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Rama Today  
  : ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ 
  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก

ฺBack Stage
  : สะเก็ดเงิน... โรคผิวหนังเร้ือรัง ต้องไร้โรครุม 

Health Station
  : มารู้จักกับ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย

Varieties Corner 
  : หยอดเงิน หยอดบุญ หยอดกระปุกหมู 
  กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

Beauty-Full
  : ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

Believe it or not? 
  : กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อยๆ เส่ียงอันตรายจริงหรือไม่? 

Healthy Eating
  : ประโยชน์ของน้ำามันตับปลา 

i-Style 
  : หมอรักษา “คน” (ไข้)

One Day Off
  : Funny City at Pattaya

Behind the Scene 
  : บทเรียนสอนใจ

Easy Living 
  : คนดีไม่มีในโลก

Giving and Sharing
  : จิตอาสา พาใจออกเสียง

Education Talk
  : คุยกับ..นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีคนเก่ง
  “จอย” พรพรรณทิพา ยวงใย

Research Inspiration
  : ‘วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกัน
  การบาดเจ็บในเด็ก’ รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์

 @ Rama เข้าสู่ฉบับท่ี 11 แล้วนะคะ เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พอดี สิ่งเก่าๆ ผ่านไป สิ่งใหม่ๆ ก็
เข้ามานะคะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เหมือนกันค่ะ โครงการใหม่ล่าสุดที่คาดว่าจะเปิดดำาเนิน
การได้ในปี พ.ศ. 2560 นั่นก็คือ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ซ่ึงเป็นสถาบันการแพทย์ที่ประกอบไปด้วย 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อรองรับประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออก ศูนย์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ 
นักศึกษาพยาบาล แพทย์เฉพาะทางและอาจารย์ ตลอดจนศูนย์วิจัย ศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่
ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสร้างสถานพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อดูแล
ประชาชน รวมทั้งได้ทรงพระราชทานชื่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” แก่สถาบันแห่งนี้ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นที่กว่า 
300 ไร่ ณ ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คอลัมน์ Rama Today ในฉบับนี้จึงขอนำาเสนอเรื่องราว
ของสถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้ ถ้าใครอยากทราบที่มาที่ไป อย่ารอช้า..รีบพลิกไปอ่านกันเลยค่ะ
 นอกจากนี้เรายังมีบทความดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ Health Station กับเรื่องราวของ 
2 เชื้อร้ายอย่าง “นิวโมคอคคัส และ เอ็นทีเอชไอ” กับ 3 โรคอันตรายอย่าง “IPD – ปอดบวม – หูชั้นกลางอักเสบ” ที่
อันตรายอย่างมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะ คุณแม่ทั้งหลายไม่ควรพลาดบทความนี้ค่ะ
  ส่วนคอลัมน์ Healthy eating มาร่วมไขให้ความกระจ่างกับ “น้ำามันตับปลา” ว่ามีความจำาเป็นอย่างไรกับ
ร่างกายของเรากันค่ะ ส่วนท่านใดที่อยากจะ “เปล่ียนสีผิว ฟอกสีผิว” ตามเทรนด์แล้วล่ะก็ .. อ่านบทความนี้ก่อนตัดสิน
ใจกันดีกว่า ในคอลัมน์ Beauty-Full 
  ฉบับน้ีขอแนะนำาคอลัมน์น้องใหม่มาแทนคอลัมน์ 360 องศา “เก็บตกหลังฉาก” หรือ “Back stage” ซ่ึงเป็นคอลัมน์
ท่ีไปเก็บเก่ียวมาจากงานท่ีให้ความรู้สู่ประชาชนค่ะ ถ้าท่านผู้อ่านไม่ได้ไปร่วมงาน ก็สามารถตามอ่านได้จากคอลัมน์น้ีค่ะ ใน
ฉบับน้ีได้นำาเร่ือง “โรคสะเก็ดเงิน” มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ .. หากท่านผู้ใดอยากไขความกระจ่างความเช่ือท่ีว่า “กินอาหารอุ่น
ไมโครเวฟบ่อยๆ เส่ียงอันตราย” เชิญเปิดมาอ่านท่ีคอลัมน์ Believe it or not? นะคะ 
 หลงัจากอา่นบทความเพือ่สขุภาพกนัแลว้ ขอแนะนำาบทความดีๆ แฝงไปด้วยขอ้คดิ ไมว่า่จะเปน็ “หมอรกัษา คน 
(ไข้)” “คนดีไม่มีในโลก” และ “บทเรียนสอนใจ” ซึ่งมาจากเรื่องจริงของคุณหมอท่านหนึ่ง อ่านแล้วถือว่าได้บทเรียน
สอนใจพวกเราเป็นอย่างดี ต่อด้วยเรื่องราวดีๆ จากมูลนิธิรามาธิบดีฯ “หยอดเงิน หยอดบุญ หยอดกระปุกหมู” หรือ 
“จิตอาสา พาใจออกเสียง” และคอลัมน์เบาๆ อย่าง One Day Off ฉบับนี้จะแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ซึ่ง
เราสามารถเดินทางไปเช้า เย็นกลับได้ ห้ามพลาดเลยนะคะ บทความสองบทสุดท้ายของเล่ม มารู้จักนักศึกษาพยาบาล
รามาธิบดีคนเก่งของเรา ในคอลัมน์ Education Talk กับ งานวิจัยท่ีนำาไปสู่นโยบายระดับประเทศนั้นเป็นอย่างไร ใน
หัวข้อ Research Inspiration กันค่ะ แอบกระซิบว่าคอลัมน์งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ 
ด้วยนะคะ ห้ามพลาดค่ะ 

        พบกันปีใหม่นะคะ ขอส่งความสุขให้ทุกท่านค่ะ
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“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้น
แต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย”

“I don’t want you to be only a doctor, but I also want you to be a man”

พระราชดำารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
องค์พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย

 จากพระราชดำารสัทีส่มเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ทรงใหไ้วแ้กเ่หลา่แพทย์
และบคุลากรทางการแพทย ์เพือ่น้อมนำาไปปฏิบตัวิชิาชพีเวชกรรมไดอ้ยา่งมเีกยีรตแิละเทา่เทยีมกนัตอ่เพือ่นมนษุย ์
ทำาให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน ที่ไม่ได้มองเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นครอบครัว ส่งผลให้มีการรักษาอย่างเท่าเทียม
เสมอมา

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’
                               โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก 

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล ก็มีเป้าหมายเช่นเดยีวกันในการรกัษาพยาบาล
แก่คนไข้ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ อันมีจุด
กำาเนิดของการก่อตั้งสถาบันฯ จากพระราชปรารภ
และพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรง
พยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ที่
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้การ
บริการตรวจรักษาประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานจากต่าง
จังหวัดเพื่อมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่จำานวนมาก 

 ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ทำาให้ประชาชนผู้ใช้
แรงงานที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความ
จำาเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริการประชาชนที่อาศัย
อยู่เป็นจำานวนมาก

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จงึเสนอโครงการพฒันารามาธบิดสีูค่ณะแพทยศาสตร์
ชั้นนำาในเอเชีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนามแก่โครงการนี้ว่า “สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์” (CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE)

 โดยมพีธิวีางศลิาฤกษส์ถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์ไปเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2555 ซ่ึงไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ประกอบพธิดีงักลา่ว ทา่มกลางความปลาบปลืม้ยนิดขีองบคุลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชน

ที่ตั้งสถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

     สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์ตัง้อยูท่ี ่เทศบาล
บางปู ซ.119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บน
เนื้อที่ 319-1-81 ไร่ อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลตะวันออก 
กม.ที่ 49 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ระหว่างบางปูกับคลองด่าน 
ซึ่งบริเวณนี้อยู่ในเขต อบจ. สมุทรปราการ และยังอยู่ไม่
ไกลจากที่ตั้งของมูลนิธิลูกพระดาบส ซ่ึงเป็นโครงการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Rama
Today ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

กิติยา สุวรรณสิทธิ์



สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำาเนินการได้ในปี 2560

จุดเด่นอันเป็นองค์ประกอบสำาคัญภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการพัฒนาศักยภาพภาย
ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ใน 3 ด้าน คือ

 1. ด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย 
เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพที่สุดในประเทศไทย
 2. ด้านศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ 
เพื่อให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมรักษาผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ 
โดยเน้นทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 3. ด้านอุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างครบวงจร

 ขณะเดียวกันก็ยังมุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น อันเกิดจากการเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญของประเทศ ท้ังยังมีผู้ท่ีประกอบอาชีพอุตสาหกรรมประมงอยู่
เป็นจำานวนมาก ท่ีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งน้ี ยังให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโดย
รอบ รวมท้ังจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย 
 ในอนาคตภูมิภาคตะวันออกจะกลายเป็นพ้ืนท่ีสำาคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน เม่ือมีการเปิดตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ปี 2558 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จึงคาดหวังในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด 

รูปแบบการดำาเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำาเนินการทั้งในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และสถานที่วิจัย 
โดยมีจำานวนเตียงผู้ป่วยในรองรับได้มากถึง 400 เตียง สามารถเป็นโรงเรียนสำาหรับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ 
ในการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลได้
เป็นอย่างดี  นอกจากน้ีแพทย์ประจำาบ้านก็ยังสามารถใช้สถานที่แห่งนี้ในการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางได้อีกด้วย จุดเด่นในการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้การศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีในโรงเรียนแพทย์

 ปัจจุบัน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ใน
ระหวา่งการดำาเนนิการกอ่สรา้ง ซึง่คาดวา่จะเปดิดำาเนนิการแกป่ระชาชนไดใ้นป ี2560 ซึง่ผูส้นใจสามารถตดิตามรายละเอียด
ของสถาบันเพิม่เตมิไดท้ี ่rama4.mahidol.ac.th/chakri ทัง้นี ้ผูมี้จติศรทัธาและมีความประสงคจ์ะรว่มบรจิาคเพือ่กอ่สรา้ง
สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล รว่มกนั สามารถบรจิาคไดท้ี ่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ โทรศัพท์ 02-201-1111 
                      



ข้อนิ้วอักเสบบวม

 หากกล่าวถงึโรคสะเกด็เงนิ เชือ่วา่คณุผูอ้า่น
หลายท่านคงจะเคยได้ช่ือกันมาบ้าง แต่ทราบกัน
หรือไม่ว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรังทางผิวหนังที่
สามารถติดต่อกันได้ทางพันธุกรรม แต่ไม่สามารถ
ติดต่อกันได้ทางการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้
มีโอกาสไปงาน “ก้าวไกล ก้าวทัน โรคสะเก็ด
เงิน” ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาค
วิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดเลือดเพ่ือดูว่าเป็นโรคสะเก็ดเงิน
หรือไม่ มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ

 ก่อนอื่นเลย มาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินกันก่อน

 ลักษณะผื่นที่พบมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นขุยหรือสะเก็ดปกคลุมมี
ขอบเขตชัดเจน ขุยจะมีลักษณะเหมือนแผ่นกระจกแตกร้าวสีขาวคล้ายเงิน เมื่อ
ลอกขยุออกจะมีจดุเลอืดออก สว่นเป็นตุม่ก็จะมีขนาดเทา่หยดน้ำา ขนาดเทา่เหรยีญ
หรือเป็นปื้นขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ บางรายอาจเป็นมากที่แผ่นหลังจรดสะโพกได้ 
หรือบางรายอาจเป็นผื่นไปทั่วทั้งตัวจนมองไม่เห็นเป็นผิวหนังปกติเลย

 เมื่อเป็นผื่นสะเก็ดเงิน มักพบความผิดปกติได้หลายแบบที่เล็บ เช่น เล็บ
เปน็หลมุขนาดเลก็ เลบ็ลอกออก แผน่เลบ็ไมต่ดิเนือ้ หรอืแผน่เลบ็หนาขึน้ นอกจาก
นีย้งัพบวา่มขีอ้นิว้อกัเสบบวม ขอ้นิว้แขง็งอ รวมทัง้อาจพบอาการปวดขอ้คลา้ยโรค
รูมาตอยด์ได้อีกด้วย
 
 อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้เหลา่นี ้เปน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้หลงัจากเปน็ผืน่หรอื
ตุ่มจากสะเก็ดเงินแล้วนั่นเอง แต่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้อีกก็คือ การพบ
โรคอื่นร่วมกับโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งมักส่งผลอันตรายได้มาก โรคดังกล่าว ได้แก่ โรคที่
เกดิจากกลุม่อาการทางเมตาบอลกิ เชน่ ภาวะอว้นลงพงุ ความดนัโลหติสงู น้ำาตาล
ในเลือดสูง และระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองและ
รักษากลุ่มอาการทางเมตาบอลิกร่วมกับการรักษาอาการทางสะเก็ดเงินด้วย 

 แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีอาการต่างๆ ที่กล่าวมา 
 งา่ยๆ เลยคอื ลองตรวจวดัเสน้รอบเอววา่มากกวา่ 90 เซนตเิมตร ในผูช้าย 
และ 80 เซนตเิมตร ในผูห้ญงิหรอืไม ่หากไมแ่นใ่จใหป้รกึษาแพทยท์นัทเีพือ่ทำาการ
รักษาอาการร่วมกัน

 อันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก็คือ โรคข้อ
อกัเสบ ทีม่กัมกีารอกัเสบของขอ้รว่มกบัผืน่ผวิหนงัของโรคสะเกด็เงนิ ลกัษณะการ
อักเสบของข้อแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ แต่ที่พบได้มากที่สุดจะเป็นการอักเสบ
ของข้อจำานวน 24 ข้อแบบไม่สมมาตร ที่มักพบเห็นได้ที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ที่จะเกิด
การบวมแดงคล้ายไส้กรอกระกว่างนิ้วมือนิ้วเท้า ผู้ป่วยจะเจ็บปวดมาก และต้อง
ได้รับการรักษาทันที หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำาให้ข้อพิการได้

สะเก็ดเงิน...
โรคผิวหนังเรื้อรัง ต้องไร้โรครุม

 สะเก็ดเงิน 
 เปน็โรคเรือ้รงัทางผวิหนงัทีม่กัพบไดใ้นทกุเพศทกุวยั และพบ
มากในช่วงอายุ 20-40 ปี สามารถพบได้ราว 1 ใน 3 ของประชากร 
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน มักพบว่าเป็นผ่ืนท่ี

สามารถเกดิขึน้ไดต้ามรา่งกาย เชน่ หนงัศรีษะ ศอก เขา่ 
สะโพก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น

ผื่นบริเวณรักแร้

ผื่นสะเก็ดเงินแบบตุ่มหนอง

เล็บล่อนแผ่นเล็บไม่ติดเนื้อ

 การรักษาโรคสะเก็ดเงินในปัจจุบัน มีหลาก
หลายวิธี ทั้งแบบใช้ยาชนิดเดียวจนถึงใช้ยาชนิดผสม 
ขึน้อยูก่บัการวนิจิฉยัของแพทยต์อ่ผูป่้วยรายนัน้ๆ ทัง้นี้
ผลการรักษาขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและโรคร่วมอื่นๆ 
ของผู้ป่วยด้วย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการรักษาในแบบ 
“ทา-กิน-ฉีด-ฉาย”

Back
stage ดนัย  อังควัฒนวิทย์



ทาฉาย ฉีด
กิน

       ทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ได้แก่   
  ยากลุ่มสเตียรอยด์ ยากลุ่มน้ำามันดิน ยากลุ่ม
อนุพันธ์ของวิตามินดี 

เป็นยากินที่มีประสิทธิภาพดีภายใต้การ
ดูแลของแพทย์ผิวหนัง ได้แก่ ยาเมทโทร
เทรกเสท ยาอนุพันธ์ของวิตามินเอ และยา
ไซโคลสปอริน ซ่ึงอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้น
จากการใช้ยาไม่ถูกต้องตาม
ที่แพทย์สั่งได้

ยาฉีดชีวภาพ ซึ่งเป็นยาที่ให้ผลการรักษา
ดีขึ้นเรื่อยๆ และมีวิวัฒนาการของยาก้าวหน้า
ไปมาก ปัจจุบันนำามาใช้ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
และข้ออักเสบจากสะเก็ดเงินได้ราว 10 ปีแล้ว 
เหมาะแก่ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม
อื่นๆ หรือเหมาะแก่ผู้ท่ีเกิดผลข้างเคียงจากยา 
ข้อเสียของยาฉีดชีวภาพก็คือ ยังไม่ทราบความ
ปลอดภัยในระยะยาว ราคาสูง และพบการติด
เชื้อวัณโรคสูงขึ้นได้

 แม้ว่าจะมีการใช้ยาประเภทต่างๆ ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน แต่ยังไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราควรคำานึงเป็นอย่างมากคือ เมื่อ
ผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้ว ก็มักจะเกิดความเครียด และไม่
เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่เหมือนคนอื่น ฉะนั้น การสร้างกำาลังใจจากตนเองและคน
รอบข้างจึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก เปรียบได้กับยาใจที่คอยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตยังมีพลัง
ใจสู้กับโรคเรื้อรังต่อไปได้

การฉายแสงแดดเทียมรักษา หรือที่เรียกกันว่า 
อัลตราไวโอเลต เป็นวิธีการรักษาท่ีใช้รักษาโรค
ผิวหนังชนิดเรื้อรัง เช่น ผิวหนังอักเสบ ด่างขาว 
มะเร็งผิวหนัง และสะเก็ดเงิน โดยใช้แสงจาก
หลอดไฟท่ีมี ช่วงคลื่นแสงเดียวกันกับรังสี  
      อลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยท่ี์มคีวามเขม้   
        ข้นสูง มักใช้วิธีการนี้ร่วมกับการกินยา
            และทายา

4 รูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

 ในปัจจุบันหลายครอบครัวคงจะเคยได้ยินชื่อของ “เชื้อ
นิวโมคอคคัส (Pneumococcus) และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi)”  
สองเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายที่แผลงฤทธิ์ จนก่อให้เกิด 3 โรคอันตรายอย่าง 
โรคไอพีดี โรคปอดบวม และโรคหูชั้นกลางอักเสบ

 เชื้อนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอ็นซา 
ชนดิไม่มีเปลือกหุม้) เป็นเช้ือแบคทีเรยีท่ีพบไดใ้นโพรงจมูกและลำาคอของ
คนเรา ซึง่สว่นใหญจ่ะไมก่อ่โรค แตเ่มือ่ใดทีร่า่งกายออ่นแอ เชือ้โรค 2 ชนดิ
นี้จะก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเชื้อนิวโมคอคคัส 
และเชื้อเอ็นทีเอชไอ จะเป็นสาเหตุหลักในการก่อให้
เกิดโรคตดิเช้ือทางเดนิหายใจ เช่น ไซนสัอักเสบ 
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม เป็นต้น นอกจากนี้
ยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อรุนแรงที่เยื่อหุ้ม
สมองและในกระแสเลือดอีกด้วย 

 ในเด็กเล็กอายุต่ำากว่า 2 ปีมีความเสี่ยงสูง
ต่อการติดเชื้อโรค 2 ชนิดนี้ โดยเชื้อโรคจะติดต่อ
จากคนสู่คน ผ่านทางเสมหะ น้ำามูก น้ำาลาย เช่น 
ในขณะไอ จาม มีอาการคล้ายไข้หวัด เป็นเชื้อโรค
ท่ีอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ ซ่ึงเช้ือโรคนิวโมคอคคัส 
และเชื้อเอ็นทีเอชไอ เป็นตัวการก่อให้เกิด 
โรคหูชั้นกลางอักเสบ (โรคหูน้ำาหนวก)  
ปอดบวม (ปอดอักเสบ) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
หรือการติดเชื้อในกระแสเลือด

มารู้จักกับ 2 เช้ือร้าย 

    3 โรคอันตราย
Health
Station ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



  โรคไอพีดี (IPD: Invasive Pneumococcal Disease) คือ โรคติดเชื้อ
นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดบวมจากการติดเชื้อ
ในกระแสเลอืด และโรคเยือ่หุม้สมองอักเสบ ซึง่เดก็ทีต่ดิเชือ้อาจเสยีชวีติ หรอืพกิาร
ทางสมอง โดยอาการและระดบัความรนุแรงของโรคตดิเชือ้ไอพดี ีจะขึน้อยูก่บัระบบ
อวัยวะที่ติดเชื้อ

 อาการของโรคตดิเชือ้ในระบบประสาท เชน่ โรคเยือ่หุม้สมองอักเสบ เด็กจะมีไขสู้ง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งในเด็กทารกอาจมีการงอแง ซึม ไม่กินนม และชักได้

 อาการของโรคติดเชื้อในกระแสเลือด หากเกิดในเด็กเล็กมักจะมีไข้สูง ร้องกวน งอแง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ช็อก หรืออาจเสียชีวิตได้

  โรคปอดบวม (โรคปอดอกัเสบ) คอื ปอด รวมถงึหลอดลมและถงุลม มกีาร

ตดิเชือ้และอกัเสบ ทำาใหค้วามสามารถในการทำางานของอวยัวะตา่งๆ เหลา่นีล้ดลง 

โรคปอดบวมเปน็โรคตดิเชือ้ทีพ่บบอ่ยในเดก็ เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ ซึง่สาเหตุส่วน

ใหญ่เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี หรอืเชือ้ไวรสั โดยเชือ้แบคทเีรยีนวิโมคอคคสัและ

เชื้อเอ็นทีเอชไอเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปอดบวมในเด็ก

 อาการของโรคปอดบวม เด็กที่เป็นโรคนี้จะมีไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ว และ

หายใจลำาบาก โดยโรคปอดบวม อาจทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะนำ้าหรือหนองในช่องเยื่อหุ้ม

ปอด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรง และภาวะช็อก

 จากข้อมลูการประเมนิขององคก์ารอนามยัโลกและยนูเิซฟ พบวา่ ปอดบวมเปน็สาเหตขุองการ

เสียชีวิตในเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีเด็กเสียชีวิตสูงถึง 2 ล้านคนต่อปี เนื่องจาก

โรคปอดบวมทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายจากปอดอักเสบ

 โรคหูช้ันกลางอักเสบ คือ โรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อท่ีบริเวณหูชั้นกลาง พบบ่อยในเด็กอายุ

น้อยกว่า  2  ปี ส่วนใหญ่เกิดร่วมหรือเกิดหลังจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เชื้อโรคจากโพรงหลัง

ชอ่งจมกูจงึแพรก่ระจายมายงัหชูัน้กลาง ซึง่สาเหตมุาจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี ไวรสั หรอืเกดิจากโรคภมูแิพ ้

โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำาคัญได้แก่ เชื้อนิวโมคอคคัสและเชื้อเอ็นทีเอชไอ เป็นต้น

 การอักเสบเฉียบพลันของหูช้ันกลางพบได้บ่อยในเด็ก มีรายงานว่า 80% ของเด็กอายุต่ำากว่า 

3 ป ีมโีอกาสเกดิโรคหชูัน้กลางอกัเสบอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ เหตผุลทีพ่บบอ่ยในเดก็ เชือ่วา่เนือ่งจากมกีารตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจบอ่ย เชือ้จงึมโีอกาสแพรม่าทางทอ่ยสูเตเชยีน ซึง่สัน้และวางตวัในแนวนอนมากกวา่ในผูใ้หญ ่

โดยทอ่ยสูเตเชยีนเปน็ทอ่เลก็ๆ ทีเ่ชือ่มระหวา่งหชูัน้กลางกบัโพรงหลงัจมกู หากมกีารอกัเสบทีห่ชูัน้กลาง เชือ้

อาจกระจายไปที่อวัยวะต่างๆ เช่น ไปสู่สมอง ทำาให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือฝีในสมองได้

  ซ่ึงหากเด็กไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจเกิดความพิการ

ทางการได้ยิน ทำาให้เด็กมีปัญหาความล่าช้าในการเรียนรู้ ส่งผลต่อเนื่อง

ต่อพัฒนาการทางภาษา พัฒนาการด้านต่างๆ และคุณภาพชีวิตตามมา

โรคไอพีดี 
(IPD: Invasive Pneumococcal Disease)

โรคปอดบวม (ปอดอักเสบ)

โรคหูชั้นกลางอักเสบ

 ทั้ง 3 โรคนี้รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีการรักษา
อืน่ๆ สิง่สำาคญัคอืตอ้งไดร้บัการวนิจิฉยัโรคและรกัษาอยา่งทนัทว่งท ี
ปัจจุบันพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัสและเชื้อเอ็นทีเอชไอ มีการดื้อยา
ปฏิชีวนะทำาให้การรักษายากขึ้น

1. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. รกัษาความสะอาด ดแูลขา้วของเคร่ืองใช ้ลา้งมอืบอ่ยๆ โดยเฉพาะก่อนใหน้ม 
   ก่อนสัมผัสอาหารและสัมผัสตัวเด็ก
3. ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ หรือจาม
4. หลีกเล่ียงการสัมผสักับผูป่้วยท่ีมีอาการ ไอ จาม รวมถึงหลีกเล่ียงการพาลกู
   ไปในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันมากๆ 
5. ปรึกษากุมารแพทย์เรื่องการเสริมภูมิคุ้มกัน
   ป้องกันโรคจากเชื้อ 2 ชนิดนี้



“My World” 
อยากแบ่งปันความสุขจากการใช้ชีว

ิตในโลกใบนี้

ในทุกๆ วันให้แก่ทุกคน

ตกแต่งโดย “คุณศันสนา จิราธิวัฒน์”

 หลายท่านที่เคยแวะเวียนมาโรงพยาบาลรามาธิบดี 
หากมารับบริการรักษาพยาบาลแล้ว ก็คงได้มาร่วมทำาบุญกันกับ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ แล้วก็ยัง
ร่วมบริจาคเงิน และหยอดเงินบริจาคในกล่อง รับบริจาคที่วางอยู่
ตามอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาล 

 นอกจากจะได้ทำาบุญร่วมกันแล้ว มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใจบุญ
ทุกท่าน ได้แสดงศรัทธาน้ำาใจร่วมกันมาโดยตลอด เช่นเดียวกันกับ กิจกรรมในโครงการ 
“ทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด” ที่เปิดให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้..ไม่สิ้นสุด 
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำากระปุกหมูยักษ์ ขึ้นมา 21 ตัว สำาหรับร่วมกันหยอดเงินบริจาคสมทบทุน
โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 กระปุกหมูยักษ์ทั้ง 21 ตัว จัดทำาขึ้นโดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด 
(มหาชน) กระจายวางอยู่ที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาฯ จำานวน 21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการจัดทำากระปุก
หมูยักษ์ได้รับเกียรติจาก คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของและอาร์ตไดเรคเตอร์ โรงงานผลิตเครื่องปั้น
เซรามิค เถ้าฮงไถ่ ศิลปินรางวัลศิลปาธร ปี พ.ศ.2553 สาขาการออกแบบ เป็นผู้ออกแบบประติมากรรมกระปุก
หมูยักษ์นี้ โดยได้เชิญศิลปินหลากหลายแขนงมาร่วมตกแต่งกระปุกหมูเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุนและ
ส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุด ภายใต้แรงบันดาลใจที่ว่า “ลูกโป่ง พอง สวยงาม ใหญ่ไปก็แตก เล็กไปก็ย่นเหี่ยว ความ
สมบูรณ์คือความพอดี แต่ชีวิตคนเราไม่เท่ากัน ทั้งความสมบูรณ์และความพอดี เราไม่สามารถทำาให้ทุกชีวิต
สมบูรณ์ที่สุดได้ แต่สามารถให้ เพื่อความพอดีที่สุดได้” 

 อนึ่ง กระปุกหมูยักษ์ทั้ง 21 ตัว มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร 
มีศิลปินชื่อดังร่วมออกแบบลาย อาทิ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ คุณศักดิ์ชัย กาย คุณ “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ 
คุณธนชัย “ป๊อด” Modern Dog คุณ “หมิว” ลลิตา ศศิประภา คุณเมื่อย วง Scrubb คุณริท The Star 
เป็นต้น กระปุกหมูยักษ์ทั้งหมดจะถูกนำาไปตั้งรับบริจาคเงินที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ทั้ง 21 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2556 – 28 ก.พ. 2557 

หยอดเงิน หยอดบุญ หยอดกระปุกหมู 
กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ

“หมูลูกโลก” 
ตกแต่งโดย คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหารนิตยสารลิปส์ 

“หมูหยอง” 
ตกแต่งโดย คุณเมื่อย Scrubb

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 

ศิลปินเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องป
ั้น

เซรามิก เถ้าฮงไถ่ ผู้ออกแบบกระ
ปุกหมู 

“ทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด”

“รัก” 
ส่งความรักผ่านรอยจูบ ให้กา ลังใจ

แก่ผู้ป่วย

ตกแต่งโดย คุณธนวรรธน์ วรรธนะภูติ 

(โป๊ป) ทูตมูลนิธิรามาธิบดีฯ

Varieties
Corner ดนัย อังควัฒนวิทย์



  ในโลกยุคปัจจุบัน การดูแลผิวเป็น
สิ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งแวดล้อม
สมัยนี้มีทั้งมลพิษ มลภาวะ และสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
แก่ขึ้นกับผิวหนังของเราได้ในระยะยาว

  การเปลี่ยนสีผิว ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เริ่มเป็น
ที่นิยมมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นไทย แต่หารู้ไม่ว่า สารเคมีที่ใช้นั้นมีผลทำาให้เกิด
อันตรายต่อผิวหนัง ซึ่งยากต่อการบำารุงเป็นอย่างมาก

สารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 

(Hydrogen peroxide) 

มีอันตรายหรือไม่

 เมือ่นำาสารไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดห์รอืครมีทีม่สีว่นผสมของสารนีม้าใช้
กับผิวหนงั เพ่ือหวงัใหผิ้วขาว สารนีจ้ะไปกัดสีเส้นขนอ่อน และกัดสีผิวช้ันนอก
ออก จึงทำาให้ผิวดูขาวขึ้น แต่หากใช้บ่อยๆ จะทำาให้ผิวหนังซึ่งเป็นเกราะป้องกัน
โดยธรรมชาตนิัน้เสือ่มหรอืบางลง ทำาใหเ้กดิผืน่ผวิหนงัอกัเสบ และเกดิอาการแพ้
ระคายเคืองได้ง่ายขึ้น 

 นอกจากนี้ผิวหนังที่ผ่านการกัดสีผิวมาแล้ว จะมีความทนทานต่อ
แสงแดดน้อยลง เนื่องจากสารเม็ดสี “เมลานิน” ในผิวหนัง จะโดนฟอกออก
ไปด้วย ทำาให้สารเม็ดสีน้อยลง เมื่อโดนแสงแดดจะมีอาการแสบ คัน หาก
โดนแสงแดดซ้ำาบอ่ยๆ จะทำาใหเ้กดิผวิเสือ่มกอ่นวยั เกดิรอยเหีย่วยน่ และที่
สำาคัญอาจเกิดเป็นเนือ้งอกผวิหนงัและมะเรง็ผวิหนงัไดม้ากกวา่ผวิธรรมดา

 ดังนั้น การใช้ครีมเปลี่ยนสีผิวหรือฟอกสีผิว 
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรอืผลขา้งเคียงไดม้าก 
หากไม่แนใ่จ ใหป้รกึษาแพทยผ์วิหนงัผูเ้ช่ียวชาญก่อน
การใช้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผิวหนังเกิดอันตราย
ความเสียหายในระยะยาวได้

      สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(Hydrogen peroxide) 

เป็นสารที่นำ มาใช้ในการกัดสีผม 
ย้อมผม ผสมในยาสีฟัน ฟอกย้อม 
รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ใช้ทำ ความสะอาด 
และใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท 

 ครีมเปล่ียนสีผิวและครีมฟอกสีผิวนั้น มี

ส่วนผสมหลักคือ “สารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์” แล้วสารชนิดนี้มี    
    คุณสมบัติและมีความปลอดภัยอย่างไร?

 สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้มี
ฤทธิ์กัดกร่อนระคายเคืองสูง อาจทำาให้
เกิดการระคายเคือง แสบ คัน และเป็นผื่น
ผิวหนังอักเสบ ในทางการแพทย์นำามาใช้ใน
การทำาความสะอาดแผลที่ทำาความสะอาดได้
ยาก เช่น แผลลึก ปากแผลแคบจากตะปูตำา 

 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทุกชนิดที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์จดัเปน็เครือ่งสำาอางควบคมุ ตอ้งมาขอขึน้ทะเบียนกบัสำานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 การนำาสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาใช้กับผิวโดยตรง ถือว่าเป็น
การนำามาใช้ “ผิดวัตถุประสงค์” เพราะไม่ได้มีข้อบ่งชี้กำาหนดว่า
ให้ใช้สารนี้ในการฟอกสีผิว แต่ด้วยค่านิยมในปัจจุบันที่ต้องการ
   มีผิวขาวโดยไม่คำานึงถึงความปลอดภัย จึงมีการนำามาใช้ผสม
         ในครีมกัดผิวในเปอร์เซ็นต์ที่มีความเข้มข้นสูง 

ถกูแทง เป็นตน้ เม่ือถกูบาดแผลไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์จะกลายเปน็ฟอง 
สามารถชำาระสิง่สกปรก เชือ้โรค เศษดนิตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นแผลออกมา โดยใน
การใช้จะนำามาผสมกับน้ำา ในสัดส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
1 ส่วนต่อน้ำา 20 หรือ 30 ส่วน

Beauty
Full รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร

หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



กินอาหารอุ่น 

ไมโครเวฟ 
บ่อยๆ เสี่ยงอันตราย
จริงหรือไม่ ?

 เมื่อกล่าวถึงอาหารจานต่างๆ ที่เรามาอุ่นกินใน
ไมโครเวฟ เปน็อาหารทีเ่กบ็เหลอืจากวนักอ่น หรอืเปน็อาหาร
จำาพวกแชแ่ขง็ทีส่ามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นสะดวกซือ้ทีเ่รามกั
นำามาอุ่นในไมโครเวฟอีก หากถามว่าอันตรายไหม อันตราย
นั้นเกิดจากการเก็บรักษาของอาหารชนิดนั้น เนื่องจาก
อาหารแช่แข็งเป็นการแช่เย็นจัดทำาให้เชื้อโรคไม่เจริญเติบโต 
ถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอุณหภูมิไม่ถูกต้อง 
ก็จะทำาให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้นและเป็นอันตรายได้ 

 หากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้ว 
การอุ่นด้วยไมโครเวฟจะทำาให้อาหารร้อนขึ้นมาโดยการอุ่น
อาหารด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำาให้อนุภาคของน้ำาในอาหาร
เกิดการสั่นสะเทือนข้ึน เกิดเป็นความร้อนและเดือดข้ึนมา 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร ไม่ได้มีสารพิษอะไร 
และตัวคลื่นไมโครเวฟไม่ได้เป็นรังสีใดๆ 

 สรปุกคื็อการกนิอาหารทีอุ่น่โดยไมโครเวฟบอ่ยๆ ไม่
ได้ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ กับร่างกาย ยกเว้นว่าไม่ควรเข้าไป
มองอาหารในไมโครเวฟ หรืออยู่ในระยะใกล้ชิดเกินไปนัก 
ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันไม่ให้คลื่นออกมาก็ตาม แต่ก็อาจมี
คลื่นไมโครเวฟผ่านออกมาได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ 
สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 หลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่อ “น้ำ�มันตับปล�”

 แล้วทราบหรือไม่ว่า การรับประทาน “น้ำ�มัน
ตับปล�” ให้ประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายบ้าง

 แล้วจริงหรือไม่ที่ “น้ำ�มันตับปล�” ทำาให้
คอเลสเตอรอลสูง

 ..เฉลยคำาตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่า..

 รศ.ดร.พญ.นลนิ ีจงวริยิะพนัธุ ์สาขาวชิาโภชน
วิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล อธบิายไวว้า่

 “น้ำ�มันตับปล�” คือน้ำามันที่สกัดมาจากตับ
ปลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล อันได้แก่ “ปล�ค็อด” 
จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “cod liver oil”

 ตับปลาเป็นแหล่งสะสมของวิตามิน เอ และ
วิตามิน ดี ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ดังนั้น น้ำามัน
ตับปลาจึงมีปริมาณวิตามิน เอ และวิตามิน ดี สูง

 แต่ทั้งนี้ ก็มีคำาถามที่พบบ่อยคือ แล้วน้ำามันตับ
ปลาต่างจากน้ำามันปลาทะเลอย่างไร ?

 น้ำามันตับปลาเป็นน้ำามันท่ีสกัดจากตับปลา โดย
ตับเป็นแหล่งสะสมของวิตามิน เอ และวิตามิน ดี

 ส่วน “น้ำามันปลาทะเล” หรือบางคนเรียกสั้นๆ 
ว่า “น้ำ�มันปล�” หรือ “fish oil” นั้น สกัดมาจากปลา
ทะเล (ซ่ึงได้จากส่วนหนงั เนือ้ หวั และหางปลาทะเล) ปลา
ที่ใช้สกัดมักเป็นปลาทะเลน้ำาลึก 

 น้ำามันปลาทะเลมีกรดไขมันหลายชนิด แต่กรดไขมันที่มีมากในน้ำามันปลาทะเลคือ กรดไขมันโดโคซาเฮกซาอีโนอิก 
(Docosahexaenoic acid หรือที่เรารู้จักกันว่า..DHA..นั่นเอง) ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาว (polyunsaturated fatty 
acids) ในกลุ่มโอเมก้า 3
  
 คุณประโยชน์ของ “น้ำ�มันตับปล�” ต่อสุขภาพของคนเรานั้น ต้องบอกว่า น้ำามันตับปลามีปริมาณ วิต�มิน เอ 
และวิต�มิน ดี สูง 

 ซึ่งวิตามิน เอ มีบทบาทสำาคัญในการสร้างเยื่อบุผิวปกติและกระดูก รวมถึงการสร้างภูมิต้านทาน บทบาทที่สำาคัญอีก
อย่างหนึ่งของวิตามิน เอ คือ การช่วยให้มองเห็นในที่มืดหรือที่มีแสงสลัว ในภาวะที่ขาดวิตามิน เอ ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงทาง
ผิวหนังและเยื่อบุตา โดยอาการจะเริ่มต้นที่ตา ได้แก่ อาการตาบอดกลางคืน (night blindness) หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา
ในเวลาที่เหมาะสม ผู้ป่วยอาจตาบอดได้

 ส่วนวิตามิน ดี นั้นมีบทบาทสำาคัญในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหารผ่านเยื่อบุลำาไส้เข้า
สู่ร่างกาย นอกจากนี้ วิตามิน ดี ยังมีบทบาทสำาคัญที่อวัยวะอ่ืนๆ ด้วย เช่น ไต โดยเพิ่มการดูดซึมกลับของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส เป็นต้น วิตามิน ดี จึงมีความสำาคัญต่อการสร้างกระดูกให้เป็นไปอย่างปกต ิ ในเด็กที่ขาดวิตามิน ดี จะเกิดภาวะ
กระดูกอ่อน ซึ่งในเด็ก เรียกว่า โรคกระดูกอ่อน (rickets) และในผู้ใหญ่ เรียกว่าภาวะ osteomalacia 

 สรปุแลว้น้ำามนัตบัปลามปีระโยชนต์อ่สขุภาพในแงท่ีใ่หว้ติามนิ เอ และวติามนิ ด ีอยา่งไรก็ตาม รา่งกายจะไดร้บัวติามิน 
เอ จากอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ตำาลึง รวมทั้งแครอท ส่วนวิตามิน ดี นั้นก็มีมากในตับและไข่แดง เช่น
เดียวกัน โดยปกติแล้ว ร่างกายสามารถสร้างวิตามิน ดี ได้ที่ผิวหนัง โดยผิวหนังที่ได้รับแสงแดด จะสร้างวิตามิน ดี ซึ่งจะถูก
เปลี่ยนที่ไตและตับให้เป็นรูปแบบที่ทำางานได้ 

 นอกจากนี้ วิตามิน เอ และวิตามิน ดี เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน การได้รับวิตามิน 2 ชนิดนี้มากเกินไป จะทำาให้มี
การสะสมและเพิ่มระดับวิตามินในเลือด จนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากระดับวิตามินที่สูงมากได้ จึงควรระมัดระวัง

Healthy
Eating เขียนโดย         รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ  

เรียบเรียงโดย    ดนัย อังควัฒนวิทย์         



 คำาตอบคือ ตับเป็นแหล่งที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ดังนั้น 
การบริโภคน้ำามันตับปลาในปริมาณมาก ทำาให้ระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือดสูงได้

ก�รบริโภคน้ำ�มันตับปล� 

ส่งผลให้คอเลสเตอรอลสูง

จริงหรือไม่

 ในท�งก�รแพทย์ น้ำ�มันตับปล�

ส�ม�รถรักษ�โรคหรือทำ�ให้อ�ก�รขอ
ง

โรคทุเล�ลงได้หรือไม่ 

DHA มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร
ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 คำาตอบคือ DHA มีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประสาท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองเห็นในช่วงอายุ 6 เดือนแรก และมีความสำาคัญต่อ
การสร้างสารที่ทำาหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ซึ่งมีผลต่อ
การทำางานหรือการสั่งงานของสมอง
 DHA นั้นมีมากในน้ำามันปลาทะเล (ซึ่งไม่ใช่น้ำามันตับปลา) 
ซึ่งทารกที่เกิดครบกำาหนด เด็ก และผู้ใหญ่ สามารถสร้าง DHA ได้ในร่างกาย โดยสร้างจากกรดแอลฟ่าลิโน
เลนิก (alpha-linolenic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันจำาเป็น อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ร่างกายสร้างได้มีไม่มาก 
จึงมีการแนะนำาให้บริโภคปลาทะเลน้ำาลึก เพื่อเพิ่มระดับ DHA ในร่างกาย
 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ประสิทธิภาพการสร้าง DHA ในร่างกายของทารกที่เกิดก่อน
กำาหนดนั้นยังไม่ดี จึงจำาเป็นต้องได้รับ DHA จากนม โดยให้มารดาบริโภคปลาทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณ DHA 
ในน้ำานม หรอืเสรมิ DHA ในนมผงดดัแปลงสำาหรบัทารกเกดิกอ่นกำาหนดกไ็ด ้มรีายงานการศกึษาทีแ่สดงวา่ 
DHA มีส่วนช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด high-density lipoprotein (HDL cholesterol, HDL-C) 
ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี ที่เรียก HDL-C ว่าคอเลสเตอรอลที่ดี เนื่องจากมีผลการศึกษาที่พบว่าผู้ที่มีระดับ 
HDL-C สูงในเลือด มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง หรือจะกล่าวว่าระดับ HDL-C 
สูงในเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเอง

 
 คำาตอบคือ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะขาดวิตามิน เอ ร่วมกับ
ภาวะขาดวิตามิน ดี อาจจะมีการแนะนำาให้บริโภคน้ำามันตับปลา 
โดยแพทย์ต้องพิจารณาปริมาณวิตามิน เอ และวิตามิน ดี ที่ผู้ป่วย
จะได้รับจากน้ำามันตับปลา และจากอาหารอื่นที่ให้วิตามิน เอ และ
วิตามิน ดี รวมไปถึงความร่วมมือของผู้ป่วยเองในการบริโภคน้ำามัน
ตับปลาด้วย 

 
มี 2 ประเด็นที่ขอฝากไว้ตอนนี้คือ

ตามที่ทราบแล้วว่า น้ำามันตับปลามีปริมาณ
วิตามิน เอ และวิตามิน ดี สูง  วิตามินทั้งสองตัวนี้เป็นวิตามินที่ละลาย

ในไขมัน จึงมีโอกาสที่จะถูกสะสมจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้ โดย
เฉพาะเมื่อบริโภคพร้อมกับยาอื่น ที่มีวิตามิน เอ และหรือวิตามิน ดี 

ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น การบริโภคน้ำามันตับปลาในรูปยาหรือวิตามินเสริม 
จึงควรทำาด้วยความระมัดระวัง ต้องพิจารณาทั้งปริมาณ

และระยะเวลาที่บริโภค
อีกประเด็นคือ น้ำามันตับปลาไม่เหมือนน้ำามันปลาทะเล 

สารอาหารที่ได้รับก็ต่างกันค่ะ

คำ�แนะนำ�
ในก�รบริโภค
“น้ำ�มันตับปล�” 



เจ๊ร้านขายยากระชากยาแก้ปวด 3 แผง  กับยาธาตุ 1 ขวด  
ออกจากกระเป๋ากางเกงเด็กน้อย พร้อมตวาดอย่างสุดเสียงด้วยความโมโห :  
“...เอามานี่เลยนะ !!  ไอ้ขี้ขโมย  ไหนดูสิ เอาอะไรไป  เอาออกมาซิ  จะเอาไปทำาอะไร...”
เด็กน้อยก้มหน้ายอมรับผิด พร้อมตอบแบบกดเสียงสวนออกไป :  
“...เอาไปให้แม่ !!..”
อาแปะร้านก๋วยเตี๋ยวรีบเดินมาห้ามปรามด้วยน้ำาเสียงนิ่งเรียบ  พร้อมหันไปถามเด็ก :
“...แม่ป่วยเหรอ ??...”  เด็กน้อยพยักหน้ารับ
อาแปะจัดแจงจ่ายเงินแทนเด็ก  และยื่นเกาเหลา 1  ถุง  
กับยาแก้ปวด 3 แผง ยาธาตุ 1 ขวด คืนให้เด็กกลับไป
เด็กน้อยค่อยๆ เอียงหน้าขึ้น  หลบตามองหน้าอาแปะด้วยแววตาเศร้าสำานึกในบุญคุณ
และเด็กน้อยก็รีบรับกึ่งกระชากถุงเกาเหลาแล้ววิ่งหนีจากไป
30 ปี ผ่านไป...  
ในวันที่อาแปะล้มป่วยกะทันหัน   ทั้งค่ารักษาพยาบาล  การต่อสู้ยื้อชีวิตอย่างสุดกำาลัง
ผู้รับผิดชอบไม่ใช่ใครที่ไหน  แต่เป็นเด็กน้อยคนนั้น  

เด็กน้อยที่ครั้งหนึ่งเคยทุกข์แสนทุกข์  หาทางออกไม่ได้  จำาต้องขโมยเพื่อแลกชีวิตของแม่
วันนี้เขากลายเป็น “หมอ”  หมอที่สำานึกในคำาว่า “ให้”  
หมอที่เข้าใจในความทุกข์ และบริบทความต้องการของ “คนป่วย”  
ที่สำาคัญเขาสำานึกในบุญคุณอาแปะ

ครับ !!  นี่คือจุดเริ่มต้น “ชีวิตหมอ” ของ “นายแพทย์ประจักษ์  อรุณทอง”
ผมใช้เวลากับการนั่งดูโฆษณา “ทรูมูฟ เอช” ตัวนี้หลายรอบมาก
และเรื่องนี้สะท้อนให้ผมคิดถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการเป็น “หมอ” ขึ้นมาว่า
คนส่วนใหญ่เขาเลือกประกอบอาชีพนี้เพราะอะไร ??
โดยผมคิดว่าหมอประจักษ์อาจต้องการเป็นหมอเพราะปมอดีตที่อยากช่วยแม่  
หรืออยากเป็นหมอที่เป็น “ผู้ให้”  เพราะรู้ซึ้งถึงการ “ได้รับ” จากการ “ให้”  ของผู้ให้
แน่นอนครับ !!  “หมอดู” ที่ชอบนั่งทางใน “คิดเอง” เออเองเสร็จสรรพอย่างผม
เลยขอเชื่อว่าความตั้งใจของหมอประจักษ์  หรือของทุกคนที่อยากเป็นหมอ  
มีสิ่งหนึ่งคล้ายกันนั่นคือ การอยาก “ช่วยเหลือคน”  
หลายคนทำาหน้างงๆ ว่าผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าทำาไม !?!  

หมอรักษา 
“คน” (ไข้)

I-Style
สาธิต อุณหกะ



คำาตอบคือ เพราะผมบังเอิญอ่านเจอ “เสียงสะท้อน”  จากหมอถึงหมอ  
ในหนังสือ  “มองโรคในแง่ดี” ที่เป็นเรื่องสั้นขายดี  ของ “นายแพทย์คุณากร  วรวรรณธนะชัย”  
ที่ส่งสัญญาณย้ำา “เตือน”  ความทรงจำาไปถึงเพื่อนหมอในวิชาชีพเดียวกัน
ให้ระลึกนึกถึงคำาว่า “การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” 
จำาได้มั้ย ??  ตลอดหกปีในโรงเรียนแพทย์  นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิธีการหลากหลาย
ที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยให้ยืนยาวต่อไป  ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ อย่างการเช็ดตัวลดไข้
ไปจนถึงทำาให้ร่างที่หัวใจหยุดนิ่งไปแล้ว กลับมาเต้นใหม่อีกครั้ง และอยู่ต่อไปเรื่อยๆ 
แต่ทว่าสิ่งเดียวที่โรงเรียนแพทย์ไม่เคยสอนก็คือ
...เมื่อไหร่ควรจะหยุดทำาสิ่งเหล่านี้ 
ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยทุกคนกำาลัง “สิ้นหวัง”  และทุกข์แสนทุกข์อยู่กับ “ความหวัง” ภายในจิตใจ
โดย “หมอคุ”  เองก็ยอมรับว่า  ทุกวันนี้บ่อยครั้งที่เขา “เผลอลืม” ไม่รู้สึกรู้สมกับ “ความทุกข์”
ของผู้คนที่มารักษาตัวกับเขา  และบ่อยครั้งที่เขา “หงุดหงิด” กับคนไข้ที่ขี้กังวลเกินขนาด
เพราะเขามัวแต่สนใจใน “ข้อเท็จจริง” ทางการแพทย์  
มากกว่าเรื่องราวชีวิตที่เป็น “ความรู้สึก” แห่งทุกข์ของคนไข้
แต่สิ่งที่ทำาให้ “หมอคุ” คิดได้  และอยากฝากให้เพื่อนหมอได้คิดตาม  
นั่นคือคำาสอนดีๆ จากอาจารย์หมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ที่เปลี่ยนมุมคิดใหม่ให้กับเขา  จนกลายเป็น “จุดยืน” ด้านบวกของหมอคุเรื่อยมา
และอยากให้เพื่อนหมอคิดแบบนี้เช่นกัน
“...เรามาเป็นหมอเพื่ออะไร  คนไข้คือ คนธรรมดาๆ เขามาโรงพยาบาลเพราะมีความทุกข์
พวกเขาไม่ได้เรียนหมอ  พวกเขาไม่รู้หรอกว่าขนาดรูม่านตาสัมพันธ์กับความดันในสมอง
เราใช้เวลาถึง 6 ปี และเก็บประสบการณ์ต่างๆ ในทุกๆ วัน กับสิ่งเหล่านี้  ขณะที่เราใช้แค่ 6 นาที
ในการถ่ายทอดอาการป่วยให้ผู้ป่วยฟัง  ดังนั้นพวกเขาจะวิตกจริต  ไม่เข้าใจในเรื่องที่หมอพูดบ้าง
มันก็ไม่เห็นจะน่าหงุดหงิดตรงไหนเลย  และบ่อยครั้งใช่มั้ย  แม้คนไข้จะอยู่ตรงหน้าเรา
แต่ดูเหมือนเราจะมองแต่...ไข้...โดยไม่เคยมองเห็น...คน...กันเลย...”
ทุกวันนี้ “หมอคุ” จึงใส่ใจ  ในเรื่องของ “คน”  เป็นสิ่งแรก  และเรื่อง “ไข้” ค่อยตามมาครับ
ไม่เชื่อลองไปหาอ่านดูเองนะครับ...(หนังสือดีมากๆ)

แฮ่ม !!  ออกตัวโปรโมทหนังสือซะขนาดนี้  ขอบอกเลยว่าไม่มีค่าโฆษณามาเอี่ยวนะครับ 
...มีแต่ใจล้วนๆ 555  
อีกเรื่องหนึ่งที่ “โดนใจ” ผมมากในมุมคิดของหมอคุผู้นี้  จนผมอดเสียไม่ได้ที่จะยกมาเล่าสู่กันฟัง
นั่นคือมุมคิดที่ “หมอคุ” บอกว่า  การเรียนทุกวันนี้  พอเราเรียนแล้วเราก็ลืม  
ไม่ใช่ลืมสิ่งที่เราเรียน  แต่ลืมสิ่งที่รู้ก่อนที่เราจะเรียน
นักศึกษาแพทย์ที่เก่ง คือ คนที่จำาทุกสิ่งที่เรียนได้หมด  
แต่นักศึกษาแพทย์ที่ดี  ต้องเป็นคนที่ผ่านการเรียนหกปีแล้วยังจำาได้ว่า  ก่อนจะเรียนเขาเคยรู้อะไร !!
เคยรู้สึกอย่างไรตอนเป็นไข้หวัด  รู้สึกอย่างไรตอนแม่พามานั่งรอตรวจที่โรงพยาบาล
รู้สึกอย่างไรตอนหกล้มหัวแตก  รู้สึกอย่างไรตอนโดนฉีดยา  รู้สึกอย่างไรตอนโดนตวาด
รู้สึกอย่างไรตอนที่นั่งรออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัด  รู้สึกอย่างไรกับคำาว่าโรคมะเร็งต่างหาก
ทั้งหมดนี้คือมุมมองของ “คนธรรมดา”  ที่การศึกษาอาจทำาให้เขาหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไป
เป็นมุมมองที่จะช่วยให้ “หมอ”  หันกลับไปมอง “ตัวหมอ”  
มุมมองส่วนตัวที่ “หมอคุ” ใช้กำาหนดใจให้มองผ่านกระจกบานใหญ่ที่เรียกว่า “หัวใจ”  
เพื่อส่องดูตัวเขาเอง  ว่าเขาเผลอลืม “ความเอื้ออาทร” ที่ใช้บำาบัดทุกข์ให้กับผู้ป่วยไปมากน้อยเพียงใด
เชื่อผมมั้ย ??  ว่าหมอคุคนนี้เขาคงหล่อมาก (ทั้งที่ไม่เคยเห็น)  
เพราะเขาเห็นตัวเองใน “กระจกหัวใจ”  อยู่เสมอ  เขาจึงรู้ว่าเขาควรจะเสริมแต่งตัวเองอย่างไร
ให้ถูกต้องดูดีใน “เสื้อกาวน์” ของแพทย์อย่างมี “ความสุข” ทั้งต่อ “ตัวเอง”  และ “ผู้ป่วย”  

ครับ !!  ผมลองจินตนาการกลับไปที่ “โฆษณาทรูมูฟ  เอช” อีกครั้ง
แต่ขอปรับบทใหม่ให้สอดรับกับรูปแบบหมอในมุมคิดของ “หมอคุ” ดู  
โดยผมให้เด็กน้อยรับบทเป็น “คนป่วย” ที่ทุกข์จากอาการป่วยไข้  
เจ๊ร้านขายยา คือ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ขี้หงุดหงิดในโรงพยาบาล
ทันใดนั้นมีอาแปะที่สวมบทเป็นหมอ  เดินเข้ามาช่วยปลอบประโลมในทุกข์เหล่านั้น  
ด้วยเกาเหลา “ความใส่ใจ”  1  ถุง  “ยารับฟัง” สำาหรับระงับปวดความกลัว 3  แผง  
และยาธาตุ “ยิ้มแย้ม” ไว้ใช้สลายความทุกข์ให้อีกหนึ่ง 1  ขวด
เด็กน้อยค่อยๆ เอียงหน้าขึ้นมอง และฉีกยิ้มในแววตาโล่งอก
อาการเจ็บป่วยกาย และความทุกข์ใจค่อยๆ มลายหายไป
จากนั้น จึงหันหลังรีบวิ่งกลับไปหาแม่ด้วยใจที่เบิกบาน
ยังครับยังไม่จบ   ผมขอต่อบทอีกสักนิดนะครับว่า  
เพียงไม่นานเด็กน้อยวิ่งกลับมาหาอาแปะ(หมอ) อีกครั้ง 
พร้อมพูดด้วยน้ำาเสียงแบบกด ๆ อย่างเอียงอายว่า...
“...แปะๆ แม่ฝากขอบคุณแปะที่เข้าใจในหัวอกของคนป่วย  และแม่ก็รู้ว่า
แปะเหนื่อยที่ต้องคอยตรวจ และคอยสั่งยาเพื่อคลายทุกข์ให้กับผู้คนวันละมากๆ 
แม่เลยฝากให้ผมบอกแปะว่า อยากให้แปะทานยาบำารุงที่ชื่อ...ยาเมตตา...
และดื่ม...น้ำาใจ...ตามให้มากๆ 3 เวลาหลังอาหารนะครับ  แปะจะได้ไม่เครียด
และหายหงุดหงิด  เอาะ !! แม่ขอให้ช่วยจ่ายยานี้ให้เจ๊ๆ ทานกันด้วยนะครับ...”
เด็กน้อยพูดจบก็รีบวิ่งจากไป >>>  

ปล.เนื้อความเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆ แม้แต่น้อย
แค่อยากให้หมอ พยาบาล และคนไข้มีรอยยิ้มกันถ้วนหน้าเท่านั้นเอง
แฮ่ม !!  ผมยังยืนยันครับว่า ผมยังให้ความเคารพหมอ 
และรักพยาบาลอย่างสุดซึ้งเสมอมาอ่ะครับ : ))))    



 “ยาก่อนอาหาร”...
 ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที   ในช่วงจังหวะที่ท้องว่าง  และยังไม่ได้รับประทานอาหาร    
เพราะหากทานยาหลงัจากกนิขา้วแลว้  ตวัยาทีก่นิเขา้ไปเจอกบักรดน้ำายอ่ยทีใ่ชย้อ่ยอาหารในกระเพาะปรมิาณมาก   
เปน็เหตใุหต้วัยาถูกทำาลายและเสยีประสทิธภิาพในการรกัษาไป   รวมถงึอาหารและสว่นประกอบของอาหารจะเปน็
ตัวลดการดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกายได้  
 การลืมรับประทานยาก่อนอาหาร 
 หากลืมรับประทานยาก่อนอาหาร    ควรข้ามยามื้อที่ลืมไปเลย  หรือรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อน  (ทาน
หลังอาหารมื้อนั้น)  แล้วค่อยรับประทานยาก็ได้  ประมาณ  2  ชั่วโมง   ถ้าให้ดีควรทานยาก่อนอาหารมื้อถัดไปแทน
ดีกว่า  (และไม่ควรเพิ่มขนาดยา)

เคล็ดลับการกินยาชุบชีวิต

 “ยาหลังอาหาร”...
 ควรรับประทานหลังอาหารทันทีและไม่ควรนานเกิน 15 นาที หลังอาหาร  หรืออาจทานพร้อมอาหาร  
เนื่องจากกลุ่มยาเหล่านี้จะมีผลข้างเคียงที่สำาคัญ  คือ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร  ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน  การรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันทีจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้    รวมทั้งยากลุ่มนี้ต้องใช้กรดใน
กระเพาะอาหารช่วยในการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายเท่านั้น 
  การลืมรับประทานยาหลังอาหาร 
  ถ้าลืมรับประทานยาหลังอาหาร  สามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้  และไม่เกิน 15 นาที  หากนาน
กว่าน้ันควรรอรบัประทานหลงัอาหารในมือ้ถดัไปแทน  (ไมค่วรเพิม่ขนาดยา) แตห่ากกรณทีีย่านัน้มคีวามสำาคญัมาก  
ควรหาอะไรทานแล้วค่อยทานยาตามก็ได้  

 “ยาก่อนนอน”...
 ควรรับประทานยาก่อนเข้านอน 15-30 นาทื   เนื่องจากยามีผลข้างเคียงที่สำาคัญ คือ ทำาให้ง่วงนอน  หรือ
วิงเวียนศีรษะ อาจส่งผลต่อให้ผู้รับประทานยาในด้านการทำางาน  (กรณีที่ยังไม่พร้อมจะเข้านอน)  ทั้งนี้ยาที่ช่วยให้
นอนหลับ มักใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีก่อนที่จะออกฤทธิ์ช่วยให้หลับ 
 การลืมรับประทานยาก่อนนอน 
 ถ้าลืมรับประทานยาก่อนนอน  เมื่อมักนึกได้เมื่อถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น   ก็ไม่ควรรับประทานยานั้นอีก 

 “ยารับประทานเวลามีอาการ”... 
 ควรรับประทานเมื่อมีอาการจริงๆ   ยากลุ่มนี้มักระบุในฉลากว่ารับประทานทุก  4-6  ชั่วโมง  ทุก 8  ชั่วโมง 
หรอืทกุ 12 ช่ัวโมง  เวลามอีาการ  เมือ่มอีาการสามารถรบัประทานยาไดเ้ลย  ไมต่อ้งคำานงึถงึมือ้อาหาร  เนือ่งจากไม่
ว่าจะรบัประทานอาหารหรอืไม ่ กไ็มส่ง่ผลตอ่การออกฤทธิข์องยา  หลงัรบัประทานยาแลว้ถา้ยงัมอีาการอยูส่ามารถ
ทานยาซ้ำาได้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ไม่ควรรับประทานบ่อยกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก  เมื่อหายแล้วสามารถหยุดยาได้
เลย 

 หมายเหตุ:  ยาบางประเภท อาจมีวิธีรับประทานยานอกเหนือไปจากยาโดยทั่วๆ  ไปข้างต้น รวมทั้งยาบาง
ประเภทอาจรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้  แล้วแต่สะดวก เนื่องจากยาอาจมีการออกฤทธิ์ที่พิเศษหรือมีผล
ข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งผู้ทำาหน้าที่ส่งมอบยาเหล่านี้จะอธิบายวิธีการรับประทานเป็นกรณีๆ ไป 



 จากนั้นเราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่ง ที่คนรัก
การถ่ายภาพแนวๆ คงต้องชอบมากเป็นพิเศษแน่นอน นั่นคือ Art in 
Paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ ที่แห่งนี้จะพาคุณ
ไปปลดปลอ่ยจนิตนาการการจดัทา่ทางดา้นการถา่ยภาพกับศลิปะภาพวาด
บนฝาผนงั อนัหลากหลายแนว ทัง้ภาพจากใต้ทะเล ภาพบรรยากาศสตัวป์า่ 
ภาพบุคคลสำาคัญของโลก ภาพสถานท่ีสุดอลงัการ ทีต่อ้งบอกวา่เสมอืนจรงิ
มากเมื่อถ่ายภาพออกมา ศิลปะฝาผนังที่นี่เวลาถ่ายออกมาแล้วจะเหมือน
ไม่เหมือนรูปวาด แต่จะเหมือนเรากำาลังร่วมเล่นไปกับภาพอยู่ด้วยนั่นเอง 
อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร ลองไปดูสักครั้ง แล้วคุณจะติดใจ

และที่สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในการมาเที่ยวพัทยา คือ ทะเล...
การมาทะเลพัทยาบางครั้งเราไม่ได้ต้องการเห็นภาพท้องทะเล
ที่ใสสะอาด หรือหาดทรายขาว แต่การมาทะเล มันทำาให้เรา
นึกถึงภาพเรื่องราวความสนุกๆ ของชีวิตวัยรุ่นที่ออกจะผจญ
ภัย นอนค้างอ้างแรมกับหมู่มิตรสหายครั้งแรก ทำาอาหารทะเล
กินกัน การเลน่น้ำาทะเลดว้ยกัน หรอืการนัง่ดพูระอาทติยต์กดนิ
กับคนรัก ไม่ว่าพัทยาจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ภาพความทรงจำา
เก่าๆ จะยังคงอยู่เสมอๆ ทุกครั้งที่เรากลับมา 
ที่นี่....ทะเลพัทยา....

ที่แรกที่จะพาไปคือ Mimosa ครับ !
 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ความรู้สึกแรกที่เข้ามาจะรู้สึกเหมือนอยู่ใน
เมือง Colmar (โกลมาร์) ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่ได้ชื่อว่า โรแมนซ์….ติค ติด 1 ใน 10 ของ
โลกเลยทีเดียว โดย Mimosa ถูกออกแบบมาให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า City of love ซึ่งอยู่ไม่
ใกล้ไม่ไกลเลย และที่นี่จะมีร้านค้าน่ารักๆ มากมายให้เรากิน ช้อป ถ่ายรูปเก๋ๆ เหมือนไปเมือง 
Colmar กันเลยทีเดียว 

 @Rama ฉบับนี้ ผมจะพาทุกท่านไปพักผ่อนแบบ สนุกๆ และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
นั่นคือ พัทยา จ.ชลบุรี ครับ เชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนมองพัทยาเป็นเมืองที่กลางวันหลับ - กลางคืนตื่น 
แต่ @Rama จะพาทุกท่านไปเที่ยวพัทยาในตอนกลางวัน แดดแรงๆ ฟ้าใสๆ กันครับ

Funny City at 

Pattaya

One
Day ff หมีสีน้ำาตาล



บทเรียนสอนใจ

 รุ่นน้องคนหนึ่งที่สนิทกัน เธอเป็นกุมารแพทย์ (หมอเด็ก) เธอมีความจำาเป็นต้องไปอาศัยอยู่ต่าง
ประเทศชั่วคราว ได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวเธอเมื่อครั้งต้องประสบกับความทุกข์แสนสาหัส เมื่อลูกเธอ
ป่วยหนักขณะอยู่ต่างประเทศ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราๆ ท่านๆ เรื่องเล่ามีดังต่อไปนี้.. 

ทุกคนว่า น่าจะเข้าได้กับ “โรคคาวาซากิ” โรคที่มี
การอักเสบของเส้นเลือดขนาดกลางทั่วตัวที่พบได้
บ่อยในเด็กเอเชีย อาการต่างๆ ของลูกค่อยๆ แสดง
ชดัขึน้เรือ่ยๆ ตามจำานวนวนัทีเ่ป็นนานขึน้ ทมีแพทย์
หอ้งฉกุเฉนิรบีโทรปรกึษาทมีผูเ้ชีย่วชาญทนัท ีแตเ่มือ่
ผู้เชี่ยวชาญมาถึง กลับลงความเห็นแทบจะในทันที
เช่นกันวา่ไม่ใช่อยา่งแนน่อน เราไดแ้ตเ่พยีงถามอยา่ง
ละมุนละม่อม ไล่ถามทุกอาการที่ลูกมี ทั้งตาแดง ผื่น
ตามตวั มือเท้าบวม ปากแหง้แตก หมออธบิายเป็นอ่ืน
ไดท้กุขอ้ แค่เราเอ่ยปากขอใหช่้วยพจิารณาสง่ echo 
ดูเส้นเลือดหัวใจ คุณหมอยิ้มมั่นใจ ไม่ส่งเพราะไม่ใช่
โรคนี้แน่นอน ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่เป็นไร หมออาจจะ
อยากดูผลเลือดและผลปัสสาวะเพิ่มเติมก่อนว่าไม่
ได้เป็นไข้ที่อธิบายได้จากสาเหตุอื่นอย่างการติดเชื้อ 
และนี่ก็เพิ่งไข้วันที่ 4 หากเป็นจริง ต้องให้ยาภายใน 
10 วนักอ่นเสน้เลอืดหวัใจมปีญัหาโปง่พอง เดีย๋วหมอ
ก็มาเยี่ยมอีก เราทำาได้แค่นั้นคือ..รอ

 กงล้อชีวิตหมุนเร็วขึ้นเม่ือลูกย้ายขึ้นวอร์ด 
อาการลูกทรุดลงอย่างรวดเร็วจนต้องตัดสินใจย้าย
เข้า ICU กลางดึก ตอนนั้นสับสนมาก โรคคาวาซากิ
ทำาไมมีช็อค แถมยังเจอเชื้อโรคในปัสสาวะอีก คราว
นี้หมอวินิจฉัยทันทีว่าเป็นการติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ ส่วนอาการที่เข้าได้กับคาวาซากิเหล่านั้น
คาดว่าเป็นจากการติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดร่วม
ด้วย ชีวิตสับสน คิดเพียงขอให้ลูกหายช็อคโดยเร็ว 
ในขณะทีอ่าจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคคาวาซากทิีไ่ทย
หลายท่านยังคงยืนยันว่าในรายที่เป็นรุนแรงเช่นนี้ 
ควรรีบให้ยาโดยเร็ว 

คำ ขวัญมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า 

“อัตตานัง อุปมัง กเร” หรือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
ยังคงเป็นคำ ขวัญที่ศักดิ์สิทธิ์และคนที่เป็นแพทย์ทุกคน
ควรยึดถือในการปฏิบัติอย่างยิ่ง

 จากประสบการณ์การใช้บริการห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลเอกชน 4 ครั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่หากไมจ่ำาเปน็จรงิๆ กไ็มเ่คยคดิทีจ่ะเขา้ไปเลย เพราะ 
ระยะเวลาที่ต้องใช้หายใจอยู่ในนั้นอยู่ระหว่าง 6-12 
ชั่วโมง โดยร้อยละ 80 ของเวลานั้นคือการรอ เมื่อสิ้น
สุดการรอคอยมักจบลงด้วยการสรุปเป็นกระดาษหนา
หลายหน้า ที่ใจความสำาคัญคือให้กลับไปดูอาการต่อที่
บ้าน รู้สึกเหนื่อยแบบสะบักสะบอมยิ่งกว่าเดิมทุกครั้ง
หลังเดินออกมาจากห้องฉุกเฉิน 

 การพาลูกไปห้องฉุกเฉินก็เช่นกัน หากอาการ
ไม่หนักเกินกว่าที่พ่อแม่จะดูแลเองที่บ้านได้แล้ว ก็ไม่
เคยคิดจะพาไป ครั้งแรกที่พาไปเสียเวลา 6 ชั่วโมงโดย

ใหเ้พยีงพยายามจบิน้ำาเปลา่บา้ง น้ำาแอปเปิล้บา้ง เพือ่แก้
ภาวะขาดน้ำา จิบไปอาเจียนไป และสรุปให้มาดูอาการ
ต่อท่ีบ้าน สงสารลูกจับใจ เหนื่อยเพลียจนหลับไปและ
ดูโทรมกว่าเดิม การจะพากลับไปครั้งที่ 2 จึงเป็นเรื่อง
ยากทีจ่ะตัดสินใจ เมือ่ได้รับคำาปรึกษาจากหมอเด็กรุน่พี่
ทีห่อ้งฉกุเฉนิทีน่ัน่ ทำาใหไ้ดท้ราบวา่ หากไมม่อีาการขาด
น้ำาจนใกลช้อ็ค เขากจ็ะไมใ่หน้้ำาเกลอืแบบรอบแรกอกี สิง่
ทีท่ำาคอืพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะดแูลเองทีบ่า้น จนผา่นมา
อีก 24 ชั่วโมงเห็นท่าไม่ดีจึงต้องพากลับมาอีกรอบ 

 รอบนี้ไม่ต้องรออีกต่อไปกับเรื่องการตัดสินใจ
ใหน้้ำาเกลือและใหน้อนโรงพยาบาล แต่กลับมปีญัหาเรือ่ง
การวินิจฉัยโรค คำาเฉลยของโรคปรากฏอยู่ตรงหน้า

 แล้วหมอผู้เช่ียวชาญคนเดิมก็กลับมา
เยี่ยมลูกอีกครั้ง คราวนี้ผื่น ตาแดง ปากแห้งแตก 
มือเท้าบวมเห็นไม่ชัดนักแล้ว หมอบอกถ้าเป็น
คาวาซากิจริงอาการต้องยังไม่หายไป ประโยคนี้เอง
ที่ทำาเราเริ่มไม่ม่ันใจกับความเชี่ยวชาญที่แพทย์ท่าน
นั้นกล่าวอ้างซะแล้ว หมอเช่ียวชาญจริงเหรอถึงพูด
มาแบบนัน้และในชีวตินีห้มอเคยเหน็คนไขโ้รคนีจ้รงิๆ 
หรอืเพยีงเชีย่วชาญในตำารา เราพดูไปไมม่ใีครฟงัแลว้
ตอนนี ้ผูเ้ชีย่วชาญยอ่มดนูา่เชือ่ถอืกวา่ จบกนักบัโรค
คาวาซาก ิหมอถอนตวัจากการรว่มดลูกูไปแลว้ ผูร้า้ย
ในขณะนั้นคือการติดเชื้อที่รุนแรง

 ขอบคณุทีก่ารรอคอยในครัง้นีส้อนวา่ ถงึเปน็
ผู้เช่ียวชาญ หากขาดประสบการณก์อ็าจพลาดพลัง้ได้
เชน่กนั การเหน็คนไขต้รงหนา้เป็นเหมือนตำาราทีต่อ้ง
เป๊ะตามนั้นทุกประการ ทำาให้เข้าใจได้ว่าหมอความ
จำาดี อ่านหนังสือเยอะแต่ยังเห็นคนไข้มาไม่หลาก
หลายพอ ขอบคุณที่การรอคอยช่วยให้เราเข้าใจว่า
ทำาไมแพทย์ไทยที่จบมาทุกคนจึงได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะ

ขอบคุณประสบการณ์และศิลปะในการดูแลคนไข้
ของแพทย์ไทยที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ชาติใดในโลก .. 

Behind
The Scene

เรื่องเล่าจากหมอ
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มีคุณหมออาวุโสเข้ามาเยี่ยมลูก คุณ
หมอบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเมื่อเช้าได้ปรึกษาให้มาช่วยดู
ลูกด้วย ใจที่แห้งผากเหมือนได้น้ำาฝนหยดลงมาโดน
นิดหน่อย เฝ้ารอคอยความเห็นอย่างมีความหวัง และ
ครั้งนี้ไม่ต้องผิดหวังอีกต่อไป คุณหมอบอกว่า อาการ
เขา้ไดกั้บโรคคาวาซากิ แม้จะไม่ใช่ตามตำาราเป๊ะทกุตวั
หนังสือ แต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ จึงเริ่มให้ยารักษา
ในวันนั้นเลย ตอนนั้นเราพูดได้เพียงคำาว่าขอบคุณคุณ
หมอมาก ภาวนาขอใหล้กูยงัมเีสน้เลอืดหวัใจทีแ่ขง็แรง 
แมจ้ะเปน็หมอทมีแรกทีม่าดลูกู แตก่ลบัเปน็ทมีสดุทา้ย
ที่สั่งการรักษา รู้สึกคล้ายตัวเองลงแข่งวิ่งมาไกลเหลือ
เกนิ แมจ้ะถงึเสน้ชยัชา้ไปหนอ่ย แตใ่นทีส่ดุกม็าถงึและ
มาถึงทันเวลาด้วย 

บทเรียนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า .. คำ ขวัญที่ว่า 
“อัตตานัง อุปมัง กเร” หรือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 

ยังคงถูกต้องเสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัย 
มีหมอหลายท่านที่เคยถ่ายทอดความรู้สึกเมื่อตัวเองป่วย

หรือเมื่อคนที่ตัวเองรักป่วย เพื่อสะท้อนให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเมื่อเราต้อง
ถอดเสื้อกาวน์ แล้วมาเป็นคนไข้หรือญาติคนไข้เสียเอง 

ทำ ให้เราเข้าใจความรู้สึกและรู้สึกเห็นใจคนไข้อย่างถ่องแท้มากขึ้น 
การเปิดใจยอมรับฟังความรู้สึกคนไข้ การที่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ 

การลดทิฐิ การหัดมองในแง่มุมอื่นๆ และที่สำ คัญการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ย่อมเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนพึงกระทำ ยิ่ง .. 

 ก่อนทีมแพทย์จะเข้าห้องมาเยี่ยมลูกได้ จะ
ต้องแปลงร่างกันโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง คือใส่เส้ือ
คลุมสะอาด สวมถุงมือสวมหน้ากากปิดปากและจมูก 
นัน่เปน็เพราะการวนิจิฉยัโรคในขณะนัน้คอืการติดเชือ้
รนุแรง ใหร้ะวงัการแพรก่ระจายโรคทางการสมัผัสและ
น้ำาลาย คณุหมอยงัคงแปลกใจวา่อาการของลกูดขีึน้ชา้
กวา่ทีค่าด เพราะไดย้าฆา่เช้ืออยา่งแรงชนิดท่ีเปรยีบได้
กับระเบิดปรมาณู มาจัดการเชื้อทุกตัวท่ัวร่างของลูก
แถมอาการช็อคก็ไม่เห็นจะดีข้ึน ลองพยายามลดยา
เมื่อไร ความดันตกทันที ด้วยการผลักดันจากอาจารย์
ที่ไทย ยังคงมั่นใจว่าลูกเป็นโรคคาวาซากิตั้งแต่แรก 
ทำาใหต้อ้งขอกบัทมีแพทยผ์ูด้แูลเรือ่งการทำา echo เพือ่
ดหูลอดเลือดหวัใจลกู เราประพฤตติวัเปน็ญาตคินไขท้ี่
ดีที่เคารพเชื่อฟังในเหตุผลของหมอเสมอมา แต่ก็ขอ
ใหห้มอเขา้ใจวา่ยงัรูส้กึไมส่บายใจอยูเ่ลก็นอ้ยกบัโรคนี ้
ทมีแพทยเ์องกไ็มรู่จ้ะทำายงัไงในเมือ่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
โรคคาวาซากถิอนตวัไปแลว้อยา่งถาวร แตส่ดุทา้ยกไ็ด้
ทำา echo ด้วยเหตุผลที่บอกกับหมอโรคหัวใจว่าเพ่ือ
ประเมินการทำางานของหัวใจด้วย การรอคอย echo 
ประสบความสำาเรจ็สมใจในทีส่ดุ ตอนนัน้คดิวา่ถา้เปน็
โรคนี้จริง อย่างน้อยจะได้รีบให้ยา ถ้าไม่เจออะไรก็คง
เป็นโรคอื่นจริงๆ ถึงแม้ไม่ใช่จะ echo ผิดปกติทุกราย
ตั้งแต่แรก แต่จากประสบการณ์สมัยเรียนไม่เคยเห็น
อาจารย์ที่ไทยพลาดไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงระยะต้น
สักราย 

 .. และแล้วคุณหมอโรคหัวใจก็แวะมาตอน
กลางคืน เช้าวันต่อมาทราบผลว่า หัวใจลูกบีบตัวไม่
ดีนัก มีน้ำาในเยื่อหุ้มหัวใจ ส่วนเส้นเลือดหัวใจปกติดี 
ตอนนั้นพูดไม่ออกว่าฟังผลแล้วรู้สึกอย่างไร เพราะ
เมื่อคืนเราถามผลคร่าวๆ จากคุณหมอ หมอบอกแค่
ว่ามีน้ำาในเยื่อหุ้มหัวใจเท่านั้น อย่างอื่นปกติดีหมด แต่
เมื่อนำาภาพที่ถ่ายไว้ไปให้อาจารย์แพทย์อ่านแล้วกลับ
ได้ผลเป็นอีกอย่าง คงต้องบอกตามตรงว่าความรู้สึก
ตอนน้ันผิดหวังมากกับระบบการเรียนรู้ของแพทย์ที่
ได้อยู่ในโรงพยาบาลเด็กท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก รู้ทันที
เลยว่าคุณหมอที่มาทำา echo ให้เป็นหมอเด็กที่เพิ่ง

เข้ามาเรียนต่อเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ การทำา echo 
จำาเปน็ตอ้งทำาโดยผูม้ปีระสบการณ ์โดยเฉพาะสิง่ทีเ่รา
สนใจอยากให้ดูนั้น ละเอียดอ่อนมาก สามารถพลาด
กันได้ง่ายๆ หากไม่ตั้งใจให้ดี หรือเทคนิคไม่ถูก หรือ
ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ในคืนนั้นควรจะมีแพทย์ที่
มีประสบการณ์ข้ึนมาดูแลแพทย์ท่ีกำาลังอยู่ในข้ันตอน
การเรียนรู้ด้วยขณะทำา echo แต่จะทำาอย่างไรได้ 
นอกจากทำาใจ ความพยายามขอในสิ่งที่ต้องการจนได้
มาดว้ยความยากลำาบากกลบัจบลงดว้ยความรูส้กึหนกั
ใจลกึๆ ทมีแพทยม์าสรปุใหเ้รามัน่ใจอกีรอบวา่นา่จะมี
การตดิเชือ้ไวรสัรนุแรงบางอยา่งรว่มดว้ย ใหเ้ราอดทน
รอให้อาการค่อยๆ ดีขึ้น รวมทั้งให้รอผลส่งตรวจระบุ
ไวรัสที่ว่านั้นด้วย

 เวลาหมุนผ่านไปจนถึงวันที่ลูกมีไข้ได้ 9 วัน 
หัวใจว้าวุ่นร่วมกับแรงผลักจากทุกคนที่ไทยเช่นเดิม 
ผลไวรัสทีร่อคอยกลับมาเกอืบครบวา่ไมพ่บเชือ้ ตัดสนิ
ใจบอกหมอตรงๆ อกีครัง้วา่ เรายงัสงสยัวา่ลกูอาจเป็น
โรคคาวาซากิอยู่และหากหมอคิดจะส่ง echo อีกครั้ง 
ขอให้เป็นคนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจริงๆ 
บอกได้เลยวา่หนา้หมอออกแนวเออืมแมน่ดิหนอ่ย แต่
ด้วยความเป็นมืออาชีพ คุณหมอจึงโยนความกังวลใจ
ของแม่กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญโรคคาวาซากิอีกครั้ง ทั้ง
ที่เคยถอนตัวไปแล้ว

 ครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่มาเยี่ยมลูกเปลี่ยนเป็น
แพทย์อีกท่านตามกำาหนดการทำางานที่ผลัดกันพอดี 
คณุหมอมาดูอยา่งละเอยีด จบด้วยยิม้หวาน แล้วบอก
ว่าไม่ใช่โรคคาวาซากิ เรายืนบีบมือตัวเอง มองตาหมอ 
ขอร้องวา่ถา้การใหย้าไมไ่ด้มผีลเสียมากมายนกั อยาก
ให้หมอพิจารณาเร่ืองการให้ยาสักนิด เราไม่มีเวลาให้
หมดไปกับการรอคอยอีกต่อไป เหลืออีกเพียง 1 วัน 
ตามทีต่ำาราบอกวา่จะลดโอกาสเกดิเสน้เลอืดหวัใจโป่ง
พองได้หากเป็นโรคคาวาซากิ คุณหมอจากไปพร้อม
ประโยคที่ว่า ไว้จะมาเยี่ยมใหม่นะ จบแล้วกับความ
พยายาม ในตอนนั้นคิดในใจอย่างเดียวว่าขอให้เราคิด
ผิด ขอให้ทุกคนที่ไทยคิดผิด ขอให้ความคิดเรื่องคาวา
ซากิเป็นความคิดที่ผิดๆ สำาหรับลูก

 หลงัจากคำาวนิจิฉยัเปลีย่นไป คณุหมอทีเ่ขา้มา
ดแูลลูกเปล่ียนโฉมเป็นผู้เช่ียวชาญตวัจรงิ ผูท้ีม่ทีัง้ความ
ชำานาญและเตม็ไปดว้ยประสบการณส์มศกัดิศ์รขีองโรง
พยาบาลและสถาบันแห่งนี้ ขอบคุณที่สุดท้ายเราได้คำา
ตอบของโรค เพราะการอยู่แบบไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร จะ
รักษาหายหรือไม่คือความทุกข์อย่างมาก ขอบคุณที่ได้
รับการรักษาที่ถูกกับโรคอย่างทันการณ์ ขอบคุณที่เข้า
ถงึผูเ้ช่ียวชาญตวัจรงิ กวา่จะฝา่ดา่นเขา้ถงึตวัจรงิไดช้า่ง
ยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกิน

ขอบคุณที่การรอคอยของเราสิ้นสุดลงสักที

จากแม่ที่รักลูกสุดหัวใจ



คนดีไม่มีในโลก

 ขึน้หวัเรือ่ง “คนดไีมม่ใีนโลก” แบบนี้คงทำ ใ
หผู้้อ่ำนหลำยทำ่น

ไม่เห็นด้วยเป็นแน่ แต่เดี๋ยวก่อนครับ เร
ำลองมำพิจำรณำดูกัน เริ่มกัน

ที่ควำมหมำยก่อนเลย 

คนดี คืออะไร? 
 หากมีคำาถามว่า คนดีคือคนแบบไหน มีคุณลักษณะอย่างไร คำาตอบส่วนใหญ่มักหนี

ไม่พ้น คนซื่อสัตย์สุจริต คนเสียสละ มีน้ำาใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ในศีลในธรรม ไม่โกหก ไม่

ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 

แล้วเพรำะอะไรเรำถึงอยำกเป็นคนดี? 
 อาจเปน็เพราะคนดจีะไดร้บัการยอมรบั ชืน่ชม จากคนรอบขา้ง และสงัคมมกัยกยอ่ง

เชิดชูคนดี ส่วนคนไม่ดีก็มักถูกว่ากล่าวจากคนรอบข้าง

ใครคือคนดี? 
 ถา้เราคดิวา่ตนเองเปน็คนด ีเรากค็อืคนดแีลว้? หรอืเราตอ้งบอกกบัคนอืน่ๆ วา่เราคอื

คนดี? หรือเราต้องรอให้คนอื่น มาบอกเราว่าเราคือคนดี? 

 สว่นใหญท่ีเ่หน็คอืมกัตอ้งใหค้นอืน่มาบอกวา่เราคอืคนด ีใหร้างวลั ใหค้ำาชืน่ชม เหมอืน

เป็นการรับประกันว่าเราคือคนดีจริงๆ แล้วเราก็จะเชื่อตามนั้น คนรอบข้างก็จะเชื่อถือตามๆ 

กันว่าคนนั้นคนดี คนนี้คนดี

 มีตัวอย่างให้ลองนึกตามดูนะครับ นาย ก. เป็นพนักงานที่ได้รับรางวัลจากผลงานที่

โดดเด่น และยังได้รับการชื่นชมว่าเป็นคนดีเป็นแบบอย่างขององค์กร เนื่องจากมาทำางานตรง

เวลา ไม่เคยลา มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ 

 แตม่าวนัหนึง่ นาย ก. ไปงานเลีย้งสงัสรรคก์บัเพือ่นๆ ดืม่สรุาจนเกดิอาการมนึเมา ขบั

รถยนตก์ลบับา้นระหวา่งทางเกดิเหตชุนคนขา้มถนนเสยีชวีติ ถกูตำารวจจบั และถกูญาตขิองผู้

เสียชีวิตว่ากล่าวอย่างรุนแรง 

 แล้วอย่างนี้ นาย ก. คือคนดีหรือคนไม่ดี? 

 นาย ข. เป็นหัวขโมย ชอบลักของชาวบ้าน ติดสุรา และเล่นการพนัน ถูกชาวบ้าน

รังเกียจ ไม่คบค้าสมาคมด้วย แต่มาวันหนึ่ง มีเด็กในชุมชนตกคลอง จมน้ำา ทุกคนได้แต่ตกใจ 

รอ้งเรยีกใหค้นชว่ย นาย ข.อยูใ่นเหตกุารณไ์ดร้บีกระโดดลงน้ำาไปชว่ยชวีติเดก็นอ้ยขึน้มาอยา่ง

ปลอดภัย จนได้รับคำาชื่นชม

 แล้วอย่างนี้ นาย ข. คือคนดีหรือคนไม่ดี? 

คนดีไม่มีในโลก มีแต่คน + ทำ ดี 

คนไม่ดีก็ไม่มีในโลก มีแต่ คน + ทำ ไม่ดี 

 ถ้าพูดให้ถูกคือโลกนี้มีแต่คน ส่วนทำาดี และ ทำาไม่ดี คือการกระทำาที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ขณะ ดหีรอืไมเ่กดิจากการตดัสนิจากเหตกุารณ ์ณ ขณะนัน้ๆ และคนแตล่ะคนทีเ่หน็เหตกุารณ์

เดียวกันก็อาจตัดสินการกระทำาไม่เหมือนกัน

Easy
Living Doraemon



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



คุยกับ..นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีคนเก่ง

“จอย” พรรรณทิพา ยวงใย

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นโรงเรียนผลิต
แพทยแ์ลว้ ก็ยงัเปน็โรงเรยีนทีผ่ลติบุคลากรดา้นการ
พยาบาลที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง ที่ว่ากันว่า นักศึกษา
พยาบาลรามาธบิด ีนอกจากจะนา่รกัเรยีบรอ้ย และ
เรียนเก่งแล้ว การทำากิจกรรมก็โดดเด่นไม่แพ้กัน 
คอลัมน์ Education Talk ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ
นิตยสาร @Rama ได้มีโอกาสพูดคุยกับ “น้อง
จอย” พรรรณทิพา ยวงใย นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 3 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่แอบกระซิบ
ว่า นอกจากโดดเด่นในเรื่องเรียนแล้ว ยังโดดเด่น
ในการเป็นพิธีกรตามงานสำาคัญต่างๆ ของโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีอีกด้วย หลายคนคงอยากรู้จัก
แล้วสิ ติดตามบทสัมภาษณ์กันได้เลยค่ะ

ลักษณะอย่างไร เป็นการบูรณาการสำาหรับการนำามาใช้ในชีวิต
ประจำาวนัของเราดว้ย อยา่งเวลาทีเ่ครยีด กใ็หม้องในแงบ่วก ใน
ส่วนของการเรียนก็จะเกี่ยวกับทฤษฎี เรียนรู้จิตใจคนวัยต่างๆ 
ว่าเค้าคิดยังไง เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้เค้าอย่างไร ได้เรียน
รู้เกี่ยวกับมุมมองของแต่ละวัยค่ะ เพราะพยาบาลจะเจอผู้ป่วย
หลายรปูแบบ กเ็ลยจำาเปน็จะตอ้งศกึษาเพือ่นำาไปปรบัใชใ้นการ
ทำางานค่ะ

 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบ

 วธิกีารอา่นแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั บางคนกไ็ดค้ะแนน
ดีนะคะ แม้จะเริ่มอ่านช่วงเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งสอบวันจันทร์ แต่
เทคนิคของจอยคือ การอ่านไปเรื่อยๆ อ่านทุกวัน ถ้าวันนี้เรียน
อะไรมากจ็ะตอ้งกลบัมาอา่นเลย เป็นการทบทวนหลงัจากเรยีน
เสร็จ ไม่งั้นจะลืมค่ะ พอใกล้สอบก็มาทวนอีกครั้งค่ะ

 เหตุการณ์ประทับใจในการฝึกปฏิบัติ

 จริงใน ward

 จอยได้มีโอกาสขึ้น ward ตา ซึ่งคุณย่าของจอยเองก็
เป็นต้อหิน เมื่อเราได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เราสามารถนำา
ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้ปน็ประโยชนไ์ดค้ะ่ สามารถบอกกลา่วถงึวธิี
การรกัษาไดว้า่ตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไรใหค้นในครอบครวัไดเ้ขา้ใจ
ได้ด้วยค่ะ 

 มีการคัดเลือกว่านักศึกษาพยาบาล

 จะขึ้น ward ต่างๆ กันอย่างไร

 การขึน้ ward จะเปน็การเรยีนแบบเวยีนครบทกุ ward 
โดยแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่ม A อาจจะไปที่ ward ศัลยกรรมชาย 
กลุ่ม B ไปที่หอสังเกตอาการ กลุ่ม C ไปที่ ward ตา หลังจาก
นั้นก็จะสลับหมุนเวียนกันไปทุก ward ค่ะ

 มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

 ก่อนขึ้น ward จริง

 สมมติว่า จอยจะต้องขึ้น ward วันพุธถึงวันศุกร์ จอย
จะขึ้นไปเตรียม case ในวันอังคารไปดู chart ผู้ป่วยก่อนว่า 
เขาเป็นโรคอะไร โรคนั้นมีลักษณะและมีผลแล็บอย่างไง มีวิธี
การรักษาและการพยาบาลกับผู้ป่วยคนนี้ยังไงบ้าง พอถึงวัน
จริงที่จะต้องขึ้น ward ก็จะไปช่วงเช้า 6.45 น. ก็จะขึ้นไปก่อน
เวลาประมาณ 15 นาท ีอาจารยก็์จะใหร้วมกลุม่ประชุมก่อนวา่
ผูป้ว่ยรายใดเปน็อยา่งไร เชน่ ผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็โรคตอ้กระจก เรา
จะพยาบาลผู้ป่วยคนนี้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งจะมีการติดตามผู้ป่วย
หลังจากนี้อีกประมาณ 3 วัน แล้วก็จะเปลี่ยนไปศึกษา case ผู้
ป่วยรายใหม่ เพื่อให้เรียนรู้หลายๆ case ค่ะ

 ประทับใจ ward ใดมากที่สุด

 ที่ประทับใจที่สุดคือ ward สตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้
ป่วยใกล้คลอด อาจารย์ผู้สอนใจดี ไม่กดดัน ทำาให้รู้สึกว่า เมื่อ
เราอ่านทฤษฎีต่างๆ แล้ว เมื่อได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ก็ทำาใหเ้หน็ภาพมากขึน้ พอเหน็คุณแม่คลอดลูกออกมาก็รูสึ้กมี
ความสุขไปด้วยค่ะ

 มีตัวช่วยในการเรียนด้วยใช่ไหม

 มีตัวช่วยในการเรียนค่ะ เมื่อก่อนใช้เครื่องบันทึกเสียง 
แต่ตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกเสียง โดยเฉพาะช่วง
ใกล้สอบ ก็จะเป็นตัวช่วยสำาหรับทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ดี 
รวมทั้งตัวช่วยในการหาความรู้เพิ่มเติมจาก Google หรือ เปิด 
Youtube ดูตัวอย่าง case ต่างๆ ทำาให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนยิ่ง
ขึ้นค่ะ

 วิชาที่ชอบมากที่สุด

 ชอบวิชาจิตเวชค่ะ เป็นการเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่เครียด 
เหมือนเป็นการเข้าใจโลกมนุษย์ ทำาให้เข้าใจว่าคนแต่ละวัยมี

 แนะนำ ตัวกันหน่อยค่ะ

 สวัสดีค่ะ ช่ือ พรรณทิพา ยวงใย กำาลังศึกษาอยู่โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 ค่ะ

 การเรียนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

 เป็นอย่างไรบ้าง

 ตอนปี 1 จะเรียนเน้นวิชาพื้นฐานทางด้าน 
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ และเรียนวิชาพื้นฐานของ
พยาบาลก่อน ยังไม่ได้ขึ้น ward ค่ะ พอขึ้นปี 2 ก็เริ่มเรียน
หนัก มีเรียนทุกวัน มีการเรียนภาคปฏิบัติจริง 1 วัน และ
ได้ขึ้น ward แล้ว ก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เรียนในห้องแล็บ
จริงๆ เหมือนได้ทำางานจริง ทำาให้มีประสบการณ์ในการ
ทำางานมากขึ้นค่ะ ในส่วนของปี 3 นั้น จะเรียน 5 วัน และ
ขึ้น ward 3 วัน โดยจะแบ่งเป็นหมวด Adult (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) ซึ่งก็คือ ward ผู้ใหญ่ ward สูตินรีเวช เป็นการ
เรียนรู้การทำางานในห้องคลอด ห้องเฝ้าคลอดและห้อง
หลังคลอด แล้วก็ยังมี ward เด็ก ซึ่งตัวจอยเองยังไม่ได้
เข้าไปศึกษาค่ะ

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพยาบาลก่อน

 และหลังมาเรียนพยาบาลมีความแตกต่าง

 กันอย่างไร

 ตอนเดก็ๆ เคยเป็นไข้เลอืดออกและมคีวามจำาเปน็ตอ้ง
ได้รับเลือด ตอนนั้นรู้สึกว่าเจ็บมากจริงๆ  ซึ่งได้ไปเจอพยาบาล
ค่อนข้างดุ  เค้าก็บอกทนไปก่อน ก็รู้สึกไม่ชอบ ก็เลยคิดว่าถ้า
เราเป็นพยาบาล ณ ตอนนั้น เราจะไม่ทำาแบบนี้ (หัวเราะ) แต่
ก็เข้าใจพี่พยาบาลเค้าว่า เค้าอาจจะทำางานเหนื่อย แต่ตอนนี้
พอได้มาเรียนพยาบาลแล้ว บอกได้เลยว่า การเป็นพยาบาล
ทำางานหนัก การเรียนพยาบาลท่ีนี่ เรียนเป็นภาษาไทยแต่
เนื้อหาที่อาจารย์สอนจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเราสามารถแบ่ง
เวลาได้ ก็จะทำาให้ชีวิตการเรียนของเรามีความสุขได้ เพราะที่
รามาธิบดีมีกิจกรรมมากมายให้ทำาค่ะ 

 เห็นว่าชอบกิจกรรมทางด้าน

 การประชาสัมพันธ์และการเป็นพิธีกร

 สมัยเรียนมัธยมเคยเป็นคณะกรรมการนักเรียนด้าน
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ได้ไปต่างจังหวัดทำากิจกรรมฝึกการพูด การ
ประกวดแข่งขันการพูด พอได้มีโอกาสฝึกฝนก็รู้สึกชอบค่ะ 
ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพิธีกรให้กับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีในงานสำาคัญต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานวันไหว้ครู 

งาน Thank (งานขอบคุณรุ่นพี่ที่ดูแลรุ่นน้อง) เคยให้สัมภาษณ์
ในรายการ Rama Campus ทางสถาน ีRama Channel กร็ูส้กึ
สนุกกับการเรียนและการทำากิจกรรมค่ะ มีความสุขนะคะที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพราะนอกจากจะสร้างเสริม
ประสบการณ์แล้วก็ยังทำาให้เราเกิดการเรียนรู้ ได้มีโอกาสรู้จัก
เพื่อนหลายๆ คนด้วยค่ะ

 ครอบครัวให้การสนับสนุนในด้าน

 การเรียนพยาบาลอย่างไรบ้าง

 จอยเกดิมาในครอบครวัขา้ราชการ คณุพอ่เป็นตำารวจ 
คุณแม่ทำางานที่ตลาด อตก. จังหวัดสงขลาค่ะ คนในครอบครัว
คอ่นขา้งใหอ้สิระในการเลอืกทีจ่ะทำาอะไรกไ็ด ้อยากเรยีนอะไร
ก็ไม่บังคับ แต่ให้ลุยและทำาให้เต็มที่ค่ะ

 อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ ที่อยากเข้า

 มาเรียนพยาบาลที่รามาธิบดีหน่อยค่ะ

 น้องๆ ที่สนใจอยากมาเรียนพยาบาลที่โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีนะคะ ก็ขอเป็นกำาลังใจและอยากให้น้องๆ 
ที่ฝันอยากเป็นพยาบาล มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและอดทนฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ให้ได้นะคะ อีกเรื่องคือ การอ่านหนังสือ ขอให้
มคีวามขยนัหมัน่เพียรอยา่งสม่ำาเสมอ เชือ่วา่หลายๆ คนกค็งจะ
ทำาฝันสำาเร็จอย่างแน่นอนค่ะ

 เรียกได้ว่าน้องจอย Win-Win ทั้งการเรียนและ
การทำากิจกรรมเลยนะคะ ซึ่งการได้รู้จักกับแนวคิดและ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในครั้งนี้ ก็เป็นเรื่อง
ราวดีๆ ที่ทำาให้เราเห็นว่า การเรียนเป็นพยาบาลนั้น ต้อง
อาศัยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ไม่แพ้กับการเรียนใน
สาขาวิชาอื่นๆ เลย ซ่ึงทั้งหมดก็เพ่ือการเติบโตไปเป็น
บคุลากรด้านการพยาบาลทีม่คีวามรู้ความสามารถในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ นิตยสาร @Rama 
ฉบบัหนา้จะมเีรือ่งราวการศกึษาดา้นการแพทยอ์ะไรทีน่า่
สนใจมาฝากอีก ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ ตอนนี้ต้องขอ
ลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้า สำาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
(ลาแบบพิธีกร ฮิฮิ)



 ศนูยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและปอ้งกนัการบาดเจ็บในเด็ก ถอืเปน็อกีหนึง่หนว่ยงานทีม่คีวาม
สำาคัญมากตอ่การพฒันาและเปลีย่นแปลงรปูแบบงานวจัิยทีเ่นน้การดูแลเด็กในทกุชว่งอายใุหม้คีวามปลอดภยัต่อ
การใช้ชีวิตในขณะที่พวกเขายังมีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยตัวเอง 

 คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ ผมได้พูดคุยกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์         
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก อาจารย์ประจำา
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ถงึแนวทางการ
จัดทำางานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในสังคม

ที่มาของความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก
 เริ่มต้นจากคุยกันในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมาร ว่าจะทำางานวิจัยด้านสุขภาพเด็ก ซึ่งหน่วยฯ 
กร็บัผดิชอบดแูลในดา้นสขุภาพเดก็อยูด่ว้ย จงึทำาการศกึษาปญัหาการเสยีชวีติในเดก็ไทยวา่ สาเหตสุว่น
ใหญ่เกิดจากอะไร ก็พบว่าร้อยละ 40 ของเด็กที่อายุมากกว่า 1 ขวบขึ้นไป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ต่อมา
เราสืบค้นว่ามีใครเคยทำาการศึกษาเรื่องความปลอดภัยในเด็กหรือไม่ ก็ไม่พบว่ามีใครเคยทำามาก่อน จึง
ได้เริ่มต้นการจัดทำาขึ้นมาในรูปแบบศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก

มองปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็กอย่างไรบ้าง
 พ่อแม่ที่พาเด็กมาฉีดวัคซีนในช่วง 6 ขวบแรก จะได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับสุขภาพไปเกี่ยวกับ
การดแูลเดก็ แตไ่ม่มีขอ้มูลเก่ียวกับการระมัดระวงัอบัุตเิหตทุีเ่กิดขึน้ในเดก็แนบไปดว้ย เราจงึคดิวา่เรือ่ง
นี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุบัติเหตุเป็นเหตุนำาการเสียชีวิตใน
เด็ก ซึ่งในทุกประเทศจะพบเหมือนกันหมดเลยคือ เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อน้อยลง แต่กลับเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุมากขึ้น ผมเองก็ได้ไปศึกษาต่อที่สวีเดนเกี่ยวกับศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กที่นั่น

ได้แนวคิดอะไรจากที่สวีเดนบ้าง
 ที่สวีเดนมองว่า อุบัติเหตุใช้หลักเดียวกับโรคติดเชื้อก็คือการวิเคราะห์ ที่สามารถทำาได้ เช่น 
ตัวบุคคลมีความเสี่ยงอะไร สิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงอะไร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับบุคคล
นั้นๆ ถ้าเราวิเคราะห์โดยให้อุบัติเหตุเป็นพลังงาน พลังงานก็เปรียบเหมือนเชื้อโรค ก็วิเคราะห์ว่าสิ่งใด
ที่นำาพลังงานนั้นมาสู่คน ตัวอย่างเช่น เด็กตกบันได สิ่งที่ทำาร้ายเด็กก็คือพลังงานกล ที่มาทำาร้ายเด็กให้
ตับแตก ม้ามแตก สิ่งที่นำาพลังงานมาสู่ตัวเด็กก็คือ บันได ช่องระหว่างบันได เด็กอาจจะลอดช่องว่าง
ระหว่างบันไดลงมา การป้องกันก็จะทำาอย่างไรก็ต้องไม่ให้พลังงานเข้าสู่ตัวเด็ก เช่น มีประตูปิดกั้นไม่
ให้เด็กขึ้นไป ราวระเบียงทำาอย่างไรไม่ให้ตกลงมา ลองวัดขนาดรอบอกเด็กว่าเท่าไหร่ ขนาดศีรษะที่มุด
ลอดได้ ซึ่งภายหลังเราวิจัยพบว่า ถ้าทำาราวให้กว้างไม่เกิน 9 ซม. เด็กที่เดินได้แล้วจะไม่สามารถ
เอาหัวมุดลอดออกมาได้ เป็นต้น
 บางอยา่งสามารถป้องกันท่ีตวัเดก็ได ้แตบ่างอยา่งก็จำาเป็นตอ้งเคล่ือนไหวดว้ยยานพาหนะ เชน่ 
รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราใช้กันมาก การป้องกันก็จะหันมาที่ตัวบุคคล โดยการสวม
หมวกกันน็อก สามารถรับแรงกระแทกที่ศีรษะได้ ควรมีขนาดของหมวกกันน็อกและน้ำาหนักเท่าใด 
ไม่ใช่ว่าสวมแล้ว กระดูกต้นคอหัก อันนั้นก็ใช้ไม่ได้ คล้ายกับการใส่สนับเข่า-สนับศอกในการเล่นกีฬา ก็
จะเป็นการเพิ่มแรงคงทนของร่างกาย 
 ช่วงท่ีไปอยูส่วเีดน ก็ไปพบเหตกุารณว์า่ เดก็ปีนตน้ไม้แล้วเสียชีวติโดยการแขวนคอท่ีตน้ไม ้โดย
ปกตทิีส่วเีดนเขาสง่เสรมิการใหเ้ดก็เลน่นอกบา้น มกีารสรา้งใหบ้รเิวณรอบบา้นมคีวามปลอดภยั รถยนต์
จะลดความเร็วลง และพบว่าเด็กบาดเจ็บศีรษะจากการเล่นนอกบ้านเป็นจำานวนมาก จึงแนะนำาให้สวม
หมวกกันน็อกทั้งเด็กและพ่อแม่ โดยออกแบบลวดลายให้สวยงาม มีน้ำาหนักเบา และยังมีการสนับสนุน
ใหพ้อ่แม่สวมใหล้กูเลย เป็นการป้องกันการบาดเจบ็ทีศี่รษะ จากทีเ่ดก็ทีเ่สยีชวีติ เราพบวา่ก่ิงไมไ้ปเกีย่ว
สายรัดหมวกกันน็อกทำาให้ไปเหนี่ยวรั้งตัวเด็กเอาไว้ตามแรงโน้มถ่วงโลก จึงรีบทำาการศึกษาทันทีเลย ก็
พบว่าปัญหาอยู่ที่ตัวล็อกของหมวกกันน็อก จะทำาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะทำาให้ตัวล็อก
หลุดออกอัตโนมัติได้ ก็ได้มีการทำาวิจัยออกแบบตัวล็อกตัวใหม่ออกมา โดยให้บริษัทผลิตหมวกกันน็อก
ทำาการเปลี่ยนใบใหม่ให้เลย

‘วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก’

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
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งานวิจัยที่ประสบความสำ เร็จ
จนสามารถผลักดันเป็นนโยบายได้
 เนื่องด้วยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ไม่ได้
ทำาการวจิยัดา้นลกึอยา่งเดยีว แตย่งัเป็นศนูยว์จิยั
ที่ทำาเพื่อผลักดันนโยบาย โดยมีเครือข่ายหลาก
หลายวงการคอยสนับสนุน
 เริ่มแรกเราสนใจเรื่องที่นั่งนิรภัยใน
รถยนต์ พอทำาไปไม่นานก็รู้สึกว่า ปัญหามีไม่
มากเท่าปัญหาอุบัติเหตุบนมอเตอร์ไซค์ จึงมา
ทำาเร่ืองมอเตอร์ไซด์ ก็พบว่ามีเด็กเสียชีวิตจาก
มอเตอรไ์ซค์ปลีะ 600-700 คน โดยไมส่วมหมวก
กันน็อก ความยุ่งยากคือการไม่มีความรู้เดิมใน
การสวมหมวกกันน็อก จึงทำาการศึกษาตลาดในบ้านเราว่า มีหมวกกันน็อกขนาดเท่าใดบ้าง จากการสำารวจพบขนาด
หมวกกันน็อกเล็กสุดยังหนักเกือบ 1 กิโลกรัม ขนาดก็ใช้ได้ตั้งแต่ 7-8 ขวบขึ้นไป และไม่มีขนาดเล็กกว่านั้นเลย 
 ตอ่มามกีารประชมุผูผ้ลติหมวกกนันอ็ก กไ็ด้ใหผู้้ผลิตจัดทำาหมวกกนันอ็กในแบบท่ีเหมาะสมออกมา แล้วนำาไป
ทดสอบ แลว้ก็ทำาตามกระบวนการมาตรฐานตา่งๆ สดุทา้ยกไ็ดห้มวกกนันอ็กในแบบทีผ่า่นมาตรฐานอตุสาหกรรมและ
ใชไ้ดใ้นเดก็ตัง้แตอ่าย ุ2 ขวบข้ึนไป ทางกระทรวงสาธารณสขุกร็บัไปรณรงคใ์นระดับประเทศ ต่อมากม็ผีูผ้ลติทำาออกมา
ขายกันมากขึ้น แต่เราก็ยังทำาวิจัยต่อไปอีกว่ามีการสวมหมวกกันน็อกจริงหรือไม่ โดยส่งนักวิจัยไปยืนถ่ายภาพสำารวจ
กว่า 5,000 คน บริเวณหน้าโรงเรียน ก็พบว่าการสวมหมวกกันน็อกมีอัตราที่ไม่น่าพึงพอใจ ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างที่ควร จึงกลับมาเน้นเรื่องการรณรงค์ให้เข้มข้นมากขึ้นไปอีก
 การวิจัยน้ีก็แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยทางด้านอุบัติเหตุ ต้องค้นพบแนวทางการป้องกันแล้วยังต้องสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมอีกด้วย งานวิจัยจึงต้องมีหลายมิติ ในฐานะที่เราเป็นศูนย์วิจัย ก็ต้องทำาการวิจัยในช่วงขาลงด้วย 
หากผู้รับนโยบายนำาไปทำาแล้วไม่สำาเร็จ จึงควรมีงานวิจัยขาลงเกี่ยวข้องกับการนำานโยบายไปใช้ บางทีเราคิดว่าทำาจน
กระทั่งส่งกำาหนดเป็นนโยบายแล้วก็จบไป แต่เรายังคงต้องติดตามผลอีกอย่างต่อเนื่องด้วย

มีงานวิจัยอะไรอีกบ้างที่ให้ความสนใจ
 ทางศูนย์ฯ ทำางานวิจัยมาหลายเรื่องในรอบ 10 ปีมานี้ แต่เรื่องเด็กจมน้ำาเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจมาก 
เราไม่เคยทราบมาก่อนว่าการจมน้ำาเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็ก ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อมูลสถิติ
เด็กจมน้ำาอยู่มาก แต่ไม่มีใครเคยหยิบยกปัญหานี้มาทำาการศึกษา เมื่อเราทำาการศึกษาก็พบว่า เด็กจมน้ำาเป็นปัญหา
อันดับหนึ่งเลย มีอัตราการเสียชีวิตปีละ 1,500 คน เราลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเสียชีวิตโดยแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียชีวิตในบ้าน เช่น หลุม บ่อ ถัง ตุ่ม กลุ่มเสียชีวิตในเด็กวัยเรียน กลุ่มนี้พ่อแม่ไม่ได้เฝ้าดู มักปล่อย
เด็กให้วิ่งเล่นจนจมน้ำาในแม่น้ำา ลำาคลอง หลุมขุด ซึ่งพบเพียงว่าเด็กไปเล่นใกล้แหล่งน้ำา ยังไม่ได้ลงไป อีกกลุ่มคือกลุ่ม
เสียชีวิตในเด็กโต เด็กอายุ 8-9 ขวบที่ไปเล่นน้ำาแล้วเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มนี้พบไม่มาก 
 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับเป็นนโยบายชาติไป ซึ่งภายหลังเราติดตามผลก็พบว่า มีเด็กเล็กจมน้ำาลด
ลงกว่า 30 % ถ้าเทียบกับช่วงแรก แต่ว่าในเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปยังพบว่าลดลงน้อยมาก จึงมีการบอกชุมชนว่าให้กั้นรั้ว
แหล่งน้ำา กั้นบ่อขุดต่างๆ และพยายามให้เพิ่มทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำาในเด็กมากขึ้น กล่าวคือ เด็ก ต้องมี
ทักษะการเอาตัวรอดได้ 5 ข้อคือ 

 1) แหล่งน้ำาใดอยู่ใกล้ไม่ควรไปเล่น 2) ต้องลอยตัวได้ 3 นาที 3) ต้องว่ายน้ำาได้ 15 เมตร ไม่ว่าท่าอะไรก็ตาม 4) 
ต้องรู้จักวิธีช่วยเพื่อน ตะโกน-โยน-ยื่น คือตะโกนให้คนมาช่วยก่อน แล้วโยนของที่ลอยน้ำาได้ให้เขาเกาะ ต่อมาคือยื่นไม้
ยาวๆ ให้เกาะแล้วดึงเข้าฝั่ง โดยห้ามกระโดดลงไปช่วย 5) เวลาเดินทางทางน้ำา ต้องใส่ชูชีพ ฉะนั้นเด็กที่จบ ป.1 หรืออายุ 
4-9 ปี ต้องมีทักษะ 5 อย่างเหล่านี้  

แล้วการทำ งานวิจัยเกี่ยวกับของเล่นในเด็กเล็กเป็นอย่างไรบ้าง
 เป็นอกีเรือ่งทีเ่ราทำามาตลอด 10 ปี แม้วา่จะไม่บาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติเหมือนจมน้ำา แตว่า่การไมเ่สยีชวีติอยา่ง
การเล่นของเล่นก็เป็นเรือ่งท่ีสำาคัญ ซึง่เดก็ตอ้งใช้การเล่นเป็นอาชีพ ของเล่นเป็นเหมือนเครือ่งมอืในการดำาเนนิชวีติของเดก็ 
เราก็พบว่าของเล่นในบ้านเราส่วนใหญ่นำาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เวลาเด็กเล่นแล้วบาดเจ็บ ของเล่นก็
เป็นสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งของ เป็นพาหะนำาพลังงานเข้าสู่ตัวเด็ก มีพลังงาน
กลทิ่มแทงทะลุ ของเล่นไปอุดกั้นทางเดินหายใจ บางชิ้นเป็นสารเคมี มีสาร
ตะกั่วปนอยู่ เราจึงทำาการศึกษาในฐานะที่ของเล่นเป็นตัวนำาพลังงานเข้าสู่
ร่างกาย ทำาให้เกิดการบาดเจ็บ ฉะนั้น ถ้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำาได้ดี 
มีความปลอดภัยแล้ว เราจึงทำาการศึกษาตั้งแต่การออกแบบของเล่นว่ามี
ความไม่เหมาะสมอะไรบ้าง มีสารเคมีอะไรบ้าง 
 อย่างเรื่องสารตะกั่ว มีการสุ่มเก็บของเล่นมาตรวจ 500 ชิ้น จาก
ห้างสรรพสินค้าเล็กๆ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีชิ้นส่วนที่อาจทำาให้เกิดการบาด
เจ็บหรือไม่ รวมทั้งยังมีการเก็บของเล่นที่เล่นแล้วในโรงเรียนอนุบาล ใน
ศูนย์เด็กเล็กมาตรวจ ทั้งที่มียี่ห้อและไม่มียี่ห้อ ก็พบว่าของเล่นมีสารตะกั่ว
สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนดไว้ ในอัตรา 15 ชิ้น
ต่อ 100 ชิ้น ปัญหาก็คือสารตะกั่วเหล่านี้มักติดมือเด็กสู่ปากได้ เมื่อมีการ
จัดประชุมร่วมกับผู้ผลิตของเล่นก็พบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น มีการ
เปลีย่นแปลงโรงงานผลติภายหลงัจากไดร้บัเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานมา
แล้ว พบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปลอม และมีการสุ่มตรวจน้อยมาก 
เม่ือมีการแก้ไขปัญหาในระดบัหนึง่ ก็พบวา่มีอตัราลดลงจาก 15 เหลอือยูท่ี ่
8 ต่อ 100 ชิ้น ในบรรดาของเล่นที่มีสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐาน นอกจาก
นี้ยังพบว่ามีสารตะกั่วจากสีทาบ้านอีกด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคในการทำ งานวิจัย
 ดว้ยงานวจัิยท่ีศูนยฯ์ ทำา ไม่ใช่งานวจัิยท่ีค้นพบส่ิงใหม่ๆ แตเ่ป็นงานวจัิยท่ีทำาเพือ่แก้ปัญหาสงัคม โดยเรือ่งอบุตัเิหตุ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างๆ มากมาย อุปสรรคที่สำาคัญก็คือ งานที่พยายามชี้นำา ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็น
งานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายและหน่วยงานที่หลากหลาย อาจทำาให้เกิดปัญหาในการทำางานในเชิงนโยบายชี้นำา 
หรือเกิดการต่อต้านสูง เพราะบางครั้งต้องทำาความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำาให้เกิดการทำาลายภาพพจน์ต่อ
องค์กรได้ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยด้วย จึงต้องพยายามระวังในเรื่องนี้ให้มาก 

ฝากอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 สำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่วนตัวมองว่างานวิจัยทุกชิ้นมีประโยชน์ แต่ว่าอยากให้มีนักวิจัยสัก 20-30 คน ต่อ 100 
คน ทีน่ำางานวจิยัไปใชง้านจรงิอยา่งเปน็ประโยชน ์ โดยอาจมหีนว่ยงานทีจ่ะนำาไปใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้งอยา่งตอ่เนือ่ง อยา่ง
น้อยนักวิจัยจะต้องเชื่อมั่นว่างานที่ตนเองทำาจะนำาไปใช้ประโยชน์



รามาฯ ได้รับการรับรอง
คุณภาพและกระบวนการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล

 ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการ

รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล 

(Hospital Accreditation) จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556 

รับมอบเงินบริจาค
 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล รับมอบเงินบริจาคเป็นจำานวนเงิน 
6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จากคุณคารม และ
คุณเรวดี คูรัตน์ เพื่อสมทบทุนห้องตรวจหัวใจคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2556 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสอง
พันบุรี จ.สุพรรณบุรี

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
จ.เพชรบูรณ์ และสระบุรี
 พลเรือเอก ชุมพล  
ปัจจุสานนท์ องคมนตรี 
ศ.เกียรติคุณ คลินิก 
นพ.สุชาติ  ไชยเมืองราช และ 
ผศ.นพ.เลิศฤทธิ์  จงมั่นคงชีพ 
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบ
สิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีทีมแพทย์จากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทาง
ทันตกรรม ณ อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  และ อ.วังม่วง 
จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2556

รามาฯ ร่วมเปิดศูนย์เมดิคอลแคร์
สหคลินิก
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล จัดนิทรรศการแนะนำาบริการรักษาพยาบาล 

พร้อมเปิดศูนย์เมดิคอลแคร์ สหคลินิก ที่ บริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ต.ลาดขวาง 

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ตามความร่วมมือระหว่าง

โรงพยาบาลรามาธิบดีกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จำากัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

ปตท. มอบเงินบริจาค
 คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) มอบ

เงินบริจาคจำานวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) 

เพื่อสมทบทุนห้อง ICU ภายในศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล 

ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง ICU ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้สู่
ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ” ครั้งที่ 3
 ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และ
งานกิจการนักศึกษา  จัดโครงการ “ค่ายแห่ง
การเรียนรู้สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ”ครั้งที่ 3 ขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นเป้าหมายของการเรียน
และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ในอนาคต รวม
ทั้งส่งเสริมจิตสำานึกของนักศึกษาแพทย์ในการช่วยเหลือ
และบริการประชาชน เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2556 ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบุพราหมณ์ บ้านทับ
ลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
  

Activities
กองบรรณาธิการ



มอบเหรียญและพระรูป รัชกาลที่ 5
เพื่อโครงการศูนย์มะเร็ง 

 คุณสุรินทร์-คุณกรรณิกา ลัทธะพานิชย์ มอบแผ่นพระรูป
รัชกาลที่ 5 พร้อมกรอบไม้องค์ใหญ่ 3 องค์ ทำาจากโลหะเงินบริสุทธิ์ 
STERRING SILVER 925 ชุบทองคำาหนาพิเศษ และเหรียญรูปไข่โลหะ
ทองแดงชุบสีทองรัชกาลที่ 5 จำานวน 1,400 องค์ ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 
แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อระดมทุนสำาหรับโครงการศูนย์มะเร็ง คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ 
กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และนพ.ธัช อธิวิทวัส โครงการศูนย์
มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ สำานักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 8 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์

ขอแสดงความยินดี
 ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และอดีตคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลผู้นำาสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น 
โดยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

รับมอบเงิน
 บริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำากัด 

โดยคุณสมศักดิ์ แซ่หลิม และครอบครัว 

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร

และจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เป็น

จำานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยมีคุณ

มาลี สังวาลเล็ก มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ 

ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระ

เทพรัตน์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

 

แสดงความยินดีแก่ สถานี Rama Channel 
 ขอแสดงความยินดีแก่ สถานี Rama Channel คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโอกาสได้รับ “รางวัลวิจิตรมาตรา” ในเทศกาลภาพยนตร์
สั้น ครั้งที่ 17 (17th Thai Short Film and Video Festival) 
จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” 
ผลงานโดยนายจุฬญาณนนท์ ศิริผล ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้น
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม โดยมี อ.นพ.ธนพจน์ 
จันทร์นุ่ม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นที่ปรึกษาข้อมูลในการ
สร้างภาพยนตร์ สามารถรับชมผลงานภาพยนตร์สั้นของสถานี 
Rama Channel ได้ทางช่อง True Visions HD 29 / True 
Visions 24 (ในระบบปกติ) และทาง www.ramachannel.tv

เดิน-วิ่ง การกุศล 
ศัลยศาสตร์รามา-รพ.เวชธานี 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ โรงพยาบาลเวชธานี จัดงาน “เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามา-รพ.เวชธานี” ขึ้น 
โดยมีนักวิ่งมาราธอนจากชมรมวิ่งต่างๆ สมาพันธ์นักวิ่ง บุคลากรโรงพยาบาล ศิลปินนัก
ร้อง และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ วิ่งมาราธอนระยะทาง 9 
กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการร่วมบริจาค
ภายในงาน จะนำาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทางศัลยศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
แพทย์ต่อไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณโดยรอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รับมอบเงิน
 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน

บริจาคจากคุณวิชัย  มาลีนนท์  ประธานกรรมการ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำากัด (มหาชน) 

และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค

จำานวน  26,500,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเครื่องเลเซอร์ต้อกระจกชนิด

แข็งมาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ อาคารมาลีนนท์ 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.ขอนแก่นและมหาสารคาม
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทน
หน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
โดยมีทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และ 
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน  2556   

กิจกรรมซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มโรงพยาบาลในเขตราชเทวี ร่วม

กันจัดการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ คร้ังท่ี 2  เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์จริง เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2556 

ณ บริเวณอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
สื่อมวลชนถ่ายทำ สารคดี 
ศูนย์ไอแมค
 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์  ประธานราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์
สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล นำาทีมงาน Telly Vision ถ่ายทำาสารคดี 
ภายในศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากที่คณะ
อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคคล หน่วยงานและโครงการ
ดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำานัก
นายกรัฐมนตรี ยกย่องให้“ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า” เป็น
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาพุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556  

ลงนาม MOU 
 ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อ.ดุสิต  สุขสวัสดิ์ 

อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ

คณะ ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี) กับ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อ

วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำานักงานคณบดี 



ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เข้ารับ

พระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบ ๖o ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ได้รับ

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ด้วย

ตรวจประเมิน
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับการ

ตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ โดยมี รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ รองคณบดี

ฝ่าย บริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ 

ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น3

งาน “ตามหาภาพเก่า  เล่าเรื่องรามาธิบดี”
 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดงาน “ตามหาภาพเก่า  เล่าเรื่องรามาธิบดี” 

โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และรศ.พญ.จิรพร 

เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในประกอบ

ด้วยการแสดงนิทรรศการภาพเก่าในอดีต จาก

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีร่วมแสดง

อยู่ด้วย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำาโดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.จริยา  วิทยะศุภร  ผู้อำานวยการโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจะเป็น
สถาบันพี่เลี้ยงให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  
ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

อบรมการใช้ e-Learning  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการ
แพทย์ระดับปริญญา

 รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดฝึกอบรม  
“การใช้ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์ระดับปริญญา” ครั้ง
ที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาประจำาภาควิชาต่างๆ เมื่อวันที่  6 พฤษจิกายน 2556 ณ 
ห้องคอมพิวเตอร์ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมี คุณพรชนก นุชนารถ คุณธวัชชัย 
ก้านศรีรัตน์  สังกัดงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และคุณรุจิรา เลิศกิตติวรากุล งานบริหาร
การศึกษา สำานักงานการศึกษา เป็นวิทยากรในงานอบรมดังกล่าว




