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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

 นิตยสาร @Rama ฉบับที่ท่านก�าลังอ่านอยู่นี้ ด�าเนินการจัดท�ามาจนครบ 3 ขวบปีแล้ว เราได้ส่งต่อข้อมูล
ทางสุขภาพและสาระดีดีสู่ผู้อ่านทุกท่านมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจเป็นอย่างมากที่ให้ความส�าคัญ
กับการดูแลสุขภาพตนเองและให้ความสนใจนิตยสารของโรงพยาบาลมาโดยตลอดค่ะ เสียงตอบรับที่ส่งกลับมา เรา
จะน�ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 ส�าหรบัเน้ือหาฉบับน้ี หลายท่านเห็นปกแล้วกค็งจะทราบกนัดว่ีาเราก�าลงัพดูถงึเรือ่ง “โรคอ้วน” หรอื “ภาวะ
อ้วนลงพุง” อันเกิดจากการกินอย่างไม่ถูกวิธี ฉบับนี้เรามีข้อมูลดีดีเกี่ยวกับการสังเกตตนเองว่าอ้วนลงพุงหรือไม่ วัด
กันได้อย่างไร และภาวะอ้วนลงพุงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง มาร่วมค้นหาได้ใน Health Station 

 วธิกีารลดความอ้วนถอืเป็นวธิกีารทีห่ลายคนเคยใช้ แต่อาจไม่ได้ผล แล้วถ้ามวีธิกีารผ่าตัดเพ่ือลดความอ้วน
ล่ะ? จะท�าได้ในคนอ้วนทุกคนหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไร ฉบับนี้คุณหมอมีค�าตอบมาฝากกันค่ะ ติดตามในคอลัมน์ 
Believe it or not? ...กับอีกวิธีในการลดความอ้วน ลดพุง ถ้าเป็นคนชอบกินแล้วล่ะก็.. น้องแพรวพาชิม มีเมนูเด็ด
ลดความอ้วนมาฝาก เพราะเชื่อว่า การลดปริมาณอาหารลง พร้อมกับลดปริมาณไขมันต�่าลงในทุกค�าที่กิน จะช่วย
ให้ร่างกายปรับสมดุลได้ ไม่รอช้ารีบพลิกๆ ไปหน้า Healthy Eating กันเลยค่ะ

 นอกจากสขุภาพดจีากการกนิแล้ว สขุภาพใจ สขุภาพกายกต้็องดด้ีวย แล้วจะท�าอย่างไรเมือ่สขุภาพกายบน
ผิวหนังศีรษะเกิดเป็นขุย จนอาจเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินเข้าให้ ติดตามในคอลัมน์ Beauty-Full กันได้เลยค่ะ

 ยังมีบทความดีดีอีกมากมาย รีบพลิกด้านในกันเลยค่ะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama



 การรับประทานอาหารท่ีมีพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกาย และการไม่ออกก�าลังกาย หรือมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงน้อย อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยมีความเสี่ยงต่อการเกิด “โรคอ้วน” 

 โรคอ้วน ไม่ได้นบัเฉพาะการมนี�า้หนกัตัวมากแต่เพยีงอย่างเดียว แต่เป็นภาวะทีม่ไีขมนัสะสมในร่างกาย
เพิม่มากขึน้ อนัเป็นสาเหตสุ�าคญัของโรคหวัใจ โรคอมัพฤกษ์ โรคอมัพาต โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหติสงู 

 ส่วน “โรคอ้วนลงพุง” เป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันในช่องท้องมากเกินไป เกิดจากการเผาผลาญ
อาหารผิดปกติ ไขมันหน้าท้องแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระ ซึ่งจะยับยั้งกระบวนการเผาผลาญกลูโคสที่กล้ามเนื้อ 
ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ตีบ หรืออุดตัน 

 แม้ว่าไขมนัจะเป็นสาเหตขุองโรคอ้วนและโรคเรือ้รงัต่างๆ แต่ไขมนักย็งัคงเป็นสารอาหารส�าคญัทีร่่างกาย
จ�าเป็นต้องได้รับ เพื่อให้ความอบอุ่นและเปรียบเสมือนตัวกันกระแทกให้กับร่างกาย แต่หากมีไขมันสะสมใน

ร่างกายมากเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้

 เราพบว่า ในผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 30 และในผู้ชายมากกว่าร้อยละ 25 เป็นโรคอ้วน และถ้ารอบเอว
เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เซนติเมตร จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานได้มาก 3-5 เท่า น่ากลัวไหมล่ะ

 รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกไว้ว่า วิธีการสังเกตว่าเราอ้วนหรือไม่ ท�าได้ง่ายๆ โดยการวัดส่วนสูง น�้าหนักตัว และ
เส้นรอบเอว แล้วน�ามาพิจารณาดังนี้

อ้วนลงพุง

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วน?

น้ำ�หนักตัวที่เหม�ะสมเทียบกับส่วนสูง
 น�้าหนักตัว (กิโลกรัม) ที่เหมาะสมส�าหรับผู ้หญิงเท่ากับส่วนสูง 
(เซนติเมตร) ลบด้วย 110 น�้าหนักตัว (กิโลกรัม) ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ชาย
เท่ากับส่วนสูง (เซนติเมตร) ลบ 100

 ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งสูง 155 เซนติเมตร น�้าหนักที่เหมาะสม
คือ 155-110 = 45 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าน�้าหนัก ปัจจุบันของคุณผู้หญิงคนนี้ 
มากกว่า 45 กิโลกรัม แสดงว่ามีน�้าหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเอง

ดัชนีมวลก�ย
 ดชันมีวลกาย (กโิลกรมัต่อเมตร) เท่ากับน�า้หนกั (กิโลกรมั) ต่อ
ส่วนสูง (เมตร)2 ดชันมีวลกายท่ีเหมาะสมทัง้ผูห้ญงิและชาย คอื 18.5-22.9 
กิโลกรมัต่อเมตร หากน้อยกว่า 18.5 หมายถงึผอม หากมากกว่า 22.9 
ขึน้ไปถงึ 24.9 หมายถงึน�า้หนกัเกิน และหากมากกว่า 25 ขึน้ไป ถอืว่า อ้วน

เส้นรอบเอว
ค่าปกติของเส้นรอบเอวส�าหรับผู้หญิง ไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร หรือ 32 นิ้ว
ค่าปกติของเส้นรอบเอวส�าหรับผู้ชาย ไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว

 การวนิจิฉยัว่าอ้วนลงพงุ จะวดัจากเส้นรอบเอว 

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ 

1. ความดันโลหิต       130 ต่อ 85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป 

2 . น�้ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด ห ลั ง ง ด อ า ห า ร            100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป 

3. โคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ต�่ากว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

Health
Station ดนัย อังควัฒนวิทย์

กิติยา สุวรรณสิทธิ์



 เพราะความสมดุลของร่างกายคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน ความไม่สมดุลของพลังงานที่ได้รับจากการรับประทาน
อาหารและพลังงานที่ร่างกายใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ก็ยิ่งไม่เท่ากัน หากเรารับประทานอาหารมากเกินความต้องการของ
ร่างกาย ก็ท�าให้เกิดโรคอ้วน ในแต่ละวันร่างกายมีความต้องการพลังงานของแต่ละคนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ
ร่างกาย ภาวะโภชนาการ และระดับกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง หรือการออกก�าลังกาย ซ่ึงวิธีการประมาณความ
ต้องการพลังงานสามารถค�านวณได้ดังนี้

ความต้องการพลังงาน (แคลอรี่ต่อวัน) = น�้าหนักตัว (กิโลกรัม)  X  30

 ถ้ามนี�า้หนกัตวั 50 กโิลกรมั ความต้องการพลังงานคอื 50 X 30 = 1,500 แคลอร่ีต่อวนั  นัน่คอืต้องได้รับพลงังาน 
1,500 แคลอรี่ต่อวัน เพื่อรักษาน�้าหนักตัวให้คงที่ นั่นแสดงว่า ต้องรับรับประทานอาหาร 3 มื้อ มื้อละ 500 แคลอรี่ 

แล้วเราจะมีวิธีในการควบคุมน�้าหนัก ควบคุมเส้นรอบเอว

และควบคุมปริมาณไขมันได้อย่างไร?

กล้วยหอม 1 ผล 
120 แคลอรี่

ครัวซองต์ 
358 แคลอรี่

น�้าอัดลม
130 แคลอรี่

ไข่ดาว
165 แคลอรี่

 ในความเป็นจริง อาจรับประทานอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างมากในมื้อใดมื้อหนึ่ง เช่น มื้อเช้า หรือมื้อเที่ยง และ
พลังงานน้อยลงในมื้อที่เหลือ

 หลักส�าคัญในการควบคุมสมดุลพลังงานหรือควบคุมปริมาณพลังงานทั้งวันให้เป็นไปตามที่ควรได้รับ หากได้รับ
พลงังานมากเกินไป จะต้องมกีจิกรรมการเคลือ่นไหวออกแรง หรอืการออกก�าลงักายเพิม่ขึน้ เพือ่ให้มกีารเผาผลาญพลงังาน
สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดสมดุลพลังงานได้ในที่สุด

 โดยทั่วไป การออกก�าลังกายควรท�าให้ได้ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจเป็นวันละประมาณ 1 ชั่วโมง วันเว้นวัน 
การออกก�าลังกายมีหลายรูปแบบให้ผลแตกต่างกัน เช่น ว่ายน�้า ขี่จักรยาน หรือวิ่ง ช่วยฝึกความทนของปอดและหัวใจ
ส�าหรับการออกก�าลังกายใช้แรงต้าน เช่น การยกน�้าหนัก หรือซิทอัพ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่วนการเดินการ
ท�างาน ท�าอาชพีหรอืงานอดเิรกท่ีต้องออกแรง จดัเป็นกจิกรรมการเคลือ่นไหวออกแรง ซึง่ควรท�าให้ได้ทกุวนั หรอืเกอืบทกุวนั 
หลักในการออกก�าลังกายคือท�าช้าๆ มีช่วงพักและเมื่อเริ่มล้าให้หยุด

 แม้ว่าจะมีภาวะอ้วนลงพุงแล้ว แต่เชื่อมั่นว่า หากมีความตั้งใจจริง ก็จะสามารถลดพุงลดไขมันหน้าท้องของเราลง
ได้ด้วยการลดปริมาณการกิน เพิ่มการออกก�าลังกาย เพิ่มการเผาผลาญไขมันที่มากขึ้น ซึ่งต้องท�าอย่าง “สมดุล” ด้วย

exercise



 ตอบว่า “จริง” ครบั คนไข้โรคอ้วนทีม่าผ่าตัดจะมโีอกาสมากทีสุ่ดทีจ่ะลดน�า้หนกัได้ตาม
เป้าหมายทีว่างไว้ แต่จดุมุง่หมายแท้จรงิของการผ่าตัดกระเพาะเพือ่รกัษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery) คอื การรกัษา
คนทีเ่ป็นโรคอ้วนทีท่�าให้ใช้ชวีติประจ�าวนัล�าบากและอาจมโีรคแทรกซ้อนหลายโรค เช่น ความดนัโลหติสงู เบาหวาน 
โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็งหลายๆ รูปแบบ โรคตับ มีบุตรยาก และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งนอกจากการผ่าตัดจะ
ช่วยควบคุมโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนแล้ว ยังช่วยควบคุมน�้าหนักในระยะยาวได้ผลดีที่สุด การผ่าตัดกระเพาะนั้น 
จุดมุ่งหมายหลักไม่ได้ท�าเพื่อความสวยงาม แต่ท�าเพื่อสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น 
ออกก�าลังกายได้ ลดการเจ็บป่วยจากน�้าหนักที่มากเกินไปและโรคแทรกซ้อนได้

 ผู้ป่วยที่เข้าข่ายจะได้ประโยชน์จากการผ่าตัด ได้แก่

 1.ต้องเป็นโรคอ้วน ค�านวณจากดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 32.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หากไม่
เป็นโรคอ้วน ผ่าตัดแล้วจะได้ผลไม่คุ้มกับความเสี่ยง 

 2.พยายามใช้วธิกีารอืน่มาก่อนแล้ว แต่ไม่ส�าเร็จ ปาฏหิาริย์เร่ืองการลดน�า้หนักด้วยตัวเองมใีห้ประจักษ์อยู่
เนอืงๆ แต่หากพยายามเองแล้วไม่ส�าเรจ็อาจต้องใช้การผ่าตัดเป็นเคร่ืองช่วย

 3.คนไข้ต้องมีความเข้าใจการปฏิบัติตัวก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การลด
น�้าหนักจะค่อยเป็นค่อยไป เฉลี่ยควรลดหนึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ เช่น ตั้งเป้าว่าจะลดให้ได้ 50 กิโลกรัม ก็ต้องใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี เมื่อท�าการผ่าตัดแล้ว จะกินได้น้อยลง จากกินเป็นชามๆ จะกินได้แค่ 3-4 ช้อน ต้องเลือกกิน เลือก
ดื่ม ต้องติดตามการรักษาเป็นระยะตลอดไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายอย่างไร ผู้ป่วยจึงต้องท�าความ
เข้าใจให้มากที่สุด

 ข้อส�าคัญของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระเพาะ คือ เน้นกินโปรตีน 
กินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นไฟเบอร์มากๆ เช่น ผักต่างๆ เนื่องจากดูดซึมยากกว่า หลีกเลี่ยง
คาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมง่าย เช่น ข้าว แป้ง น�้าตาล อาหารเส้นทั้งหลาย กินไขมันให้น้อย 
กินวติามินสม�า่เสมอ เม่ือออกก�าลังกายไหว ให้ออกก�าลังกายให้มากไว้ และมาพบแพทย์ตาม
นัดสม�่าเสมอ

 เมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ศัลยแพทย์
จะเป็นผู้ประเมินว่าควรใช้การผ่าตัดรูปแบบใด 
นอกจากนีย้งัต้องมทีมีแพทย์ประเมนิและควบคมุ
โรคร่วมท่ีคนไข้มีให้มีความเส่ียงต�า่ท่ีสุด

 การรับการผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วน 
(Bariatric Surgery) ไม่ใช่เรือ่งง่าย ต้องอาศัยทมีแพทย์หลาก
หลายสาขา นักก�าหนดอาหาร พยาบาล และท�าในสถาบันที่
พร้อม 

 ที่ส�าคัญที่สุดคือตัวคนไข้เองต้องให้โอกาสตัวเอง ใน
การท่ีจะหายจากโรคอ้วน โดยตดัสินใจเข้าสู่เส้นทาง และเดนิ
ไปบนเส้นทางที่ไม่ง่ายนักนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างมาก

 ในทางการแพทย์แบ่งภาวะของการมีน�้า
หนักเกินออกเป็นหลายระดับ โดยใช้วิธีวัดที่เรียกว่า 
“ดัชนีมวลกาย” BMI (Body Mass Index) โดยวัด
จากการชัง่น�า้หนกัและวดัส่วนสงู ซึง่น�าค่าน�า้หนกัตัง้
หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกก�าลังสอง 

 โดยทั่วไป คนปกติที่ไม่อ้วนไม่ผอม ค่าดัชนี
มวลกายจะประมาณ 17.5 ถึง 21.5 ซึ่งผู้ป่วยโรค
อ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกาย 32.5 ขึ้นไป มักจะพบโรค
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

     “ที่ส�ำคัญที่สุดคือตัวคนไข้เองต้องให้โอกำส
ตัวเอง ในกำรที่จะหำยจำกโรคอ้วนโดยตัดสินใจ
เข้ำสู่เส้นทำง และเดินไปบนเส้นทำงที่ไม่ง่ำยนักนี้ 
ซึ่งเป็นเส้นทำงสู่คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงมำก”

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของบุคลากรทางแพทย์คือการใช้ชีวิตที่โรงพยาบาล ซึ่งสถานที่แห่งนี้
เปรยีบเสมอืนบ้านหลงัท่ีสองของเรา ท�าให้เรามโีอกาสได้เรยีนรูก้บัเรือ่งราวชวีติทีห่ลากหลาย หากน�าธรรมะมาประยกุต์
ใช้ให้เข้ากับชีวิตการท�างานของเรา ก็จะกลายเป็นบทเรียนที่ล�้าค่ายิ่ง

 ในฐานะของผูใ้ห้บรกิารคนหนึง่ ดเูหมอืนว่าโรงพยาบาลรามาธบิดไีด้ให้อะไรกลบัมามากมาย ไม่เพยีงแต่เงนิเดอืน
ทีไ่ด้มาเพือ่การด�ารงชพีเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามโชคดทีีไ่ด้ท�างานในสายวชิาชพีทางการแพทย์ ทางการพยาบาล ทีเ่กีย่วข้อง
กับการดแูลผูป่้วย ชวีติของผูค้นทีเ่ข้ามาในโรงพยาบาลเปรยีบเสมอืนคร ูทีก่่อให้เกดิการเรยีนรูม้ากมาย ท่ามกลางความ
ทกุข์จากปัญหา ความเจบ็ป่วยท่ีรมุล้อม ซึง่ความเจบ็ป่วยเหล่านัน้ไม่มรีปูแบบทีเ่หมอืนกนัเลยสกัคนเดียว แม้จะมแีพทย์
ทีม่คีวามสามารถช�านาญพเิศษสกัเพยีงใดกย็งัต้องหาหนทางการรกัษาทีไ่ม่ซ�า้แบบ หรอืเหมอืนกนัเลย จงึเป็นค�าถามว่า 
สิ่งเหล่านี้มีได้เพราะอะไร และชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

 ส่วนการท�ากุศลให้ถึงพร้อม ก็มีความหมายกว้างขวางเช่นกัน คงไม่ใช่แค่ท�าทานเพียงเท่านั้น แต่การให้ที่เกิด
มาจากใจมีความส�าคัญมากที่สุด จิตใจของผู้ให้บริการจึงควรประกอบด้วย “พรหมวิหารธรรม” ได้แก่ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และวางใจเป็นอุเบกขา การที่เราจะมีเมตตากรุณาได้ ย่อมต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้อื่นท�าให้จิตใจของคน
เราพร้อมที่ช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งแตกต่างจากมุทิตาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นเขามีสุข หรือหายจากภาวะความเจ็บป่วย 
เราก็พลอยยินดีกับเขา ส่วนอุเบกขาย่อมเกิดได้เมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคล เราจึงไม่ใช่เทพ
หรือนางฟ้าที่จะท�าให้เขาเหล่านั้นเป็นไปได้ดั่งใจนึกทุกอย่าง เราจึงโชคดีที่ได้สร้างจิตดีดีได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะขณะ
ที่ท�างาน โรงพยาบาลจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนชั้นดีที่สอนให้เราสร้างสภาวะจิตที่ดีงาม

 แต่กระนั้นยังมีสิงที่ส�าคัญพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฝึกฝน นั่นคือ “การช�าระจิตให้ผ่องใส” เป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ทีส่ดุ ทีด่เูหมือนเรายงัขาดการฝึกฝน และเป็นเหตใุห้เราต้องเดนิวนเวยีนกับชวีติทีซ่�า้ไปซ�า้มา นัน่เพราะเรายงัขาดความ
เหน็ถกู หรอืสัมมาทิฐนิัน่เอง การมองถกูตรงแห่งสภาพความเป็นจรงิของธรรมชาตจึิงเป็นส่ิงทีเ่ราควรมองให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ หากจิตใจของเราเปี่ยมไปด้วยทิฏฐิมานะแล้ว เราก็จะมองไม่เห็นความจริงเหล่านั้นเลย ในฐานะของพวกเรา 
ควรมั่นฝึกฝนทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งศีลจะเป็นเครื่องมือในก�าจัดบาปแบบหยาบๆ ที่ท�าให้เราไม่ไปเบียดเบียน
ใคร ทั้งกาย วาจา และใจ สมาธิก็ท�าให้จิตสงบเย็น มีความไม่วุ่นวายใจ และประคับประคองใจไม่ให้แล่นไปในเรื่องราว
ต่างๆ ส่วนปัญญาจึงเสมือนดาบที่ใช้ประหารความเห็นผิด หากเรามีการมองที่ถูกตรง เราก็จะไม่สร้างความเห็นผิดให้
เกิดขึ้นอีกต่อไป

 ชีวิตของเรามักจะมองไม่เห็นกิเลสที่ละเอียด เราจึงมีความยินดี และไม่ยินดีอยู่เกือบตลอดเวลา เจออารมณ์
ทางตาที่สวยงามก็ชอบ พบเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็ไม่ชอบ เจอเสียงที่ดีก็ชอบ ไม่ดีก็ไม่ชอบ กลิ่นที่ดีก็ชอบกลิ่นเหม็นก็ไม่
ชอบ เป็นต้น ความเห็นที่เห็นผิด รวมกับความยินดีและไม่ยินดี จึงเป็นยาพิษที่ท�าร้ายจิตใจเราในทุกๆ วัน เพราะนั่นคือ 
เหตุของความโลภ และโทสะที่เกิดพร้อมกับความหลงผิดนั่นเอง 

 ทางเดินแห่งชีวิตที่เริ่มต้นที่นี่ ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ จึงเป็นต้นทุนของชีวิต ที่ท�าให้เราได้พัฒนาจิตใจของตนเอง 
การเยียวยาผู้ป่วยด้วยหัวใจของผู้ให้ อันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและกรุณา รวมทั้งให้โอกาสที่จะพัฒนาจิตของตนเอง
มากขึ้น ด้วยการใส่ใจต่อแนวทางค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมั่นฝึกตนเองอยู่เสมอ จิตที่ฝึกดีย่อมน�าความ
สุขมาให้ จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมมีค่าทั้งชาตินี้และชาติต่อๆ ไปอย่างแน่นอน

ทางเดินแห่งชีวิต

 ปัญหาความแปรปรวนทางสุขภาพ กับความทุกข์ของผู้ป่วย จึงท�าให้ต้องหันมาศึกษาเรื่องราวของชีวิตมากขึ้น 
โชคดทีีม่โีอกาสได้ศกึษาธรรมะของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท�าให้ไขค�าตอบของเรือ่งราวชวีติได้อย่างกระจ่างและเกดิความ
ศรัทธาตามค�าสอนเพื่อเดินตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้

 ธรรมะของพระพุทธองค์ทรงสอนหลักใหญ่ 3 ประการ คือ การไม่ท�าบาป การท�ากุศลให้ถึงพร้อม และการ
ช�าระจิตของตนให้ผ่องใส ตนเองมองว่า การไม่ท�าบาป มีความหมายกว้างขวางยิ่งนัก คงไม่ใช่แค่รักษาศีล 5 อย่างที่
เราเข้าใจกัน เพราะศีลแค่ท�าให้เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น แต่การไม่ท�าบาป มีอะไรอีกมากมาย ในฐานะของผู้ให้บริการ 
การไม่ท�าบาปยงัหมายถงึ การไม่พดูจาว่าร้ายให้ผู้อืน่ การใช้กริิยาทีไ่ม่ให้เหมาะสม การดูถกูดูแคลนผู้อืน่ การรู้สึกว่าเรา
มีอ�านาจเหนือผู้อื่นจนเกินงาม การแสดงความหงุดหงิด ร�าคาญใจ หรือแม้แต่โต้เถียงกันเป็นประจ�า เป็นต้น 

จึงเป็นคำ�ถำมว่ำ�ส่ิงเหล่ำน้ีมีได้เพรำะอะไร

และชีวิตท่ีแท้จริงคืออะไร

“กำรชำ�ระจิตให้ผ่องใส”�เป็นส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีสุด
ท่ีดูเหมือนเรำยังขำดกำรฝึกฝน�และเป็นเหตุให้เรำ

ต้องเดินวนเวียนกับชีวิตท่ีซ้ำ�ไปซ้ำ�มำ

Easy
Living อัญชลี สมโสภณ 

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 หรือขุยสีขาวบนหนังศีรษะ สามารถพบ
ได้บ่อยในคนทั่วไป มักมีอาการเป็นๆ หายๆ และมี

อาการคันที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิต 
บางรายเป็นมากจนเห็นเป็นขุยขาวๆ ลามออกมานอก

หนังศีรษะ ซึ่ง “รังแค” เกิดจากการหลุดลอกของผิวหนัง
ส่วนบนของหนงัศรีษะ หากเปรียบเทยีบกเ็หมอืนกับผวิหนงั
มีขี้ไคล โดยปกติแล้ว ผิวหนังชั้นบนของคนเราจะมีการผลัด
เซลล์อยู่ตลอดเวลา แต่หากหนังศีรษะมีโรคบางอย่าง อาจ
ท�าให้มกีารหลดุลอกของหนงัศรีษะมากเกนิไปจนเป็นขยุเตม็
ศีรษะได้ ซึ่งโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคผื่นผิวหนังอักเสบ โรค
เชื้อราบนหนังศีรษะ และที่คนส่วนใหญ่กลัวกันมากคือ “โรค
สะเก็ดเงิน”

 “โรคสะเก็ดเงิน” เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังอย่าง
หนึ่งที่พบได้ 1-3% ของประชากรทั้งหมด โดยมักมีผื่น
เป็นป้ืนแดง มขียุสขีาวหนากระจายตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ตามข้อเข่า ข้อศอก หลัง ก้นกบ และมัก
มีผื่นขุยบนหนังศีรษะร่วมด้วยได้มากถึง 80% ของผู้
ป่วยสะเก็ดเงินทั้งหมด อีกทั้งกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงิน ขุยบนหนังศีรษะจะเป็นอาการเริ่มแรก
ของโรคสะเก็ดเงินได้

 ขุยบนหนังศีรษะของโรคสะเก็ดเงิน มักเป็น
ขุยสีขาวหนา ที่มีขอบเขตชัดเจนบนหนังศีรษะ ส่วน
มากจะมีปื้นขุยเลยขอบไรผมได้ อาจมีอาการคันร่วม
ด้วย แต่โดยทั่วไปไม่ท�าให้ผมร่วง ในขณะที่ขุยรังแค
ทั่วไป มักจะไม่เป็นขุยหนานัก ไม่เห็นขอบเขตชัดเจน 
ไม่เป็นแนวเลยไรผม และอาจท�าให้ผมร่วงได้ ทั้งนี้ ขุย
บนหนังศีรษะโรคสะเก็ดเงินสามารถรักษาได้โดยหลีก
เลี่ยงการแกะเกา เพราะจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการ
ลอกของหนังศีรษะ มีขุยมากขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ดืม่สุรา แอลกอฮอล์ เพราะเป็นส่ิงกระตุน้ให้โรคสะเก็ด
เงินเห่อได้ ทั้งในส่วนของผิวหนังและหนังศีรษะ และ
การท�าใจให้สบาย พักผ่อนออกก�าลังกายให้เพียงพอ 
การหลีกเลี่ยงความเครียดและการอดนอนก็จะช่วยได้ 
นอกจากนี้ การหมักละลายขุยที่หนังศีรษะ เช่น การใช้
ยาละลายขยุและน�า้มันบางชนดิ โดยอาจหมักไว้ท่ีหนงั
ศีรษะ แล้วคลุมด้วยถุงครอบพลาสติกข้ามคืน แนะน�า
ให้ท�าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ซึง่การละลายขยุท่ี
หนงัศรีษะนีเ้ป็นส่วนส�าคญัมากในการรกัษา เพราะเมือ่
ขยุละลายออกได้มาก ก็จะช่วยให้หนงัศีรษะสามารถดดู
ซึมยาที่ลดการอักเสบอื่นๆ ได้ดีขึ้น 

 การรักษาอื่นๆ เช่น การใช้แชมพูยาเพื่อลด
การอักเสบของหนังศีรษะก็สามารถท�าได้ และควร
สระผมอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนการใช้ยา
ทาเฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบของหนังศีรษะนั้นก็เป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการรักษา อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้
มักมีข้อจ�ากัดในการใช้ ควรใช้ภายใต้การแนะน�าและ
ควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับการใช้ยารับ
ประทาน และการใช้ยาฉีดชีวภาพ มักใช้ในกรณีที่เป็น
ผ่ืนหนา เป็นมาก และดือ้ต่อการรกัษาอืน่ๆ สดุท้ายคอื 
การรกัษาด้วยการฉายแสงรงัสอีลัตร้าไวโอเลตเฉพาะที่ 
วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่มีข้อจ�ากัดคือ ต้อง
ท�าหลายครั้งเพื่อให้ผื่นดีขึ้น

 เมือ่มขียุทีห่นงัศรีษะ การจะบอกว่าเป็นรงัแค
ปกติ หรือเป็นอาการเริ่มต้นของโรคสะเก็ดเงิน ผู้ป่วย
อาจไม่สามารถประเมินได้เอง ดังนั้น การไปพบแพทย์
ผิวหนังผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยจะเป็นวิธีการที่ดี
ทีส่ดุ ไม่ควรซือ้ยามาทาเอง เพราะยาแต่ละชนดิกม็ผีล
ข้างเคียง และข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน 

“รังแค”

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



สุขภาพดีกับ เมนูนานาชาติ 

  ไขมันต่ ำา

สปาเกตตีเขียวหวานไก่

สเต็กปลาราดซอสมะนาว

 สวสัดผู้ีอ่าน Healthy Eating ทกุท่านค่ะ ปกตคิอลมัน์นีจ้ะน�าเสนอ
แต่เรื่องอาหารกับโรค ที่เมื่อพูดไปแล้ว หลายคนจะจินตนาการภาพตามได้
ยากมาก แต่ส�าหรับฉบับนี้เราจะเปลี่ยนมาพาทุกท่านเข้าครัวกันค่ะ

  Healthy Eating ฉบับนี้ แพรวจะน�าพาทุกท่านเข้าครัว และลงมือ
ท�าในเมนูฟิวส์ชั่น ที่ผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่ง แต่น�ามาประกอบอาหาร
ในวิถีแบบไทยๆ ที่ทั้งง่าย และอร่อย ที่ส�าคัญ ไขมันก็ต�่าต�๊าต�่า ถ้าอยากรู้ว่า
เมนูวันนี้มีอะไรบ้าง ตามมาดูเลยค่ะ

 เป็นยงัไงบ้างคะ ส�าหรบัเมนนูานาชาต ิไขมนัต�า่ แค่เหน็รปูกน็�า้ลายสอ อดใจไม่อยูแ่ล้วใช่ม้ัยละ ตอนแรกแค่
เห็นชื่อหลายคนคงถอดใจ และคิดว่ายากแสนยาก แต่จริงๆ แล้ว ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ส่วนประกอบก็ง่ายมากๆ 
ถ้าใครที่มีข้อจ�ากัดในการควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง แพรวขอแนะน�าสองเมนูนี้ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะ

 แพรวขอเปิดตัวอาหารสุขภาพไว้แค่นี้ก่อน ส่วนฉบับหน้าจะเป็นเมนูใดนั้น ต้องคอยติดตามกันค่ะ เพราะ
จะมีทั้งปริมาณ ส่วนประกอบ แถมบอกวิธีท�าให้ด้วยนะจ๊ะ ส�าหรับฉบับนี้สวัสดีค่ะ

วิธีท�า

1.น�าปลาดอลลี่หมักด้วยเกลือ (ใช้เกลือเพียงเล็กน้อย) และพริกไทยด�า พักไว้

2.น�ากระทะตั้งไฟพอร้อน ใส่เนื้อปลาในข้อ 1 ลงไป ย่างทีละด้านจนสุก ตักใส่

จานเสิร์ฟ พักไว้

3.ผสมน�้ามะนาว น�้าตาล เกลือ และนม Low fat เข้าด้วยกัน น�าขึ้นตั้งไฟ

พอเดือด ใส่แป้งข้าวโพด คนเร็วๆ  จนแป้งสุก หรือจนน�้ามีลักษณะข้นหนืด 

ยกลงโรยด้วยพริกไทยด�าป่นคนให้เข้ากัน 

4.ตักน�้าซอสที่ได้ ราดลงบนปลาที่เตรียมไว้ในจานเสิร์ฟ ตกแต่งด้วยผักต้มเป็น

เครื่องเคียงตามชอบ

วิธีท�า

1.ต้มน�า้ พอเดอืดใส่เส้นสปาเกตตลีงต้มประมาณ 1-2 นาที 

พอสุกตักเส้นพักไว้ในน�้าเย็น รินน�้าออกให้เส้นพอสะเด็ด

น�้า พักไว้

2.น�ากระทะตั้งไฟ ใส่น�้ามัน พอร้อนใส่พริกแกงเขียวหวาน

ผัดพอหอม ใส่เนื้อไก่ลงผัดให้สุก ใส่นม Low fat  ปรุงรส

ด้วยน�า้ตาล น�า้ปลา ตามด้วยเส้นสปาเกตต ีใบโหระพา พรกิ

ชี้ฟ้าแดง ผัดพอเข้ากัน

* สปาเกตตีใช้เวลาต้มไม่เท่ากัน แต่ละชนิดจะใช้เวลาต้ม

แตกต่างกันไป แนะน�าให้ดูเวลาต้มที่ข้างซอง 

ส่วนประกอบ
เนื้ออกไก่หั่นชิ้นเล็ก  ¼ ถ้วยตวงเส้นสปาเกตตี   50 กรัม
พริกแกงเขียวหวาน  1 ช้อนโต๊ะนมสด Low fat    125 มิลลิลิตรน�้าตาล    1 ช้อนชาน�้าปลา    1 ช้อนชาใบโหระพา และพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ 

ส่วนประกอบ
เนื้อปลาดอลลี่   ½ ตัว
นม Low fat    125 มิลลิลิตร
น�้ามะนาว   1 ช้อนโต๊ะ
น�้าตาล    2 ช้อนชา
เกลือ    1/8 ช้อนชา
น�้ามัน    ½ ช้อนชา 
แป้งข้าวโพดละลายน�้า  1 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยด�าป่นเล็กน้อย/ ผักลวกปริมาณตามชอบ

Healthy
Eating แพรวพาชิม



 ชีวิตที่เลือกไม่ได้ กับโรคร้ายที่คุกคามเข้ามาในชีวิตของเด็กป่วย  คงเป็นข่าว
ร้ายของบุคคลในครอบครัวท่ีจะไม่สามารถจะยอมรับความจริงเหล่านี้ได้  หลายคน
อ่อนล้า หมดแรง พร้อมกับหยาดน�้าตาที่พรั่งพรูออกมา เสียงของคุณหมอที่ดูแสน
จะอบอุ่นพร้อมบอกขอพบกับบุคคลในครอบครัว ได้เร่ิมต้น ด้วยค�ากล่าวส้ันๆ ว่า 
“สวัสดีครับคุณแม่น้อง....” การสนทนาได้เริ่มต้น เพียงไม่กี่ค�า สายน�้าตาที่ท้นออกมา
อาบสองแก้ม ดูเหมือนจะท�าให้หัวใจของเธอแทบสลาย คุณหมอค่อยๆ หยิบกระดาษ
ทิชชแูผ่นบางๆ แลว้ค่อยๆ ส่งให้กับมอืที่อ่อนล้าของมารดา พร้อมสายตาและค�าพูดที่
ดูจะให้ความหวังให้วันนั้นฟื้นกลับมาคงเดิม

 ฉันมองเห็นหลายๆ ครอบครัวผลัดการเข้าออกในโรงพยาบาลคร้ังแล้วครั้ง
เล่า ราวกับว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สอง ดูจะคุ้นเคยกันเสมือนญาติทีเดียว มีเด็กหลายๆ 
คนจะต้องแวะมาทักทายเพื่อรายงานตัวว่าหนูมาแล้ว “สวัสดีค่ะ.....” ฉันดีใจทุกครั้ง
ทีเ่หน็เดก็ๆ กลบัเข้าโรงพยาบาลด้วยความสบายใจ และไม่หวาดกลวักบัประสบการณ์
ที่เขาเคยได้รับความเจ็บปวดมาไม่น้อย

 คงโชคดีส�าหรับเด็กบางคนท่ีการรักษาได ้ผลดี และไม ่ต ้องกลับมา
นอนโรงพยาบาลอกีเลย แต่ตรงกนัข้าม อกีหลายคนทีเ่ข้ามาแล้ว ต้องอยูโ่รงพยาบาล
นานแสนนาน หรอือาจจะไม่ได้มโีอกาสกลบับ้านอกีเลย ครัง้หนึง่ ฉนัเหน็เดก็หญงิวยั
ประมาณ 13 ปี เธอป่วยเป็นมะเรง็กระดกูในระยะสดุท้าย ความทกุข์ทรมานจากความ
เจ็บปวดท�าให้เธอไม่สามารถที่จะนอนพักได้เหมือนเด็กคนอื่นๆ ที่หวังจะได้นอนกับ
ครอบครวัอนัแสนอบอุน่ พร้อมทีน่อนอนัแสนสขุ  และยงัมยีาอกีหลายขนาน  คะแนน
ความปวดทีม่แีค่ 10 แต่ความปวดของเธอดจูะล้น Scale การวดั ยากพ็อประทงัความ
ปวดได้ช่ัวขณะ ทนัใดนัน้ เสยีงร้องของหนนู้อยดงัขึน้มา “ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว หนปูวด
เหลอืเกนิ ขอยาเพิม่หน่อยได้ไหม” พยาบาลทีเ่ดนิผ่านเข้ามาด ู“เอ่อ เอ่อ ยาทีใ่ห้ไปยงั
ไม่ครบเวลาค่ะ หนเูพิง่ได้ไป” เสยีงของพยาบาลดเูหมอืนจะอ่อนใจ พร้อมแค่ปลอบโยน
เธอ “หนปูวดมากจรงิๆ นะ” ในทีส่ดุเธอต้องรอคอยยาพร้อมหวัใจทีแ่สนจะปวดร้าว

 เมื่อการบรรเทาปวดดูจะดีขึ้นบ้าง ฉันได้สนทนากับเธอในหลายเรื่อง เพื่อ
ให้เขารู้ว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยว และมีคนที่เข้าใจ และได้คุยกับเธอในเรื่องที่เธอชอบ          

“ป้าคะ หนเูคยคดิอยากเป็นศลิปินบ้าง หนชูอบศลิปะ” ฉนัน�าภาพวาด
สนี�า้ของฉนัให้เธอได้ด ูดเูธอจะชอบมาก ในวนัต่อมาหลงัจากทีย่าท�าให้
เธอบรรเทาปวดเหลอืคะแนนเท่ากับ 3 เธอร้องขอวาดภาพ และร่วมฝึก
การวาดภาพสีน�้าอย่างมีความสุข จนเธอลืมความเจ็บปวดไปเลย เธอ
ได้มีโอกาสหอมแก้มแม่  พร้อมส่งพวงมะลิกลิ่นหอมให้แม่ เธอพูดว่า 
“แม่ถ้าหนูท�าอะไรผิด หนูขอโทษนะ” ฉันจ�าภาพความรักของสองแม่
ลกูในวนันัน้ได้อย่างด ีและต่อมาเธอต้องกลบัไปบ้านของเธอพร้อมกับ
ยาแก้ปวดทัง้ชนดิกนิและแปะทีห่น้าอก และได้รบัอปุกรณ์ศลิปินอย่าง
ที่เธอปรารถนา 

 3 วันต่อมาฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา “สวัสดีค่ะป้าอุ๊ 
หนูจะถามว่าถ้าหนูจะท�าตรงนี้หนูควรใช้สีอะไรดีคะ...” ฉันรู้สึกดีใจที่
ใกล้ลมหายใจสุดท้ายของหนูน้อย ยังอยู่กับศิลปะที่เธอรัก

 หลายปีต่อมา ฉันได้พบกับเด็กหญิงอีกคนหนึ่ง เธอมีปัญหา
ของมะเรง็ตบัได้รบัการเปลีย่นตบัจากแม่สูเ่ธอเป็นทีเ่รยีบร้อย แต่แล้ว
ความสมหวังก็มีอะไรท่ีแทรกซ้อนท�าให้ตับของเธอไม่สามารถท�างาน
ได้ เธอต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดบ่อยครั้ง และต้องเข้ารับการ
รกัษาอยูเ่ป็นเวลานาน ฉนัเหน็แววตาทีส่ดใสของเธอ พร้อมน�า้เสยีงใสๆ
ปนเสียงพื้นเมืองของชาวเหนือ “ป้าอุ๊คะ ตอนที่หนูอยู่ที่โรงเรียน หนู
ชอบท�าศิลปะ” น�้าเสียงของเธอท�าให้ฉันคิดถึงความหวังของเด็กหญิง
คนหนึ่งที่เคยผ่านมา ฉันจึงเริ่มที่จะปลุกความหวังของเธออีกครั้ง ฉัน
สอนเธอท�าศิลปะในหลายรปูแบบ และรูว่้าเธอมีพรสวรรค์ด้านนีอ้ย่าง
ดีเยี่ยม ฉันร�าพึงในใจ “ท�าไมคนที่ฉลาดเก่งและมีไหวพริบที่ดี จึงต้อง
เผชิญกับโรคร้ายด้วย” ฉันน�าศิลปะสีน�้ามาสอนร่วมกัน เธอเรียนรู้ได้
เร็ว และมีพรสวรรค์อย่างที่ไม่คาดคิด ผลงานของเธอได้รับค�าชื่นชม
อย่างมากมาย จนกระทั่งมีผู้มาชมและสนใจขอซื้อผลงานของเธอไป 
3 ภาพ เธอยิ้มอย่างภาคภูมิใจและสนใจที่จะท�าภาพต่อไป หลังจาก
นัน้ไม่นานเธอมโีอกาสกลบัไปบ้านทีเ่ช่าในกรงุเทพฯ พร้อมกบัอปุกรณ์
การวาดภาพสีน�้าชุดใหญ่ ที่มีคุณหมอใจดีมอบให้ 

 ฉนัตดิตามเธอไปทีบ้่านพร้อมอุปกรณ์สนี�า้บางส่วน “ กริง๊ กริง๊ 
ฮลัโลห ป้าอุเ๊องค่ะ อยูห่น้าบ้านแล้วค่ะ ให้คณุแม่ออกมารบัด้วยค่ะ” “ได้
ค่ะ ป้าอุ”๊ ฉนัเหน็บรรยากาศภายในห้องเช่าเลก็ๆ แห่งหนึง่ ทีแ่ม่ลกูได้
อาศยัเพยีงแค่พกัรกัษาตวั แต่ฉนัรูส้กึอบอุน่ทีไ่ด้เหน็ความรกัทีเ่กดิขึน้ 
ณ ทีน่ี ่ฉนัสนทนากันอย่างมีความสขุ รบัประทานอาหารร่วมกัน และ
เรยีนวาดภาพด้วยกัน มีชิน้งานออกมาเป็นทีป่ระทบัใจในวนันัน้

             ไม่นานนัก เธอกลับมารักษาตัวอีก
ครั้ง ดูเหมือนโรคร้ายคุกคามเธออย่างหนัก เธอ
ดผูอมลงเรือ่ยๆ ตวัเริม่เหลอืงจนเหน็ได้ชดั และ
ในที่สุดการสนทนาเกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อบอก
ว่า “คุณแม่ครับ......ตอนนี้ภาวะของน้อง......” 
สายตาของแม่ดูสงบและเข้าใจกับปัญหาอย่าง
ยอมรับ ในวันสุดท้าย ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เจ้าหน้าทีท่กุคนได้ร�า่ลาก่อนทีเ่ธอจะกลบัไป รถ
ค่อยๆ เขน็เธอออกจากตกึไปทีร่ถฉกุเฉนิทีพ่ร้อม
จะน�าเธอกลับไปจังหวัดเชียงใหม่ ไม่นานนัก
ฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น “ป้าอุ๊คะ ใบเตย
อยากพบป้าอุ๊ค่ะ” ฉันรู้สีกใจหายและเดินลง
บนัได 8 ชั้นอย่างรวดเรว็  เพือ่ทีจ่ะไปพบเธอใน
นาทีสุดท้าย และฉันได้เจอเธออีกครั้ง เธอเรียก 
“ป้าอุ๊ รูปที่หนูวาดอันนี้หนูอยากให้ป้าอุ๊เก็บไว้ 
หนูรักป้าอุ๊” ฉันน�้าตาคลอ ค่อยๆ เก็บรูปมาไว้ 
และบอกด้วยเสียงที่สั่นเครือว่า “ใบเตย ระยะ
ทาง เราอาจจะไกลกันแต่ เธอหัวใจเรารักกัน
เสมอนะคะ” “ป้ารักหนมูากนะ” น�า้ตาเธอไหล
ออกมา พร้อมสายน�้าตาเป็นธารน�้าสีเหลืองอีก
ครั้ง และแล้วรถคันนั้นค่อยๆ ขับออกไปอย่าง
ช้าๆ แต่หัวใจรักของเรายังมีสุขร่วมกัน  ท้าย
นี้ รางวัลชีวิตของคนเรา ในนาทีสุดท้าย อาจ
จะมีไม่มากนัก 

Behind
The Scene อัญชลี สมโสภณ

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 หากกล่าวถึง “ขยะ” ก็คงจะนึกถึง สิ่งปฏิกูล สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว สิ่งของที่ถูกทิ้ง ไม่ได้ใช้การใดๆ อีกต่อไปแล้ว 
ขยะที่เรามักทิ้งกัน มีทั้งเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก โฟม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขยะที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ 
ทุกวัน จะดีกว่าหรือไม่..ถ้าเรารู้จักแยกขยะ น�าสิ่งที่ไม่ได้ใช้กลับมาใช้ใหม่ ก่อนที่มันจะเป็นขยะให้เราทิ้งกัน

 ในประเทศญี่ปุ่น มีการแยกขยะในบ้านของตัวเองกันอย่างจริงจัง บางเมืองแยกขยะจริงจังกันได้ถึง 16 ประเภท
เลยทีเดียว แถมยังมีคู่มือส�าหรับการแยกขยะอีกด้วย ที่ญี่ปุ่นมีรูปแบบการแยกขยะและทิ้งขยะที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่รวมขยะหลายๆ ประเภทไว้ในทุกเดียวแล้วท้ิงเหมือนบ้านเรา ซ่ึงการแยกขยะในบ้านของชาวญี่ปุ่นมีทั้งการแยกขยะ
ประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษอาหาร และขยะมีพิษ 

            ในการแยกขยะประเภทต่างๆ จึงถูกก�าหนดให้สังเกตง่ายเป็นสีสัน ตามที่เคยได้เห็นกันทั่วไป ไม่ว่าจะ
เป็นสีเขียว ฟ้า เหลือง และส้ม ซึ่งแต่ละสถานที่ แต่ละหน่วยงาน ก็มีการก�าหนดสีเพื่อให้จดจ�าและสังเกตกันได้ง่ายในการ
ทิ้งขยะเพื่อการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

  ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีการแยกขยะประเภทต่างๆ เป็นสีที่
หลากหลาย ซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามที่โรงพยาบาลได้ก�าหนดเอาไว้ ดังนี้

 1. ขยะทั่วไป (ถุงสีด�า) ได้แก่ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอย 
ทีไ่ม่ก่อให้เกดิอนัตราย เช่น ถงุพลาสตกิ เปลอืกผลไม้ กล่อง
โฟม รวมทั้งเศษอาหาร

 2. ขยะรีไซเคิล (ถุงสีฟ้า) ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไปที่น�ากลับ
มาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสตกิ กระป๋อง กระดาษ เศษเหลก็ 
เศษไม้ ขวดน�้าเกลือ 

 3. ขยะติดเชื้อ (ถุงสีแดง) ได้แก่ ขยะมูลฝอยทางการแพทย์
ทีม่เีชือ้โรคและเป็นสาเหตขุองโรคตดิเชือ้ได้ อันเกิดจากการ
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย อาทิ วัตถุที่ได้จากร่างกายมนุษย์ 
วัสดุทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยซ่ึงปนเปื้อนเลือดและสิ่ง
คัดหลั่งจากมนุษย์ ขยะจากห้องปฏิบัติการ จานเลี้ยงเชื้อที่
ใช้แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 
ขวดบรรจุวัคซีนที่ท�าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต 

 4. ขยะอันตราย (ถุงสีเทา) ได้แก่ ขยะอันตรายสารเคมีและปน
เปื้อนสารเคมี จ�าพวกสารเคมีเสื่อมสภาพต่างๆ วัสดุปนเปื้อนสารเคมี 
ภาชนะปนเป้ือนสารเคมี ยาเสือ่มสภาพ นอกจากนีย้งัมีขยะอนัตรายชมุชน 
ได้แก่ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ

 5. ขยะเคมีบ�าบัด (ถุงสีม่วง) ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนยาเคมีบ�าบัด

การแยกขยะนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะ?
 1. ช่วยลดปริมาณขยะลง เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก แก้ว 
โลหะ แล้ว ก็จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อน�าไปก�าจัดน้อยลง

 2. ประหยดังบประมาณทีใ่ช้เพือ่การก�าจดัขยะ เมือ่ขยะทีต้่องก�าจดัลดลง จากเดมิทีต้่องเกบ็ขยะวนัละ
เกือบ 9,000 ตัน ใช้งบประมาณถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ใช้รถเก็บขยะกว่า 2,000 
คัน เรือเก็บขนขยะหลายสิบล�า ถังขยะนับ 10,000 ใบ ต้องจ้างฝังกลบขยะตันละกว่า 100 บาท และใช้เงินอีก
จ�านวนมาก ก็ท�าให้ทุกอย่างใช้ลดลง ท�าให้สามารถน�าเงินไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 3. ช่วยลดการสิน้เปลอืงพลงังานและทรัพยากร ด้วยการน�าวสัดุประเภท แก้ว กระดาษ 
โลหะ และพลาสติก ไป Recycle หมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ ช่วยเพิ่มรายได้
เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าได้อีกด้วย

 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่อโลก ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงลง 

กำรแยกขยะ สำมำรถท�ำได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร
ต่างๆ ใบไม้ ที่ย่อยสลายได้ 
ถ้าทีบ้่านมสีวนอาจน�าไปท�า
ปุ๋ยแบบธรรมชาติ

ขยะย่อยสลายไม่ได้ 
       ไม่มีพิษ แต่เปื้อนอาหาร    
  เช่น โฟม ฟอยล์ ถงุพลาสติก 
ซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

ขยะรีไซเคิล ขยะยัง
    ใช้ได้เช่น กระดาษ 
 แก้ว พลาสติก โลหะ 
น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้อกี

ขยะมีพิษอันตราย เช่น  
  ขวดยา หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
      ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
  เป็นต้น สารพษิในขยะประเภท
นี้ท�าให้ป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้

 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแยก
ขยะท่ีเกิดขึน้ในโรงพยาบาลรามาธบิด ีท่ีมุ่งหวงั
ให้เกดิความเข้าใจกนัดเีกีย่วกบัทิง้ขยะทีถ่กูต้อง
ตามมาตรฐาน เพราะองค์กรแห่งนี้มุ่งที่จะให้
เกิดมาตรฐานการคัดแยกขยะในแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน 

ขอบคุณข้อมูลจาก: med.mahidol.ac.th/green/th/
garbage-th และ www.wearegreeners.com

Rama
Varieties กิติยา สุวรรณสิทธิ์

ดนัย อังควัฒนวิทย์



 นักศึกษาแพทย์รุ ่นที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (นาม

ของมหาวิทยาลัยมหิดลในสมัยนั้น) ได้เริ่มเข้ารับการศึกษา

ครั้งแรก ในปี 2508 โดยเร่ิมต้นศึกษาท่ีคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ป ัจจุบันคือ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล) โดยม ีศาสตราจารย์ 

ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เป็นผู้อ�านวยการสอน โดยเรียกกันเป็นล�าลองใน

สมัยนั้นว่า “โรงเรียนเตรียมแพทย์ของอาจารย์สตางค์”

 โดยในนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของรามาธิบดีนั้น ต้องเรียนชั้นปีที่ 1 ณ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลในปัจจบุนั ซึง่อยูต่รงข้ามกบัโรงเรยีนอ�านวยศลิป์ และมเีรือ่งทีท่กุคนจดจ�า

กันได้ดี อาทิ เรื่องการที่นักศึกษาทุกคนจะต้องขนเครื่องเล่นเทปขนาดใหญ่ที่สามารถอัดบันทึกเสียงได้มา

ท�าการบันทึกเสียงอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงเป็นชาวต่างชาตทิีถ่กูส่งมาช่วยเหลอืในการเรยีนการสอนโดยมลูนธิร๊ิอค

ก้ีเฟลเลอร์ ซ่ึงนักศึกษาบางคนต้องยกเครื่องเล่นเทปที่มีความหนักและใหญ่มาจากบ้านตนเองมาท�าการ

บันทึกเสียงที่ห้องเรียนและขนกลับบ้านเป็นเช่นนี้ทุกวัน

 และอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือ เนื่องจากความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมที่จะต้องพบปะพูดคุย ช่วยเหลือกันเรียน

แทบทุกวัน ท�าให้นักศึกษาแพทยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 1 นี้ ได้แต่งงานกัน เป็นจ�านวน ถึง 13 คู่ด้วยกัน นับว่า

มากสุดเป็นประวัติการณ์ของการแต่งงานในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีจากรุ่นแรก

จนมาถึงรุ่นปัจจุบัน ที่ยังไม่มีรุ่นใดมาลบล้างสถิตินี้ได้

 ส�าหรับบรรยากาศในการเรียนในสมัยนั้น ทุกบ่ายวันพุธจะเป็นช่วงกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ

ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่น 1 เอง อาทิ กิจกรรมของชมรมฝึกพูด ก็ได้มีการไปเชิญวิทยากรฝึกพูดระดับ

ประเทศ โดยขณะนั้นก็คือ อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกพูด พร้อมกัน

นั้นยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการและเพ่ิมเติมความรู้และ

ประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของ

รามาธิบดีอีกมากมาย

  ความทรงจ�าที่จดจ�ากันได้อย่างแม่นย�าน้ัน

คือ “การเปลี่ยนนามจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็น 

มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยเล่ากันว่า ในช่วงน้ันเป็นช่วง

สอบกลางปี ในการสอบวันแรกนั้น หัวกระดาษข้อสอบ ให้

ชื่อว่า “ข้อสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ต่อ

มาในการสอบวันที่สอง ได้เปลี่ยนมาเป็น “ข้อสอบนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล” จึงมีการล้อเลียนในหมู่เพื่อนนักศึกษา

ด้วยกันว่า “...เมื่อวานเรายังอยู่มหาวิทยาลัยแพทย์ วันนี้เรามาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะ...” นับเป็นความ

ทรงจ�าที่ยังสดใสมาจนถึงทุกวันนี้

 นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรก ยังมีความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ไม่ว่าจะ

เป็นการจดจ�าบคุลกิท่าทางของบรรดาคณาจารย์ผูท้ีไ่ด้มาประสทิธิป์ระสาทวชิาจนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ใน

วิชาชีพ หรือแม้กระทั่งอารมณ์ขันที่ผ่านมาตั้งชื่อวิชาเรียนไม่ว่าจะเป็น “เคมีบันเทิง-เคมีบรรทม” เป็นต้น

 สิง่เหล่านี ้คอืความทรงจ�าทีง่ดงามของการเป็นนกัศกึษาแพทย์รามาธบิดทีีส่ะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์

ที่ย�้าเตือนถึงความเป็นรามาธิบดี ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จวบจนกระทั่งหล่อหลอมความเป็นตัวตนรามาธิบดี ที่

เป็นประทีปส่องทางสุขภาพเพื่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้

   ข้อมูลจาก สุนทรียเสวนาครั้งที่ 4 “”นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีในทศวรรษที่ 1”

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Education
Talk ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี



 ขึ้นชื่อว่ำงำนวิจัย ย่อมมีควำมหลำกหลำย ทั้งกระบวนกำร แนวทำง ควำมคิด วิธีได้
มำของข้อมูล รวมทั้งกำรประมวลผล เพื่อหำข้อสรุปที่ต้องกำรตรงตำมวัตถุประสงค์ มีหลำก
หลำยงำนวิจัยที่ผมเองเคยได้สัมภำษณ์นักวิจัยของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งรวมนักวิจัยที่มีผลงำนเด่นไว้จ�ำนวนมำกมำย
 หนึ่งในงำนวิจัยที่ผมสนใจคือ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนศำสตร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่
น่ำยินดีมำกที่ได้มีโอกำสสัมภำษณ์ ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภำควิชำอำยุรศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล เนื้อหำจะเป็นอย่ำงไร ติดตำม
กันได้เลยครับ

ผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับโภชนศำสตร์
 งานวิจัยที่เคยท�าจะเน้นเรื่องของ basic science 
(วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) งานวิจัยทางคลินิก และงานวิจัยเพ่ือ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งงานวิจัยเพื่อประชาชน อาทิ กิจกรรมเพื่อ
คนไข้เบาหวาน คนไข้อ้วน ท�าในรปูแบบ workshop แล้วกเ็กบ็
ข้อมูลไปด้วย โดยเน้นที่การท�ากิจกรรมลดน�้าหนัก นอกจาก
นี้ก็ยังมีการเก็บข้อมูลในคนไข้ท่ีเป็นโรคอ้วนเกี่ยวกับวิตามินดี
ว่าคนอ้วนมภีาวะทีข่าดวติามนิดเีท่าไร เมือ่เสรมิวติามนิดแีล้ว
จะดีขึ้นไหม เพราะเคยได้ยินว่า คนอ้วนมีวิตามินดีน้อย แม้ว่า
ในบ้านเรามีแสงแดดมากก็ตาม เราจึงท�าการศึกษาว่า เมื่อเรา
ให้วิตามินดีในคนอ้วนแล้ว จะมีผลต่อระดับน�้าตาล ความดื้อ
ต่ออินซูลิน มีภาวะเบาหวานลดลงหรือไม่ มีผลต่อการลดลง
ของกล้ามเนื้อหรือไม่ 

 นอกจากนี ้ยงัได้รบัโอกาสจาก ศ.นพ.ปิยะมติร ศรธีรา 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยระดับประเทศ คือ EGAT ซ่ึง
เป็นการเก็บข้อมูลสุขภาพของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ติดตามไปข้างหน้าเรื่อยๆ คาดการณ์กันว่า ในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้าสถานการณ์ของโรคจะเป็นอย่างต่อไป แล้วก็ดูว่ามี
ปัจจัยเสี่ยงอะไร อนาคตจะมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างหรือไม่ ดู
เป็นรายคนไป ซึ่งเราจะดูทั้งยีนและปัจจัยของยีนที่เกี่ยวเนื่อง
กับความอ้วนและกระดูกว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้าง เพราะ
หลายคนคงจะเคยได้ยินว่า คนอ้วนจะท�าให้มวลกระดูกดีขึ้น 
แม้ว่าอย่างอื่นจะแย่ลง เราก็เลยมาดูว่า แท้จริงแล้วมีผลต่อ
กันอย่างไร ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

 งานวิจัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็เคยได้ท�างานวิจัยที่
มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลคนไข้ภายในประเทศและคนไข้ในเอเชีย 
ท่ีสนใจคือ ยีนท่ีมีผลต่อไขมัน ซ่ึงงานวิจัยในต่างประเทศมี
มาก แต่ในเอเชียยังไม่มีงานวิจัยออกมาเท่าใดนัก แต่เราก็ได้
ท�าการศึกษาจนพบว่า มียีนตัวหนึ่งที่พบในคนเอเชีย และ
ไขมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมพันธุ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่น
ท�าให้เราได้พยายามท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่าง 
เช่น เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินในแบบที่คนๆ หนึ่งควรจะ
กิน เป็นการก�าหนดการกินเป็นรายบุคคลไป เหมือนกับการ
รับประทานยาที่เหมาะสมในแต่ละคน ยังมีงานวิจัยหลายชิ้น
ทีท่�าเมือ่ยงัอยูใ่นต่างประเทศ จงึยงัไม่มงีานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับ
คนไทยเท่าใดนัก 

ท�ำไมจึงสนใจงำนด้ำนโภชนศำสตร์
 ในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ หมอที่เป็นดูและสนใจ
ทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกมีน้อยมาก ส่วนตัวได้เรียนรู้เรื่อง
นี้จากอาจารย์ซึง่เปน็กมุารแพทย ์ซึง่ใหค้วามส�าคัญกับอาหาร
และโภชนาการของเด็กอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อมาศึกษาต่อในด้าน
อายรุกรรม ในช่วงแรกของการฝึกอบรมเรากจ็ะเน้นการตรวจ
วนิจิฉยัและสัง่ยารกัษาคนไข้เป็นหลกั แต่ไม่เคยสนใจว่าจะต้อง
สัง่อาหารอย่างไร ไม่เคยรูว่้าคนไข้กนิได้หรอืไม่ ในทางกลบักัน 
คนไข้และญาติ มักจะสรรหาอาหารเสริมบ�ารุงก�าลังต่างๆ มา
กิน (ตามค�าบอกเล่าต่อๆ กันมา) แถมยังมีค�าถามมากมายซึ่ง

ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

กับงำนวิจัยทำงโภชนศำสตร์
Research
Focus เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์

ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



เราก็ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่า พอมาท�างานได้จุดหนึ่ง เมื่อเรา
รักษาคนไข้ที่กินไม่ได้ ผอมโซ ให้ยาอะไรไปก็แพ้ยา ดื้อยา มี
ผลข้างเคียงจากยา เดินมาโรงพยาบาลแต่เมื่อกลับบ้านได้ก็
ต้องเข็นกลับไป ก็เริ่มสนใจทางด้านนี้และเข้ามาศึกษาต่อทาง
โภชนศาสตร์คลินิกที่รามาธิบดี  เนื่องจากรามาธิบดีมีอาจารย์
ท่ีสนใจและท�างานด้านนี้ค่อนข้างมาก มีการฝึกอบรมแพทย์
ประจ�าบ้านต่อยอดสาขาโภชนศาสตร์คลินิก และมีหลักสูตร
ร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและสถาบันวิจัย
โภชนาการ ในระดับปริญญาโท-เอก สาขาโภชนศาสตร์ 
เป็นการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการให้กับ
ประเทศมากมาย นอกจากนี้ที่นี่มีบรรยากาศของการท�างาน
ท่ีเอ้ือต่อการท�าวิจัยที่ดี มีท้ังแรงสนับสนุน ทุนและทีมงาน
สนับสนุน อีกทั้งอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาและให้ค�า
แนะน�าที่ดี ปัจจุบันเรามีงานวิจัยหลายช้ินท่ีเป็นความร่วมมือ
ของสหสาขาวิชาชีพ และงานวิจัยในส่วนของ EGAT ซึ่งเรามี
การติดตามผู้ป่วยและพยายามจะสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

กรอบแนวคิดในกำรท�ำวิจัยหัวข้อต่ำงๆ
 ถ้าเป็นงานวจิยัทางคลนิกิจะเริม่จากปัญหาในคนไข้ท่ี
เราดูแลก่อน หรือเวลาที่อ่านหนังสือ เข้าร่วมกิจกรรมวารสาร
สโมสร (journal club) เราก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย
ร่วมกัน เขาท�างานแบบนี้เพราะอะไร ปัญหานั้นมีในบ้านเรา
ไหม หรอืผลจากการค้นพบดงักล่าวเราสามารถจะดใูนคนไทย
ได้หรือไม่ บางเรื่องที่เราสนใจและก�าลังท�าการศึกษาในขณะ
นี้ เช่น ผลของการเสริมโปรตีนในคนอ้วน น�้ามันปลา น�้ามัน
มะพร้าว กล้ามเนื้อเหี่ยวลงในผู้สูงอายุ เมื่อเราติดต่อไปยัง
แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการ
ท�าวิจัย ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นการท�างานร่วม
กบัสหสาขาวชิาชพี และท่ีส�าคญักต้็องขอบคณุคนไข้และอาสา
สมัครที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการท�าวิจัยเป็นอย่างดี 

ในควำมเห็นส่วนตัวพบปัญหำในกำรท�ำวจิยัอะไรบ้ำง 
 มีปัญหาอยู ่หลายด้าน เช่น เริ่มตั้งแต่การเขียน
โครงการวิจัย แรกๆ ก็เขียนไม่เป็นโดนแก้เยอะไปหมด โดนติ
จนท้อ แต่ก็ต้องฝึกเขียนไปเรื่อยๆ ต่อมาการขอทุน ในการเริ่ม
ท�าวิจัยใหม่ๆ ไม่มีใครรู้จักการขอทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ท�าได้
ยากคงต้องอาศัยทุนจากคณะฯ เป็นหลัก ซ่ึงได้งบประมาณ
จ�านวนหนึ่ง ต้องปรับกันไปตามความเหมาะสม หลังจากนั้น
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นควรจะมีการท�าวิจัยร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพอื่น หาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีจะได้ท�าให้งานวิจัย
มคีณุภาพและมโีอกาสในการขอทนุจากแหล่งทนุภายนอกเพิม่
ข้ึน เร่ืองการขาดทีมงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล 
ถ้ามพียาบาลหรอืเจ้าหน้าทีว่จิยัของหน่วยงานกจ็ะช่วยได้มาก 
ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ทางคณะฯ กม็กีารจดัการให้มคีนมาช่วยเหลอืตรงนีไ้ด้ หลังจาก
ท�างานวิจัยเสร็จปัญหาอีกอันคือ การเขียนบทความงานวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้อง
เอาไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาช่วยขัดเกลา ส่งบทความไป
ยังวารสารแล้วก็รอลุ้นต่อว่าจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ แต่ละ
ขั้นตอนมีความยากล�าบากและใช้เวลาพอสมควร ปัญหาที่
ส�าคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของการจัดการบริหารเวลาในการท�า
วิจัย เนื่องจากเรามีงานรับผิดชอบในส่วนอื่นๆ อีก เช่น การ
ตรวจคนไข้ การสอน ดังนั้นต้องพยายามจัดการเรื่องเวลาให้
สมดุล ซึ่งตอนนี้ก็ยังท�าได้ไม่ดีนัก 

เทรนด์กำรกินในอนำคตเป็นอย่ำงไร
 การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่รับ
ประทานอาหารนอกบ้านและมักจะบอกว่าได้รบัอาหารไม่ครบ 
5 หมู่ เลยเลอืกทีจ่ะกินวติามินเสรมิแทนการเลอืกรบัประทาน
จากอาหาร สมัยก่อนการรับประทานเพื่อป้องกันการขาดสาร
อาหารแต่ปัจจุบันจะพยายามใช้สารอาหาร วิตามิน สารต้าน
อนุมูลอิสระต่างๆ ในระดับสูง รวมทั้งการใช้สมุนไพรต่างๆ
อีกมากมาย เพื่อหวังจะใช้เพื่อการรักษา นอกจากนี้ กระแส
การรักสุขภาพท�าให้คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ
อาหาร สนใจในเรื่องของอาหารเสริมมากมาย โดยเฉพาะใน
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อหวังว่าจะชะลอความแก่ ถึงแม้
จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการกินวิตามินเสริมไม่
ได้ประโยชน์ในการชะลอความแก่อย่างชัดเจน 

 ข้อมูลจากงานวจิยัส่วนใหญ่สนบัสนนุการรบัประทาน
อาหารตามรปูแบบท่ีครบหมวดหมู่ เช่น การใช้ DASH diet ใน
การลดความดนัโลหติ หรอื Mediterranean diet (ลดการกิน
เนื้อแดง สนับสนุนการกินปลาหรือสัตว์ปีก ลดการกินอาหาร
และผลิตภัณฑ์จากนม ใช้น�้ามันมะกอกเป็นน�้ามันหลักในการ
ปรุงอาหาร ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณพอเหมาะและออกก�าลัง
กายสม�่าเสมอ) ในการป้องกันเบาหวาน หัวใจ มะเร็งบางชนิด 
มากกว่าการใช้เสริมสารอาหารเดี่ยวๆ เพียง 1- 2 ตัว เชื่อว่า
แนวโน้มของการกินอาหารที่เหมาะสมในอนาคตก็คงจะเป็น
เช่นนี้ อย่างไรก็ตามสารอาหารบางอย่างก็มีการศึกษามากขึ้น 
และมีการน�ามาใช้ในรปูแบบของการรกัษาด้วย เช่น น�า้มันปลา 
probiotics glutamine เป็นต้น ในอนาคตก็อาจจะมีสารอ่ืนๆ 
ได้รับการวิจัยมากขึ้น กระแสอาหารตามสมัยนิยม หรือ สาร
อาหาร สมุนไพรต่างๆ ก็มีมาให้เห็นตลอด เราคงไม่สามารถ 
เปลี่ยนความเชื่อของคนได้ ในสมุนไพรบางอย่างอาจจะมีส่วน
ที่ดี แต่เราอาจจะไม่เคยศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้นเราก็ควรจะ
ต้องมกีารท�าวจิยัเพือ่หาค�าตอบทีจ่ะสนบัสนนุหรอืคดัค้านการ
รับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรเหล่านั้นด้วย

มีงำนวิจัยใดบ้ำงที่ท�ำในต่ำงประเทศ 
แล้วยังอยำกท�ำในไทย
    ถ้าเป็นงานวิจัยในเรื่องเดียวกัน สิ่งที่เราจะแตกต่าง
จากต่างประเทศก็คือ ทุนวิจัย จ�านวนประชากรที่ใช้ เครื่อง
มอืทีใ่ช้  รวมถงึวธิกีารคดิวเิคราะห์ทีย่อมรบัว่าแตกต่างกนัมาก 
เม่ือเราท�าแล้วได้น้อยกว่าในทกุด้าน โอกาสทีจ่ะได้ตพีมิพ์ก็จะ
ลดน้อยลง แต่ว่ามวีธิกีารทีเ่ราจะสามารถน�ามาใช้ในบ้านเราได้
นั้น ถ้ายกตัวอย่างว่าเป็นอาหาร เราอาจจะเลือกใช้อาหารที่
เป็นพื้นฐานของบ้านเรา เช่น ข้าว เพราะฝรั่งไม่ได้กินข้าวเป็น
หลัก เราก็อาจจะน�าพื้นฐานการกินข้าวของเรามาท�าวิจัยก็ได้ 

ข้าวแต่ละพันธุ์เป็นอย่างไร เราก็มาเพิ่มมูลค่าให้ข้าวได้ด้วย ก็
คิดว่า เราน่าจะมาท�าอะไรเพื่อบ้านของเราดีกว่า ท�าแล้วจะ
ได้น�ามาใช้ในบ้านเราเองด้วย  อีกเรื่องคือสมุนไพร เหมือนที่
กล่าวตอนต้น อาจจะมีอะไรที่ดีในนั้นที่เรายังไม่รู้ และการน�า
มาใช้การโดยไม่ได้ศึกษาให้ดอีาจจะเกดิอนัตรายกบัผูป่้วยกไ็ด้ 

 การท�างานในโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกเหนือจาก
บทบาทแพทย์แล้ว ยังมีบทบาทที่ต้องให้ความส�าคัญ และ
ต้องมุ่งม่ันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะสามารถน�าไป
ประกอบการรักษาได้ และเป็นบทบาทส�าคัญที่อาจารย์ท่าน
นี้ได้พยายามท�าเสมอมา นั่นคือ บทบาทของนักวิจัย 

 “ในอนำคตกอ็ำจจะมสีำรอืน่ๆได้
รบักำรวจิยัมำกขึน้ กระแสอำหำรตำม
สมัยนิยม หรือ สำรอำหำร สมุนไพร
ต่ำงๆ ก็มีมำให้เห็นตลอด เรำคงไม่
สำมำรถจะไปเปลีย่นควำมเชือ่ของคน
ได้ ในสมุนไพรบำงอย่ำงอำจจะมีส่วน
ท่ีดี แต่เรำอำจจะไม่เคยศึกษำอย่ำง
แท้จริง 

 ดังนั้นเรำก็ควรจะต้องมีกำรท�ำ
วจิยัเพือ่หำค�ำตอบทีจ่ะสนบัสนนุหรอื
คัดค้ำนกำรรับประทำนอำหำรเสริม
หรือสมุนไพรเหล่ำนั้นด้วย”

   ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร



    สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ RAMA GO INTER! ค่ะ 

 งานวเิทศสมัพนัธ์มพีนัธกจิสนบัสนนุนโยบายของคณะฯ ทีม่วีสิยัทศัน์จะเป็นสถาบัน
ทางการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การ
แลกเปลีย่นนกัศกึษา บคุลากร  รวมทัง้ให้การต้อนรับอาคนัตุกะจากต่างแดนทีเ่ข้ามาศึกษา
ดูงานในคณะฯ ท่ีผ่านมาเราด�าเนินกิจกรรมมากมายเพื่อตอบสนองนโยบายทางการต่าง
ประเทศทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย 

 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คอลมัน์นีจ้ะเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมและผล
งานที่คณะฯ ท�าเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายระดับสากลร่วมกันต่อไปในอนาคตนะคะ 

    รศ.นท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ศ .นพ .วินิ ต  พั วประดิษฐ ์  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์
สมเดจ็พระเทพรตัน์ รศ.พญ.โฉมชบา สรินินัทน์ รองคณบดฝ่ีาย
กจิการนกัศกึษา และผศ.นพ.สชุนิ วรวชิวงษ์ ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
วเิทศสมัพนัธ์ ให้การต้อนรบั Dr.Sachiko Baba, Vice Director 
of Center for International Relations, Osaka University 
ในโอกาสเดนิทางมาเยอืนมหาวทิยาลยัมหดิล ในการนี ้Dr.Baba 
ได้เข้าเยีย่มชมศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์และกจิการ
หอพกันกัศกึษาแพทย์ เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2557

 คณะฯ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา 
(TPAA) จัดการฝึกอบรม USMLE Workshop 2015 
ส�าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ เพื่อเป ็นการเตรียมความพร ้อม
ก่อนสอบ USMLE ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง
ประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 
เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2558

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ศ.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วม
เป็นเจ้าภาพในงานเลีย้งอาหารค�า่ต้อนรบัคณะฯ ตวัแทนผูบ้รหิาร
จาก Johns Hopkins University ในโอกาสเยอืนประเทศไทย 
และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันพัฒนาไปสู่การท�าความร่วมมือ

ทางวชิาการในอนาคต เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2558

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ School of Nursing 
of Yale University, School of Nursing of University of 
North Carolina at Chapel Hill ,School of Nursing of Uni-
versity of Washington และ School of Nursing  of Columbia 
University ณ  โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ 
ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 รศ.นท.หญิง พญ.ศิรนิธรา สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดฝ่ีาย
วิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัที ่26 มกราคม – 12 มนีาคม 
2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 
26 มกราคม 2558

UPDATE สถานการณ์งานวิเทศสัมพันธ์แบบทันใจได้ที่

https://www.facebook.com/MedRamaInter 

มากดไลค์กันเยอะๆน้า~

Assoc.Prof. Roderick Finlay-
son จาก Montreal General 
Hospital McGill University, 
Canada, ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ภาค
วิชาวิสัญญีวิทยา ระหว่างวันที่ 
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

Prof. Abraham Roth-
man from University of  
Nevada, USA.  will be with 
us during February 7th – 
21st, 2015 at department 
of Pediatrics.

Prof .  Gwen Sherwood f rom 
University of North Carolina, will 
be with us during November 24 – 
December 6, 2014 and February – 
March 2015 at Ramathibodi School 
of Nursing

 จากนี้ ไปใน @Rama ทุกฉบับ  งานวิเทศสัมพันธ์ จะน�าเสนอเกร็ดความรู้ในการเดินทางไปต่างประเทศค่ะ  ส�าหรับฉบับนี้ ขอน�าเสนอทิปในการเอาเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มักเกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง เช่น การเจบ็ป่วย อบุตัเิหตุ สิ่งของสูญหาย ถูกล้วงกระเป๋า และอื่นๆ ค่ะ  จึงขอแนะน�าให้ทุกท่านจะเดินทางไปต่างประเทศท�าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพไว้ด้วยนะคะ

 WELCOME 
for Our Visiting Scholars !!

Rama
Go Inter



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์
ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมิน “Capability Maturity 
Model Integration (CMMI Level 3)”

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิด
การประชุมนานาชาตริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี 2558 ซึง่มลูนธิริางวลัสมเดจ็
เจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก 
อาท ิองค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ
ของสหรฐัฯ (USAID) องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (JICA) มลูนธิร็ิอกกี้
เฟลเลอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล และหน่วยงาน
ระดบันานาชาตต่ิางๆ ได้ร่วมกนัจดังานข้ึน ภายใต้หวัข้อ “Global Health Post 2015: 
Accelerating Equity” หรอื สขุภาพโลกหลงั 2015 เร่งรดัสูค่วามเป็นธรรมด้านสขุภาพ 
โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

 ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมิน “Capability Maturity Model 
Integration (CMMI Level 3)” โดยมีคุณเฉลิมพล ตู ้จินดา ผู ้อ�านวยการเขต
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยกล่าวถงึความส�าคญัของมาตรฐาน CMMI และมอบ
ประกาศนียบัตร โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 907 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

ฝ่ายการคลงัจดัท�าบุญเลีย้งพระ

        ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล ท�าบญุเลีย้งพระในโอกาสท่ีฝ่าย
การคลงัได้ปรบัปรงุพืน้ทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
โดยมี คุณสม ไวทยานนท์ หัวหน้าฝ่าย
การคลงั เป็นประธานในพธิ ีพร้อมด้วย
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนแขกผู้
มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชั้น 3 อาคาร
เรียนรวม 

วันเด็กแห่งชาติ

 ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ โ ร ง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2558 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ 
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
และศิลปินในสังกัดค่ายอาร์สยาม ได้
ร่วมมอบของขวัญและกิจกรรมสร้าง
ความบันเทิงในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 โครงการรามารักเรา เรารักรามา ปี2

ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการโครงการ “2015  
Asia Pacific Hand Hygiene Excellence 
Award”(APSIC)  

 ประชุมวิชาการนานาชาติ The FRESH  II 

Open House…
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ส�าหรับแพทย์

 งานส่ือสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรามารักเรา เรารัก
รามา ปีที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส�ารวจพฤติกรรมการรับข่าวสารและ
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เล่าเรื่องรักรามา” 
จากบุคลากรและอดีตบุคลากร รวมทั้งตอบค�าถามชิงรางวัล 
บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนกุสนานและอบอุน่ เมือ่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ
กรรมการประจ�าคณะฯ ให้การต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ
โครงการ “2015 Asia Pacific Hand Hygiene Excellence 
Award”(APSIC) ในโอกาสเข้าตรวจเยีย่มคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ก�าธร  มาลาธรรม ประธาน
คณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง
พยาบาล เป็นผู้น�าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

 ส�านักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม งานบริการ
วิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ประชมุวชิาการนานาชาต ิThe FRESH II (Fantastic Ramathi-
bodi Gyn Endoscopic Surgery in Harmony: Reproduc-
tive & Oncology) “Hi-End Surgery and Complication 
Management in Gynecologic Endoscopy” โดยมี ศ.นพ.
วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมือ่
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  910 อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดงาน Open 
House โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์และผู้อ�านวยการบริหารสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมทีม ร่วมเสวนาและให้ข้อมูลความ
คืบหน้าของการก่อสร้างสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ เมือ่
วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Activities
สิทธิ  แสงเจริญวัฒนา



รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงาน

  ศ . น พ . วิ นิ ต 
พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิดล รศ.นพ.ธันย ์ 

สภุทัรพนัธุ ์รองคณบดฝ่ีายบรกิาร รศ.พญ.มะล ิรุง่เรอืงวานชิ 
รองคณบดฝ่ีายพฒันาคณุภาพ รศ.พญ.โฉมศร ีโฆษติชยัวฒัน์ 
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ 
สทิธชิาญบญัชา หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ รบัมอบ
ประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) ในโอกาสที่คณะฯ ได้
เป็นผู้ตรวจประเมินให้กับองค์กรต่างๆ ท่ัวประเทศด้วยจิต
อาสาเป็นอย่างดี จากคุณสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะ
กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 ศ.นพ.สมนึก ด�ารงกจิชยัพร รองคณบดฝ่ีายโรงเรยีน
การบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.
รัฐพล แสงรุ้ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมเทคนิคและ
เจ้าหน้าที่งานโสตฯ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานด้าน 
“ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม 
Moodle” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา สถิตจันทรา
กุล หัวหน้างานห้องปฏิบัติงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม 
บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Moodle” และ ผศ.นพ.อดิศักดิ์ 
นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง 
“ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้โปรแกรม Moodle” ซ่ึงได้
รับความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมวิชาการ “ทฤษฎีความคิดและการเล่น 
(Theory of Mind and Play)”

 ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรบั พ.อ.ผศ.ชยัวฒัน์ คณุานสุนธิ ์รองผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และคณะฯ ในโอกาสเข้า
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา โดยมีคณะท�างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ 
แพทย์ อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล จดัประชมุวชิาการเรือ่ง “ทฤษฎคีวามคิดและ
การเล่น (Theory of Mind and Play)” โดยม ีผศ.กาญจน์ลกัษณ์ 
คันธพสุนธรา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย กล่าวเปิดการประชุม โดยมี
แพทย์ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
ประชุมในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2558 
ณ ห้อง 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

รามาแชนแนลออนทัวร์ 

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 
“รามาแชนแนลออนทัวร์” ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล โดยภายในงานมี
กิจกรรมได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมหัวเราะบ�าบัด 
โดยผูเ้ชีย่วชาญจากศนูย์กฬีารามาธบิด ีกจิกรรมตอบ
ค�าถามเก่ียวกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และ
แนะน�าแอพพลิเคชั่น Rama Channel เมื่อวันที่ 8 
มกราคม  2558 ณ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาล ครัง้ที่ 31 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรสังกัดกรมการ
แพทย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ ์  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม
ความก้าวหน้า ของโครงการฟาร์มสร้างสขุ โดยมกีลุม่
ผูน้�าชมุชนร่วมให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 
2558 ณ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสถาบัน
พยาบาล ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2558 ดังนี้

  ประเภทรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ได้รับถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยครองถ้วยร่วม
กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง
  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน 
  ประเภทแบดมินตันเดี่ยวชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน 
  ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงิน
  ประเภทกรีฑา 200 เมตรหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงิน
  ประเภทแบดมินตันทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองแดง 

 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
พร้อมผู ้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับคณะผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และบุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
งานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ใน 
3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้า และสถานีโทรทัศน์ Rama Channel เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2557

รับมอบโล่เกียรติคุณจากกิจกรรม“วันโรคหายาก”

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอ่างทอง 
และจังหวัดลพบุรี

 ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2557

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล มอบโล่เกยีรติคณุแด่ผู้มอีปุการคุณอย่างต่อ
เนื่องแก่ คุณพชร และคุณสุฐิตา ปัญญายงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้เป็นส่วน
ส�าคญัยิง่ในงานกจิกรรม “วนัโรคหายาก” (Rare Disease Day Thailand) 
มาเป็นเวลานาน โดยม ีรศ.ดร.พรรณวด ีพธุวฒันะ ศ.พญ.ดวงฤด ีศริวิฒันชยั
กลุ และแพทย์ประจ�าภาควชิากมุารเวชศาสตร์ ร่วมแสดงความยนิด ีเมือ่วนั
ที ่24 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ห้องประชมุ 1 ส�านกังานคณบด ีอาคารเรยีนรวม 

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีม
แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ ศูนย์แสดง
ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่จงัหวดัอ่างทอง สวนน�า้เฉลมิพระเกยีรต ิอ�าเภอเมอืง
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง และ โรงเรยีนสระโบสถ์วทิยาคาร อ�าเภอสระโบสถ์ 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์ 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการและวิจัย 

ประจ�าปี 2557 

ผศ.ดร.จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ด้านบริหาร ณ ศาลายา

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป 

ประจ�าปี 2557 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าศึกษาดงูาน การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัว   
ผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลีประจ�าปี ครัง้ที่ 13/2

หนว่ยแพทย์เคล่ือนทีพ่ระราชทาน จ.แมฮ่่องสอนRama Network เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

  ศ . พ ญ . จิ ร พ ร 
เหล่าธรรมทศัน์  รองคณบดี
ฝ ่ายสื่อสารองค ์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  มหาวิทยาลัย
มหดิล ให้การต้อนรบั เภสชักร

วีรชัย นลวชัย ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และ
คณะผูเ้ข้าศึกษาดงูานจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 
เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมไอแมค ช้ันใต้ดิน 
ศูนย์การแพทย์สิรกิิติ ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั
ชมรมกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี (ประเทศไทย) จัดการประชุม
วชิาการและงานพบปะครอบครวัผูป่้วยพราเดอร์-วลิล ีประจ�าปี 
ครั้งที่ 13/2 โดยมี ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าหน่วย
เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดย
ภายในงานมีกิจกรรมเก่ียวกับการติดตามผลการปรับเปลี่ยน
การก�าหนดอาหารแลกเปล่ียน ซึ่งได้ทีมนักโภชนาการร่วมให้
ความรู้ในงานประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ 
ห้อง 810 A และ B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ 
สภุทัรพนัธุ ์รองคณบดฝ่ีายบรกิาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงาน มอบ
สิง่ของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วย
เหลอื ทัง้นีท้มีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ให้บรกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปและบรกิาร
ทางทนัตกรรม ณ โรงเรยีนห้องสอนศกึษา อ�าเภอแม่ฮ่องสอน 
และทีว่่าการอ�าเภอขนุยวม อ�าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เม่ือวนัท่ี 22-23 มกราคม 2558

 งานส่ือสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ
รามาธิบดี จัดกิจกรรมเชิญชวนชาว Rama Network (1:20) 
เยี่ยมชม “ฟาร์มสร้างสุข” ที่คลอง 13 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2558 ด้วยความสนุกสนาน ภายในงานมีการท�ากิจกรรม
สนัทนาการ เพือ่ส่งต่อความคืบหน้า และเหน็ถงึพฒันาการเก่ียว
กบั “ฟาร์มสร้างสขุ” ของชาวรามาธบิด ีให้กบัเครอืข่าย Rama 
Network โดยการร่วมกันเป็นเจ้าของต้นไม้ ด้วยการติดป้าย
ชื่อเป็นที่ระลึกเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ดูแล นอกจาก
นี้ ชาว Rama Network ยังได้รับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
ยั่งยืนจากครูหนูเล็ก ผู้เป็นปราชญ์ชาวบ้านและเป็นก�าลังหลัก
แห่งฟาร์มสร้างสุขอีกด้วย



งานมุทิตาจิตของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
รุ่นที่ 8

งานวัน “โรคหายาก” ประเทศไทย ครัง้ที่ 5 
Rare Disease Day Thailand 2015

พิธีท�าบุญสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

เยีย่มชมสถานโีทรทศันแ์หง่ประเทศไทย จ.จนัทบุรี

รางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�าปี 2557

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงานมุทิตาจิต
ในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่น
ที่ 8 เพื่อเป็นการสืบสานความผูกพันที่มีต่อกัน อีกท้ังยัง
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
ในพิธีท�าบุญสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีแพทย์ 
พยาบาล บคุลากรรามาธบิด ีและพนกังานบรษิทั อติาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมในพธิที�าบญุสถาบนัการแพทย์
จกัรนีฤบดนิทร์ ในครัง้นีด้้วย เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ 
สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์  

 หน่วยเวชพนัธศุาสตร์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วม
กับ เครือข่ายเวชศาสตร์พันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาลศริริาช โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น สถาบนั
สขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีสมาคมพนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย 
และแกนน�ากลุม่ผูป่้วย / กลุม่ผูป้กครองผูป่้วยโรคหายาก / โรค
ก�าพร้า ร่วมจดังานวนั “โรคหายาก” ประเทศไทย ครัง้ที ่5 Rare 
Disease Day Thailand 2015 ขึน้ โดยม ีศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิี 
ซึง่งานวนัโรคหายากมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ความรูแ้ก่ประชาชน ใน
การร่วมกันก�าหนดนโยบายและจดัระบบสนบัสนนุการป้องกนัโรค
หายากไม่ให้เกดิซ�า้ในครอบครวั อกีทัง้ยงัเป็นการให้ก�าลงัใจผูป่้วย
โรคหายาก ทัง้นี ้สถานโีทรทศัน์ Rama Channel ได้ร่วมออกบธู
กจิกรรมภายในงานดงักล่าวด้วย เมือ่วนัที ่ 1 มนีาคม 2558 ณ 
บรเิวณลานหน้า Hard Rock Cafe สยามสแควร์

 ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” 
ประจ�าปี 2557

 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล เข้า
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี โดย
มี นายทองทศ มหามนตรี  ผู้อ�านวยการสถานีฯ พร้อมคณะ
ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ วันท่ี 23-24 มกราคม 2558 ณ 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี




