเงินกับความรักไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง แล้วอะไรล่ะ? 

 ถ้าอย่างนั้นเรามุ่งแต่งานอย่างเดียวดีกว่าไหม? เงินน้อยไม่เป็นไร เพราะเงินไม่ใช่ความสุข เอาผลงานดีกว่า .. 
ยิ่งท�างาน ความรักก็ยิ่งห่างไกลออกไปทุกที ก็ไม่ต้องมีรักก็ได้ จะได้ไม่ทุกข์ .. เรามีความสุขกับงานนี่แหละถูกต้องแล้ว 
.. เรื่องการท�างานนี่ท�าให้มคีวามสขุจริงอยูค่่ะ แต่สามารถท�าให้มทีุกข์ไดม้ากเหมือนกนั เพียงแค่เปลีย่นมมุมองนดิเดียว
เท่านั้นเอง เมื่อไรก็ตามงานที่ท�านั้นขึ้นต้นด้วย “ตัวฉัน” เมื่อไร เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะมาเยือนทันทีค่ะ ยกตัวอย่าง
เช่น การได้เลือ่นขัน้ ความก้าวหน้าต่างๆ ค�าสรรเสริญเยนิยอทีเ่พือ่นเราได้รับ ท�าไมไม่เป็น “ตวัฉนั” ทีไ่ด้รับบ้าง .. การ
ท�างานอย่างบ้าคลัง่เพื่อให้เจ้านายได้ “เหน็ตวัฉนั” แต่แล้วเจ้านายกไ็ม่เหน็ “ตวัฉนั” สกัท ี.. ลกูน้องทีก่ล้าออก
ความคิดเห็นขัดแย้งกับเจ้านาย ท�าให้เจ้านายเดือดดาลเป็นอย่างมาก เพราะลูกน้องกล้าว่า “ตัวฉัน” เหรอเนี่ย ฉันมี
ต�าแหน่งใหญ่โตนะ .. เหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดในที่ท�างานทั้งนั้นค่ะ เพียงเพราะว่าเราพกค�าว่า “ตัวฉัน” ไปท�างาน
ด้วยเท่านั้นเอง 

 มีคนอีกจ�านวนไม่น้อย หา “ความสุข” ด้วยการไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปดูคอนเสิร์ต ดูหนังฟังเพลง .. 
หนึ่งในนั้นก็ฉันนี่แหละคะ .. เหนื่อยล้าจากงาน อยากพักเมื่อหัวใจเหนื่อยอ่อนเต็มที .. ไปดูคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัด
ดีกว่า บรรยากาศน่าจะดี ลมหนาวก�าลังมา จะได้ไปชาร์จแบตแล้วกลับมาท�างานกันใหม่ .. ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุ
อานามที่มากขึ้น หรือสังขารไม่อ�านวย ความสุขในวันนั้นเป็นเหมือนเสียงคลื่นในทะเลที่ลอยมากระทบหูแล้วก็หายไป 

กลับมาบ้านด้วยอาการเหนื่อยล้ากว่าเดิม บางคนเสียงแหบแห้งไม่สบายไปเลยก็มี .. หลายคนห้ิวกระเป๋าเดินทางไป
ต่างประเทศ ไป shopping สินค้าแบรนด์เนม ถ่ายรูปกิ๊บเก๋ ระหว่างเดินทางนอกจากต้องปรับตัวกับเวลาที่แตกต่าง
กันออกไปแล้ว ต้องทนเมาเครื่องบินและอดหลับอดนอนอีก พอไปเที่ยวก็ต้องไปตามจุดต่างๆ ให้ครบตามที่วางแผน 
ต้องซื้อของให้ได้ทุกร้านอย่างที่ตั้งใจ พอท�าไม่ได้ก็ทุกข์อีก กลับมาจากเที่ยว เมื่อยไปทั้งตัว เหมือนไปวิ่งมาสัก 18 กิโล
กไ็ม่ปาน .. บางคนความสขุอยูท่ีก่าร “กนิ” การได้ไปกนิอาหารทีร้่านเก๋ๆ สวยๆ ท�าให้เราได้ตืน่เต้นและอาหารก็พลอย
อร่อยไปด้วย แต่แล้วพอไปกินครัง้ทีส่อง ครัง้ทีส่าม ความตืน่เต้นเหล่านัน้ก็ได้จางหายไปเรยีบร้อยแล้ว จนถงึวนัหนึง่เรา
คงหาร้านอาหารกิ๊บเก๋ได้ไม่ทันกับความต้องการของเรา เผลอๆ จะมีความทุกข์ตามมาจากน�้าหนักที่เพิ่มเอาเพิ่มเอา .. 
แล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนกัน? ท�าไมหายไปเร็วจัง? 

 อย่างที่กล่าวไปแล้ว “ความสุข” เหล่านี้เปรียบเหมือนสายลมที่พัดมา แล้วก็ผ่านเลยไป มันท�าให้
เรามีความสุขได้แค่ช่ัวประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น เพราะมันเป็นความสุขภายนอกที่เราต้องคอยหามาเพื่อเติมเต็ม 
“ความต้องการ” ของเราให้เตม็อยูต่ลอดเวลา แล้วเราจะหาไปได้เร่ือยๆ ไหม จะหาได้นานแค่ไหน เพราะสิง่เหล่า
นัน้ ล้วนไม่จีรงัยัง่ยนื .. วนัหนึง่ก็ต้องสลายไปตามกาลเวลา .. “ความสุข” นัน้จรงิๆ อยูใ่กล้นดิเดยีว แต่ยิง่อยูใ่กล้ 
เราก็ยิง่มองไม่เหน็มัน .. ความสุขนัน้อยูใ่นตวัเรานีเ่อง อยูใ่นใจเรา ในความคิดของเรา ขึน้อยูก่บัเราจะมองโลกในมมุไหน 

 เมื่อไม่นานมานี้ .. ฉันได้ค้นพบความจริงบางอย่างที่เปรียบเสมือนสิ่งล�้าค่า เมื่อวันหนึ่งฉันครุ่นคิดว่า เราจะหา 
“ความสุข” ได้จากไหน ท�าไมเราจึงไม่มีความสขุอย่างต่อเนือ่ง ท�าไมเราต้องคอยแสวงหาความสขุรอบๆ ตวัเราอยู่
ตลอด .. และฉันก็คิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อฉันตัดค�าๆ หนึ่งออกจากความคิดของฉัน .. เมื่อนั้นความสุขจะเข้ามาแทนที่ทันที 
ค�าๆ นั้นมีชื่อว่า “อยาก” นั่นเอง เมื่อไรก็ตามที่เราใส่ค�าว่า “อยาก” ไว้หน้าประโยค เช่น อยากรวย อยากหล่อ 
อยากสวย อยากให้คนรัก อยากได้เลื่อนขั้น อยากได้เงินโบนัส อยากไปเที่ยว ฯลฯ เมื่อนั้นค�าว่า “ทุกข์” ก็จะมา
แทนที่ “สุข” ทันที เพราะเจ้าความอยากนี่แหละที่ท�าให้มนุษย์มีทุกข์ ต้องทะเลาะกันมานักต่อนัก หรือถ้าเราหาสิ่ง
ที่มาตอบสนอง “ความอยาก” ไม่ได้ เราก็เป็นทุกข์อีก ขอแค่เราตัดค�าว่า “อยาก” ออกไป .. “ความสุข” 
แบบเรียบง่ายก็จะเข้ามาแทนที่พอดี เคยสังเกตบ้างไหมคะว่า ถ้าตัดค�าว่าอยากออกไปจาก
ชีวิตเราได้แล้ว .. เราก็จะกลายเป็นคนที่รู้จัก “พอเพียง” ตามพระราชด�ารัส
วถิชีวีติทีพ่อเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วของเรานีเ่อง ท่านพยายาม
สอนพวกเรามาโดยตลอด 

“ความสขุทีพ่อเพยีง คอื การใช้ชวีติอย่างเพียงพอ” 

 ชาวบ้านบางคนมีความสุขมากกว่าเศรษฐีร้อยล้าน เพราะเขา
ใช้ชีวิตที่พอเพียง .. บางคนถามว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่มีความ
ทะเยอทะยาน ไม่มีแรงกระตือรือร้นให้เราอยากได้เงิน อยากได้ต�าแหน่ง
ตามมา งานที่เราท�าจะยังได้ผลดีอยู่ไหม?.. ฉันขอตอบตรงนี้นะคะว่า “เราจะ
ท�างานได้ผลด ีถ้าเรามีจิตส�านกึและรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องเราค่ะ และงานนัน้ต้อง
เป็นงานสจุรติ ท�าประโยชน์ให้กบัคนอืน่ๆ และเรารกังานทีเ่ราท�า เราเหน็คณุค่าของงานทีเ่รา
ท�า เราก็สามารถท�างานให้ดีได้โดยปราศจากความอยาก” การท�างานวิธีนี้จะท�าให้ผลงาน
ออกมาดีกว่าการท�างานเพื่อตอบสนองความอยากอีกนะคะ เพราะถ้าอยากได้แล้วไม่ได้
ตามใจปรารถนา แรงที่จะท�างานต่อก็ไม่มี ต้องคอยไปแสวงหาความสุขภายนอก โดยไม่รู้
จักจบสิ้นค่ะ .. ถ้ารู้อย่างนี้แล้วปีใหม่นี้เราลองมาตัดค�าว่า “อยาก” ออกจากชีวิตเรากัน
นะคะ เรามามี “ความสุขแบบพอเพียงจากการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ” กันค่ะ แล้วท่านจะพบ
กับ “ความสุข” ที่ไม่จางหายไปค่ะ .. 

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกกันมาก และประชาชนให้ความ
สนใจ ตื่นตัวกันเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่า โรคไข้เลือดออกมีอาการเพียงแค่ มีไข้และมีเลือดออก 
แต่แท้จริงแล้ว ไข้เลือดออกยังมีอาการแสดงทางผิวหนังได้ด้วย คอลัมน์ Beauty-Full ฉบับนี้ จึงขอกล่าวถึง
อาการทางผิวหนังที่พบในผู้ป่วยไข้เลือดออก มาติดตามกันได้เลยครับ

 โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) ท�าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเกิด
อาการได้ 3 ชนิด แบ่งตามความรุนแรงของการติดเชื้อ ได้แก่ ไข้เด็งกี่ธรรมดา ไข้เด็งกี่ชนิดเลือดออก และไข้
เดง็กีช่อ็ค ไวรสัเดง็กีต่ดิต่อได้จากการถกูยงุลายกดั ซ่ึงเชือ้ไวรัสในยงุลายจะท�าให้เกดิอาการเจ็บป่วยภายหลงั
ร่างกายได้รับเชื้อประมาณ 3-14 วัน อาการที่พบได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ

 อาการทางผิวหนังที่พบในโรคไข้เลือดออก ได้แก่ อาการผิวหนังแดงบริเวณใบหน้า  ล�าคอ และ
หน้าอก สามารถพบได้ราว 50-80% ของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการที่มีหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว อาการ
นี้มักพบได้ในช่วง 24-48 ช่ัวโมงแรกของการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวไม่ได้จ�าเพาะต่อโรคไข้
เลือดออกเท่านั้น แต่ยังอาจพบในโรคการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น และแบคทีเรียบางชนิดได้ เช่น ไข้ด�าแดง

 ผื่นอีกชนิดหนึ่งของโรคไข้เลือดออก นั่นคือ ผื่นปื้นแดงคล้ายหัด ผื่นชนิดนี้จะพบได้ราว 3-5 วัน ภายหลัง
จากผื่นชนิดแรกหายไป ผื่นชนิดนี้มักเริ่มที่หลังมือ หลังเท้า ซึ่งกระจายไปยังแขน ขา และล�าตัวในภายหลัง แต่มัก
ไม่พบทีบ่รเิวณฝ่ามือและฝ่าเท้า อาจพบจดุเลอืดออกเลก็ๆ กระจายแทรกตามผืน่แดงด้วย นอกจากนีย้งัพบผืน่วงสี
ขาวแทรกอยู่ในผื่นปื้นแดงอีกที ท�าให้ดูคล้าย “เกาะสีขาวในทะเลสีแดง” เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายก�าลังจัดการกับเช้ือ อย่างไรก็ตาม ผื่นชนิดน้ีไม่เพียงพบได้ในโรคไข้เลือดออกเท่านั้น แต่ยังสามารถ
พบได้ในผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) ได้ด้วย ผื่นชนิดนี้ส่วนมากไม่มีอาการ 
แต่อาจพบอาการคันตามผิวหนังเพียงเล็กน้อยได้ประมาณ 16-27% ของผู้ป่วย ภายหลังผื่นหายจะกลายเป็นผิว
ปกติ ไม่ค่อยทิ้งรอยด�าหรือแผลเป็น อาจพบอาการผิวหนังลอกเป็นขุยได้เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ผื่นชนิดแรกและชนิด
ที่สองนี้ไม่จ�าเป็นต้องพบทั้งคู่

 ในบางรายจะพบผื่นลักษณะเป็นจ�้าเลือดร่วมด้วย ซึ่งอาจพบเป็นจุดเล็กๆ หรือปื้นใหญ่ ซึ่งเป็นตัวบอกว่า
เกลด็เลอืดในร่างกายต�า่ลง ผืน่จ�า้เลอืดนีจ้ะพบในไข้เดง็กีช่นดิเลอืดออกและไข้เดง็กีช่อ็ค แต่ไม่พบในไข้เดง็ก่ีธรรมดา

 อาการทางเยือ่บุ เช่น เยือ่บตุา เยือ่บใุนช่องปาก มกัพบในไข้เดง็กีช่นดิเลอืดออกและไข้เด็งก่ีช็อคมากกว่า
ไข้เด็งกี่ธรรมดา อาการที่พบได้แก่ ตาแดงที่เยื่อบุตาขาวและบริเวณตาขาว อาจพบตุ่มน�้าและรอยถลอกที่เพดาน
ปาก รวมทัง้อาการแดงและแห้งเป็นขยุทีร่มิฝีปากและลิน้ หากเกลด็เลอืดต�า่อาจพบเลอืดก�าเดาออกหรอืเลอืดออก
ทีบ่รเิวณเหงอืกได้ อาการทางเย่ือบเุป็นอาการทีไ่ม่จ�าเพาะในผูป่้วยทุกรายเช่นกนั สามารถพบการเปลีย่นแปลงทาง
เยื่อบุได้ในการติดเชื้อชนิดอื่นได้ด้วย

 ส�าหรับการรักษา ยังไม่มีการรักษาจ�าเพาะส�าหรับอาการทางผิวหนัง ส่วนมากผื่นจะค่อยๆ หายไปได้
เอง เมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถจัดการกับเชื้อไวรัสได้ โดยหากผู้ป่วยมีอาการคัน อาจรักษาด้วยการใช้ยาแก้
คันชนิดรับประทาน เพื่อบรรเทาอาการคันได้ 

ผื่นไข้เลือดออก
ระยะแรก

ผื่นไข้เลือดออก
ระยะหลัง

 แม้ว่าอาการทางผิวหนังและเย่ือบุในโรคไข้เลือดออกสามารถพบได้บ่อย 
แต่ก็ไม่ใช่ลักษณะที่จ�าเพาะ เนื่องจากสามารถพบผื่นลักษณะเดียวกันในโรคติดเช้ือ
ชนิดอื่นได้อีก จึงต้องอาศัยอาการอื่นประกอบ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อยืนยันการวินิจฉัยร่วมด้วย

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



  Happy New Year สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านนะคะ ตอนนี้ก็ปีใหม่แล้ว อะไรที่ไม่ดีในปี
เก่า ก็ขอให้ทิ้งไป แล้วเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ รวมถึงสุขภาพก็เช่นกัน ที่เคยเจ็บออดๆ แอดๆ ก็ขอให้หายเป็นปลิดทิ้ง 
แล้วกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์สมวัยในปีนี้ค่ะ 

 แต่ก่อนที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคภัยที่จะมาตามฤดูกาล ช่วงนี้เดี๋ยวร้อน
เดีย๋วหนาว หลายคนทีร่่างกายปรบัสภาพไม่ทนัอาจจะท�าให้เจ็บป่วยหรือเป็นหวดัได้ง่าย ฉบบันีเ้ราจะมาดูแลสุขภาพ 
เพื่อสร้างภูมิต้านทานจากอาหารกันค่ะ

 พอพูดถึงสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทาน หลายคนก็จะนึกถึงวิตามินต่างๆ แต่ส่วนใหญ่
ได้ยินค�าว่าวิตามิน ก็จะนึกถึงวิตามินในรูปแบบเม็ด หรือแบบที่เป็นอาหารเสริม แต่ใครจะรู้บ้างว่าวิตามินนั้นก็มีใน
อาหารหลัก 5 หมู่ของเรา โดยที่เราไม่จ�าเป็นต้องไปซื้อให้เสียเงินเยอะแยะ และยิ่งถ้ากินอาหาร 5 หมู่ให้หลากหลาย 
เป็นประจ�าสม�่าเสมอ เราก็แทบจะไม่ขาดวิตามินต่างๆ เลย

 แต่เมื่อ Healthy Eating ฉบับนี้ก�าลังพูดถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เราก็จะพูดถึงวิตามินที่หลายคนคิด
ว่า สามารถป้องกันหวัดได้ อย่าง “วิตามินซี” ค่ะ 

ส่วนประกอบ
เห็ดชนิดต่างๆ    4 ถ้วยตวง

กะหล�่าปลี   1 ถ้วยตวง

กระเทียมและพริกขี้หนูโขลก 1 ช้อนชา

น�้าผึ้ง    1 ช้อนโต๊ะ

มะเขือเทศ (หั่นเสี้ยว)  1/3 ถ้วยตวง

หอมใหญ่ (หั่นเสี้ยว)  1/3 ถ้วยตวง

หมูสับ    1/3 ถ้วยตวง

เกลือ    1/4 ช้อนชา

มะนาว (ตามชอบ) 

คื่นช่ายส�าหรับโรยหน้า

 “วิตามนิซ”ี หรอื “กรดแอสคอร์บกิ” (ascorbic acid) เป็นวิตามนิชนดิละลายน�า้ วติามนิซีมปีระโยชน์
มากมาย มักใช้ในการรักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิด นอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) 
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย  มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใน
ร่างกาย ช่วยท�าให้แผลหายเร็วขึ้น และมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน เรามาพูดถึงประโยชน์ของวิตามินซีกับ
การป้องกันหวัดกันดีกว่าค่ะ

 มีไม่น้อยท่ีเข้าใจว่า “วิตามินซี” สามารถรักษาหรือป้องกันโรคหวัดได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 
การรบัประทานวิตามนิซเีป็นประจ�าทุกวนั ไม่สามารถป้องกนัหวดัได้ และไม่ได้ลดความเสีย่งต่อการเป็นหวดั แต่ใน
ผูท้ีอ่อกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีาเป็นประจ�า จะสามารถลดความเสีย่งในการเป็นหวดัได้ถงึ 50% อย่างไรกต็ามพบว่าการ
รบัประทานวติามินซเีป็นประจ�าทกุวันจะลดความรนุแรงและระยะเวลาในการเป็นหวดัได้ ขนาดวติามนิซีทีแ่นะน�า
ให้รบัประทานเพือ่ลดความรนุแรงและระยะเวลาในการเป็นหวดัคอื 1-3 กรมัต่อวนั แต่ในผูท้ีไ่ม่เคยรบัประทาน
วติามินซมีาก่อน พอเป็นหวดัแล้วหันมาทาน จะไม่สามารถลดความรนุแรงหรอืระยะเวลาการเป็นหวัดได้

 แม้ว่า “วิตามินซี” ตามความเข้าใจของเรา อาจจะไม่ได้ช่วยรักษาหวัด แต่อย่างน้อยวิตามินซีก็ช่วยลด
ความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ ซึ่งจริงๆ แล้ววิตามินซีมีอยู่ในอาหารจ�าพวกผักผลไม้สดและมีมาก
ในผลไม้จ�าพวกที่มีรสเปรี้ยว ฉบับนี้แพรวจะน�าทุกท่านไปรู้จักเมนูต้านหวัดกันค่ะ 

 นั่นคือ “ย�าเห็ดรวม”

วิธีท�า
1. น�าหม้อใส่น�้าต้มให้เดือด ใส่เห็ด กะหล�่าปลี หมูสับ ลวกพอสุกตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน�้า

2. น�าน�้าย�าผสมน�้าผึ้ง เกลือ มะนาว พริกขี้หนูกับกระเทียมที่โขลก ผสมให้เข้ากัน 

3. น�าผักและหมูที่ลวกไว้ ใส่ลงผสมจนเข้ากัน ตามด้วยมะเขือเทศและหอมใหญ่ 

    โรยหน้าด้วยคื่นช่าย

           เป็นยังไงบ้างคะ เมนูย�าเห็ดรวมที่น�ามาเสนอในฉบับนี้ มีทั้งผักสดและเนื้อสัตว์ ที่ส�าคัญ
รสชาติจัดจ้านแบบสุขภาพดี แค่เห็นส่วนประกอบแล้วนึกภาพตามก็แซ่บแล้วจริงมั้ยคะ 

  Healthy Eating หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสาระความรู้การสร้าง
ภูมิต้านทานจากอาหารไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และเราก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพ

แข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2559 นี้กันนะคะ

 ส�าหรบัฉบับนีต้้องลาไปก่อน พบกับแพรวได้ใหม่ในฉบบัหน้า 
สวัสดีค่ะ

Healthy
Eating แพรวพาชิม



“คุณพยาบาลคะ ปวดแผลค่ะ”

“ค่ะๆ เดี๋ยวให้ยาแก้ปวดนะคะ”

“คุณพยาบาลคะ หนาวค่ะ”

“ค่ะ งั้นห่มผ้าอีกผืนนะคะ”

 ถ้ามีใครสักคนถามฉันว่า “ฉันเป็นพยาบาลที่ดีไหม” ฉันจะตอบค�าถามกลับด้วยความภาคภูมิใจว่า “ฉันคิดว่าฉันเป็น
พยาบาลท่ีดี” ถ้าผู้ป่วยร้องขอหรือต้องการอะไร เพียงแค่ให้บอก ถ้าพอจะท�าให้ได้ ฉันจะท�าให้ทันที ในทุกวันของการท�างาน 
ฉันจึงท�างานแบบที่พยาบาลที่ดีควรจะเป็น ฉันคิดในมุมมองของฉัน

 จนกระทัง่วนัหนึง่ ไม่รูว่้าจะเรยีกว่าโชคดหีรอืโชคร้าย ฉนัต้องกลายมาเป็นผูป่้วยซะเอง แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกอืบ 7 ปีแล้ว 
แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังคงชัดเจนในความทรงจ�า เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้

 เมื่อมาถึงโรงพยาบาลประมาณหกโมงเย็น ทันทีที่รถแท็กซี่จอดหน้าแผนกฉุกเฉิน ฉันและคุณแม่ลงจากรถแท็กซ่ี 
ขณะก�าลังเดินเข้าไปในแผนกเพื่อยื่นบัตร มีพนักงานเวรเปลหนุ่มคนหนึ่งเข็นรถนั่งเข้ามาหาทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เรียก

 “ผมจ�าพี่ได้ พี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่” เด็กหนุ่มคนนั้นกล่าวพร้อมกับรอยยิ้ม

 ฉันยิ้มตอบให้เขาเท่าที่มีแรงยิ้มในตอนนั้น คิดในใจว่าเขาช่างเป็นคนช่างสังเกต คงจะประกอบกับลักษณะท่าทางของฉัน
ที่แทบจะยืนไม่ไหวในตอนนั้น ใบหน้าซีดขาวจากการเป็นไข้มาตลอด 5 วัน รับประทานอาหารได้น้อยมาก ปวดเมื่อยตามตัวไป
หมด และอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง

 เม่ือถงึแผนกฉกุเฉนิมีคนไข้หลายคนรอการ
ตรวจรกัษาอยูอ่ย่างทีฉ่นัคิดไว้แต่แรก เจ้าหน้าทีเ่ดนิ
ท�างานกันขวักไขว่ ผู้ป่วยบางคนนั่งนิ่งอย่างมีความ
หวัง บางคนนอนขดตัวบนรถนอน แต่ละคนมีญาติ
ที่แสดงสีหน้าเป็นกังวลยืนอยู่ในบริเวณใกล้ๆ ญาติ
บางส่วนต้องออกมายืนรอข้างนอกด้วยความจ�ากัด
ของสถานที่

เสียงที่ไม่เคยได้ยิน
 ในที่สุดฉันก็ได้ตรวจ ผลการตรวจพบว่า
มีไข้สูง เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต�่ามาก แพทย์
สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก จึงท�าการรับเข้านอนใน
โรงพยาบาลเพือ่ท�าการรกัษาทนัท ีท่ีหอผูป่้วยสามญั
หญิงแห่งหนึ่ง เวลาในตอนนั้นเกือบสามทุ่มแล้ว 
การนอนโรงพยาบาลครัง้นีน้บัเป็นคร้ังทีส่องของฉนั
แล้ว ซึง่ครัง้แรกเกดิขึน้เมือ่ตอนฉนัอายปุระมาณ 12 
ปี สาเหตุก็เพราะป่วยด้วยไข้เลือดออกเช่นเดียวกัน

 จากประสบการณ์การเป็นนักศึกษาพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติงานผ่านหอผู้ป่วยแบบนี้มาหลายแผนก แต่วันนี้สถานที่ที่
ฉนัรูสึ้กว่าคุ้นเคยกลับดแูปลกออกไป “ฉนัมบีทบาทเป็นผูป่้วย” เส้ือผ้าท่ีเคยสวมใส่มิดชิดกลับถกูเปลีย่นให้เป็นตวัใหญ่โคร่ง 
มันให้ความรูสึ้กโล่งๆ จนฉนัเองก็บอกไม่ถูก เม่ือต้องกลายเป็นผู้ป่วย ฉนัต้องนอนใกล้กับคนทีไ่ม่รูจ้กั มนัให้ความรูส้กึทีแ่ปลก
ประหลาด และความรูสึ้กกังวลในใจก็ก่อตวัขึน้ เสยีงผูป่้วยไอเป็นจงัหวะประสานเสยีงกับเครือ่งดดูเสมหะดงัเป็นระยะๆ จาก
เตียงอีกฝั่งหนึ่งใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาล มันช่างเป็นเสียงที่ไม่น่าอภิรมย์เอาเสียเลย

 แผนการรักษาขั้นต้นท�าให้ฉันมีอุปกรณ์ติดตามตัวมาหนึ่งชิ้น คือสายน�้าเกลือ เวลาจะไปเข้าห้องน�้าฉันต้องเข็นเสา
น�้าเกลือ หรือเดินยกขวดน�้าเกลือไปตลอดทางที่ไป ไม่สะดวกเอาซะเลย ฉันคิดในใจ “นี่สินะความรู้สึกของผู้ป่วย”

 วันวันหนึ่ง ฉันได้แต่นอนบนเตียงเพื่อให้น�้าเกลือตามแผนการรักษา ฉันถูกเจาะเลือดส่งตรวจเป็นระยะ บางทีที่รู้สึก
เบ่ือ ฉนัจะลงมานัง่ทีเ่ก้าอ้ีข้างเตียงบ้าง พอนัง่สกัพกั ง่วงสปัหงกก็ปีนกลบัขึน้ไปนอนทีเ่ตยีงเหมือนเดมิ เป็นอยูแ่บบนีอ้ยูน่าน
หลายชั่วโมง พอตื่นขึ้นมาอีกที พบว่ามีป้ายพลาสติกมาแขวนที่เตียง ห้ามลงจากเตียง ฉันงงไปครู่หนึ่ง นึกถึงค�าที่เคยเรียนมา
ตอนเป็นนักศึกษาพยาบาล Absolute bed rest ซึ่งแปลว่า ฉันต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา

 “ขอโทษนะคะ ท�าไมห้ามลงจากเตียงล่ะคะ” ฉันถามพยาบาลที่เดินมาตรวจดูปริมาณน�้าเกลือ

 “ผลเลือดต่างๆ ดขีึน้แล้ว แต่เกลด็เลอืดกลบัต�า่ลงไปอีกค่ะ ต้องเฝ้าระวังการเกดิอบุตัเิหตหุรอืการเสยีเลอืดเป็น
พเิศษค่ะ” พยาบาลคนดังกล่าวตอบก่อนจะเดินไปที่เตียงถัดไป

 การเจ็บป่วยครั้งนั้นกว่าจะวินิจฉัยโรคได้ 
ฉันต้องมาตรวจถึงสามครั้ง ซึ่งในครั้งที่สามอาการ
ทรุดหนักลงกว่าครั้งก่อนหน้า ในแวบแรกของความ
คิดนั้น ฉันไม่คิดจะมาตรวจอีกด้วยซ�้า เนื่องจากคิด
ว่าคงเป็นไข้หวัดธรรมดาอย่างที่เคยตรวจมาแล้ว
สองครั้ง และท่ีแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้น
เป็นที่รู้กันว่าเป็นแผนกที่ยุ่งที่สุด  มีแต่คนไข้ฉุกเฉิน
มารับบริการ  ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ ฉันไม่อยากจะมา
เลย ที่ตัดสินใจมา เพราะรู้ตัวดีว่าร่างกายจะไม่ไหว
แล้ว ในฐานะที่ฉันเป็นพยาบาลจึงคิดว่าการมาให้
ประวัติด้วยตัวเองในขณะที่ยังมีสติจะดีกว่า ไม่เช่น
นัน้ครอบครวัของฉนัคงจะล�าบากถ้าฉนัเป็นอะไรไป 
โดยเฉพาะคุณแม่คงเป็นห่วงและกังวลมากทีเดียว

Behind
The Scene นางสาวมยุรี อภิวัฒนาภิวัต 

ฝ่ายการพยาบาล 
ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 เมื่อต้องอยู่แต่บนเตียงตลอดเวลาท�าให้ฉันคิดถึงช่วงเวลาของผู้ป่วยในห้องผ่าตัดสูติ- นรีเวช ที่ฉันท�างานอยู่ ต้องถูกจ�ากัด
หลายๆ อย่าง เช่น ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ทุกอย่างต้องท�าบนเตียง แม้แต่การขับถ่ายปัสสาวะ
ยังต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือ โดยการสอดหม้อนอน กล่าวโดยสรุปก็คือต้องปัสสาวะบนเตียงนั่นแหละ นี่ฉันก�าลังจะเป็นแบบนั้นสินะ

 บางครั้งฉันก็ได้นอนน่ิงๆ กรอกตาไปมา มองดูเจ้าหน้าที่ท่ีท�างานกันยุ่งมาก จนบางคร้ังก็รู้สึกเกรงใจ ฉันไม่กล้าที่จะขอ
หม้อนอนอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่สามแล้วของวันนี้ แต่ก็เริ่มปวดปัสสาวะอีก ..น�้าเกลือหมดไปอีกขวดแล้วนี่น่า..ฉันคิดในใจ จึงได้แต่
แอบคิดว่าจะพอมีใครว่างพอที่จะแวะมาถามไถ่แถวเตียงเราไหมนะ

 ต�าแหน่งเตียงนอนของฉันเป็นเตียงที่ติดกับก�าแพงเสียด้วยสิ และไม่อยู่ในต�าแหน่งของทางเดินด้วย ขณะที่ก�าลังคิด และ
รอว่าจะมีใครสักคนผ่านมาบ้าง จู่ๆ ก็มีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามา ฉันแอบคิดเล่นๆ ในใจว่ากระแสจิตคงแรง จนท�าให้เขา
ได้ยินเสียงเรียก ทั้งๆ ที่เรายังไม่ได้พูดออกไป

 “เอ่อ รบกวนขอหม้อนอนหน่อยค่ะ” ฉันพูดด้วยน�้าเสียงเกรงใจ

 “ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ” ผู้ช่วยพยาบาลบอกพร้อมกับยิ้มให้

 หลังจากการเจ็บป่วยครั้งนั้น ฉันคิดเสมอว่าตัวเองโชคดี และที่คิดว่าเป็นพยาบาลที่ดีแล้ว แต่ก็ยังสามารถดีกว่าเดิมได้อีก 
เพียงแค่มีหูทิพย์ โดยใช้ตาและใจฟังความต้องการของผู้ป่วย  “เสียงที่ไม่เคยได้ยิน” อาจแสดงมาจากสีหน้า แววตา และท่าทาง
ของผูป่้วย ซึง่ท�าให้ฉนัได้เรยีนรูแ้ละให้การพยาบาลผูป่้วยได้โดยไม่ต้องให้ร้องขอ เพยีงแค่เราคิดตามว่าถ้าเราเป็นเขา เราจะต้องการ
อะไรในช่วงเวลาแบบนั้น

 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะมาในความคิดของฉัน ถ้าหากไม่มีความจ�าเป็น ยิ่งถ้าเป็นห้องผ่าตัดแล้วนั้น 
น้อยคนที่จะอยากมาใช้บริการ แต่ส�าหรับผู้ป่วยบางคนการรักษานั้นก็มีความส�าคัญกับชีวิตของเขา บางคนตรวจพบก้อนเนื้องอก
ท�าให้กังวลว่าอาจจะกลายเป็นเนื้อร้าย บางคนที่ก�าลังจะกลายเป็นคุณแม่ ซึ่งการคลอดลูกครั้งนี้จ�าเป็นต้องคลอดโดยวิธีผ่าตัด 
คนที่นอนโรงพยาบาลหรือต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด หน้าตาจะแสดงความวิตกกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัด ฉันจะไม่ถามแต่
ประวติัการรกัษา โรคประจ�าตวัทีฉ่นัจ�าเป็นต้องกรอกลงในแบบฟอร์มหรอืมองหาแต่ผลการตรวจเลอืด ใบเซ็นอนญุาตต่างๆ เท่านัน้ 
เพราะสิง่เหล่านีม้กัจะถกูบันทกึอยูใ่นเอกสารต่างๆ ทีบ่รรจอุยูใ่นเวชระเบยีนอยูแ่ล้ว หรอืหากจะถามผูป่้วยกค็งจะตอบได้คล่องแคล่ว
เหมือนท่องกันมาเลยทีเดียว เพราะใครๆ ก็ถามแต่ข้อมูลเหล่านี้

 แต่เรือ่งของจิตใจมกัจะไม่ค่อยมคีนให้ความส�าคัญมากนกั ท้ังๆ ทีข่ณะเจ็บป่วยทางจิตใจนัน้ส่งผลกระทบโดยตรงกับร่างกาย 
คงเป็นเพราะข้อจ�ากัดในการท�างานหลายๆ อย่างที่เร่งรีบจนเกินไป แต่ฉันไม่ลืมที่จะค้นหาจากตัวผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้า ฉันจึงถาม
เสมอว่าผู้ป่วยรู้สึกอย่างไร

 ทุกวันนี้ฉันจะให้การรักษา
พยาบาลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย 
และไม่ลืมฟังเสียงที่ไม่ได้พูดของ
ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงแห่งความ
ทุกข์ ความกังวล สีหน้า แววตาและ
ท่าทางจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ท่ีจะ
ต้องฟังให้ได้ ให้เวลาผู้ป่วยในการ
พูดระบาย บางคนแสดงความกังวล
ออกมาโดยการร้องไห้ เพียงแค่ว่า
เราเข้าใจเขา ทัง้ๆ ทีเ่ขาไม่ได้พดูออก
มา บางคนอายไม่สะดวกใจทีจ่ะบอก
ความรู้สึกตรงๆ กับคนแปลกหน้า 
แต่ฉนัน่ีแหละทีจ่ะใช้ หูทพิย์ ฟังเสยีง
พวกเขา เสยีงทีไ่ม่ได้พดูออกมา เสยีง
ที่ไม่เคยได้ยิน.....



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 “โรคไข้เลอืดออก” เป็นโรคท่ีเรารูจ้กักนัมานาน ซ่ึงในปัจจบุนั
กย็งัไม่มียารกัษาเฉพาะ และยงัพบการระบาดอยูเ่ป็นระยะ
 ในอดตีโรคนีม้กัพบในเดก็ แต่ในปัจจบุนัสามารถพบในวยัรุ่น
และผูใ้หญ่ได้มากขึน้ 
 ในปี 2558 จากการรายงานของส�านักโรคติดต่อพบว่า มีผู้
ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกแล้วกว่าหนึง่แสนราย ซึง่ความรนุแรงของโรค
มีต้ังแต่ไม่มีอาการ จนถึงอาการรุนแรงท่ีท�าให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครอง
หลายคนมีความกังวลในโรคกันนี้มาก ซึ่งแท้จริงแล้ว
ผูท้ีติ่ดเชือ้ไข้เลอืดออกแบบรนุแรงนัน้มน้ีอยมาก ส่วน
ใหญ่เป็นการตดิเชือ้แบบไม่รนุแรง อย่างไรก็ตาม เรา
สามารถสังเกตและเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายที่จะ
บอกว่า ผูป่้วยอาจเป็นไข้เลอืดออกทีรุ่นแรงได้ ดงันัน้ 
เรามาท�าความรูจ้กักบัโรคน้ีให้มากขึน้กนั

ไข้เลือดออก
.. ภัยร้ายใกล้ตัว 

สาเหตุของโรค

อาการและการแสดงของโรค

ระยะของโรค

 ไข้เลอืดออกเกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัท่ีช่ือว่า 
“ไวรัสเดงกี” (Dengue Virus) เชื้อไวรัสนี้ติดต่อ
ในคนโดยการถูกยุงลายกัด ซ่ึงทั้งยุงลายบ้าน (มัก
วางไข่ในภาชนะซึ่งมีน�้าในบ้าน) และยุงลายสวน 
(มักวางไข่ในที่ที่มีน�้าขังนอกบ้าน) สามารถน�าเช้ือ
ไวรัสนี้ได้ เชื้อไวรัสเดงกีนี้มีระยะฟักตัวในยุงลาย
ประมาณ 8-10 วนั หลังจากท่ีถูกกดัจะมรีะยะฟักตัว
ในคนประมาณ 5-8 วัน 
 เชื้อไวรัสเดงกีปัจจุบันมี 4 ชนิด (เรียกว่า
ไวรัสเดงก ี1, 2, 3, และ 4 ตามล�าดับ) หลังจากตดิ
เชื้อชนิดหนึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนั้นไปตลอด 
แต่จะมภีมูคิุม้กนัต่อชนดิอืน่ในช่วงส้ันๆ หลงัจากนัน้
สามารถติดเชือ้ชนดิอืน่ได้อกี ดังนัน้ หากเคยเป็นโรค
ไข้เลือดออกแล้ว กย็งัมโีอกาสเป็นได้อกี

 2.ระยะวกิฤต ในผู้ป่วยบางคนหลังไข้ลงแล้วจะเข้าสู่ระยะ
นี้ ซึ่งจะมีการรั่วของน�้าเหลืองออกนอกเส้นเลือด ท�าให้มีอาการ
เหมือนสูญเสียของเหลวหรือเลือดจากร่างกาย ท�าให้มีความดัน
เลือดต�่าจนถึงอาการช็อกได้ ผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย 
ปลายมือปลายเท้าเย็น เด็กบางคนจะดูตัวลาย ถ้าไม่ได้รับการ
รักษาอย่างเหมาะสม อาจท�าให้มีอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ซึ่งอาจมี
อนัตรายถงึแก่ชวีติได้ ในระยะนีผู้ป่้วยบางคนอาจมเีลอืดออกมาก 
(โดยเฉพาะจากทางเดินอาหาร) ท�าให้อาการชอ็กได้มากขึน้ ระยะ
นี้โดยทั่วไปจะใช้เวลาราว 1-2 วัน 

 1.ระยะไข้สูง ระยะน้ีผู้ป่วยจะมีไข้สูงร่วมกับอาการ
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ระยะนี้จะใช้เวลาราว 3-7 วัน เมื่อ
ได้รับยาลดไข้ ไข้ก็จะลง หลังจากหมดฤทธิ์ยา ไข้ก็จะกลับสูง
ขึ้นอีก ในระยะนี้ถ้าไม่มีเลือดออกมาก โดยปกติไม่ท�าให้เกิด
อาการที่รุนแรง ผู้ป่วยอาจดูซึมลง รับประทานอาหารได้น้อย
ลง ระยะนี้เป็นระยะที่ตรวจพบไวรัสเดงกีในเลือด และถ้ายุง
มากดัผูป่้วย ยงุก็จะเป็นพาหะของโรคต่อไป ดงันัน้ การวนิจิฉยั
โรคในระยะนี้มักจะสังเกตจากอาการ หากต้องการยืนยันก็
ต้องตรวจหาตัวเช้ือ ซ่ึงปัจจุบันแพทย์จะเจาะตรวจหา NS1 
antigen ในช่วงที่มีไข้หลังวันที่ 3 ถ้าแพทย์ท�า Tourniquet 
test หรือการรัดแขน อาจพบจุดเลือดออกได้

 โรคไข้เลือดออกอาจมีอาการแสดงเพียงไข้อย่างเดียว 
ซึ่งในบางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง (โดยเฉพาะ
บริเวณใต้ชายโครงขวา) ปวดตามตัว ปวดที่กระบอกตา ปวดศีรษะ อาจมีผื่นแดงขึ้น และบาง
คนอาจมเีลอืดออกผดิปกต ิเช่น เลอืดออกตามไรฟัน เลอืดก�าเดาไหล หรือเลอืดออกในระบบทางเดิน

 3.ระยะฟื้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังระยะไข้สูงจะเข้าสู่ระยะนี้ทันที บางคนถ้าเข้าสู่ระยะวิกฤตแล้ว 1-2 วัน ก็จะเข้าสู่ระยะนี้ 
ผูป่้วยจะเริม่อยากรบัประทานอาหารมากข้ึน มผีืน่แดงทีม่วีงขาวขึน้ตามตัว มีอาการคนัตามตัวและฝ่ามอืฝ่าเท้า ระยะนีเ้ป็นระยะ
ที่ผู้ป่วยก�าลังจะหายจากโรคและเป็นระยะปลอดภัย

อาหาร โดยปกติผู้ป่วยมักไม่มี
อาการไอหรือน�้ามูก 
 

 ในระยะไข้สงู ผูป่้วยจะมีไข้เกือบตลอดเวลา การดแูลคอืการให้รบัประทาน
ยาลดไข้พาราเซตามอล และเช็ดตัวลดไข้ ควรหลีกเลี่ยงยาลดไข้ชนิดอื่น เช่น กลุ่ม
แอสไพรนิหรอืไอบูโพรเฟน เพราะจะท�าให้มีโอกาสเลอืดออกมากได้ หากมอีาการ
คลื่นไส้อาเจียน สามารถให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน พยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วย
ดื่มน�้าเกลือแร่ โดยอาจดื่มทีละน้อยและบ่อยๆ ถ้าพอรับประทานอาหารได้ ให้รับ
ประทานอาหารออ่น ย่อยง่าย ในระยะนีอ้าจดแูลรกัษาเองทีบ้่านได้ และให้สงัเกต
อาการที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ได้แก่ ปวดท้องมาก อาเจียนมาก ดูซึมลง มีเลือด
ออกมาก หรือมีอาเจียนเป็นเลือด 

การดูแลรักษาหลีกเลี่ยงยาลด
ไข้กลุ่ม

แอสไพริน
หรือไอบูโพรเฟน

การป้องกัน หลีกเลี่ยง
การถูกยุงลายกัด

 การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ส�าคัญคือ 
การป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด และไม่ให้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการไม่ให้มีน�้าขังในภาชนะ 
ควรมีฝาปิดภาชนะที่ใส่น�้าเพื่อไม่ให้ยุงลายไป
วางไข่ได้ ในปัจจุบันก�าลังมีการศึกษาถึงวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดว่าในอนาคต
อันใกล้อาจมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มี
ประสิทธิภาพออกมาใช้

 โรคไข้เลอืดออกยงัมกีารระบาดเป็นพกัๆ โรคนีมี้ระดบัความ
รุนแรงตั้งแต่แบบไม่มีอาการจนถึงรุนแรงมากถึงแก่ชีวิต ส่วนใหญ่
เป็นแบบไม่รุนแรง ซึ่งสามารถเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยว่าจะเป็นแบบ
รนุแรงหรอืไม่ ถ้ามสีญัญาณเตอืน เช่น ดซึูมลง ปวดท้องมาก อาเจยีน
มาก มีเลือดออกมาก แสดงว่าอาจเป็นแบบรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล ปัจจุบันการป้องกันที่ส�าคัญคือการ
ไม่ให้ถูกยุงลายกัด วัคซีนก�าลังอยู่ในช่วงศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะน�า
มาใช้ได้ในอนาคต

 ในระยะไข้นี้ผู้ปกครองมักจะกังวลว่าเด็กจะเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ ในช่วงวันแรกๆ อาจบอกไม่ค่อยได้ว่า ไข้เกิดขึ้น
จากไข้เลือดออกหรือไม่ ถ้าอยากทราบก็อาจต้องตรวจดูเชื้อไวรัส (ในปัจจุบันสามารถตรวจหา NS1 antigen ดังที่กล่าวข้าง
ต้น) แต่อาจไม่จ�าเป็น เพราะถึงแม้จะทราบว่าเป็น ในช่วงไข้สูง การดูแลรักษาก็เป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคอง จึงยัง
ไม่จ�าเป็นต้องเจาะเลือดในช่วง 1-2 วันแรกของไข้ แนะน�าว่าให้สังเกตอาการของเด็ก ถ้าไข้ไม่ลงภายใน 3-4 วัน แล้วเด็กยังรับ
ประทานอาหารได้ไม่ดี และดูซึมลง ควรกลับมาพบแพทย์ ซึ่งแพทย์จะตรวจร่างกายใหม่และอาจพิจารณาเจาะเลือดดูค่าเกล็ด
เลือดและค่าความเข้มข้นของเลือด ถ้าเกล็ดเลือดเริ่มต�่าลง แสดงว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออก ถ้าผู้ป่วยดูซึมลงมากและเกล็ดเลือด
ต�่ามาก แพทย์อาจพิจารณาให้สังเกตอาการที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 ถ้าผู้ป่วยไข้ลงแล้วอาการดีขึ้น เช่น อยากรับประทานอาหารมากขึ้น มีผื่นแดงคันดังที่กล่าวในระยะพักฟื้น แสดงว่า
ผู้ป่วยก�าลังจะหายจากโรค ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ป่วยเริ่มไข้ลง แล้วดูซึมลง ปวดท้องมากขึ้นมือเท้าเริ่มเย็น กระสับกระส่าย 
แสดงว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะวิกฤต ดังนั้น ถ้าสังเกตว่าตอนไข้เริ่มลง แล้วผู้ป่วยยังดูซึม ไม่กลับมาร่าเริงเหมือนเด็กที่เพิ่งหายจาก
ไข้ นับว่าเป็นสัญญาณอันตราย ซึ่งอาจบ่งบอกว่า ผู้ป่วยอาจเข้าสู่ระยะวิกฤต ควรรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ เพราะต้องได้รับ
น�้าเกลือทางหลอดเลือดและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แพทย์อาจจ�าเป็นต้องให้เจาะเลือดบ่อย เพื่อดูระดับความเข้มข้นของเลือด 
ระดบัเกลด็เลอืด รวมถึงการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารอ่ืนๆ ทีจ่�าเป็นต่อการตดิตามรกัษา ถ้ามีอาการมากอาจจ�าเป็นต้องรบัดแูล
ในหอผู้ป่วยวิกฤต 

Rama
Varieties อ.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



“ปลายฝน ต้นหนาว” เป็นเป็นค�าพูดติดปากของใครหลายคน ที่เป็นช่วงเวลาออกเดิน
ทางล่าทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาวในแถบภาคเหนือของประเทศไทย 

ส�าหรับเล่มนี้ ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับทะเลหมอกและการผจญภัยอันแสนหฤโหดที่ 

“ดอยทูเล” 

ที่อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครับ 

เติมพลังชีวิตด้วยธรรมชาติท่ี..

          ดอยทูเล

Camera
Diary ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



   ส�าหรับการเดินทางครั้งน้ีสภาพความพร้อมของร่างกายถือเป็นสิ่ง
ส�าคัญ เพราะการเดินขึ้นเขาระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ต้องใช้เวลา
ประมาณ 6-7 ชั่วโมง ต้องขึ้นอยู่กับความฟิตของร่างกาย และสิ่งที่ห้ามลืม
เลยก็คือน�้าดื่ม เพราะเราจะเสียเหงื่อเยอะมากๆ ครับ 

 ผมเริ่มเดินราว 9 โมงเช้า ผ่านทุ่งนาทุ่งหญ้า ไต่ระดับความชันขึ้น
ไปเรื่อยๆ ตามไหล่เขา ช่วงแรกๆ ทางเดินจะไม่ชันมากครับ เราเดินกันอย่าง
สบายๆ จนถึงประมาณเที่ยง เราพักรับประทานอาหารกันที่ล�าธารกลางทาง 
ทานอาหารกลางป่า ฟังเสียงแมลง เสียงใบไม้ ดื่มน�้าสะอาดๆ จากล�าธาร …

     จากนั้น เราก็เริ่มเดินทางต่อเข้าหาจุดหมายปลายทางเข้าไปเร่ือยๆ 
แต่สวนทางกบัการก้าวเท้าทีเ่ริม่ช้าลง เพราะความชนัทีเ่พิม่ขึน้พร้อมกบัความ
เหนื่อยและอ่อนล้าของร่างกาย การก้าวเท้าอย่างเป็นจังหวะสามารถช่วยให้
เหนือ่ยน้อยลงได้ครบั และต้องมสีตอิยูก่บัการก้าวให้มัน่คงทีส่ดุ เพราะถ้าลืน่
หล่นตกเขาไป อาจจะเป็นอันตรายบาดเจ็บได้

     เสยีงลมกับเสยีงใบไม้เสยีดสกีนัดงัจนคุน้หอูยูใ่นหตูลอดเส้นทาง แต่
เสยีงแผ่วเบาของน�า้ตก จะบอกเราได้ว่าปลายทางของเราอยูไ่ม่ไกลแล้ว ความ
เหน่ือยถูกแทนที่ด้วยความต่ืนเต้น เสียงน�้าดังขึ้นๆ ทุกคร้ังท่ีก้าวเท้าไปข้าง
หน้า และแล้วล�าธารที่ใสสะอาดก็เผยให้เห็นอยู่ตรงหน้า ผมไม่รีรอที่จะปลด
สมัภาระ ล้างหน้า ดืม่น�า้ทีเ่ยน็จบัใจ หลบัตาและสดูลมหายใจเข้าจนเต็มปอด 
ในที่สุดเราก็ถึงจุดกางเต็นท์แล้วครับ 

 ผมนัง่พักมองไปรอบๆ ให้หายเหนือ่ยอยูซ่กัพกั แต่ภารกจิยงัไม่จบเท่า
น้ีครบั เป้าหมายต่อไปก็คอืชมพระอาทติย์ตกดนิ เราต้องเดินข้ึนเขาไปอกีราว 
15 นาที (จิบ๊จ๊อยมาก) กจ็ะเจอจุดชมพระอาทติย์ตกดนิ จากมมุทีย่นื เราจะได้
เห็นเนินทุง่หญ้าท่ีเปลีย่นเป็นสทีองเพราะแดดยามเย็น เหน็ภูเขาสลับซับซ้อน
สดุลกูหลูกูตา ท�าเอาความเหนือ่ยล้าจากการเดนิขึน้มาหายเป็นปลดิทิง้ครบั 
และเม่ือตะวนัลบัขอบฟ้า หมูด่าวนบัล้านๆ ดวงกท็�าหน้าทีเ่ปล่งแสงระยบิระยบั 
ผมเลอืกเดนิทางมาในคนืเดือนมดืครบั เพราะเป็นช่วงทีเ่ห็นดวงดาวชัดทีสุ่ด

     เสยีงนาฬิกาปลกุตอนต ี5 ดงัขึน้ ผมไม่รรีอทีจ่ะลกุขึน้ล้างหน้าแปรง
ฟัน เพือ่จะพาร่างกายข้ึนไปดพูระอาทติย์ขึน้ ซึง่ต้องใช้เวลาเดนิทางต่อไปอกี
ประมาณ 45 นาท ีการเดนิทางในตอนเช้าค่อนข้างอนัตราย เพราะน�า้ค้างกบั
หญ้าและความมดื จะท�าให้เราลืน่เอาง่ายๆ ครบั ต้องใช้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษ ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองของเช้าวันใหม่ ทะเลหมอกสีขาวฟูฟ่อง

โอบล้อมภูเขา ลมเย็นๆ ปะทะใบหน้าแห้งๆ ของผม 
เสียงชัตเตอร์เริ่มดังข้ึนอย่างต่อเนื่องจากกล้องถ่าย
ภาพและโทรศัพท์มือถือ พระอาทิตย์ยังคงขึ้นปกติ
เหมือนทุกๆ วัน แต่ส�าหรับวันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นไวกว่า
ปกตมิากครบั เพราะอย่างทีเ่ค้าว่ากันว่า ช่วงเวลาแห่ง
ความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอ พอรู้ตัวอีกทีก็เริ่มสาย
แล้วครับ ผมค่อยๆ บอกลาทะเลหมอกและดอกหญ้า
เพื่อเดินทางกลับไปเก็บสัมภาระและเดินทางกลับ 

     ส�าหรับคนที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ที่ “ดอยทูเล” แห่งนี้ นับได้ว่าเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวอีกแห่งหนึ่งท่ีท่านจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ น�้าที่ใสสะอาด 
และต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

 ส�าหรบัท่านทีย่งัมแีรง ผมขอแนะน�าให้มาลอง
สัมผัสกับธรรมชาติ การเดินป่า การผจญภัย ในแบบ 
“ดอยทูเล” สักครั้งหนึ่งครับ



 คอลัมน์ Education Talk ฉบับนี้ มาท�าความรู้จักกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน 30 คน 

 เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์แพทย์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล โดยให้ข้อมลูว่า หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรใหม่ในประเทศไทย 
นักศึกษาที่คัดเลือกมาจากนักเรียนท่ีจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์จ�านวน 10 คนหรือ
ส�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรเวชกจิฉกุเฉนิ (หลกัสตูร 2 ปี) จ�านวน 20 คน ซ่ึงค�าว่า Paramedic 
หรือ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ก็คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ปฏิบัติการในรถกู้ชีพในจุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น สามารถท�าหัตถการ สามารถ
ช่วยชีวิตผู้อื่นได้ภายใต้ค�าสั่งของแพทย์

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หวังว่าใน 4 ปี
ข้างหน้า เราจะมีนักศึกษาทั้งหมดเต็มจ�านวนทุกชั้นปีจ�านวน 120 คน โดยจะเพิ่มจ�านวน
นักศึกษาต่อปีให้ได้มากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันทุก
โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีหมอที่มีความเชี่ยวชาญประจ�าห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่สิ่งส�าคัญ
ที่ขาดหายไปก็คือ ขั้นตอนการดูแลตั้งแต่ที่บ้านจนถึงโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์จะช่วยตอบโจทย์การแพทย์ฉุกเฉินได้

อานนท์ จันทร์เดช
 มีความเชื่อมั่นในคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะช่วยสั่งสมประสบการณ์ให้เรามีความรู้น�าไปพัฒนา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของประเทศไทยได้ดีในอนาคตครับ

จารุวรรณ พุทยานันท์
 เลือกท่ีจะมาเรียนต่อ เพราะต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์มากข้ึน 
เม่ือก่อนเรยีนด้าน EMTI (Emergency Medical Technician-Intermediate) 
เรียนต่อให้มีความรู้มากขึ้นค่ะ

เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
 โดยปกติผมมีงานอดิเรกเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ มีความ
คุ้นเคยทั้งผู้ที่ได้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากกรณีต่างๆ จากความรักจากสิ่ง
ต่างๆ เหล่าน้ี ท�าให้คดิจะต่อยอดในส่ิงทีเ่รารกัและชอบทีจ่ะท�า จงึได้ศึกษา
แนวทางทางสายอาชีพนี้ ช่วงน้ันก็รู้จักค�าว่า นักปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทย์ ก็ศึกษาหาข้อมูลว่าในประเทศไทยการศึกษาในสายอาชีพนี้จนมา
เจอประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนี้

ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดได้ที่

                       facebook.com/ramamedic

กา้วแรก 
นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



“ไข้เลือดออก”
เส้นทางงานวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
กับ ศ.พญ.อำ ไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ

 กระแสไข้เลือดออกที่ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หรือ
แม้แต่ผู้สูงอายุ ท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัย แหล่งชุกชุมของยุงลาย รวมถึงสารพันธุกรรมของแต่ละคน
ที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสจากยุงที่กัดเรา ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้สามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ คอลัมน์ 
Research Focus ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล ซึง่ได้ท�างานวจิยัเก่ียวกับโรคไข้เลอืดออก
มาเป็นเวลานาน มาติดตามข้อมูลงานวิจัยโรคไข้เลือดออกกันเถอะ

การทำ งานวิจัยเกี่ยวกับไข้เลือดออก
 เริ่มท�าวิจัยเรื่องโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 
โดยเริม่ต้นจากการศกึษาความจ�าเป็นของการให้ส่วนประกอบ
ของเลือด เนื่องจากว่าคนไข้โรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรง 
ต้องใช้พลาสมาและให้เกล็ดเลือดเข้มข้น จากนั้นน�ามา
วิเคราะห์ว่าคนไข้โรคไข้เลือดออกว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้เม็ด
เลอืดแดงปรมิาณเท่าใดและเกลด็เลอืดเข้มข้นเท่าใด  เพือ่เป็น
ข้อมูลให้กับทางธนาคารเลือด (Blood Bank) 

 วธิกีารศกึษาทางด้านงานวจิยั คอืวเิคราะห์ว่าคนไข้ท่ี
ขอเลอืดมาทีธ่นาคารเลอืดแล้วใช้เลอืดตามทีข่อหรอืไม่ พบว่า
ถ้าคนไข้มโีรคประจ�าตวั เช่น โรคธาลสัซเีมยี โรคลคูเีมยี หรือ
โรคฮีโมฟีเลีย ซึ่งคนไข้กลุ่มน้ีมักมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ส่วน
ประกอบของเลอืดมาก ฉะน้ัน เมือ่ขอเลอืดไปท่ีธนาคารเลอืด
แล้ว ธนาคารเลือดก็จะพิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออก
มีโรคประจ�าตัวอะไร และมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้เกล็ดเลือด
เข้มข้นเท่าใด เป็นอตัราการขอและอตัราการใช้เลอืด ธนาคาร
เลอืดจงึท�างานค่อนข้างหนกั กว่าจะได้ข้อมลูให้กบัธนาคารเลอืด
เพ่ือเตรยีมส่วนประกอบของเลอืดใช้รกัษาคนไข้โรคไข้เลอืดออก 
ส่วนเกล็ดเลือดเข้มข้นนั้น มีความจ�าเป็นต้องใช้ในคนไข้โรค
ไข้เลือดออกที่ขอมา ไม่ว่าจะมีโรคประจ�าตัวหรือไม่ก็ตาม

 ในปี พ.ศ.2540 ได้เริม่ท�าการเปลีย่นถ่ายเลอืดทีเ่รยีก
ว่า Continuous exchange transfusion ในคนไข้เด็กโรคไข้
เลือดออกทีม่ภีาวะชอ็กด้วยการใช้เคร่ือง Infusion pump ซึง่
เมื่อก่อนมีคนไข้โรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงมากจนเกิด
อาการช็อก โดยคนไข้มักมีปัจจัยการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
แพทย์จะท�าการถ่ายเปลี่ยนเลือดโดยการดูดเลือดของคนไข้
ออกมาและใส่เลือดใหม่เข้าไป ซ่ึงเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันจาก
ผู้บริจาค วิธีการนี้ท�ากันมาต้ังแต่ในทารกแรกเกิดที่มีปัญหา 
เช่น กรุ๊ปเลือดของมารดากับบุตรต่างกันและเป็นโรคที่รุนแรง
ท่ีต้องมกีารเปล่ียนถ่ายเลือด จึงคดิวธิกีารเปล่ียนถ่ายเลอืดโดย
ใช้เคร่ือง Infusion pump ซ่ึงไม่ต้องดูดเข้าดูดออกด้วยมือ 
เพราะอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งผู้ปฏิบัติงาน
และคนไข้  การใช้เครื่อง Infusion pump เป็นการดูดเลือด
ออกจากคนไข้ท่ีเป็นระบบปิด แล้วเติมเมด็เลอืดแดง น�า้เหลอืง 
เกล็ดเลือด และไครโอปริซิปิเตทให้แก่คนไข้รายนั้นด้วย

 ในปี พ.ศ.2540 ยงัได้มงีานวจิยัท่ีมกีารน�ายาแฟคเตอร์
เจ็ดเข้มข้น (Recombinant activated factor VII) เป็นยาที่
สร้างขึน้มาเพือ่รกัษาคนไข้โรคฮโีมฟีเลยีท่ีมสีารต้านแฟคเตอร์ 
ซ่ึงเป็นยาท่ีแพงท่ีสุดในโลก แต่ด้วยทฤษฎีและกลไกการออก
ฤทธิ์ของยา ท�าให้มีการศึกษาที่พบว่า 

Research
Focus ดนัย อังควัฒนวิทย์

กุสุมา ภักดี



ยาตัวนี้สามารถใช้กับคนไข้ท่ีมีเกล็ดเลือดต�่าและคนไข้ที่มี
ปัจจัยสารแข็งตัวของเลือดบกพร่องได้ จึงนับได้ว่ายาตัวนี้เป็น
ยาท่ีตรงกับการรักษาโรคไข้เลือดออกท่ีมีอาการรุนแรงมาก 
เกิดอาการช็อก และมีเลือดออกจ�านวนมาก ซึ่งคนไข้ขาดท้ัง
เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ฉะนั้นยาตัวนี้จึง
เป็นเหมอืนยาทีช่่วยชวิีต ถงึแม้ว่าการผลติยาตวันีจ้ะผลติขึน้มา
เพื่อรักษาคนไข้โรคฮีโมฟีเลีย แต่ในทางการแพทย์แล้ว ถ้าการ
ไม่ได้ใช้ยาตามข้อก�าหนดบ่งชีต้ามทีบ่รษิทัยาก�าหนด ก็จะเป็น
ความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ใช้ยา ซึ่งพบว่าเราสามารถช่วย
ชีวิตคนไข้และหยุดอาการเลือดออกของคนไข้ได้เป็นรายงาน
แรกของโลก ก็มีการรายงานการใช้ยาตวันีเ้มือ่ปี พ.ศ.2540 ใน
คนไข้ 2 ราย และหลังจากนั้นอีก 15 ราย ซึ่งเป็นเด็กทั้งหมด 

 หลังจากนั้น ยาตัวนี้ก็กลายเป็นยาวิจัยหลักท่ีได้
รับสปอนเซอร์จากบริษัท และเป็น multicenter interna-
tional study ที่มีประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ร่วมในการศึกษา 
ประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลใน
จังหวัดต่างๆ ได้แก่  พิษณุโลก อุบลราชธานี และขอนแก่น 
เป็น Study site เป็น Randomized double-blind pla-
cebo-controlled trial ซึง่มรีะดบัความยากมาก และท้าทาย
มากที่ใช้ยามารักษาคนไข้โรคไข้เลือดออกที่มีเลือดออกมาก 

แบบใช้ยาจริงเปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo) แต่แพทย์
จะไม่กล้าน�ามาใช้กับคนไข้ชอ็กรุนแรง (เกรด 4) จึงใช้กับคนไข้
ที่มีภาวะช็อกคุกคาม (เกรด 3)  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะ
ต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากคนไข้อาการหนักอยู่แล้ว 
งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2548

 ในช่วงปี พ.ศ.2543-2548 เนื่องจากอาจารย์ได้
ดูแลคนไข้จ�านวนมาก จึงสามารถเก็บข้อมูลสารพันธุกรรม
ต่างๆ ของคนไข้ไว้ และพบความแตกต่างคอื คนในครอบครวั
เดียวกัน สิ่งแวดล้อมเดียวกัน แต่ท�าไมคนในบ้านถึงไม่ได้
เป็นทุกคน ดังนั้น เมื่อดูสารพันธุกรรมต่างๆ จึงต้องมีข้อมูล
ที่ถูกต้อง ข้อมูลต้องครบถ้วน การวินิจฉัยโรคต้องถูกต้อง 
และมีการใช้วิธีทางสถิติระหว่างคนสองกลุ่มว่ามีความแตก
ต่างกันอย่างไร โดยมีการศึกษาในคนไข้ของภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี จ�านวน 
190 ราย เป็น Cohort แรก แล้วจึงเพิ่มจ�านวนคนไข้เป็น 
190 ราย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคนไข้
อีก 114 ราย จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งต้องพิสูจน์
ทั้ง 3 Cohort ว่ามีความเหมือนกัน จึงพบว่าแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกนัทางสารพนัธกุรรมทีบ่่งบอกว่าคนใดมีโอกาส
เกิดอาการแสดงของเชื้อไวรัสเด็งกี่นั้นไม่เหมือนกัน กล่าวคือ 
ถูกยุงกัดเหมือนกัน แต่จะเกิดการแบ่งตัวหรือไม่นั้นเป็นเร่ือง
ยากท่ีจะบอกได้ สรุปคอื ทกุคนทีถู่กยงุกดัไม่ได้เกิดอาการของ
โรคเหมือนกันทุกราย การเกิดอาการของโรคขึ้นอยู่กับสาร
พนัธกุรรมของแต่ละคนว่าจะตอบสนองต่อสิง่นัน้อย่างไร ขึน้อยู่
กบัส่วนประกอบทางพนัธกุรรมของแต่ละคน ท�าให้โอกาสเส่ียง
ของการเกดิโรคไข้เลอืดออกนัน้แตกต่างกันออกไปด้วย เป็นต้น

 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 หวัหน้าภาควชิากมุารเวชศาสตร์
ได้สนับสนุนให้มีการต้ังทีมดูแลคนไข้โรคไข้เลือดออกข้ึน ใน
กรณีที่มีคนไข้ที่มีอาการรุนแรงมากเข้ามา ความยากก็จะตาม
มาด้วยเหมอืนกนั อาจารย์จะกลับมาศกึษาเกีย่วกบัการบรหิาร
การจัดการ จนกระทั่งเกิดเป็นทีมดูแลคนไข้โรคไข้เลือดออก
ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 ในปัจจุบัน ถ้าเรารับการส่งต่อคนไข้มาแบบอาการ
หนักมาก อาจารย์จะต้องน�าแพทย์เฉพาะทางเข้ามาร่วมทีม 
ประกอบไปด้วยแพทย์โรคหวัใจ แพทย์เวชศาสตร์วกิฤต แพทย์
โรคไต แพทย์โรคปอด แพทย์โรคติดเชื้อ และแพทย์โรคเลือด 
อย่างน้อยต้อง 5–6 คน จึงจะสามารถรับมือกับอาการของ
คนไข้ที่อาการรุนแรงได้ นอกจากนี้ ทางทีมของอาจารย์ยังได้
รับความร่วมมือจากธนาคารเลือดที่จะเตรียมส่วนประกอบ
ของเลอืดไว้ให้ การท�างานเป็นทมีแบบนีจ้งึเกดิการพฒันางาน
ขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถตั้งรับกับอาการของคนไข้ที่มีความแตก
ต่างกัน เช่น คนไข้บางคนอาการดีขึ้น แต่อยู่ดีดีกลับมีอาการ
ทรุดและชอ็ก เราจงึท�าการศึกษาและดขู้อมลูจากท่ีมีอยูพ่บว่า 

ถ้าคนไข้ที่มีระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเกิน 
25% หรือเกล็ดเลือดคนไข้ต�่ามาก ประกอบกับปัจจัยการแข็ง
ตวัของเลอืดผดิปกตติัง้แต่ช่วงอาการมีไข้ เราจะประเมินคนไข้
ได้ว่าคนไข้รายนั้นมีโอกาสเกิดภาวะช็อกในเวลาต่อมาที่ไข้ลด

 อีกงานวิจัยหนึ่งที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้ท�าไว้
ตั้งแต่ปรมาจารย์ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ และ
ศ.นพ.สมศักดิ ์โล่ห์เลขา โดยได้เริม่ต้นสร้าง Clinical Practice 
Guideline (CPG) โรคไข้เลือดออกและได้น�ากลับมาใช้ โดยมี
การปรบัปรงุ เพิม่เตมิแก้ไขบ้าง พบว่าคนไข้แบบใดต้องนอนอยู่
โรงพยาบาล เพราะยงัไม่มปัีจจยับ่งช้ีว่าจะมไีข้นานกีว่นั แพทย์
ต้องตดิตามอาการทางคลนิกิเพือ่รบัสถานการณ์วนัทีไ่ข้ลด ซึง่
เป็นระยะวิกฤตที่สุดของไข้เลือดออก ในปัจจุบันมีวิธีตรวจหา
เชื้อไวรัสในคนไข้เป็นไข้เลือดออกได้แล้ว ซ่ึงมีราคาค่าตรวจ
ค่อนข้างสูง แต่ถึงแม้จะตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ (dengue virus) 
หรอืชิน้ส่วนเชือ้ไวรสัเดง็กี ่(dengue NS1)  ว่าตดิเชือ้ไวรสัเดงกี่
จรงิ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้จะมีอาการจะรนุแรงหรอืไม่ 
ฉะนั้น เมื่อตรวจพบเชื้อ อาจารย์จะพยายามบอกคนไข้และผู้
ปกครองว่าอย่าตืน่ตระหนก เนือ่งจากเราไม่ทราบว่าอาการจะ
รุนแรงมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้ท�าการตรวจ
หาช้ินส่วนเช้ือไวรสัเดงกี ่(dengue NS1)  ในปัสสาวะได้ส�าเรจ็
ซึ่งเป็นรายงานแรกของโลกอีกด้วย

ยังมีงานวิจัยโดดเด่นอะไรอีกบ้าง
 อาจารย์ได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับภาวะเลอืดระดอูอก
มากผิดปกติในวัยรุ่นผู้หญิงที่เป็นโรคไข้เลือดออก บางคนอาจ
มีอาการช็อก ถ้าแพทย์ซักประวัติและพบว่าเลือดออกมากผิด
ปกติ แพทย์จึงแนะน�าให้รีบนอนโรงพยาบาล ให้น�้าเกลือ และ
จ�าเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนหยุดเลือดออก เรียกว่า อาจารย์เจอ
มาหลายแบบมาก และท�าทุกเรื่องเกี่ยวกับโรคเลือดออก

 ตลอดระยะเวลาการท�างานของอาจารย์เจอคนไข้
เยอะมาก  การให้น�้าเกลือในปริมาณมากในระยะที่คนไข้มี

ไข้อยู่ ไม่ได้ช่วยป้องกันภาวะช็อกที่จะตามมาได้ 
ดังนั้น ในต�าราทุกเล่มเลยจะสอนว่าควรให้น�้าเกลือ
แค่พอประมาณ เนื่องจากในระยะไข้ เชื้อไวรัสตัวนี้
ท�าให้เยือ่บุเซลล์บุหลอดเลอืดท�างานไม่ด ี และมกีาร
รั่วของสารน�้าจากภายในหลอดเลือดไปอยู่ข้างนอก 
ท�าให้มีสารน�้าในช่องปอดและช่องท้อง เลือดข้นขึ้น 
บางคนจึงเกิดอาการปวดท้อง ปวดใต้ชายโครงเพราะ
ตบัโต และอาจถกูวนิจิฉยัผดิว่าเป็นไส้ติง่อกัเสบได้ เมือ่
เลอืดข้น เลอืดกไ็ปเลีย้งส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ดี 
ถ้าให้น�า้เกลือมากเกนิ หลังจากไข้ลดลง เซลล์บุหลอด
เลือดก็กลบัมาท�างานเป็นปกตแิล้ว สารน�า้ทีอ่อกไป
ด้านนอกเส้นเลอืดจะไหลกลบัเข้าสูเ่ส้นเลอืด  ถ้าคนไข้
โรคไข้เลือดออกได้รับน�้าเกลือมากในระยะที่มีไข้สูง 

อาจมีโอกาสเสียชีวติได้ในเวลาต่อมา เพราะสารน�า้จะไหลกลบั
เข้าสูห่ลอดเลอืด อาจเกิดภาวะสารน�า้เกนิ ร่างกายไม่สามารถ
รองรบัสารน�า้ปรมิาณมากได้ แต่ถ้าให้สารน�า้ไม่เพยีงพอจะท�าให้
คนไข้อยูใ่นภาวะช็อก ซ่ึงท�าให้มีอวยัวะทัง้ตบัและไตวาย 

ถามถึงเรื่องานวิจัย
เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก          

 ส�าหรับวัคซีนรักษาโรคไข้เลือดออก อาจารย์ไม่ได้ท�า
วัคซีนไข้เลือดออก แต่อยากจะบอกว่าการท�าวัคซีนไข้เลือด
ออกมีความยากตรงที่ไวรัสไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ ทั้งสาย
พันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 เมื่อป่วยครั้งแรกโดยบางคนไม่รู้ว่าตัวเอง
เป็นเม่ือไร ถ้าไม่ได้รับการตรวจเช็คเลือด ก็จะไม่รู้ตัวว่าติด
เชื้อไวรัสเด็งกี่ พอเป็นครั้งที่ 2 ร่างกายจะจ�าว่าเคยรู้จักไวรัส
นี้แล้ว ร่างกายก็เลยไม่ได้ไปท�าลายมัน ฉะนั้น ไวรัสก็จะแบ่ง
ตัวได้เต็มท่ีในร่างกาย เวลาเป็นครั้งท่ี 2 ก็จะมีความรุนแรง
มากกว่า ดังนั้น การท�าวัคซีนจึงมีความยากตรงที่ว่า ฉีดแล้ว
สามารถป้องกันโรคได้จริงๆ นะ ไม่ใช่ฉีดแล้วเป็นมากกว่าเดิม 
ซึง่เป็นข้อทีต้่องระมดัระวงั ทีส่�าคญัคอืวคัซีนต้องท�าให้ร่างกาย
ของเราเกิดภมิูต้านทานต่อไข้เลอืดออกทัง้ 4 สายพนัธ์ุได้ ตอน
นี้ยังอยู่ในการทดลองขั้นสนาม 

 ..การท�างานวิจยั โดยเฉพาะงานวจิยัทีม่คีวามท้าทาย
ต่อตัวเอง ต่อวงการแพทย์น้ัน มีความยาก เสมือนมีชีวิต
คนไข้เป็นเดิมพัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงและ
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมแพทย์แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ท�าให้อาจารย์มีผลงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างปรากฏการณ์
อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี..



 สวัสดีปีใหม่ค่ะ RAMA GO INTER กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้ว
  ในเดือนมกราคมนี้ รามาธิบดีได้ร่วมต้อนรับปีใหม่ด้วยงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ในชื่อ 1st Joint 
Conference Ramathibodi – Osaka University: Medical Innovation for Active Ag-
ing โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 910 A-B อาคารเรียนและ
ปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี ซ่ึงในงานพบกบัการบรรยายจาก
นักวิชาการชั้นน�าทั้งจาก Osaka University และจากรามาธิบดีเอง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของ
ชาวรามาธิบดีค่ะ

  ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
                                                  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ขอแสดงความยนิดแีก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญงิ แพทย์หญงิศรินิธรา 
สงิหรา ณ อยุธยา รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งประธานสมาพนัธ์นานาชาตด้ิานรงัสีร่วม
รกัษาระบบประสาทแห่งโลก (World Federation of Interventional and Thera-
peutic Neuroradiology-WFITN) วาระปี 2558 – 2560 ทัง้นี ้ศาสตราจารย์ นาวา
อากาศโทหญงิ แพทย์หญิงศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา นับว่าเป็นแพทย์ชาวไทยคนแรก 
และยงัเป็นสตรคีนแรกในประวตัศิาสตร์สมาคมฯ นบัแต่มกีารก่อต้ังขึน้ในปี 2533 ทีไ่ด้
รบัเลือกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมฯ

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ส�านักงานคณบดี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 
ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ให้การ
ต้อนรับ Prof.Gunvor Ekman Orderburg, Senior Consultant  Dr.Lena 
Degling Wikingson Chief Executive Officer of Dilafor AB และ Dr.Bjorn 
Hammarberg, Managing Director & Chairman of ABD Life Science จาก 
Karolonska Institute ประเทศสวีเดนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือใน
ประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.รณชัย 
คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายพัสดุ และ ผศ.นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก 
Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย  ในโอกาสเข้า
เยีย่มคารวะคณบด ีและศกึษาดงูานด้านจติเวช คณะผูศ้กึษาดงูานยงั
เข้าพบ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกลู หวัหน้าภาควชิาจิตเวชศาสตร์ และ
คณาจารย์ของภาคฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและการ
ศึกษา ก่อนเข้าเยี่ยมชมแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช รวมทั้งศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม 
2 ช้ัน 6 อาคารเรยีนรวม ศ.พญ.อลสิา ลิม้สวุรรณ 
และ ผศ.นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู ้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ  Asst. Prof. 
Aimon Miranda, PharmD, BCPS, ตวัแทนจาก  
University of South Florida สหรัฐอเมริกา 
ในโอกาสเข้าหารอืเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

 คณะฯเป็นเจ้าภาพจัดงาน 1st Joint Conference Ramathibodi – Osaka University ภายใต้หัวข้อ 
Medical Innovation for Active Aging ระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ 16 – 17 ม.ค.2559 ณ ห้องประชุม 910 A-B 
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีภายในงานจะมกีารบรรยายหวัข้อ
เกีย่วกบัการเตรยีมตวัและความท้าทายทีส่งัคมไทยก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุโดยมีการบรรยายจากนกั
วิชาการชั้นน�าทั้งจาก Osaka University และจากรามาธิบดี อาทิ Prof.Ken Nakata, Prof. Jun Hatazawa, 
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน , ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง และอีกมากมาย

 ฉบับทีแ่ล้วนูโ๋นพดูค้างถึงการดแูลสขุภาพระหว่างการ

เดนิทางนานๆ มาคุยกันต่อเถอะว่า ข้อปฏบัิตเิพิม่เตมิมอีะไรอีก

 • กรณีเกิดอาการเมาเครือ่ง งดทานอาหารและให้จบิน�า้

อุน่ๆ อาจจะทานยาแก้เมา หรอืดมยาดมแก้วิงเวียน ถ้าไม่ได้น�า

ตดิตวัมาให้ลองขอกบัทางพนกังานบรกิาร และถ้าเตรียมขิงผง

ส�าเร็จรปูมากใ็ช้ชงดืม่แก้อาการเมาเคร่ืองได้เช่นกัน อย่าลมืเตรยีม

ถุงอาเจยีนไว้ใกล้ๆ ตวัด้วย (ส่วนตวันู๋โนนะ ขึน้เครือ่งทไีร ไม่เคย

เมาเลย เพราะสลบก่อนทกุท ีอิอิ)

 • พกัผ่อนบนเครือ่ง ถ้าต้องเดนิทางไกลข้ามทวีป ควร

จดัเวลาหลับบนเคร่ืองให้ใกล้เคยีงกบัเวลาพกัผ่อนตามเวลาท้อง

ถ่ินของปลายทาง เพือ่เตรยีมตวัปรบัเวลาไปล่วงหน้า และอาจ

จะต้องยดืเวลาหลบัหลงัทานอาหารออกไปอีก 2-3 ชัว่โมงเพือ่ให้

นอนหลบัสบายมากข้ึน

 • ถ้าต้องแวะเปลีย่นเครือ่ง อาจจะแวะอาบน�า้ถ้าท�าได้

หรอืใช้บรกิารร้านนวดหรือใช้เครือ่งนวดหยอดเหรยีญ ควรเลอืก

นวดเท้า หรอืนวดหลงั คอ บ่า ไหล่ ไม่ควรเลอืกนวดทีม่กีารขัด

ผวิเพราะจะท�าให้คุณผิวแห้งมากข้ึนขณะอยูบ่นเครือ่ง ส่วนเวลา

นวดก็ประมาณ 30 นาท ีหรอืไม่ควรเกินหน่ึงชัว่โมงก็น่าจะเพยีง

พอ และอย่าลมืดเูวลากลบัมาขึน้เครือ่งบนิให้ทนัด้วยนะคะ ตก

เครือ่งข้ึนมาล่ะยุง่เลย !

 ฉบับหน้ายังมีทิปส์การดูแลสุขภาพดีๆ หลังจาก

เครือ่งบินร่อนถึงทีห่มายด้วยนะคะ  โปรดติดตาม!

Rama
Go Inter



 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงาน
พยาบาล รามาฯ - บางพลี” รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมี คุณสุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าของฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมกลุ่ม “สานสัมพันธ์น้องพี่” 
เพื่อส่งเสริมการท�างานเป็นทีมให้พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมอีก
ด้วย เมือ่วันที ่30 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชมุ 810AB อาคารเรยีนและปฏบัิติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี จดังาน “ขอบคณุและส่งมอบงาน” โดยได้รบั
เกยีรตจิาก ศ.นพ.วนิิต พวัประดษิฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลยัมหดิล และ รศ.นพ.สาธิต โหตระกติย์ รองคณบดฝ่ีายการคลัง คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวแสดงความยนิดแีละ
มอบของทีร่ะลกึแก่ ผศ.ดร.จรยิา วทิยะศุภร รกัษาการแทนผูอ้�านวยการโรงเรยีน
พยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธบิด ี เพือ่แสดงความขอบคณุและแสดงความยนิดใีนโอกาสส่งมอบงานทมี
บรหิารโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ี เมือ่วันที ่30 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชุม
อรรถสิทธิ ์เวชชาชวีะ ชัน้ 5 ศนูย์การแพทย์สริกิติิ์   

 คุณมาลินี กิตะพาณิชย์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจ�านวน 
1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ โดยมีคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

โครงการ
สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงาน
พยาบาล รามาฯ - บางพลี รุ่นที่ 3

งาน “ขอบคุณ
และส่งมอบงาน”

มอบเงินบริจาค

 ชมรมผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลัยมหดิล จัดงาน “การประชุมผู้ปกครองของ
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ครัง้ที ่ 13” โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.กฤษณา 
เลิศสุขประเสรฐิ หวัหน้าภาควิชาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกตขิอง
การสือ่ความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
เปิดงานและเป็นวทิยากรบรรยาย หวัข้อ “นดัพบ เดก็หพูกิาร” ภายในงานยงัมกีาร
บรรยายเพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้แลกเปลีย่นทศันคต ิความคดิ
เหน็ รวมท้ังความร่วมมือในการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2558 ณ บรเิวณหน้าหอประชมุอาร ีวลัยะเสวี  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “ค่ายกิจกรรมส�าหรับ
เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด ครั้งที่ 1” (Congenital Heart Disease – CHD 
Camp by Rama) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวเปิดงานร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมเข้าฐานส�าหรับให้ความรู้
เรือ่งโรคหวัใจ และบรรยายให้ความรูแ้ก่ผู้ปกครองในการดแูลผู้ป่วยโรคหวัใจเดก็ 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การประชุม
ผู ้ปกครองของ เด็กที่ มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

CHD Camp
ค่ายกิจกรรมส�าหรับเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่ก�าเนิด ครั้งที่ 1

Activities
สิทธิ  แสงเจริญวัฒนา



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีเปิดหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง (3NW) หลังได้รับการปรับปรุง 
โดยได้การสนับสนุนจาก คุณปิติ สิทธิอ�านวยและครอบครัว เป็นจ�านวนเงิน 
10,000,000 บาท ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณ 
คุณปิติ สิทธิอ�านวย ที่ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินเพื่อการปรับปรุง
หอผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก 
หญิง ชั้น 3 อาคาร 1 

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหดิล ศ.นพ.อร่าม โรจนสกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธเีปิดศนูย์บรกิารผูมี้
อปุการคณุ (Executive Service Center) ซ่ึงศูนย์ฯ ให้บริการกลุ่มบคุคลส�าคญั
ท่ีท�าคณุประโยชน์ให้แก่คณะฯ ได้แก่ อดีตอาจารย์อาวโุส ผูบ้รหิาร บคุคลส�าคญั
ขององค์กรหรอืประเทศ และศษิย์เก่าของคณะฯ โดยหน่วยประสานด้านการรกัษา
พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ ให้การดแูลด้าน
การบริการนดัหมายแพทย์ผู้เชีย่วชาญ การรับเป็นผู้ป่วยใน ให้บริการรบัปรกึษา
ปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้เกดิความสะดวกรวดเร็ว และมคีวามปลอดภยัในการเข้ารบั
บรกิาร เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องรับรองมลูนธิริามาธบิด ีชัน้ 4 อาคาร
สมเดจ็พระเทพรตัน์

 บรษิทั  ทโีอเอ-ชโูกก ุเพ้นท์ จ�ากดั น�าโดย คณุพศิษิฐ์ บญุจรรยา กรรมการ
ผูจ้ดัการ มอบเงนิบรจิาคจ�านวน 1,000,000 บาท สมทบทนุมลูนธิริามาธบิดฯี เพือ่
จดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ โดยม ีรศ.นพ.สรุศกัดิ ์ลลีาอดุมลปิิ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
รามาธบิด ีและ ศ.นพ.ศภุชยั ถนอมทรพัย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2558 
ณ ส�านกังานงานบรหิารโรงพยาบาลรามาธบิด ีชัน้ 2 อาคารเรยีนรวม           

พิธีเปิด
หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก 
หญิง (3NW)

พิธีเปิด
ศูนย์บริการผู้มีอุปการคุณ
(Executive Service Center)

มอบเงินบริจาค

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานผ้า
พระกฐิน ประจ�าปี 2558 ส�าหรับทอดถวาย ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร โดย
มี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้ากฐินพระราชทานแด่พระ
ราชวรญาณ (บรรจบ ตาที) เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม วรวิหาร และพระสงฆ์
ประจ�าวัด โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดี และ
ประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   

 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ใน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีได ้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทาง
ทันตกรรม ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ�าเภอดอยหล่อ และอาคารสนามกีฬา
เทศบาลต�าบลบ้านปง อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 
2558

 งานสื่อสารองค ์กร คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel 
เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มารับบริการได้รู้จัก Application เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กฐินพระราชทาน
ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร

หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ 
พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์ Application 
Rama Channel



 ท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ ศ.นพ.วินติ พวัประดษิฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล รศ.นพ.สรุศกัดิ ์ ลลีาอดุมลปิิ ผูอ้�านวย
การโรงพยาบาลรามาธบิด ี รศ.นพ.สรายทุธ สภุาพรรณชาต ิหวัหน้าภาควชิากุมาร
เวชศาสตร์ ศ.นพ.อนนัต์ โฆษติเศรษฐ หวัหน้าหน่วยกมุารเวชบ�าบดัวกิฤต ภาควชิา
กมุารเวชศาสตร์ คณะผูบ้รหิารฯ และบคุลากรรามาธบิด ี ร่วมท�าบุญในพิธเีปิดหอ
ผูป่้วยกมุารเวชบ�าบดัวกิฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU) ท่านผูห้ญงิวริะยา 
ชวกลุ ภายหลังจากทีไ่ด้รับการปรับปรุง โดยได้รับเงินสนบัสนนุจากท่านผูห้ญงิวริะยา 
ชวกลุ เป็นจ�านวน 20,000,000 บาท และพร้อมเปิดให้บรกิารแก่ผูป่้วยเดก็แล้ว เมือ่
วนัที ่9 พฤศจกิายน 2558 ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชบ�าบดัวกิฤต Pediatric Intensive 
Care Unit (PICU) ท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ ชัน้ 9 อาคาร 1

พิธีเปิดหอผู้ป่วย
กุมารเวชบ�าบัดวิกฤต Pediatric 
Intensive Care Unit (PICU)

 ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัย
มหดิล จัดกจิกรรม “เดิน-วิง่ การกศุล ศลัยศาสตร์รามาธบิดี” ขึน้ เพ่ือให้บุคลากร
ของคณะฯ และประชาชนทัว่ไปได้ร่วมออกก�าลังกายด้วยการเดิน-ว่ิง นอกจากนีย้งั
ได้ร่วมท�าบญุ โดยรายได้จากการจดักจิกรรมจะใช้ในการจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ทีใ่ช้ใน
ภาควชิาศลัยศาสตร์ต่อไป กจิกรรม “เดนิ-วิง่ การกศุล ศลัยศาสตร์รามาธบิดี” ในครัง้
นีไ้ด้รบัเกยีรติจาก นพ.สาธติ กรเณศ หวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล เป็นผู้เปิดงานและปล่อยตัวนกักีฬา เม่ือ
วนัที ่11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยั
มหดิล

 คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่ม บริษัท ทีโอเอ และ
ประธานมลูนธิิคณุแม่ล้ีกมิเกียว ต้ังคารวคณุ คณุละออ ต้ังคารวคณุ รองประธานที่
ปรึกษากลุ่ม บริษัท ทีโอเอ และรองประธานมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 
และ เรอืโทแพทย์หญงิปิยะชนก ตัง้คารวคณุ มอบเงนิบรจิาคจ�านวน 34,000,000 
บาท สมทบทนุมลูนธิริามาธบิดีฯ เพ่ือโครงการสถาบนัการแพทย์จักรนีฤบดนิทร์ 
โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 ณ ส�านักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม 

เดิน-วิ่ง การกุศล
 ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

มอบเงินบริจาค

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
ร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสาย” 
ซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รับความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในพิธีเปิดอาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 
โดยมี ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นางอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ หน่วย
บริการผู้ป่วยที่บ้าน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล คุณวสันต์ ทิมา หน่วยหน้างานอุปกรณ์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เป็นตัวแทนให้ข้อมูลเกี่ยวเครื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15 บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ด้านการศึกษา) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานคืนสู่เหย้าศิษย์
เก่าแพทย์รามาธิบดี 2558 โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์รามาธิบดี 

คณะฯ ร่วมจัดนทิรรศการ
“เครือ่งควบคมุการให้อาหารทางสาย”

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธบิดี
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15 บริจาคเงิน

 คณุวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ และทมีผูบ้รหิาร บรษิทั SAMART Corporation 
จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินจ�านวน 4,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ ในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร 
ศรีธรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ ์
โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และผู ้อ�านวย
การบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น 
รองผู ้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และรองผู ้อ�านวยการ
บริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท SAMART Corporation จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค



 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล และบรษิทั RFS (Ramathibodi Facilities Services) 
จ�ากดั จัดงานสัมมนา มาตรฐานระบบส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย ครัง้ที ่1 
ขึน้ ซึง่เป็นครัง้แรกกบัการจดัสมัมนาระดบัประเทศด้านระบบสิง่สนบัสนนุโรงพยาบาล 
(Healthcare Facility Management) ในการสร้างความเข้าใจในการบรหิารสิง่
สนบัสนนุโรงพยาบาลทกุด้านอย่างครบวงจร โดยภายในงานได้รบัเกยีรตจิาก ศ.นพ.
รชัตะ รชัตะนาวนิ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.วินติ พวัประดษิฐ์ 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล ศ.นพ.ปิยะมติร 
ศรธีรา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหดิล นพ.อนวุฒัน์ ศภุชตุกิลุ ผูอ้�านวยการสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อ�านวยการศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ และ ผศ.พญ.
เยาวนชุ คงด่าน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั RFS จ�ากดั ร่วมในพธิเีปิดงาน ทัง้นี ้ภายใน
งานมกีารบรรยายและเสวนาในหวัข้อทีน่่าสนใจมากมาย เมือ่วนัที ่12-13 พฤศจกิายน 
2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรมู โรงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค กรงุเทพฯ 

สัมมนามาตรฐาน
ระบบส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย ครั้งที่ 1

 ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัย
มหดิล จดัประชมุวชิาการ Ramathibodi Surgical Forum: “The Collaboration 
for Surgical Problems Management” และปาฐกถาเปรม บรีุ ครัง้ที ่12 เรือ่ง 
“Academic Medicine and Public Health: Let’s close the gap” โดยได้รบั
เกยีรตจิาก ศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ และ
อดตีคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผู้
บรรยาย เม่ือวนัที ่16-18 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องประชมุ 910 อาคารเรยีนและ
ปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี  

ปาฐกถาเปรม บุรี
ครั้งที่ 12 

 คณะกรรมการ Mass Casualty จัดการฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับ
แผนอุบัติภัยหมู่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ประธาน
คณะกรรมการ Mass Casualty คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู ้ 
เรื่อง “Introduction to RAMA Thai SIM Training” โดย ผศ.นพ.ไชยพร 
ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “นิทรรศการโรคสะเก็ดเงิน” 
กิจกรรมภายในงานมีทั้งการแนะน�าความรู้แก่ผู้ป่วย พร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบ
การบรรยาย โดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ อาท ิรศ.พญ.ณฎัฐา รชัตะนาวนิ อ.พญ.ศิลดา 
กนกรังษี และผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ 
โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ เข้า
ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤ
บดินทร์ และลงพื้นที่เพื่อดูความก้าวหน้าของการก่อสร้างทั้งหมด เมื่อวัน
ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ

ฝึกซ้อม
Tabletop เพือ่รับแผนอบุตัภัิยหมู่

นิทรรศการ
โรคสะเก็ดเงิน

การประชุมและติดตาม
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์



 สมาคมศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีจดังานปาฐกถารจติ บรุ ีครัง้ที ่26 ขึน้เพือ่
เชดิชเูกยีรตแิก่ ศ.นพ.รจติ บรุ ีอดตีคณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ในหวัข้อ “Reconnecting with Nature ฟ้ืนฟูความสมัพันธ์กบั
ธรรมชาต”ิ โดยม ีนพ.รงัสฤษฎ์ กาญจนะวณชิย์ ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีรุน่ที ่20 
ผูไ้ด้รับรางวลัศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นด้านอทิุศตนเพ่ือสังคม ประจ�าปี 2558 เป็น
องค์ปาฐก ภายในงานยงัได้รับเกยีรติจาก ศ.นพ.ปิยะมติร ศรีธรา  ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูม้อบโล่ประกาศ
เกยีรตคิณุ พร้อมมอบของทีร่ะลกึแก่องค์ปาฐกในครัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 
2558 ณ หอประชมุอาร ีวลัยะเสวี  

 งานบรหิารการรกัษาพยาบาล ร่วมกบังานเวชระเบยีน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ “แนวทาง
การบนัทกึและตรวจประเมนิคณุภาพการบนัทกึเวชระเบยีน” โดยได้รบัเกียรตจิาก 
นพ.ณรงค์ฤทธิ ์มศัยาอานนท์ รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบด ีกล่าวเปิดงาน 
ภายในงานมกีารบรรยาย เรือ่ง “แนวทางการบนัทกึเวชระเบยีนและแนวทางการ
ตรวจประเมนิคณุภาพการบันทึกเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน” โดย ศ.คลนิกิ 
นพ.สัญชยั บลัลงัก์โพธ์ิ ภาควิชาสติูศาสตร์–นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องประชมุ 
714 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล จดับรรยาย โครงการ
วจิยั เรือ่งการบาดเจบ็ของสมองในกลุม่นกัมวย และร่วมเสวนาเพือ่ผลกัดนันโยบาย
คุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกยีรติจาก ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทศัน์ รอง
คณบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยั
มหดิล อ.ดร.นพ.วทิยา สังขรตัน์ ผูช่้วยคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล และ รศ.นพ.อดศิกัดิ ์ ผลติผลการพมิพ์ 
หวัหน้าศนูย์วจิยัเพือ่สร้างเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ร่วมอภปิราย เมือ่วนัที ่26 
ตลุาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 624 ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวม  

ปาฐกถารจิต บุรี
ครั้งที่ 26  

โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ
บันทึกและตรวจประเมินคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียน”

บรรยายพิเศษ
โครงการวิจัยเรือ่งการบาดเจ็บของ
สมองในกลุ่มนักมวย

การประชุม
ENT Coblation Technology 
Workshop”

 งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล จดักจิกรรรมเนือ่งในวนัทนัตสาธารณสขุแห่งชาต ิซึง่เป็นวนัพระราชสมภพ 
สมเดจ็พระศรีนครนิทรา บรมราชชนน ีซ่ึงเป็นพระมารดาแห่งการทนัตแพทย์ไทย 
โดยมี ทพ.สราวุธ สันติด�ารงกุล หัวหน้างานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยานนท์ รองผู้
อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วยการบริการตรวจรักษาฟัน และบริการทันตกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม อาคาร 4

 ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดอบรมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ รุ่นที่ 2 “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” โดยได้รับเกียรติจาก 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคม
ไทยปลอดบุหรี่ กล่าวเปิดงาน โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่าย
การพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และผศ.ชัยวัฒน์ 
วงศ์อาษา ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ENT Cobla-
tion Technology Workshop” โดยมี ศ.นพ.วชิร คชการ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
เปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญจากหลายสถาบันร่วม
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ที่เข้าร่วมงาน เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 
2558 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

อบรมภาคีเครือข่าย
ในการขับเคล่ือนนโยบายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2

วันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ 



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล จดังานสปัดาห์ 
90 ปี อาร ี วลัยะเสว ีปฐมคณบด ีปชูนยีบคุคล เพือ่เชดิชเูกยีรตแิก่ ศ.เกยีรตคิณุ 
นพ. อาร ี วลัยะเสวี ในโอกาสอายคุรบ 90 ปี และอดตีคณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศ.นพ.รชัตะ รชัตะ
นาวนิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึง่กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาเกียรติยศ “อาร ี วลัยะเสว ีปชูนยีบคุคล
แห่งวงการโภชนาการ” โดย ศ.เกยีรติคณุ นพ. ไกรสทิธิ ์ ตันติศรินิทร์  และนทิรรศการ 
90 ปี อาร ี วลัยะเสวี ปฐมคณบด ีปชูนยีบคุคล ในโอกาสนีย้งัได้จดัพธิที�าบญุถวาย
ภัตตาหารแด่พระภกิษสุงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา เมือ่วนัที ่19-21 ตลุาคม 2558 
ณ หอประชมุอาร ีวลัยะเสวี 

 โครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเคม็ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จัดงาน “วนัลดเคม็” เพือ่รณรงค์การลดบรโิภคเกลอื
หรอืโซเดยีม โดยม ีผศ.นพ.สรุศกัด์ิ กนัตชเูวสศิริ ประธานโครงการโรงพยาบาลต้นแบบ
ในการลดเคม็ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
ถงึวตัถปุระสงค์การจัดงาน โดยม ีศ.นพ.อร่าม โรจนสกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์
สมเดจ็พระเทพรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี ้ได้รับเกยีรตจิาก ดร.ยิง่ศกัดิ์ 
จงเลศิเจษฎาวงศ์ นกัวชิาการหรือเชฟชือ่ดัง คุณธญัวรินทร์ ต้ังเสริมวงศ์ หวัหน้า
ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล และ
พญ.วรวรรณ ชยัลมิปมนตรี เลขาธกิารเครือข่ายลดบริโภคเคม็ ร่วมเสวนาหวัข้อ “ลด
ความเสีย่งโรค ลดบริโภคเคม็” นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมสาธติเมนอูาหาร การแสดงเต้น
ประกอบเพลง และมอบรางวลัแก่ผูช้นะการประกวดค�าขวญัลดเค็มคร่ึงหนึง่อกีด้วย เมือ่
วนัที ่28 ตลุาคม 2558 ณ โถงเฉลมิพระเกยีรติ ชัน้ 1 อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์   

 สมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล และคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหดิล จัดพิธมีอบโล่เกยีรติยศแก่ ศ.นพ.ปิยะมติร ศรีธรา ภาควชิา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล ใน
โอกาสได้รบัรางวลั “ศษิย์เก่าดเีด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558” ผูไ้ด้ประกอบ
กจิอนัเป็นคณุประโยชน์แก่ชาติบ้านเมอืง และน�ามาซึง่ชือ่เสยีงเกยีรตภิมูแิก่คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสขุ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นผูม้อบรางวลัในครัง้นี ้เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 
2558 ณ ตกึกลม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

สัปดาห์ 90 ปี
อารี วัลยะเสวี 
ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล 

งาน “วันลดเค็ม”

รางวัลศิษย์เก่าดเีด่น
คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ 
ประจ�าปี 2558 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการบรรยายจาก ผศ.พญ.
ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ ผศ.พญ.วิภารัตน์ มนุญากร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ ้มกันบกพร่อง
อีกด้วย เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัด
โครงการ “การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO 
Protocal ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” รุ่นที่ 2 โดยได้รับ
เกียรติจาก นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาติ กล่าวเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่ออบรมการคัดแยกโดยใช้ระบบ 
ESI การพัฒนา EMCO protocol ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
และการพัฒนาระบบการคัดแยกของห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์และพยาบาลห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ เม่ือวันที่ 
28–29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องกรกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

สัปดาห์รณรงค์
โรคภูมิ แพ ้ แล ะ โรคภูมิคุ ้ มกัน
บกพร่องปฐมภูมิ

โครงการ
“การฝึกอบรม Emergency 
Department Triage and EMCO 
Protocal ของโรงพยาบาลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” รุ่นที่ 2 

 ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อม
ด้วยฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2558  ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี วันพยาบาล

แห่งชาติ 



 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อม
แผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ 
ประธานกรรมการ Mass Casualty คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง 
“Rama Thai SIM Training” โดยมี ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
วิทยากรร่วมกับคุณเพ็ญจิต งามนิธิพร หัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.กันทิมา กุญชร ณ 
อยุธยา ผู้อ�านวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการโครงการ 
Rama Idol ปีที่ 2 มอบรางวัลแก่ผู ้ชนะเลิศการประกวดโครงการ Rama 
Idol ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ส่งผล
งานเข้าประกวด ซึ่งทีมที่ชนะเลิศการประกวดการเขียนโครงงานเกี่ยวกับสุข
ภาวะส�าหรับเยาวชนในชุมชน ได้แก่

 1. รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ทีม 
RAMA Exercise โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชื่อผลงาน “โครงงาน
โต๊ะออกก�าลังกายขณะท�างาน”

 2. รางวัลชนะเลิศด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียนและชุมชน ทีมลูกหมู 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ ชื่อผลงาน “โครงงานการแปรรูปผัก
ตบชวา” 

 3. รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ทีม 
Playhound โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ช่ือผลงาน “โครงงานเก้าอ้ีกะลา
เพื่อสุขภาพ”

 4. รางวัลขวัญใจรามาไอดอล โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี   

บรรยาย
เรือ่ง “Rama Thai SIM Training”

รามาไอดอล ปีที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ

 สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จดัโครงการให้ความ
รูผู้ป่้วยและครอบครัว เร่ือง “อยูก่บัเบาหวานอย่างไรให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน” 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศ.นพ.พฒัน์ มหาโชคเลศิวฒันา หวัหน้าสาขาวชิาต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลัยมหดิล กล่าวเปิดงาน โดยกจิกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย
ให้ความรูเ้กีย่วกบัอาหารผู้ป่วยเบาหวาน การออกก�าลงักาย และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างครอบครวัผูป่้วยเบาหวาน เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2558 ณ ห้อง
ฝึกปฏบิตักิารทกัษะทางคลนิกิ 310-314 ชัน้ 3 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  มหาวทิยาลยัมหดิล จดังาน 
“ปาฐกถาอรรถสทิธิ ์ เวชชาชวีะ ครัง้ที ่ 14” เนือ่งในโอกาสพเิศษครบรอบสริอิายุ 
80 ปี และเพือ่เชดิชูเกียรต ิศ.เกยีรตคิณุ นพ.อรรถสิทธิ ์เวชชาชวีะ โดยได้รบัเกยีรติ
จาก ศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ อดีตคณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล บรรยายเรือ่ง “The Thyroid & Wisdom for Academics” 
ท่ามกลางความสนใจจากบคุลากรทางการแพทย์ ผูเ้ข้าร่วมงานในครัง้นีเ้ป็นจ�านวน
มาก เมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 ณ ห้องประชมุอรรถสทิธิ ์ เวชชาชีวะ ช้ัน 5 
ศนูย์การแพทย์สริกิติิ์

บรรยายให้ความรู้
เรื่อง “อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้
ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน”

ปาฐกถา
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 14

ข่าวน่ายินดี

 ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ หัวหน้าภาค
วิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหิดล ในโอกาสได้รบัรางวลั 
Best Presentation Award จากการน�าเสนอผลงาน Oral Presentation หวัข้อ  
“Aural Rehabilitation Program: 10 Year Experience of the Program in 
Ramathibodi Hospital” ในการประชมุ 9th Asia Pacific Conference of Speech, 
Language and Hearing (APSSLH) ที ่ Guangzhou สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนจนี เมือ่วนัที ่9-11 ตลุาคม 2558



 ขอแสดงความยนิดีแก่ ผศ.ดร.นโิรบล กนกสุนทรรัตน์ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD ในงานประชุม
วิชาการ 6th ASIA-PACIFIC ENTEROSTOMAL THERAPY NURSES ASSO-
CIATON (APETNA) CONGRESS 2015 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 
2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

ข่าวน่ายินดี

ข่าวน่ายินดี
 ขอแสดงความยนิดีแก่ รศ.นพ.ธนัย์ สุภทัรพันธุ ์  ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง
รองอธกิารบดฝ่ีายทรพัยากรบคุคล มหาวทิยาลยัมหดิล

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี
มอบใบรบัรอง ISO 22000:2005 แก่ฝ่ายโภชนาการ โดยได้รบัเกียรตจิากคณุสุเมธ 
หตุนิทรวงศ์ Commercial Manage สถาบนัรบัรอง Bureau Veritas Certification 
(ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวแสดงความยนิดแีละมอบใบรบัรอง ISO 22000:2005 แก่
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธบิด ีซึง่ม ีรศ.นพ.สรุศกัด์ิ ลลีาอดุมลปิิ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลรามาธบิด ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้อง
ประชมุอรรถสทิธิ ์เวชชาชีวะ ชัน้ 5 ศนูย์การแพทย์สริกิติิ์

พิธีมอบใบรับรอง
ISO 22000:2005 
แก่ฝ่ายโภชนาการ

 ขอแสดงความยนิดแีก่ ผศ.ดร.เรณ ูพกุบญุม ีผูอ้�านวยการโรงเรยีนพยาบาล
รามาธบิด ีในโอกาสได้รบัประทานรางวัลเกียรติคณุพยาบาลดเีด่น ผู้น�าในการพฒันา
วชิาชพีประจ�าปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดั
ดามาต ุในการประชมุพยาบาลแห่งชาต ิครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2558 ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพฯ
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 ขอแสดงความยนิดแีก่ อ.นพ.พรเทพ ตัน่เผ่าพงษ์ สาขาวชิาทางเดินอาหาร 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยั
มหดิล และอ.ดร.พญ.ณฐนิ ีจนิาวฒัน์ สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิกิ ภาควชิาหลกัสตูร
เวชศาสตร์ปริวรรต ส�านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ในโอกาสได้รบัพระราชทานทนุส่งเสรมิ
บณัฑติ  มลูนธิอิานนัทมหดิล เป็นระยะเวลา 3 ปี

 ขอแสดงความยนิดแีก่ อ.ดร.ทพิวัลย์ ดารามาศ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 
ในโอกาสได้รบัเลอืกเป็นกรรมการประจ�าคณะฯ จากคณาจารย์ประจ�า โดยมวีาระด�ารง
ต�าแหน่งวนัที ่30 ตลุาคม 2558 ถงึ 7 มนีาคม 2559

 ขอแสดงความยนิดแีก่ ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์ชาญยทุธ ศุภชาตวิงศ์ 
ในโอกาสทีไ่ด้รับค�าสัง่แต่งตัง้จากมหาวิทยาลยั ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์คลนิกิ 
สาขาวชิาออร์โธปิดกิส์




