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 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

	 หลายท่านเห็นหน้าปกฉบับนี้แล้ว	 อาจสงสัยว่าเป็นภาพอะไรดูเหมือนภาพในหนังอวกาศหรือโลกอนาคต	 ตึกที่อยู่
ภายในทรงกลมนั้นคืออะไร	และอยู่ที่ใดบนพิกัดของโลกเรา

	 ตกึทีทุ่กท่านเหน็	คอื	“สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์”	ค่ะ	สถาบนัการแพทย์ชัน้น�าแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ซึง่จะเป็นสถานพยาบาลทีส่ามารถรองรับประชาชนในภมิูภาคตะวนัออกของประเทศ	
ด้วยเนื้อที่กว่า	 300	 ไร่	 ท�าให้ที่แห่งนี้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่และมีพ้ืนท่ีใช้สอยต่าง	 ๆ	 ในการรองรับบริการรักษาได้
จ�านวนมากทเีดยีวค่ะ	นอกจากการบรกิารทางด้านสขุภาพแล้ว	ความส�าคญัของสถาบนัการแพทย์แห่งนีอ้กีอย่างคอืเป็นสถาบนั
การศกึษาแห่งใหม่	ทีม่ขีนาดใหญ่	และทนัสมัยของประเทศไทย	ซึง่จะช่วยผลติบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ	
เนื่องจากสถาบันการแพทย์แห่งนี้มีอาคารการเรียนการสอนที่ทันสมัย	กว้างขวาง	และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น	เหมาะแก่การเรียนรู้
เป็นอย่างยิ่งค่ะ	

	 นิตยสาร	@Rama	ฉบับนี้จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ที่พร้อมจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม	
พ.ศ.	2560	มาฝากกันมากมายเลยค่ะ

	 เริม่กนัทีง่านวิจยัเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพของชุมชนบรเิวณอ�าเภอบางพล	ีผลจากการวิจยัได้พบปัญหาสขุภาพ
อะไรบ้าง	และมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร	ติดตามเรื่องราวได้ในคอลัมน์ Research Focus	นะคะ	ส่วนคอลัมน์	
Healthy Eating	 มีเมนูจานเด็ดมาฝากกันค่ะ	 น่ันคือ	“ข้าวผัดรามา”	 เป็นข้าวผัดที่ปรุงขึ้นมาเพื่อสถาบันนี้เป็นการพิเศษ
เลยค่ะ	สูตร	(ไม่)	ลับเฉพาะอยู่ในเนื้อหาภายในเล่มหน้าตาจะเป็นอย่างไร	ติดตามกันได้เลยค่ะ	นอกจากนี้คอลัมน์	Camera 
Diary	 ฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กันค่ะ	 ขอเริ่มต้นกันที่	
วัดบางพลีใหญ่	ตลาดโบราณ	100	ปี	ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ	และปิดท้ายที่สถานตากอากาศบางปู	หากอยากรู้จักสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์มากกว่านี้	พลิกไปอ่านกันได้เลยนะคะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ชนิดของโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
	 ม	ี2	ชนดิหลกั	คอื	เบาหวานชนดิท่ี	1	(type	1	diabetes)	
เป็นชนดิทีพ่บได้บ่อยทีส่ดุส�าหรบัเบาหวานในเดก็และวยัรุ่น	เกดิ
จากการทีเ่ซลล์ตบัอ่อนทีเ่รยีกว่า	“บต้ีาเซลล์”	ถกูท�าลาย	เป็นผล
จากกระบวนการทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม	 ต้องได้รับการ
รักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่าน้ัน	 และมักเร่ิมเป็นโรคเมื่ออายุยัง
น้อย	และเบาหวานชนิดที่	2	(type	2	diabetes)	ซึ่งปัจจุบันพบ
ได้มากขึ้นในเด็กและวัยรุ่น	เนื่องจากมักพบร่วมกับโรคอ้วนหรือ
ภาวะโภชนาการเกิน	 เพราะในปัจจุบันมีเด็กที่อ้วนหรือมีภาวะ
โภชนาการเกินมากขึ้น	

	 เบาหวานชนิดที่	2	นี้	ต้องรักษาด้วยการรับประทานยา
และบางรายต้องใช้การฉดีอนิซูลนิร่วมกบัการปรบัวถีิการด�าเนนิ
ชีวิตเพื่อลดน�้าหนักและควบคุมน�้าหนักให้เป็นปกติ	 นอกจากนี้	
ยังมีเบาหวานชนิดอื่น	 ๆ	 เช่น	 เบาหวานท่ีเกิดจากการได้รับยา
รกัษาโรคต่าง	ๆ 	ทีท่�าให้เกดิน�า้ตาลสงูในเลอืด	อาท	ิยาเคมบี�าบดั
ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด	เป็นต้น

อุบัติการณ์ของโรค
	 อบุตักิารณ์ของโรคเบาหวานชนดิที	่1	ในเดก็พบมากกว่า
เบาหวานชนิดที่	2	แต่อุบัติการณ์ของเบาหวานชนิดที่	2	ที่เกิด
ขึ้นพร้อม	 ๆ	 กับโรคอ้วนที่มากขึ้นนั้น	 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากใน
ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา	 ตัวอย่างข้อมูลของสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	มผีูป่้วยเบาหวานชนิด
ที่	2	 เพียง	4	รายที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วงปี	พ.ศ.2533-2542	

แต่ในช่วง	10	ปีต่อมา	(พ.ศ.2543-2552)	มีผู้ป่วยเบาหวาน

ชนดิที	่2	ทีว่นิจิฉัยใหม่เพ่ิมขึน้อกีเกอืบ	40	ราย	
หรอืประมาณ	10	เท่า	และในช่วงเวลาอกีไม่ถงึ	10	
ปีต่อมา	(พ.ศ.2553-2559)	มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	
ได้รับการวินิจฉัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง	44	ราย

 คนส่วนหนึง่คิดว่าโรคเบาหวานพบเฉพาะในผูใ้หญ่หรอื
ผูส้งูอาย	ุแต่ในความเป็นจรงิเดก็และวยัรุน่ก็เป็นโรคเบาหวานได้
เช่นกัน	ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้าง	

	 เบาหวานเป็นโรคท่ีร่างกายมีภาวะน�้าตาลสูงในเลือด	
มีสาเหตุจากการที่ร่างกายมีการหลั่งอินซูลิน	 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่
มคีวามส�าคญัในการควบคมุระดับน�า้ตาลในเลือดได้ไม่เพยีงพอ	
หรืออินซูลินท�างานได้ไม่ดีที่เรียกว่า	ภาวะดื้ออินซูลิน 

ความแตกต่างของโรคเบาหวานในเด็กและโรค
เบาหวานในผู้ใหญ่
	 โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นมีความคล้ายคลึงกับโรค
เบาหวานในผู้ใหญ่	แต่ก็มีความแตกต่างกัน	ดังนี้

	 1.	ชนดิของเบาหวาน	ส่วนมากเบาหวานทีพ่บในเดก็จะ
เป็นเบาหวานชนิดที่	1	แต่ในผู้ใหญ่จะพบชนิดที่	2	 ได้มากกว่า	
อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบันพบเบาหวานชนิดที่	2	ในเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น	ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่พบเด็กอ้วนเพิ่มขึ้น

	 2.	การดูแลรักษา	เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่ยังมี
การเติบโต	 และช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย	 ๆ	
ด้าน	ทัง้อารมณ์	การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย	และฮอร์โมนต่าง	ๆ 	
รวมทั้งยังอยู่ในช่วงวัยเรียน	 มีคนรอบข้างที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดูแลรักษา	ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว	ครู	และเพื่อน	รวมทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์ด้านต่าง	ๆ	ฉะนั้น	การดูแลรักษาผู้ป่วย
เด็กจึงมีความละเอียดซับซ้อนมาก

	 3.	ระยะเวลาทีเ่ป็นเบาหวาน	ถ้าเริม่เป็นเบาหวานตัง้แต่
เด็ก	 โอกาสที่จะพบภาวะแทรกซ้อนในอนาคตก็มีมากขึ้น	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่รายท่ีไม่สามารถควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืดได้ดี
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ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน
	 อาการของโรคเบาหวานเกดิจากการท่ีมรีะดบัน�า้ตาลสงู
ในเลอืด	น�า้ตาลจงึรัว่ออกมาในปัสสาวะ	พร้อมกบัท�าให้ปัสสาวะ
มากเพราะน�้าตาลน�าน�้าออกมาด้วย	 เด็กบางรายมีปัสสาวะรด
ที่นอนทั้งที่เคยหายไปแล้ว	 เมื่อร่างกายเสียน�้ามากจึงมีอาการ
กระหายน�้ามากผิดปกติ	และถึงแม้จะมีระดับน�้าตาลสูงในเลือด
แต่ร่างกายขาดอินซูลิน	 จึงน�าน�้าตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได	้
ท�าให้มีอาการอ่อนเพลีย	กินเก่ง	หิวบ่อย	แต่น�้าหนักตัวลด	และ
หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา	จะท�าให้เลือดเป็นกรดและมี
สารคีโทนคั่ง	ที่เรียกว่า	ดี	เค	เอ	(DKA,	diabetic	ketoacidosis)	
ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาทันที	 เด็กจะมีอาการ
อาเจียน	ปวดท้อง	 หายใจหอบลึก	 ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้
จากสารคีโทน	 ถ้าเป็นรุนแรงอาจหมดสติหรือโคม่าได้	 อาการ
เหล่านี้พบได้ทั้งในเบาหวานชนิดที่	1	และ	2	

	 แต่เบาหวานชนิดที่	 2	 มักพบในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน
หรือน�า้หนักเกิน	ส่วนใหญ่มกัเริม่มอีาการในระยะทีเ่ริม่เป็นหนุม่
สาวแล้ว	ประมาณร้อยละ	50-75	ของผู้ป่วยจะมีพ่อหรือแม่เป็น
เบาหวานชนิดที่	2	เกือบร้อยละ	90	ของผู้ป่วยจะมีญาติใกล้ชิด
เป็นเบาหวานชนิดที่	 2	 ซึ่งนอกจากความอ้วนแล้ว	 ผู้ป่วยเด็ก
เบาหวานชนิดที่	2	มักมีปื้นด�าหนาที่คอ	รักแร้	ขาหนีบ	ซึ่งขัดถู
ไม่ออก	 บางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วย	 เช่น	 ที่ช่องคลอด	
ผิวหนัง	ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสังเกตว่าเด็กน�้าหนักลด	นอกจากนี้	
ยังพบผู้ป่วยบางรายที่ยังไม่มีอาการ	 แต่ตรวจพบจากการตรวจ
สุขภาพทั่วไปหรือมาปรึกษาแพทย์เรื่องอ้วนและแพทย์ท�าการ
ตรวจเลือดแล้วพบ น�้ าตาลสู ง ในเลือด	
นอกจากนี้ในเด็ก อ ้วนที่ เป ็น เบา
หวานชนิดที่	 2	 อาจมีความผิด

ปกตขิองระบบ
อื่น	ๆ 	ร่วมด้วย	
เช่น	 ความดัน

เลอืดสงู	ไขมนัสงู
ในเลือด	 นอนกรน	

ปวดข้อ	 ไขมันเกาะที่ตับ	
ประจ�าเดอืนไม่สม�า่เสมอ	เป็นต้น

การรักษา
	 หลักการรักษาผู้ป่วยเด็กเบาหวานขึ้นอยู่กับชนิดของ
โรคเบาหวาน	ประกอบด้วย

	 1.	การใช้ยา	คือ	ยาฉีดอินซูลินส�าหรับเบาหวานชนิดที่	
1	ซึ่งเด็กจ�าเป็นต้องฉีดอินซูลินวันละอย่างน้อย	3-4	ครั้ง	ทุกวัน
ไปตลอดชีวิต	และต้องตรวจน�้าตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง	ส�าหรับ
เบาหวานชนดิท่ี	2	รักษาด้วยยากนิหรือบางรายต้องได้รบัการฉดี
อินซูลินร่วมด้วย

	 2.	 การปรับวิถีการด�าเนินชีวิต	 เป็นหัวใจส�าคัญและมี
ความส�าคญัอย่างมากในการรักษาเบาหวานทัง้	2	ชนดิ	ผูป่้วยโรค
เบาหวานชนิดท่ี	 1	 ควรทานอาหารตามปริมาณปกติที่ต้องการ
ตามวัย	โดยสัดส่วนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ	
50	ไขมนัร้อยละ	30	และโปรตีนร้อยละ	20	ของพลังงานทัง้หมด
ที่ได้รับต่อวัน	 โดยเลือกทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ไม่
ท�าให้น�้าตาลในเลือดขึ้นเร็วเกินไป	 เช่น	 อาหารที่มีใยอาหารสูง	
ข้าวหรือธัญพืชที่ไม่ขัดสี	ถั่ว	ฝรั่ง	แอปเปิ้ล	เป็นต้น	และควรหลีก
เลีย่งอาหารทีม่รีสเคม็จดั	หรอืมไีขมนัสงู	ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ	
สามารถเล่นกฬีาได้ตามปกติ	แต่ต้องมกีารปรบัลดขนาดอินซลูนิ
หรือเพ่ิมมือ้อาหารว่างก่อนและขณะออกก�าลังกายเพือ่หลีกเลีย่ง
ปัญหาน�้าตาลต�่า	ส�าหรับโรคเบาหวานชนิดที่	2	ต้องมีการปรับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารการกิน	 ต้องควบคุมอาหาร
โดยมีเป้าหมายให้น�้าหนักลดลง	 ในรายท่ีอ้วนและมีน�้าหนักตัว
เหมาะสมกับเพศและวัย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง	รวม
ทั้งหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง	ๆ	และควรออกก�าลังกายเป็น
ประจ�า	วันละ	30	นาทีถึง	1	ชั่วโมง	และลดการอยู่นิ่ง	ๆ	หรือ
นอนดูโทรทัศน์	และเล่นเกมคอมพิวเตอร์	

	 แม้ว่าในปัจจุบัน	 โรคเบาหวานเป็นโรคที่ยังรักษาไม่
หายขาด	 และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดีก็อาจ
ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่าง	ๆ	ของร่างกายได้	แต่การให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	 การรักษา	 การด�าเนินโรครวมทั้งภาวะ
แทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และโรงเรียน	 เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมาก	 อันจะท�าให้การ
รักษาประสบความส�าเร็จมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้การทีผู่ป่้วยและ
ครอบครวัได้เข้าร่วมกลุม่กจิกรรมและพบปะผูป่้วยโรคเบาหวาน
ด้วยกันจะช่วยปรับแนวคิด	ความเข้าใจในโรค	และมีก�าลังใจใน
การดูแลเบาหวานด้วยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

Health
Station ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงเปรมฤดี		ภูมิถาวร

					สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม	
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

																																																									มหาวิทยาลัยมหิดล
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  ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่ารองช�้าคืออะไร	
 รองช�า้ (plantar fascia)	คอืเอน็ท่ีขึงอยูท่ี่ฝ่าเท้าจากกระดกูส้นเท้า
แผ่ไปยังนิ้วเท้าทั้งห้านิ้ว	ซึ่งท�าหน้าที่ให้อุ้งเท้าขณะเดินลงน�้าหนัก	เมื่อ
รองช�า้เกดิรอยโรคซ่ึงมกัรูจ้กักนัในชือ่	รองช�า้อกัเสบ	(plantar	fasciitis)	

ผูป่้วยจะมอีาการปวดบรเิวณส้นเท้า	ซึง่เป็นบรเิวณจดุเกาะของเอ็นรองช�า้
กับกระดูกส้นเท้า	 โดยอาการปวดมักจะเกิดข้ึนในก้าวแรก	 ๆ	 ของการเดิน	 หลังตื่น

นอนตอนเช้าหรือหลังจากนั่งนาน	ๆ	อาการปวดจะหายไปเมื่อเดินไปสักระยะหนึ่ง	โดย
อาจจะมีการปวดอีกคร้ังหลังจากเดินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	 ๆ	 รองช�้าอักเสบมักเกิด

ในวัยกลางคน	ซึ่งเอ็นรองช�้าจะเริ่มมีการเสื่อมสภาพ	ร่วมกับปัจจัยอื่น	ๆ	เช่น	น�้าหนักตัวมาก	
เบาหวาน	หรอืลกัษณะงานทีต้่องยนืหรอืเดินนาน	ๆ 	รวมไปถงึรปูทรงเท้าท่ีผดิปกต	ิเช่น	เท้าแบน	
(pes	planus)	และอุง้เท้าสูง	(pes	cavus)	ซ่ึงปัจจัยเหล่านีม้ผีลต่อการกระจายแรงกดทีก่ระท�า
ต่อเอ็นรองช�้า	เกิดการบาดเจ็บซ�้าและการเสื่อมสภาพของเอ็นรองช�้ามากขึ้น

	 อย่างไรก็ดี	 รองช�้าอักเสบ	 ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด	 โดยให้ฝึกการยืดหยุ่นเอ็นร้อยหวายและเอ็น
รองช�้า	 การใช้ยาลดปวด	การปรับเปลี่ยนปัจจัยกระตุ้นการบาดเจ็บต่อเอ็นรองช�้า	 เช่น	การลดน�้าหนัก	ก็มีส่วนช่วยย่นระยะเวลา
การรักษาและช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ�้าได้	หากยังไม่ดีขึ้นอาจพิจารณารักษาด้วยคลื่นกระแทก	 (shock	wave	 therapy)	
หรือการผ่าตัด

 การเปลี่ยนรองเท้าช่วยแก้รองช�้าได้หรือไม่ ?

	 การเลือกรองเท้านั้น	 (ซึ่งอาจจะเป็นการยากในสังคมปัจจุบัน	 ซึ่งมีค่านิยมเรื่องความสวยงามของรองเท้า)	 ดูตามความ
เหมาะสมกบัรปูทรงเท้าและกจิกรรมแต่ละชนดิ	โดยทัว่ไปมกัจะแนะน�าผู้ป่วยรองช�า้อกัเสบสวมรองเท้ากฬีาซ่ึง
มพีืน้รองเท้าด้านในทีนุ่่มและพยงุอุง้เท้าได้ดพีอสมควร	ร่วมกบัพืน้ด้านนอกรองเท้าทีม่กีารดดูซบัแรงกระแทก
ท่ีดีตามคุณภาพและราคาของรองเท้าแต่ละยี่ห้อ	 อย่างไรก็ดีในผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของเท้ามาก	 อาจสวม
อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้า	เช่น	ในผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าแบน	พิจารณาใส่อุปกรณ์เสริมอุ้งเท้า	(arch	support)	ส่วน
ในกรณีที่มีภาวะอุ้งเท้าสูงอาจใส่แผ่นรองเท้าที่เสริมด้านนอกของฝ่าเท้า	 (lateral	 forefoot	wedge)			
อย่างไรก็ตามบางครัง้อาจมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้แผ่นรองเท้าชนดิตดัเฉพาะราย	(custom	made	
insole)	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรายทีม่คีวามผดิรปูของเท้าทีม่ากเกนิกว่าอปุกรณ์พยงุเท้าชนดิ
ส�าเร็จรูปจะช่วยได้

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
นายแพทย์สุกิจ	เลาหเจริญสมบัติ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 นิยามค�าว่า	“ครูแพทย์”	คือ	แพทย์ที่ต้องท�าหน้าที่เป็นครูควบคู่ไปกับการเป็นหมอรักษาคนไข้	

	 ย้อนกลับไปตอนจบหมอใหม่	 ๆ	 ฉันไม่คิดเลยว่าตัวเองจะชอบการเป็นครูแพทย์	 คิดว่ายังไงขอเป็นหมอ
อย่างเดียวนี่แหล่ะ	 เป็นครูแพทย์ไม่เห็นจะดีตรงไหน	ต้องสอนไปด้วย	 ดูแลคนไข้ไปด้วย	ท�างานก็หนัก	 ต้องคอย
หาความรู้ทางวิชาการมาอ่านอยู่เสมออีก..	

	 แต่หลังจากเริ่มใช้ทุนที่ต่างจังหวัด	ความคิดนี้ก็ค่อย	ๆ	จางหายไปจากฉันช้า	ๆ	โดยไม่รู้ตัว	เมื่อฉันเริ่มดึง
ทุกคนมาสอน	ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล	เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย	นักศึกษาแพทย์ที่มาดูงานที่โรงพยาบาล	รวมทั้งเจ้า
หน้าที่ในโรงพยาบาล	ฯลฯ	ทุกครั้งที่ได้สอนฉันจะมี	“ความสุข”	อย่างบอกไม่ถูก	ซึ่งตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าท�าไมถึงมีความสุข	

	 ..มีช่วงหนึ่งโรคไข้เลือดออกระบาด	 ท้ังเจ้าหน้าท่ี	 อนามัย	 สาธารณสุขจังหวัด	 เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล	
ต่างร่วมมือกันหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออก	เนื่องจากฉันเป็นหมอในโรงพยาบาลชุมชนเล็ก	ๆ	แห่งหนึ่ง	จึงเห็น
ว่าการสอนบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคนี้	น่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลและแนะน�าคนไข้	จึงได้จัดการสอน
ขึ้นมา	..	หลังจากนั้นฉันเริ่มเข้าใจว่า	“ความสุข”	ที่ได้จากการสอนนั้น	เหมือนความสุขที่ได้รักษาคนไข้และคนไข้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น	ๆ	เลย		

	 การสอนเป็นการช่วยเหลือคนในหมู่มาก	ดว้ยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่น	ๆ 	ที่มหีนา้ที่ต้องดแูลคนไข้
เหล่านัน้	เพียงล�าพงัเราคนเดยีวไม่สามารถช่วยคนหมูม่ากได้ทัง้หมด	แต่หากเราถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัคนอกีนบัร้อย	
คนเหล่านัน้จะน�าความรูไ้ปช่วยผูค้นได้อกีนบัพัน	หรือนบัหมืน่คนเลยทเีดียว	ทนีีฉั้นจึงเร่ิมเข้าใจประโยชน์ของการ
ถ่ายทอดความรู้	หรือความเป็นคุณครู	จากตอนที่ฉันใช้ทุนนี่เอง	..การที่เรารักษาคนไข้ถือเป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง	
เพราะเราปรารถนาให้เขาหายจากโรคภยัไข้เจบ็	การสอนกเ็ป็นการท�าบญุหรอืส่งต่อบญุอย่างหนึง่เช่นกนั	ฉนัถอืว่า
บุญที่ได้จากการสอนนั้น	ถูกส่งต่อนับครั้งไม่ถ้วน	ก็เหมือนกับเราได้ท�าบุญอยู่ตลอดเวลา		

	 หลังจากใช้ทุนเรียบร้อยแล้ว	 ฉันจึงตั้งปณิธานไว้ว่า	 ฉันต้องเป็นครูแพทย์ให้ได้	 เพราะฉันรักท้ังการดูแล
คนไข้และสอนไปพร้อม	ๆ 	กนั	ฉนัอยากถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่นกัศกึษาแพทย์และแพทย์รุน่ใหม่	เขาจะได้น�าไปช่วย
คนไข้อีกจ�านวนมาก	การผลิตแพทย์นั้นจึงมีความส�าคัญมาก	ถ้าเราอยากผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ	มีจริยธรรม	เรา
ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา	สอนเขาในสิ่งที่ถูกต้อง	ดังนั้นเมื่อโอกาสนั้นมาถึงฉันจึงไม่รอช้าที่จะสอนนักศึกษา
แพทย์ทีเ่ปรียบเสมอืนผ้าขาวบรสิทุธิ	์เพือ่ให้เขาจบออกมาเป็นแพทย์ทีดี่ไม่เฉพาะด้านความรูแ้ต่ต้องคูกั่บคณุธรรม
อีกด้วย	
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	 เนื่องจากความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	ไม่ว่าจะคนยากดีมีจน	ดังนั้น	บุคลากรทางการแพทย์ยังคงมี
ความส�าคัญและเป็นที่ต้องการของประชาชนอยู่อีกมาก	ในขณะที่คนจ�านวนไม่น้อยคิดว่าการเป็นแพทย์นี่ดี	เป็นงาน
ทีท่�าแลว้รวย	หากเขาเหลา่นั้นรูถ้ึงเบือ้งหลังในการผลิตแพทย์	เขาอาจจะเปลี่ยนใจและคิดวา่คนเป็นแพทยน์ี่ไมด่ีแล้ว	
น่าสงสารมากกว่า	เพราะกว่าที่คนหนึ่งคนจะจบเป็นแพทย์ได้นั้น	เขาต้องผ่านบททดสอบมากมาย	ไม่เฉพาะการสอบ
นับครั้งไม่ถ้วน	บางทีสอบทุกสองสัปดาห์ก็มี	ข้อสอบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ	ทั้งข้อเขียนแบบปรนัย	แบบเขียนเรียง
ความ	และทั้งภาคปฏิบัติ	เพราะเราต้องแน่ใจว่าแพทย์ที่จบไปต้องมีคุณภาพ	เพราะเขาเหล่านั้นต้องดูแลชีวิตคนอื่น	

	 นอกจากนีพ้วกเขายงัต้องฝึกการอยูเ่วร	การอดหลับอดนอน	การเสียสละความสุขตัวเองเพ่ือผู้อืน่และความรบั
ผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่น	ภาระเหล่านี้มันมากมายส�าหรับเด็กอายุราว	20	ต้น	ๆ	ถ้าไม่รักในอาชีพนี้จริง	ก็จะท�างาน
อย่างไม่มีความสุข	หรือไม่ก็เลิกเรียนไปก่อนก็มี	ฉะนั้นการที่แพทย์คนหนึ่งเรียนจบได้	ต้องมาท�างานไกลบ้านอยู่ต่าง
จังหวัด	เป็นเรื่องของความเสียสละและความอดทนล้วน	ๆ	บางครั้งฉันเคยท�างานหนักมากจนคิดว่า	นี่ฉันมาท�าอะไร
อยู่ที่นี่	 ร่างกายของฉัน	สุขภาพของฉันก�าลังแย่	 เพราะฉันไม่เคยได้นอนเต็มอิ่มเลยสักวัน	ต้องลุกมาดูคนไข้กลางดึก
อยู่บ่อย	ๆ	แต่เมื่อเห็นสีหน้าคนไข้ที่มองมาที่ฉัน	เขาก�าลังต้องการคนช่วยเหลือ	เพราะเขาเจ็บป่วย	สีหน้าญาติคนไข้
ที่อุ่นใจเมื่อเจอหมอ	และรอยยิ้มของทุก	ๆ	คน	เวลาที่ฉันดูแลเขาจนหาย	..	ความรู้สึก	“ความสุข”	และ	“อิ่มใจ”	ที่
หาซื้อไม่ได้จากที่ไหน	มันเป็นรางวัลชีวิตที่หล่อเลี้ยง	“ใจ”	ให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป	ความเหนื่อยมลายหายสิ้นตรงนั้นเอง	
มันเปรียบไม่ได้กับเงินทอง	ที่ได้มาแล้วก็หมดไป	แต่เป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ใช้ความสามารถช่วยชีวิตของคนอีกคน	
..	คงไม่ใช่ฉันคนเดียวที่คิดอย่างนี้	ฉันเชื่อว่าคนที่เป็นหมอทุกคนล้วนมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น	

	 ..	“ก�าลังใจที่ได้จากรอยยิ้มน้อย	ๆ”	ของคนไข้	แค่นี้ก็ท�าให้	“หมอน้อย	ๆ”	คนหนึ่งมี	“ก�าลังใจ”	ที่จะดูแล
คนไข้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	..	ฉนัเคยเล่าเรือ่งนีใ้ห้กับกลุม่นกัศกึษาแพทย์ฟัง	ดวงตาพวกเขาเป็นประกายและมคีวามมุง่
มั่นในการที่จะเป็นแพทย์อย่างไม่ย่อท้อ	ฉันเชื่อเสมอว่าพวกเขาจะจบเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต	และเมื่อวันที่นักศึกษา
แพทย์รุน่หนึง่จบเป็นแพทย์เตม็ตัวกเ็ป็นอกีวนัท่ีฉันยิม้ให้กบัตัวเองว่า	ฉันได้มส่ีวนร่วมในการผลติแพทย์และช่วยคนไข้
เพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว	..	

 “ฉันไม่ต้องการให้เธอมีความรู้ทางแพทย์อย่างเดียว	ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นคนด้วย”	ค�ากล่าวนี้เป็นพระ
ราชด�ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ผู้
ซึ่งเป็นแบบอย่างของ	“ครูแพทย์”	ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความเสียสละ	บุคคลที่เป็นหมอนั้นนอกจากต้อง
มีความรู้วิชาการแล้วยังต้องมีมนุษยธรรมต่อคนไข้อีกด้วย	ค�ากล่าวนี้ยังคงตราตรึงในใจฉันและยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอ
ตั้งแต่วันแรกที่จบเป็นแพทย์จนถึงปัจจุบัน..

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ภาวะหนังศีรษะคันเป็นภาวะท่ีพบได้บ่อย	 และ
อาจส่งผลกระทบหลายประการ	 เช่น	 ภาวะผมร่วง	 และ
หนงัศีรษะหนา	เป็นต้น	เชือ่ว่าหลายท่านเคยมลีกัษณะอาการ
น้ี	 อาจเป็นน้อยบ้างมากบ้าง	 หากเป็นมาก	 อาจน�าไปสู่ภาวะ
เครียดหรือปัญหาในการเข้าสังคมได้	

คันศีรษะ..
อาการกวนใจของหลายๆ คน

สาเหตุของอาการคันหนังศีรษะ
	 โรคที่เป็นสาเหตุของภาวะหนังศีรษะคันที่พบได้บ่อย	ได้แก่	รังแค	โรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน	โรคสะเก็ด
เงิน	โรคกลากและผืน่แพ้สมัผสั	เป็นต้น	ซึง่การตรวจหาสาเหตภุาวะหนงัศรีษะคนัเป็นขยุอาศยัอาการและลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละโรค

รังแคและโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน
	 เป็นสาเหตุของภาวะหนังศีรษะเป็นขุยท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด
โดยเชื่อว่าภาวะทั้งสองนี้เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน	พบได้ทุกอายุ	นอกจาก
พบที่หนังศีรษะแล้ว	บางรายอาจเป็นที่	 ใบหน้า	หน้าอก	และหลังได้	
อาการจะพบขุยสีขาวเหลือง	 อาจพบรอยแดงของหนังศีรษะได้	 ส่วน
กลไกการเกิดรงัแคและโรคผวิหนงัอกัเสบของต่อมไขมนันัน้	เชือ่ว่าเกดิ
จากความผิดปกติขององค์ประกอบของไขมันที่ผิวหนัง	และการสะสม
ของเช้ือบางชนิด	 อาจมีปัจจัยกระตุ้นผื่นให้ก�าเริบ	 เช่น	 ความเครียด	
การพักผ่อนน้อย	สภาวะอากาศแห้งและเย็น	เป็นต้น

Beauty
Full รศ.นพ.วาสนภ	วชิรมน	

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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สะเก็ดเงิน
	 เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง	ผื่นจะมีลักษณะนูนแดง
ขอบเขตชัด	มีขุยสีขาวเงิน	พบได้ทั้งบริเวณร่างกายและหนังศีรษะ	ร่วม
กับอาจพบความผิดปกติของเล็บและข้อร่วมด้วยหนังศีรษะ	 เรามักพบ
โรคสะเก็ดเงินที่ต�าแหน่งบนหนังศีรษะได้บ่อยมากถึงร้อยละ	 80	 ของ
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน	 โดยบางรายมีเพียงเฉพาะผ่ืนในบริเวณหนังศีรษะ
เท่านั้น	 และบ่อยครั้งท่ีผื่นบนหนังศีรษะเป็นอาการแสดงแรกของโรค
สะเก็ดเงิน	 สะเก็ดเงินที่พบบนหนังศีรษะมีความรุนแรงแตกต่างกันไป	
ตั้งแต่ผื่นลอกเป็นขุยบาง	ๆ	ไปจนถึงผื่นหนานูนแดง	มีขุยหนา

โรคกลากที่หนังศีรษะ
	 โรคกลากเป็นโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา	 โดยกลากที่เกิดขึ้น
บนหนังศีรษะนั้นมักเกิดในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก	 แต่อาจพบในวัยผู้ใหญ่ได	้
อาการแสดงของโรคกลากทีห่นงัศรีษะค่อนข้างหลากหลาย	ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเชือ้ทีเ่ป็นสาเหตแุละปฏกิริยิาของผูป่้วยต่อเชือ้	อาจจ�าแนกเป็นชนดิ
ท่ีไม่มกีารอกัเสบของหนงัศรีษะ	อาการแสดงมกัมขุียบนหนงัศรีษะและ
อาจพบเป็นหย่อมผมร่วง	หรือผมหักบริเวณโคนผมติดหนังศีรษะ	ชนิด
ทีม่กีารอักเสบของหนงัศรีษะจะพบหย่อมผมร่วงร่วมกบัตุม่หนอง	หรอื
ลักษณะเป็นก้อนบวมเจ็บใต้ผิวหนัง

ผื่นแพ้สัมผัสที่หนังศีรษะ
	 ผืน่แพ้สมัผสัท่ีหนงัศรีษะเป็นสาเหตหุนึง่ของภาวะหนงัศีรษะ
คันเป็นขุย	 ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยเนื่องจากผิวหนังบริเวณหนังศีรษะ
จะเกิดผื่นแพ้สัมผัสได้ยาก	 การวินิจฉัยผื่นแพ้สัมผัสที่หนังศีรษะนั้น
อาศัยประวัติสัมผัสสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้	 ตรวจร่างกายพบผ่ืน
แดงลอกเป็นขุย	 ในรายท่ีเป็นมากอาจมีบวมหรือน�้าเหลืองร่วมด้วย	
โดยที่อาการคันจะเป็นอาการเด่นชัด	โดยสารก่ออาการแพ้ที่พบเป็น
สาเหตขุองผืน่แพ้สมัผสัทีห่นงัศีรษะได้บ่อย	ได้แก่	สีย้อมผม	น�า้ยาดัด
ผม	น�้าหอม	และสารกันเสีย	เป็นต้น

การรักษาภาวะหนังศีรษะคันเป็นขุย
	 การรักษาภาวะหนังศีรษะคันเป็นขุย	จะรักษาตามโรคที่เป็นสาเหตุเป็นหลัก	 เช่น	 รักษารังแค	รักษาโรคผิวหนัง
อกัเสบของต่อมไขมนั	รกัษาสะเก็ดเงนิทีห่นงัศรีษะ	รักษาโรคกลากท่ีหนงัศรีษะ	และรักษาผ่ืนแพ้สัมผัสท่ีหนงัศรีษะ	เป็นต้น
อาจเลือกใช้แชมพู	ยาแบบทา	และยารับประทานเพื่อลดอาการคัน	ช่วยควบคุมอาการอักเสบ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ของโรคด้วย	
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	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ค่ะ	สิ่งใหม่	ๆ 	ก�าลังจะเริ่ม
ต้นขึน้ทีน่ี่	สิง่แวดล้อมใหม่	อปุกรณ์ใหม่	ตกึใหม่	และแน่นอนว่า	แพรวน�าเมนใูหม่มาฝาก
กันอีกเช่นเคย	
	 หากพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วทุกท่านนึกถึงอะไรบ้างคะ	 สถานที่ท่อง
เที่ยว	 ร้านอาหาร	หรือวัตถุดิบอาหารสด	 เช่น	 กุ้ง	 หอย	ปู	 ปลา	 แต่ส�าหรับแพรวแล้ว	
นึกถึง	“ปลาสลิด” บางบ่อ	ส่วนปลาสลิดที่แพรวพูดถึง	เราจะน�ามาท�าเป็นเมนูข้าวผัด	
ในชื่อ	“ข้าวผัดรามา”	จะแตกต่างจากข้าวผัดที่เราเคยทานกันอย่างไรนั้น	เรามาดูส่วน
ผสมกันเลยค่ะ

Healthy
Eating เรื่อง:	แพรวพาชิม

ภาพ:	เมธี	บัวจู
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Tips: การล้างปลาสลิด
ล ้างด ้วยน�้ าส ้มสายชู
เจือจาง	 จะช่วยลดกลิ่นคาวได้	 เมื่อล้างเสร็จแล้ว	
ควรซับให้แห้ง	 และน�าไปแช่เย็น	 เมื่อน�ามาทอดจะช่วย
ท�าให้เนื้อสัมผัสกรอบ

ส่วนประกอบ
ข้าวสวย	(พักจนหายร้อน)			1	 ถ้วยตวง
ปลาสลิดหั่นเป็นชิ้นเล็ก				 4	 ชิ้น
ไข่ไก่	 1	 ฟอง
กระเทียมสับ	 1	 ช้อนชา
น�้ามันหอย	 1	 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขาว	 ½	 ช้อนชา
น�้าปลา	 ½	 ช้อนชา
น�้าตาล	 ½	 ช้อนชา
น�้ามันส�าหรับผัด	 1	 ช้อนชา
น�้ามันส�าหรับทอด	 1	 ถ้วยตวง
ผักคะน้า	ถั่วลันเตา	แครอทหั่นเต๋า	หอมใหญ่	
มะเขือเทศ	ข้าวโพดหั่นฝาน	หรือใส่ผักได้ตาม
ชอบ

วิธีท�ำ
1.		น�ากระทะต้ังไฟให้ร ้อน	 ใส่น�้ามัน	

1	ถ้วยตวง	รอให้ร้อนจัด	ใส่เนื้อปลาสลิดทอด
ให้พอสุก	ลดเหลือไฟปานกลาง	ทอดต่อจนมี
สเีหลอืงทอง	ตกัขึน้พักไว้ให้สะเดด็น�า้มนั	และ
เทน�้ามันที่ทอดแล้ว	 เก็บไว้ในภาชนะทนต่อ
ความร้อน

2.	น�ากระทะตั้งไฟให้ร้อน	 ใส่น�้ามัน	 1	
ช้อนชา	จนน�้ามันร้อน	ตามด้วยกระเทียมสับ	
ผัดให้พอหอม	ใส่ข้าวลงผัดจนทั่ว	ตามด้วยผัก
ต่าง	ๆ	ผัดให้เข้ากัน	แบ่งช่องในกระทะ	ตอก
ไข่ใส่ลงไป	แล้วยีไข่จนสุก	ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง	
ปรุงรสด้วย	 น�้ามันหอย	 ซีอ๊ิวขาว	 น�้าปลา	
น�้าตาล	ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง	แล้วตักใส่จาน

3.	จัดเสิร์ฟ	 ข้าวผัดคู่กับปลาสลิดทอด	
และเครื่องเคียงเป็นผักสดตามชอบ

	 ในความเป็นจริงแล้ว	เมนูอาจจะไม่ได้ดูเป็นเมนูพิเศษอะไรมาก	เพียงแต่ว่าเมื่อน�ามาถูกดัดแปลงให้เป็น
เมนูข้าวผัดรามา	เราจงึเพิม่ความ	Healthy	ด้วยการเติมผักในปริมาณทีม่ากกว่าสูตรทัว่	ๆ 	ไป	และลดปริมาณน�า้มัน
ที่ใช้ในการผัดให้น้อยลง	
	 และนี่ก็คือ	เมนู	“ข้าวผัดรามา”	ที่รวบรวมความ	Healthy	และของดีประจ�าจังหวัดสมุทรปราการเข้าไว้
ด้วยกัน	รสชาติอาจจะไม่จัดจ้าน	แต่กินแล้วจะซาบซ่านไปถึงหัวใจ	อยากรู้	อยากลอง	สามารถน�าไปท�ากันได้นะคะ	
ส�าหรับฉบับนี้ต้องลาไปก่อน	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณ
รศ.ดร.พูลสขุ เจนพานชิย์ วสุิทธพินัธ์
ส�าหรับสูตร (ไม่) ลับเมนู ข้าวผัดรามา
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Rama Drama ครั้งที่ 2
เรื่อง “ศึกล้างยุทธภพ”

Rama Drama ครั้งที่ 3
เรื่อง “คุณคือรายต่อไป”

Behind
The Scene เรื่อง	:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์

ภาพ	:	เมธี	บัวจู	
								งานกิจการนักศึกษา
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	 ขึ้นชื่อว่า	 “ละครเวที”	 แล้ว	 หลายคนก็คงจะเคยไปชมกันมาบ้าง	 ทั้งละครเวทีที่แสดงใน
ประเทศไทยเอง	และตามประเทศต่าง	ๆ	ซึ่งหนึ่งในละครเวทีที่จัดต่อเนื่องกันมานาน	10	ปี	อย่าง	
“ละครเวทีการกุศล	Rama	Drama”	ก็นับว่าเป็นละครเวทีที่มีผู้ให้ความสนใจกันมาก	

	 ด้วยฝีมอืการจัดการแสดงของนกัศึกษาแพทย์รามาธบิด	ีทีไ่ม่มโีรงเรยีนแพทย์แห่งใดท�ามา
ก่อน	คงจะเป็นบทพสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า..นกัศกึษาแพทย์รามาธบิดีไม่ได้มดีีแค่เรือ่งเรียน..แต่ยงัมดีใีน
การจัดกิจกรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมละครเวทีอีกด้วย	นอกจากนี้	การจัดละครเวทีในแต่ละ
ครัง้ยงัได้ร่วมสมทบทนุการจดัซ้ือเครือ่งมอืแพทย์และก่อสร้างสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	เรียก
ว่าได้บุญกันถ้วนหน้าอีกด้วยครับ..

	 เรามีประมวลภาพการจัดละครเวทีตลอดทั้ง	10	ปี	มาฝากกันครับ	ติดตามกันได้เลย

Rama Drama ครั้งที่ 4
เรื่อง “ภพรัก”

Rama Drama ครั้งที่ 5
เรื่อง “The Justice”

Rama Drama ครั้งที่ 1
  เรื่อง “Troy Story”
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Rama Drama ครั้งที่ 6
เรื่อง “ระหว่างทาง”

Rama Drama ครั้งที่ 7
เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”

Rama Drama ครั้งที่ 8
เรื่อง “H.O.P.E.” Rama Drama ครั้งที่ 9

เรื่อง “สองภพ”

Rama Drama ครั้งที่ 10
เรื่อง “PAPERBIRD”16





 ยาพ่นจมกู (Nasal spray) ส�าหรบัรกัษาอาการภมูแิพ้	เป็นผลติภณัฑ์
ท่ีมีตัวยาละลายหรือแขวนลอยอยู่ในกระสายยาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อม
กับเครื่องพ่นยา	 (Sprayer)	 เป็นหัวฉีดส�าหรับพ่นเข้าโพรงจมูก	 พร้อมที่กด	
เพื่อบริหารยาให้อยู่ในรูปละอองฝอยที่มีขนาดยาแน่นอนต่อครั้งที่พ่นยา

 2. ยาพ่นจมูกที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดของเยื่อบุโพรงจมูก	เช่น	เอฟีดรีน	(Ephedrine)	ออกซีเมตาโซลีน	(Oxym-
etazoline)	ไซโลเมตาโซลีน	 (Xylometazoline)	ใช้บรรเทาอาการคัดจมูก	ลดน�้ามูกในโรคหวัด	โพรงจมูกอักเสบ	และหยุด
เลือดก�าเดาที่ออกทางจมูก	แพทย์จะปรับขนาดยาชนิดนี้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	แพทย์จะลดขนาดยาและความถี่ใน
การใช้ยานี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็นเพื่อควบคุมอาการเท่านั้น

ยาพ่นจมูก	สามารถแบ่งการรักษาตามกลุ่มยา	ดังนี้

 1. ยาพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์ เช่น	 บูดีโซนายด์	 (Budesonide)	
ฟลูติคาโซน	 (Fluticasone)	 โมเมทาโซน	 (Mometasone)	 ใช้รักษาอาการ

คนัจมกู	จามน�า้มกูไหล	คดัแน่นจมูก	เยือ่บจุมกูอักเสบจากภมูแิพ้ชนดิ
ตลอดปี	ริดสีดวงจมกู	และป้องกนัการกลับมาเป็นซ�า้ของรดิสดีวง
จมกูภายหลงัการผ่าตดั	ไม่ควรใช้ยาพ่นชนดินีต้ดิต่อกนัเกิน	7	วนั	
เพราะอาจท�าให้เกิดเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากยาและบวม
มากขึ้น	 อาการคัดจมูกแย่ลง	 และควรระวังการใช้ยานี้ใน
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง	ต้อหินมุมปิด	โรคหัวใจ	โรคจิต	ต่อม
ลกูหมากโต	ต่อมไทรอยด์เป็นพษิ	หรอืไซนสัอกัเสบร่วมด้วย

มารู้จักวิธีการใช้ยาพ่นจมูกกัน

ถ้ามีน�้ามูกมาก	ควรสั่งน�้ามูกออกก่อน	หรือ
ล้างจมูกด้วยน�้าเกลือ	และล้างมือให้สะอาด

1

4

2

5

3

6

เปิดฝาขวดอปุกรณ์	จบัขวดยาโดยใช้นิว้ชีแ้ละนิว้กลาง
อยูท่ีไ่หล่ของขวด	เขย่าขวดยาก่อนใช้ทกุคร้ัง	(กรณใีช้
ยาขวดใหม่	ให้ทดลองกดพ่นยาจนได้ละอองฝอยก่อน)

นั่งตัวตรง	 เอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย	
ตัง้ศรีษะตรง	หรอืก้มศรีษะ	(ขึน้อยูก่บัชนดิ
ของยา)	ปิดปากให้สนิท

สอดปลายหวัพ่นยาเข้ารูจมกูข้างใดข้างหนึง่	ให้
ปลายหัวพ่นชี้ไปทางหางตาข้างเดียวกับจมูก	
ใช้นิ้วมืออีกข้างปิดรูจมูกที่เหลือ

สดูหายใจเข้าช้า	ๆ 	พร้อมกบักดทีพ่่นยาเข้าจมกู	กลัน้
หายใจ	2-3	วินาที	แล้วพ่นยาในรูจมูกอีกข้างด้วยวิธี
เดียวกัน	(ถ้าต้องพ่นยาทั้งสองข้างจมูก)	ในกรณีพ่น
ยาข้างละ	2	ครั้ง	ควรพ่นข้างละ	1	ครั้ง	ให้ครบทั้ง
สองข้างก่อน	แล้วจึงเริ่มพ่นครั้งถัดไป

เช็ดท�าความสะอาดปลายหัวพ่นยาด้วย
กระดาษสะอาด	ปิดฝาให้เรียบร้อย	 และ
ล้างมือให้สะอาด

Rama
RDU ภก.วิชญ์ภัทร	ธรานนท์

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา

18





	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน	Camera	Diary	ฉบับนี้	
จะพาไปท่องทริปชิคๆ	ชิลๆ	ใกล้กรุงเทพฯ	

	 แต่ก่อนอื่นต้องเกร่ินก่อนว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีของเรา	 ก�าลังจะเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า	
300	 ไร่	 ชื่อ	 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	 ต้ังอยู่ที่ต�าบล
บางปลา	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ		

	 ส่วนตัวแล้ว	 ได้ไปสัมผัสที่นั่นอยู่บ่อยครั้ง	 จึงมีไอเดียว่า
เราจะท�าทริปสนุกสนานเฮฮา	ณ	จังหวัดสมุทรปราการ	หลังจาก
หาข้อมูลมาจากทางคุณ	 Google	 ก็พบว่ามีสถานท่ีท่องเที่ยวอยู่
เยอะมาก	(ตามแผนที่)	
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1.วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง
	 เราไปถึงวัดช่วงสายแล้ว	 วัดก็ยังคึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชน
ที่มากราบไหว้หลวงพ่อโต	 พระพุทธรูปวารีปาฏิหาริย์	 (ลอยมาทางน�้า)		
บรรยากาศวัดร่มรื่น	ลมพัดเย็นสบาย	เพราะวัดตั้งอยู่ติดริมคลองส�าโรง	
ถ้าเอ่ยชือ่ถงึบางพลแีล้ว	คนส่วนใหญ่กจ็ะนกึถงึประเพณรัีบบวัหนึง่เดียวในโลก	
ซึ่งจัดที่วัดแห่งนี้	ประเพณีที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งความกลมเกลียว	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ระหว่างชาวไทย	ชาวลาว	
และชาวรามัญ		โดยประเพณีรับบัวจะจัดขึ้นในวันขึ้น	14	ค�่า	 เดือน	11	ของทุกปี	 ในปีนี้ตรงกับวันที่	4	ตุลาคม	2560		
หลงัจากเราท�าบญุด้วยใจชืน่บานเสรจ็แล้ว	ทีพ่ลาดไม่ได้ในวดัแห่งนีค้อื	“สุขาไฮเทค”	ภายในวัด	ทีใ่ครทีไ่ปถงึทีว่ดัจะต้อง
ไปเยี่ยมชม	นั่งเล่น	ถ่ายภาพกัน	เรียกว่าพลิกมิติใหม่ห้องน�้าวัดไปโดยสิ้นเชิง	เย็นสบายอุรา	จริงจริ๊ง...งงงง

2.ตลาดโบราณบางพลี
	 ตลาดอยูติ่ดกบัตัววดับางพลใีหญ่ใน	ทางเดินไป
ตลาดเต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง	 ต่ืนตาต่ืนใจที

เดยีว	ก่อนเราข้ามสะพานไม้เลก็	ๆ	เข้าสู่ตลาด	ทมีงานก็
อดใจไม่ไหวกับข้าวหลามชอ็ตแม่ส�ารวย	หอมกลิน่ขนมจาก	เรยีกว่าท้องถึง
กบัร้องออกมาเลยทีเดียว...	ป้ายทางเข้าตลาดบอกเราว่า	ตลาดโบราณบางพลี	
พ.ศ.	2400	(อายอุานามตลาดสมกบัค�าว่าโบราณเสียจรงิ)	เราเดินเข้าไปใน
ตลาดท่ีตดิอยูกั่บคลองส�าโรง	บรรยากาศแบบย้อนไปในอดีต	ลมพัดเอ่ือยๆ
จากคลอง	มสีนิค้า	 อาหาร	 เคร่ืองใช้ทีท่�าให้นกึถงึตอนเยาว์วยั	 บอกเลยว่า

เตรยีมเงนิมาช้อปป้ิงกนัเยอะ	ๆ	นะคะ	เราเดินไปจนสดุตลาดจะเจอสะพานข้ามคลองสองสะพาน	
ซึง่สามารถขึน้ไปเกบ็ภาพบนสะพาน	กนิลมชมวิวหรอืจะให้อาหารปลากช็ลิดค่ีะ

Camera
Diary เรื่อง:	พิชชา	โภคัง

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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3 .ฟาร ์มจระ เข ้ และสวนสัตว ์ 
สมุทรปราการ

มาที่นี่บอกเลยว่าควรแวะมาลองให้อาหารจระเข้ดูค่ะ	ได้ทั้งความตื่นเต้นระทึกขวัญเพราะจระเข้ที่นี่ใหญ่เท่าตากล้องเรา	3	คนรวม
กันเลยค่ะ	ภายในสวนสัตว์ยังมีโซนต่าง	ๆ	ให้ชมอีกมากมาย	เรียกได้ว่าเสียเงินค่าเข้าชม	80	บาท	อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลย	

4.วัดอโศการาม
	 พอมาถงึวดัเราได้เหน็	“พระธตุงัคเจดย์ี”สขีาวสว่างต้ังตระหง่าน
อยูเ่บือ้งหน้า	พาให้จติใจเราสงบข้ึนมาได้บ้าง	พระธตุงัคเจดีย์นีเ้ป็นปชูนยี
สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	“ธุตังคเจดีย์”	เป็นเจดีย์หมู่	13	
องค์	 3	 ชั้นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย
ใน	 ธุดงควัตร	 13	 ข้อ	 ในพระพุทธศาสนาของกรรมฐาน	 พระพุทธเจ้า
ตรสัไว้เพือ่พวกเราทัง้หลายปฏบัิติ	เพือ่สละโลกามสิ	ไม่ติดอยูใ่นบ่วงของ

โลก	เป็นสถานทีป่ฏบิติัธรรมกมัมฏัฐาน
ภาวนา	 ตรงข้ามกับพระธุตังคเจดีย์เป็นที่ต้ังของวิหารสุทธิธรรมรังสี	 ซ่ึง
ก�าลังซ่อมบ�ารุงอยู่แต่ก็เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้	ภายในวิหารชั้น	3	เป็นที่
ตัง้ของพระประธาน	“พระพุทธชินราชจ�าลอง”	และยงัเป็นทีต่ัง้ศพของ
ท่านพ่อลี	ธมิมธโร	เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอโศการาม	ซึ่งบรรจุเก็บไว้
ภายในหีบทอง	ตั้งอยู่บนแท่นประดับมุกอันสวยงาม	ภายในวัดเงียบสงบ
เน่ืองจากมีการปฏิบัติธรรมกัน	 ด้านซ้ายมือของวิหารสุทธิธรรมรังสี	 คือ	
อนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช	ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง													

	 เราเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางมาตามถนนสุขุมวิท	 รถติดนิดหน่อยค่ะ	
เพราะเส้นน้ีเขาก�าลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ด้วย	 อีกไม่นานเกินรอชาวรามา-
จักรีก็จะได้ใช้งานแน่นอน	

	 ฟาร์มจระเข้ที่นี่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก	 เสียค่าเข้าชมผู้ใหญ่
คนละ	80	บาท	ส่วนเด็กคนละ	40	บาท	ข้อดีของที่นี่คือ	 เราเสียค่าเข้าชม
เพียงครั้งเดียวสามารถชมทุกอย่างภายในสวนสัตว์ได้หมด	 ไม่มีบวกเพิ่ม	 ยิ่งเดินเข้าไปภายใน

ความรู้สึกตื่นเต้น	คึกคัก	เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง	เรารีบตรงดิ่งไปยัง
จดุไฮไลท์	กค็อื	“การแสดงจระเข้”	ภายในจุดการแสดงมจีระเข้น้อยใหญ่	
นอนอยู่รอบ	ๆ	(แค่เห็นน้องเข้ก็หวาดเสียวแล้ว!!)	รอไม่นานการแสดงก็
เริ่มต้นขึ้น	โอ้โห	ทั้งโชว์จับ	อุ้มจระเข้	แล้วยังล้วง	มุดปากจระเข้อีก	สร้าง

ความหวาดเสียวและเสียงปรบมือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชม	จน
โยนแบงก์กันลงมาเพียบ...	 หลังจากหายใจไม่ทั่วท้อง กั น

ไปกับโชว์จระเข้แล้ว	 เราได้ยินเสียงดนตรีแว่วมา
จากทางด้านหลัง	 พอเดินตามเสียงเพลงไปเรา
ก็จะได้ชม	 “การแสดงช้าง”	 น่ารักมุ้งมิ้ง	 โชว์
เต้นบีบอย	นั่งสองขา	โชว์วาดรูป	ไต่สลิงก็มีมาครบ	ผู้ชมต่างอมยิ้มไปกับ
ความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย

	 หลงัจบโชว์เรากม็าเดนิเล่นชลิชลิภายในสวนสตัว์	แวะทกัทายลงิ
ชมิแปนซี	ให้อาหารนกแก้วแสนรู้อย่างใกล้ชดิ	เดินชมฟาร์มจระเข้พร้อม
ให้อาหารจระเข้บนสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปในบ่อจระเข้ยักษ์	จุดนี้ใคร

22



ทรงท�านุบ�ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรบริษัทบริวารของพระองค์ได้
ออกบวชในพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ขยายออกไปยังประเทศทั้งหลาย	 เช่น	 ลังกา	กรีก	 ซีเรีย	
อียิปต์	จีน	ธิเบต	พม่า	และไทย	พระพุทธศาสนาจึงได้สถิตสถาพร	ณ	ดินแดนเหล่านี้		

5. สถานตากอากาศบางปู
	 สดุท้ายของวัน	ไม่มาไม่ได้ท่ีนี	่บรรยากาศยามเยน็ของสถานตากอากาศบางปนูีม่นัช่างอภริมย์จรงิ	ๆ 	ทนัที
ท่ีก้าวเท้าลงจากรถ	เราเหน็ป้าย	“สะพานสขุตา”	ต้ังอยูข้่างหน้า	เราเดินไปตามสะพานทีท่อดยาวลงทะเลอ่าว
ไทย	พระอาทิตย์ก�าลังคล้อยต�่าใกล้ลับขอบฟ้าไป	ซึ่งตอนที่เราไปไม่ใช่ช่วงที่นกนางนวลอพยพ	(นกนางนวล

อพยพในช่วงตุลาคมถึงพฤษภาคม)	เราจึงเห็นท้องฟ้าแบบไร้นกที่ปกติบินวนอยู่โดยรอบ	จุดมุ่งหมายสุดท้ายท้ายของทริปวันนี้คือ	
อาหารเย็น	ณ	“ศาลาสุขใจ”	อร่อยกับอาหารทะเล	ชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น	ก้าวเข้าสู่ศาลาสุขใจภายในมีร้านค้าสวัสดิการเล็ก	
ๆ	และประวัติสถานตากอากาศบางปูเขียนไว้	สถานตากอากาศบางปูสร้างขึ้นในสมัย	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ที่ท่านเดินทางไป
ราชการจงัหวดัชลบรีุ	ผ่านมาถึงบรเิวณนี	้เหน็ว่าพืน้ท่ีนีม้ลีมพดัเยน็สบายและไม่ห่างจากพระนคร	จงึจัดซ้ือทีดิ่นบรเิวณนีม้าก่อสร้าง
เพื่อเป็นที่พักผ่อนตากอากาศของบุคคลทั่วไป	

	 ปัจจุบนัน้ีสถานตากอากาศบางปูอยูภ่ายใต้การดแูลของกรมพลาธกิารทหารบก	ศาลาสขุใจ
มเีมนอูาหารให้เลือกมากมายในราคาย่อมเยาอกีด้วย	เรากเ็ดนิหน้าสัง่ลยุทัง้	หลนป	ูกบัผกัสด	แกงส้ม
ชะอมกุ้ง	กะหล�า่ปลผีดัน�า้ปลา	ทอดมนักุง้	บลา	บลา	บลา...	ทีจ่ะช่วยชาร์จพลงัให้เราก่อนทีจ่ะเดนิ
ทางกลบักรงุเทพฯ	ถ้าเราเดนิทางกลบัรามา-จกัร	ีคงจะดีเพราะระยะทางห่างกนั
แค่	20	นาทเีองง่ะ	(แอบอิจฉาชาวรามาจกัรีเค้าจงั)

	 หลังจากเราไหว้พระท�าบุญกันจนอิ่มอกอิ่มใจ	ด้าน
หลังวัดยังมีโซนธรรมชาติลักษณะป่าชายเลนให้เดินศึกษา
ธรรมชาติพร้อมสอดแทรกคติธรรมไว้ตามเส้นทางเดินให้
เราอ่านระหว่างทางอีกด้วย	 เราเดินไปตามทางจนสุดหลัง
วัด	ทะลุออกไปรับไอทะเลของทะเลอ่าวไทย	เราสังเกตเห็น

ด้านหลงัมถีนนเลยีบชายหาดเส้นเล็ก	ๆ 	ไว้ให้ผู้คนใช้
ประโยชน์ทั้ง	วิ่งออกก�าลังกาย	ปั่นจักรยาน	นั่งพัก
ผ่อน	เรียกว่ามาถึงทีนี่ได้ครบทุกบรรยากาศเลย
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 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” 

	 เช่ือว่าผู ้อ่านหลายท่านก็คงจะเริ่มคุ ้นกับช่ือนี้กัน
แล้ว	ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	มคีวามพร้อมทีจ่ะเปิดให้บรกิาร
รักษาปลายปี	 2560	 นี้กันแล้ว	 ด้วยความยิ่งใหญ่และขนาด
เตียงที่มากถึง	400	เตียง	จะสามารถรองรับการบริการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยได้จ�านวนมาก	 ท่ีส�าคัญยังมีการเช่ือมโยงการ
รักษากับการศึกษาและการวิจัยอีกด้วย

	 เมื่อพูดถึงการวิจัยแล ้ว	 คอลัมน ์ 	 Research	
Focus	ฉบับนี้	 กองบรรณาธิการได้ร่วมพูดคุยกับ	อ.นพ.ฉัตร
ชัย	อิ่มอารมย์	หัวหน้าโครงการรามาบางพลี-ต้นแบบสุขภาพ	
และภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ซึ่งได้มีแนวคิดในการลงพ้ืนที่
บริเวณโดยรอบอ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ซ่ึงเป็น
ทีต่ัง้ของ	“สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์”	เพือ่ท�าการวจัิย
สุขภาพของชุมชนต่าง	 ๆ	 อันเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งท่ีคณะฯ	
มีความตั้งใจจริงที่จะน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง	
ติดตามบทสัมภาษณ์กันได้เลยครับ

“อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์”
บทบาทงานวิจัยในความสัมพันธ์

ของรามาธิบดีกับบางพลี
 เหตใุดจงึให้ความสนใจในพ้ืนทีบ่างพลี
	 อย่างทีท่ราบกนัว่าปลายปี	2560	จะมพีธิเีปิดสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์	เมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่	
ก็จะต้องท�าให้ประชาชนรู้จักเรา	โดยเฉพาะคนในพื้นที่	ซึ่งคน
ที่นี่	(บางพลี)	จะรู้จักว่าเราคือรามาธิบดี	แต่ว่ารามาธิบดีเองก็
ไม่ได้รู้จกับางพลมีากนกั	ไม่รูว่้าคนทีน่ีเ่ขาอยูก่นัอย่างไร	กนิกนั
อย่างไร	เราอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากบัพืน้ที	่ความ
เชื่อมโยงกันตรงนี้จะท�าให้เรารู้จักกันมากขึ้น	

	 เดมิทรีามาธบิดฝ่ัีงนี	้กม็คีวามเชือ่มโยงกบัพืน้ทีต่่าง	ๆ 	
บริเวณพื้นที่พญาไทอยู่	 แต่ว่ายังไม่เคยท�าความรู้จักกับพื้นที่
บางพลีมาก่อน	ดังนั้น	การเข้าพื้นที่ไปท�าความรู้จัก	ก็จะท�าได้
ค่อนข้างง่าย	ด้วยชือ่เสียงรามาธบิดีทีเ่ป็นทีรู้่จักกนัอยูแ่ล้ว	แต่
การทีจ่ะเข้าไปท�างานในพ้ืนทีแ่ต่ละทีไ่ด้นัน้	จะต้องเข้าใจบรบิท
วถิชีวิีตของคนในพ้ืนทีว่่าเป็นอย่างไร	รวมถงึการเชือ่มประสาน
กนัในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ซึง่ถอืเป็นสิง่ใหม่ของรามาธบิดกัีบบางพลี

 สิง่ทีพ่บเมือ่ลงพ้ืนทีท่�การวิจยั
 ทีอ่�เภอบางพลี
	 เน่ืองด้วยผมเป็นหมอเด็ก	 จึงมีความสนใจงานเก่ียว
กับเด็ก	 เมื่อลงพื้นที่ก็พบว่ามีเด็กอ้วน	 เด็กผอม	 มีพฤติกรรม
การกินที่ไม่เหมาะสม	มีกิจกรรมทางกายน้อย	และยังพบว่ามี
การจดัการอาหารภายในโรงเรยีนยงัไม่ดพีอ	เช่น	มกีารจ�าหน่าย
ขนมเยอะ	เด็กรับประทานขนมมากกว่าข้าว	

Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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ซ่ึงกพ็บในโรงเรยีนอนบุาลด้วยเช่นกัน	ปัญหาทีจ่ะตามมากค็อื	
เด็กจะไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม

	 นอกจากนีก้ย็งัส�ารวจวจิยัในกลุม่ผูใ้หญ่	พบว่ามปัีญหา
ทีเ่ป็นปัญหาระดบัชาตคิอื	โรค	NCDs	(Non-Communicable	
Diseases)	หรอืโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	และจากการเกบ็ข้อมลูวจิยั
เชงิคณุภาพ	โดยให้นกัวจิยัลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู	เราพบปัญหาเพิม่
เติม	เช่น	ชาวบ้านมีวิถีชีวิตในการกินอาหารรสเค็ม	ปรุงรสจัด	
รับประทานปลาสลิดตากแห้ง	 ใช้เกลือในการถนอมอาหาร	
จึงเป็นวิถีที่มีการกินอาหารรสเค็มมีการรับประทานอาหาร
รสหวาน	 น�้าหวานต่าง	 ๆ	 และยังพบว่าผู้ป่วยไม่เข้าใจว่าต้อง
รับประทานอาหารแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ
ของตนและงสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปกท็�าให้มคีวามเสีย่ง
มากขึ้น

	 ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ท�าการวิจัยกับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผูป่้วยตดิเตยีง	ซึง่จะมีภาระและความรบัผดิชอบตามมาภายใน
ครอบครัว	 โดยสภาพสังคมในอ�าเภอบางพลีมีสองแบบ	 คือ	
สังคมเมืองลักษณะคล้ายกรุงเทพ	 และสังคมชีวิตชนบท	 ซ่ึง
ในกลุ่มสังคมชีวิตชนบทนั้นก็จะมีการช่วยเหลือกันในชุมชนมี
การดูแลกัน	 และกัน	 มีความเป็นเพ่ือนบ้านกัน	 เป็นชุมชนที่
อยู่ด้ังเดิม	 ผู้ป่วยติดเตียงในสังคมชนบทก็ยังมีเพื่อนบ้านหรือ
ญาติช่วยดูแลกันอยู่บ้าง	 ส่วนชุมชนเมืองนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยว

แยกกันอยู่	 ไม่สนิทกับเพื่อนบ้านนักเมื่อเทียบกับสังคมชนบท	
ท�าให้สังคมเมืองพบปัญหาผู้ป่วยติดเตียงได้มากกว่าและยัง
ขาดผูด้แูลผูป่้วย	ผูป่้วยต้องอยูบ้่านคนเดียว	บางบ้านลูกหลาน
ต้องลาออกจากงานมาดูแล	 ก็จะท�าให้สูญเสียรายได้	 เราจึงมี
ความสนใจทีจ่ะพัฒนาการดูแลช่วยเหลือในตรงนี	้นีคื่อปัญหา
หลักที่เราพบเจอ

 มกีารท�งานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
	 โครงการนี้เรียกว่า	 โครงการรามาบางพลี-ต้นแบบ
สุขภาพ	 ไม่ใช่โครงการของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนแต่เพียง
อย่างเดียว	 มีอาจารย์แพทย์ที่รับผิดชอบในโครงการซึ่งท�า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับพื้นที่บางพลีอาทิ	 โครงการ
เบาหวานของ	อ.พญ.รัศมี	ตันศิริสิทธิกุล	และ	รศ.พญ.สิริมนต์	
ริว้ตระกลู	ประเทอืงธรรม	โครงการผูส้งูอายแุละผูป่้วยตดิเตียง
ของ	 อ.นพ.วิชช์	 เกษมทรัพย์	 ซึ่งมุ่งเน้นการน�าองค์ความรู้ที่
คณะฯ	มไีปใช้ในพืน้ทีบ่างพล	ีในลกัษณะสนบัสนนุทางวชิาการ	
การให้ค�าแนะน�า	 ผ่านการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล	 น�ามาวิเคราะห์
วิจัย	จนน�าไปสู่การแก้ไขพัฒนาต่าง	ๆ	ภายในพื้นที่	

	 โครงการต่าง	 ๆ	 ที่เราท�า	 เราท�าผ่านส�านักงาน
สาธารณสขุอ�าเภอบางพล	ีและโรงพยาบาลเครอืข่ายต่าง	ๆ 	เช่น	
โรงพยาบาลสมุทรปราการ	โรงพยาบาลบางพล	ีโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะในเขตอ�าเภอบางพล	ีเราก็
พยายามเข้าไปคุยกบัคนในพืน้ทีใ่นแต่ละต�าบลว่ามสีิง่ใดบ้างที่
อยากให้เราช่วย	รวมถึงพันธมิตรอย่าง	อบต.	(องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล)	ได้แก่	อบต.บางแก้ว	อบต.บางปลา	อบต.ราชาเทวะ	
รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และโรงเรียนอีกบางแห่ง

 ความยากง่ายในการท�งานวิจยั
	 การท�างานในพ้ืนท่ีบางพลีมีทั้งความยากและความ
ง่าย	 ซ่ึงมีความแตกต่างจากการท�างานที่รามาธิบดี	 ตัวอย่าง
เช่น	ในรามาธบิด	ีหากต้องการคนไข้กลุม่หนึง่เพือ่ท�าการวจิยั	ก็
สามารถไปทีค่ลนิกิเฉพาะโรคได้เลย	แต่ทีบ่างพล	ีเราต้องลงไป
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.	สต.)เพื่อไปหาอาสา
สมคัรสาธารณสุขของหมูบ้่าน	(อสม.)	แล้วกเ็ชือ่มโยงกนักบัโรง
พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ในการเข้าไปยงัพืน้ที	่ด้วยความ
ท่ีเขามีความรู้จักกัน	 ท�าให้เราได้กลุ่มตัวอย่างมาค่อนข้างง่าย
ส่วนความยากกอ็ย่างเช่น	เราไม่มอี�านาจในการสัง่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบลได้	แต่เรา
สามารถใช้ชื่อของรามาธิบดีเข้าไปเป็นต้นทุนของเราได้	แล้วก็
แสดงให้เขาเห็นว่าเราท�าอย่างนี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไร	
แล้วเราก็ฟังปัญหาของเขาด้วยว่า	เขามีปัญหาอะไรที่อยากจะ
แก้แต่เขาท�าไม่ได้	ก็ยังมีความยากง่ายสลับกันไป	บางครั้งเรา
นัดหมายกันแล้วที่จะลงพ้ืนที่	 แต่เขาติดงานมอบหมายจาก
เจ้านาย	ก็ท�าให้เราต้องเลื่อนออกไปก็มี	
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 การท�งานวิจยัเกีย่วกบัเดก็
	 โครงการวิจัยนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี	2556	พบข้อมูลที่เกี่ยว
กับเด็ก	 ได้แก่	 เด็กอ้วน	 เด็กผอม	 ก่อนหน้านี้ย้อนไปสัก	 20	
ปี	 เรากลัวว่าเด็กจะผอม	 แต่ในปัจจุบันมีอยู่สองกลุ่มคือ	 เด็ก
ผอม	 ซึ่งยังมีอยู่แต่น้อยลง	 กับอีกกลุ่มคือเด็กอ้วน	 ซึ่งมีมาก
ขึ้น	นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล่น	Tablet	เด็กติดโทรศัพท์	
พัฒนาการล่าช้า	ส่วนเรื่องบริการแก่เด็กเองก็จะมีเรื่องบริการ
คัดกรองพฒันาการทีเ่ขตสมทุรปราการท�าการคดักรองได้น้อย	
เพราะบุคลากรก�าลังอยู่ในระหว่างการอบรม	 ซึ่งปีที่แล้วเรา
ก็ช่วยท�าการอบรมคุณครูเพ่ือส่งไปคัดกรองเด็ก	 เราเข้าไปท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความสนใจ	จัดอบรมให้	โดยมีวิทยากร
จากทั้งรามาธิบดีเอง	จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ	สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	เป็นทีมเข้าไป	

	 ส่วนการท�างานในศนูย์พฒันาเดก็เลก็	เมือ่ลงพืน้ทีเ่กบ็
ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว	เราก็เข้าไปสังเกตว่าเด็กกินอะไร
บ้าง	 มีอะไรให้เด็กกิน	 วิถีชีวิตเด็กเป็นอย่างไร	 เราก็ไปคุยกับ
คุณคร	ูสงัเกตเดก็อยูใ่นโรงเรยีนเป็นอย่างไร	อาหารเทีย่งกินพอ
ไหม	วิธีการจัดการอาหารของคุณครู	วิธีการวัดส่วนสูง	ชั่งน�้า
หนกัว่าเทีย่งตรงไหม	พอเราได้ข้อมลูมากม็าดวู่าเราท�าอะไรได้
บ้าง	เช่น	เราเจอว่าเครือ่งมอืไม่ได้มาตรฐาน	เรากใ็ห้ค�าแนะน�า
ไป	เราไปคุยกับ	อบต.	ให้เพื่อปรับปรุงอาหารกลางวัน	เหมือน
เราไปเบิกทางให้	แต่เรื่องงบประมาณเป็นของ	อบต.	เรายังไป
ส�ารวจวิธีการวัด	 จัดอบรมให้คุณครู	 เราน�าโปรแกรมอาหาร
จากสถาบนัวจิยัโภชนาการ	มหาวทิยาลยัมหิดล	ไปแนะน�าการ
ค�านวณพลังงาน	สารอาหาร	ต้นทุนต่อหัว	เพื่อให้การจัดการ
อาหารกลางวันดีขึ้น

 ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากโครงการวจิยั
	 ในการลงพื้นที่ท�าวิจัย	 ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น	 เรา
หวังว่าเราจะให้ก�าเนิดต้นแบบการท�างานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของคนไทย	 ให้เกิดขึ้นในเขตอ�าเภอบางพลี	 เม่ือพื้นที่อื่นเข้า
มาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการท�างานลักษณะนี้	 ก็จะน�าไป
พัฒนางานดูแลสุขภาพของพื้นที่อื่น	ๆ 	ต่อไป	ผลพลอยได้ก็คือ
ความสัมพันธ์กับพื้นที่	ผลงานวิจัยก็เป็นเรื่องรองลงมา	ที่ผ่าน
มาความสมัพนัธ์กบัพืน้ทีอ่ยูใ่นระดบัทีด่	ีเขาให้ความส�าคัญกับ
เรา	ตัวอย่างเช่น	เมื่อทางเราไปคุยกับเขาถึงแผนในอีก	2-3	ปี	
เขาก็ยินดีที่จะคุยกับเรา	เนื่องจากเราเห็นข้อมูลของเขา	เขาก็
เห็นปัญหาของเขา	 เขาอยากได้ค�าแนะน�าหรือแนวคิดต่าง	 ๆ
เพิม่เติม	เรากใ็ห้เขาได้ในมมุของเรา	แต่ท้ายสดุเรากเ็หน็ปัญหา
ของเราเหมอืนกนั	เพราะบางอย่างมนัไม่สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ
ภายใต้บริบทของเขา

 การแบ่งเวลาในการท�งาน
	 การแบ่งเวลาท�างาน	เรามีน้อง	ๆ	ที่ช่วยงานเยอะเลย	
น้อง	 ๆ	 เคยไปเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเมื่อ	 2	 ปีก่อน	
น้องก็ไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้น	เพราะต้องลงพื้นที่ทุกวัน	สะดวก
กว่า	น้องกม็คีวามสัมพันธ์กบัพ้ืนทีดี่มาก	บางคร้ังอาจารย์ก็จะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วย	ไปกันเป็นทีม

	 อาจารย์หลายท่านมภีาระงานทีม่ากมาย	แต่กย็งัแบ่ง
เวลาลงไปช่วยดูแลงานวจิยั	งานพฒันาระบบบริการให้กับพืน้ท่ี	
ซึง่นบัว่าเป็นงานท่ีหนกั	แต่คาดว่าผลทีไ่ด้รบัจะสร้างคณุค่าให้กับ
พืน้ท่ีรวมถงึรามาธบิดเีอง	ตวัอย่างเช่น	อ.นพ.วชิช์	เกษมทรพัย์	
ท่ีจะลงพ้ืนท่ีไปในวนัหยดุบ่อย	 ๆ	 เพ่ือให้เกดิงานจติอาสาดแูล
ผู้ป่วยติดเตียง	 แล้วก็พัฒนาจนส�าเร็จ	 เกิดเป็นรูปแบบในการ
พฒันาระบบดแูลผูป่้วยตดิเตียงอกีรปูแบบหนึง่ในพ้ืนท่ี

 การท�งานวิจยัอืน่ ๆ ในอนาคต
	 ในอนาคตจะมีโครงการหลายเร่ืองที่ท�า	 เดิมเรามี
เรื่องเด็กเล็ก	 เราก็จะท�าในเด็กวัยรุ่น	 วัยเรียนมากขึ้น	 เพราะ
มีอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถมอเตอร์ไซด์	 เร่ืองของ	 NCDs	 โรค
อ้วน	 ยังมีอีกหลายอย่างให้ท�า	 ทีนี้มันก็จะต้องมาจากสองฝั่ง
เพื่อให้งานด�าเนินได้ราบรื่น	 เดิมทีเราได้ข้อมูลมาจากข้อมูล
เดิมที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้และก็มีข้อมูลจากการส�ารวจสุขภาพ
ประชากรของ	 ศ.นพ.วิชัย	 เอกพลากร	 ซ่ึงก็เป็นฐานข้อมูล
ที่ส�าคัญของเราที่มีบางพลีรวมอยู่ด้วย	 เราก็เลยมีข้อมูลใน
บางพลีอยู ่ในระดับหนึ่ง	 ถ้าหากพื้นที่ยังมีการส่งข้อมูลมา
ให้อยู่	 เราก็ยังท�าการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ไปเร่ือย	 ๆ	 รวมถึง
อาจารย์ในรามาธิบดี	หากมีความสนใจในโครงการท่ีอยากน�า
ไปใช้ก็สามารถท�าได้เหมือนกัน



	 นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนแล้ว	 การเรียนภาคปฏิบัติน่าจะเป็นการเรียนรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนเคยเจอ
ใช่มัย้คะ	ในชัน้เรยีนของนกัศกึษาแพทย์รามาธบิดีกม็วีชิาให้น�าความรู้ทางการแพทย์มาปฏบิติัเสมอืนจริง	โดยอาจารย์
ผู้สอนจะเป็นผู้ก�าหนดสถานการณ์ต่าง	ๆ	ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในห้อง	Medical	Simulation	Room	ณ	ชั้น	3	อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะ

	 คอลัมน์	Education	Talk	ได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุเทน	ปานดี	อาจารย์ประจ�าภาค
วิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้สอนหลักสูตร	 Ramathibodi	
Pediatric	Medical	Simulation	Program	มาแนะน�าห้องเรียนภาคปฏิบัตินี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ

	 อาจารย์อุเทนเล่าให้ฟังว่า	Medical	Simulation	Room	เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	จุดเด่นของ
ห้องเรยีนนีค้อื	การรกัษาผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะฉกุเฉนิ	ซึง่เป็นกรณศีกึษาทีเ่จอไม่บ่อย	แต่มคีวามเสีย่งสงู	(Low	Frequency	
–	High	Risk)	เพราะหากเป็นสถานการณ์จริงต้องท�าการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยก่อน	จึงท�าการสอนไม่สะดวก	แต่
ห้องเรียนนี้ท�าให้ผู้สอนสามารถสอนได้ในที่ปลอดภัยและนักศึกษาเรียนรู้ได้หลายกรณี	 (Save	 Environment)	 ซึ่ง
สามารถแนะน�าการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ทันที	(Real	Time)	โดยแบ่งหุ่นจ�าลองเป็น	4	ห้อง	ได้แก่	หุ่นผู้ป่วยเด็กเล็ก	หุ่น
ผู้ป่วยเด็กโต	หุ่นผู้ป่วยผู้ใหญ่เพศชาย	และหุ่นผู้ป่วยผู้ใหญ่เพศหญิง

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ
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	 ปัจจุบัน	Medical	Simulation	Room	ใช้ส�าหรับการฝึก
ปฏิบัติทั้งหมด	3	รายวิชา	ได้แก่

	 1.	 การสอนแสดงทางในภาวะกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	
(Pediatric	 Emergency	Medicine)	 ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่	6	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

	 2.		การช่วยฟ้ืนคนืชพีข้ันสูงในเดก็	(	Pediatric	Advanced	
Life	Support	–	PALS)	ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	6	ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์

	 3.	 Pediatric	 Advanced	 Life	 Support-PALS	 and	
Neonatal	Resuscitation:	Medical	Simulation	Program	for	
Nurse	at	Emergency	Room	ส�าหรับพยาบาลห้องฉุกเฉิน

	 ในส่วนของการสอนแสดงทางในภาวะกุมารเวชศาสตร์
ฉุกเฉินนั้น	 เมื่อนักศึกษาแพทย์ได้เข้ามาในห้องนี้แล้ว	 จะแบ่ง
หน้าที่ผลัดกันท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	ทั้งในบทบาทของแพทย์	นักศึกษา
แพทย์และพยาบาล	 โดยในชั้นเรียนของอาจารย์นายแพทย์อุเทน
นั้น	นักศึกษาจะได้รับโจทย์อาการต่างๆ	ทั้งหมด	3	อาการ	ได้แก่	
ภาวะหอบหืดก�าเริบ	ภาวะชักต่อเนื่อง	ซึ่งจะต้องวินิจฉัยและรักษา
อาการของโรคเหล่านัน้	ท้ังน้ีหุน่จ�าลองสามารถก�าหนดให้หายใจได้	
มีสัญญาณชีพ	สามารถวัดความดันเลือดได้	นอกจากนี้	ยังก�าหนด
ให้มีอาการไอ	หายใจผิดปกติหรือปากเขียวได้อีกด้วย

	 อาจารย์นายแพทย์อุเทนกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	 ข้อดีของ	
Medical	 Simulation	 Room	 นี้คือ	 ด้วยจ�านวนผู้ป่วยให้ท�าการ
ศึกษานั้นมีน้อย	 เพราะในสถานการณ์จริงนักศึกษาอาจจะได้เจอ
อาการของโรคได้ไม่เท่ากัน	ดังนัน้	การใช้หุน่จ�าลองจะช่วยให้นกัศกึษา
ได้เรียนรู้และสังเกตอาการของโรคได้เหมือนกัน	 นอกเหนือจาก
ชั้นเรียนในระดับปริญญาตรีแล้ว	ยังมีชั้นเรียนของแพทย์ประจ�าบ้าน
ของภาควชิากุมารเวชศาสตร์	เพือ่ศกึษาอาการของผูป่้วยเด็กในระดบั
ท่ียากข้ึน	 และยังมีการจัดชั้นเรียนส�าหรับพยาบาลจากห้องฉุกเฉิน	
เพ่ือสอนการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต	 โดยจัดรูปแบบการ
เรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

	 ส�าหรบันกัศกึษาแพทย์รามาธบิดทีีจ่ะได้เรยีนรูภ้าคปฏบิตัใิน	
Medical	Simulation	Room	นี้	จะต้องศึกษาอยู่ในชั้นปีที่	6	 เสีย
ก่อน	 เพราะจะต้องมีประสบการณ์ทางการแพทย์มาแล้วพอสมควร	
เพ่ือการวนิจิฉัยและการรักษาทีถ่กูต้องแม่นย�า	อย่างไรกต็ามการเรยีน
การสอนก็จะต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ผู้สอนเพื่อจะได้
รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเสริมทักษะด้านการรักษาให้แก่
นักศึกษาให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตต่อไป
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านพบกับ	RAMA	GO	INTER	อีกครั้งนะคะ
	 ช่วงนีม้เีรือ่งน่าวติกส�าหรบันกัเดนิทางท่องโลกอย่างพวกเรา	ทีต้่องเฝ้าตดิตามข่าวกันอย่าง
ใกล้ชิด	คือสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิทธิพลของ
คลื่นความร้อน	“ลูซิเฟอร์”	ที่ก�าลังปกคลุมในหลายส่วนของทวีปยุโรป	ซึ่งล่าสุดแผ่ขยายอิทธิพล
ปกคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้	ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของหลายประเทศใน
บริเวณดังกล่าว	เพิ่มขึ้นสูงกว่า	40	�C	และท�าให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วถึง	5	ราย	นอกจากนี้
ยังมีพายุไต้ฝุ่น	“โนรู”	ซึ่งเป็นไต้ฝุ่นก�าลังแรงที่สุดที่ก่อตัวขึ้นบนโลกในปี	2560	ที่เคลื่อนตัวจ่อขึ้น
ฝ่ังทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศญีปุ่่นเมือ่ต้นเดือนสงิหาคม	แน่นอนว่า	เครือ่งบนิเป็นพาหนะที่

	 รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์	 วรธนารัตน์	 อดีต
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 อ.พญ.
ชนกิา	องัสนนัท์สุข	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศกึษาหลงั
ปริญญา	ผศ.นพ.สุชนิ	วรวชิชวงศ์	ผู้ช่วยคณบดฝ่ีาย
วิเทศสัมพันธ์	 คณาจารย์จากภาควิชาจักษุวิทยา	
หลกัสตูรสาขาวชิาระบาดวทิยา	หลกัสตูรสาขาวชิา
เวชศาสตร์ปริวรรต	 พร้อมด้วยบุคลากรงานการ
ศึกษาหลังปริญญาและงานวิเทศสัมพันธ์	 ร่วมเดิน
ทางไปกับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล	 น�าโดย	
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์	 เลิศฤทธิ์	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
เพือ่จดัท�ากจิกรรมสรรหานกัศกึษา	(On-site	Active	
Recruitment)	 ท่ีมคีวามสนใจในหลักสูตรการเรยีน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
มหิดล	 ณ	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 (วันที่	 6-10	
มีนาคม	 2560)	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร	์
(16-18	 มีนาคม	 2560)	 และ	 สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยเนปาล	 (วนัท่ี	22-26	มนีาคม	2560)	
โดยได้รับความสนใจในการเข้ารับการสมัครและขอ
เข้าสัมภาษณ์จากนกัศกึษาต่างชาติเป็นจ�านวนมาก

	 ศ.นพ.บญุส่ง	องค์พพิฒันกลุ	รองคณบดฝ่ีายวจัิย	และงาน
วเิทศสมัพนัธ์	ร่วมเดนิทางไปกบัคณะผูแ้ทนมหาวทิยาลัยมหดิล	น�า
โดย	ศ.นพ.อดุม	คชนิทร	อดตีอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ในการเดนิ
ทางเจรจาความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาชัน้น�าในประเทศ
ไต้หวนั	จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	Taipei	Medical	University,	Aca-
demia	Sinica,	National	Taiwan	University	และ	China	Medical	
Un i v e r s i t y 	 ณ	
ประเทศไต้หวนั	เมือ่
วนัที	่15-19	มนีาคม	
2560

	 ศ.นพ.ป ิยะมิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร ์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ	 และงาน
วเิทศสมัพนัธ์	เดนิทางไปศกึษาดงูานเพือ่ต่อยอดความร่วมมอืระหว่าง
คณะฯ	กบั	Hadassah	Medical	Organization	(HMO)	เพ่ือเรียนรู้
แนวความคดิใหม่ด้านวชิาการ	ด้านการศกึษา	ด้านการท�าวจัิย	และ
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศไทยและอสิราเอล	ณ	
ประเทศอสิราเอล	เมือ่วนัที	่1-6	กรกฎาคม	2560

สามารถตอบโจทย์นกัเดนิทางทีแ่สวงหาความรวดเรว็และปลอดภยัดงักล่าวได้	แต่ปัจจยัสภาพอากาศเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่
ต่อการบนิทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการบนิทกุช่วงเวลา	นบัแต่ทะยานขึน้ฟ้า	กระทัง่ร่อนลงสูส่นามบิน	อากาศทีม่คีวามแปรปรวน
รนุแรงท�าให้นกับนิจ�าเป็นต้องเพิม่ความระมดัระวังยิง่ขึน้	หรอือาจพจิารณายกเลกิเทีย่วบนิเพือ่ความปลอดภัยของผูโ้ดยสาร
ทกุคน	จงึเป็นอกีเรือ่งทีน่กัเดนิทางทกุคนต้องตระหนกัเอาไว้ในใจว่าเป็นอกีหนึง่ปัจจัยความเส่ียงทางธรรมชาติทีบ่างครัง้ก็
หลีกเลี่ยงได้ยากจริง	ๆ	ค่ะ

	 ศาสตราจารย์	นาวาอากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	
														 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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	 ศ.พญ.ศิรินธรา	 สิงหรา	 	 ณ	 อยุธยา	 รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	 2nd	
Joint	 Conference	 Ramathibodi-Osaka	 University	 ภายใต้
หัวข้อ“Active	 Aging”	 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ร่วมกันคร้ังที่สองระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันที่	
26	 พฤษภาคม	 2560	ณ	 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ชั้น	 5	
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

	 Professor	 Dr.	 John	 D.	 Loike,	 Director	 of	 Special	
Programs,	 	 Center	 for	 Bioethics	 at	 Columbia	 University	
น�าคณะนักศึกษาชาวอเมริกันหลักสูตร	 Bioethics	 and	 Cultural	
Exchange	Program	อันเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กับ	 Columbia	 University	 มา
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	โดยในปีนี้	ได้รับความกรุณาจาก	ผศ.นพ.สัญญา	
ภัทราชัย	 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	
Reproductive	Medicine	and	Abortion	in	Thailand	และ	ศ.ดร.
วสันต์	จันทราทิตย์	หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา	ภาควิชาพยาธิ
วิทยา	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 Translation	 Science	 Education:	
How	is	medicine	changing	in	Thailand?	Is	precision	medicine	
replacing	conventional	or	traditional	medicine?	ณ	อาคารเรยีน
และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	

	 จากฉบบัทีแ่ล้ว	เรา	Landing	ถงึประเทศ
เป้าหมาย	โดยสวัสดิภาพกันแล้วนะคะ	(ฮูเร่)	จาก
นี้	นู๋โนจะพาทุกท่านออกผจญภัยต่างแดนละนะ!
เริ่มจากประโยคต่าง	 ๆ	ที่เราจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อ
ได้เข้าที่พักกันดีกว่า	มาเริ่มกันเลยนะคะ

PASSP
ORT

Ramathi b
odi

Can you recommend any good hotel? 
คุณมีโรงแรมดีดีแนะน�าบ้างไหม 

(กรณีที่ยังไม่ได้จองที่พักล่วงหน้านะคะ)

How far is it from the airport/city centre? 
ที่พักอยู่ไกลจาก สนามบิน/ตัวเมือง แค่ไหน

I’d like to make a reservation.
ฉันต้องการจองห้องพัก

Do you have room available? 
มีห้องพักว่างบ้างไหม

What are the room rates?
อัตราค่าห้องพักเป็นอย่างไรคะ

	 ว้า	ก�าลังพาทัวร์โรงแรมกันมัน	ๆ	พื้นที่ก็
หมดเสียแล้ว	 ไว้ฉบับหน้านู๋โนจะแนะน�าประโยค
น่ารู้ส�าหรับคุยกับพนักงานโรงแรมในสถานการณ์
ต่าง	 ๆ	 เพิ่มนะคะ	 วันนี้ต้องลากันก่อนแล้ว	 บ๋าย
บายจ้า

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์
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“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	

	 สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จะเปิดให้บริการปลาย
ปี	 2560	ณ	 ต�าบลบางปลา	 อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยมุ่งเน้นให้บริการ
รักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ	 การเป็นสถาน
ศึกษาแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร	 เป็นศูนย์
การเรียนรู ้	 และศูนย์การวิจัยท่ียิ่งใหญ่ใน
ภูมิภาคตะวันออก	 ...จากวันนั้นถึงวันนี	้
กองบรรณาธิการมีภาพความคืบหน้าการ
ก่อสร้างมาให้ได้ชมกัน	 ก่อนท่ีจะมีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการในวนัที	่25	ธนัวาคม	2560

Rama
Update ภาพ	:	ชมรมถ่ายภาพรามาธิบดี

         อาทิตย์	โสลี
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ภาพ	:	ชมรมถ่ายภาพรามาธิบดี
         อาทิตย์	โสลี
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มีวิธีในการดูแลตนเองอย่างไรบ้าง เช่น นอนพักผ่อน 
เข้ายิม เข้าฟิตเนส ออกก�าลังกาย งานอดิเรก
	 การออกก�าลงักายให้สม�า่เสมออย่างน้อยสปัดาห์ละ	3-4	
ครั้ง	ที่ออกประจ�าก็คือ	

	 •	 การเข้ายิม	ผมจะวิ่งประมาณ	3-4	กิโลเมตร	แต่จะวิ่ง
สปีดสลับเดิน	แล้วต่อด้วยยกเวทต่อ	เตะฟุตบอล	ตีแบดมินตัน

	 •	 การพกัผ่อน	ถ้ามเีวลาได้พกั	ต้องนอนให้เตม็ทีค่รับด่ืม
และดื่มเปล่าให้เพียงพอในแต่ละวัน

	 •	 อาหารจ�าพวกสลดับ้างบางวัน	เพือ่ช่วยระบบย่อยและ
การขับถ่าย

	 •	 ทานวิตามินเสริมบ้างบางชนิด

แบ่งเวลาในการดูตนเอง กับ การท�างานอย่างไรบ้าง
	 จรงิ	ๆ 	ช่วงนีจ้ะไม่ค่อยมเีวลาให้ตวัเองมาก	วนัไหนท�างาน
ละครกลับมาถ้ามีเวลาก็จะค่อยดูเก่ียวกับธุรกิจของตัวเองนิด
หน่อย...ต่อด้วยการดูหนังฟังเพลง	ตรวจ	Social...	ก็จะพยายาม
แบ่งให้มีเวลาในสิง่ทีต้่องท�าให้ครบในแต่ละวนัให้หมดจนครบทกุ
อย่างแล้วก็ค่อยนอนพักผ่อน

	 •	 ถ้ามีเวลาว่างหลักจะออกก�าลังกายเพื่อให้ร่างกายเผา
พลาญของเสียในร่างกายออกไป

	 •	 พกัผ่อนโดยการนอนหลบัให้เพยีงพอ	พยายามไม่นอน
ดึกมาก	

เคล็ดลับในการดูแลดวงตา เพราะสัมผัสกับแสงไฟใน
กองถ่ายละครตลอด
	 ถ้าขณะถ่ายซ้อมอยู่ปกติจะไม่ค่อยมองไปท่ีไฟกองถ่าย
เพราะค่อนข้างจะสว่างแรงมากเพื่อเป็นการเซฟตา	เราถ้ารู้สึกตา
แห้งก็ใช้น�้าตาเทียมหยอดตา	

ปกติแล้วได้ท�าบุญร่วมกับโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน
	 ก็มีไปร่วมกิจกรรมบ้างครับเพื่อหารายได้บริจาคให้โรง
พยาบาลนั้น	ๆ	แล้วก็บริจาคช่วยในตู้ของโรงพยาบาลบ้างครับ

อยากให้ฝากผลงานการแสดง
	 ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับ
ฝากติดตามละครของผมทางช่อง	3	ด้วยนะครับ

	 ละคร	“แผนร้ายลงท้ายว่ารัก”		“พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง”	และ	
“สะใภ้กาฝาก”	ขอบคุณครับ

Star’s
กองบรรณาธิการHealth
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