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 สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 สวสัดคีณุผูอ้า่นทกุทา่นอกีครัง้นะคะ เปน็อยา่งไรกนับา้ง ผา่นพน้ปใีหมม่า ในปนีีต้ัง้ใจวา่จะทำาอะไรแลว้ กข็อให้

ทุกท่านสุขสมหวังกันถ้วนหน้านะคะ

 สำาหรับเนื้อหาในฉบับนี้ เรานำาเสนอเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

 สว่นตวัดฉินัแลว้ ในฐานะหมอ เชือ่มัน่เหลอืเกนิเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็ทีไ่มใ่ชแ่คร่กัษาทางกายเทา่นัน้ แต่

ตอ้งรกัษาทางใจ ดแูลกนัและกนัไปดว้ย เรือ่งราวในฉบบันีมุ้ง่ใหผู้อ้า่นไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญัของโรคมะเรง็ การดแูลตวั

เองไม่ให้เป็นมะเร็ง ซึ่งมะเร็งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกายเลย จึงไม่ควรมองข้ามกันนะคะ

 คอลัมน์ Health Station มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงมานำาเสนอ 

รวมถึงร่างกายส่วนใดสามารถเป็นโรคมะเร็งอะไรได้บ้าง และจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่า ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงที่

อาจนำาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งแล้ว ติดตามกันได้ในฉบับค่ะ

 ความเชื่อที่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งกินได้แค่ผักกับปลาจริงหรือไม่? ถือเป็นความเชื่อที่หลายคนคงสงสัยกันมากเลยที

เดียวค่ะ อยู่รู้คำาตอบ พลิกด้านในกันเลยค่ะ คอลัมน์ Believe it or not? ต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะฉบับนี้ คุณ

หมอร่วมถ่ายทอดบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ผ่านมุมองประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งส่วนตัว ซึ่งหลายคนอาจเคย

ได้ประสบพบเจอมาแล้วค่ะ 

 บทความเกี่ยวกับความสวยความงามฉบับนี้ คุณหมอวาสนภมีเรื่องราวเกี่ยวกับสารโบทูลินุ่มท๊อกซิน หรือที่เรา

รู้จักกันว่า โบท๊อกซ์ มาฝาก คุณผู้อ่านท่านใดที่กำาลังสนใจและตัดสินใจไปฉีดโบท๊อกซ์ ก็ลองอ่านข้อมูลดีดีก่อนตัดสินใจ

กันได้นะคะ

 ปิดท้ายกันที่ คอลัมน์ Varieties Corner เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยช็อกกะทันหัน แล้วผู้ที่พบเห็นจะช่วยเหลือ

ได้อย่างไร หนึ่งในวิธีที่ทำาได้ง่ายๆ คือ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED วิธีการใช้ง่ายแสนง่าย จะเป็น

อย่างไร ติดตามได้ในฉบับกันเลยค่ะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
         ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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 เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “โรคมะเร็ง” หลายคนคงจะนึกถึงผู้ป่วยที่กำาลังเผชิญกับ
ภัยร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยความที่โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนอวัยวะของ
ร่างกายเรา ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอก เช่น ผิวหนัง เต้านม หรืออวัยวะภายใน 
เช่น ลำาไส้ ตับ ปอด ลงลึกไปจนถึง มะเร็งกระดูก ซึ่งมีอีกหลายคนที่กำาลังเผชิญ
กับภัยร้ายนี้ และมีอีกหลายคนที่ได้เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้ว 

 เหน็ไหมละ่วา่ อนัตรายจากโรคมะเรง็นัน้สามารถเกดิขึน้ไดท้กุสว่นของรา่งกายจรงิๆ ตอ่ให้
เราดแูลรกัษาตวัเองดแีคไ่หน การเกดิมะเรง็กย็งัสามารถเกดิขึน้ได ้อยา่งในผูช้ายทีม่รีา่งกายแขง็แรง 
ออกกำาลงักาย เขา้ฟติเนสเป็นประจำา ยงัสามารถเป็นมะเรง็ได ้ซึง่อาการของโรคมะเรง็มกัจะเกดิขึน้
โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราสามารถรับมือได้ทันหากหมั่นตรวจร่างกายอย่างสม่ำาเสมอ

 เราจะสังเกตตัวเองได้จาก 
 - ระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนไป มีอาการท้องผูกสลับท้องเดินเรื้อรัง อาจเป็นมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักได้ 
หากปัสสาวะขัดก็อาจเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากได้
 - เมื่อเกิดแผลแล้วไม่รู้จักหายเสียที หากมีแผลในปากเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก มีแผลเรื้อรังที่
ผิวหนังก็เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนัง มีแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารก็อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้
 - มีก้อนมีตุม่ตามรา่งกาย หากเกิดขึน้ทีข่าหนบี รกัแร ้หรอืทีค่อเรือ้รงั อาจเป็นมะเรง็ตอ่มน้ำาเหลอืงได ้รวม
ทั้งเป็นก่อนที่เต้านม ก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้
 - กลืนอาหารไม่ลง ติดขัดเวลากลืน อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดคอ หรือมะเร็งหลอดอาหารได้ รวมทั้งท้อง
อืด ปวดท้องเรื้อรัง ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้
 - ไฝ หรือ หูด ที่เปลี่ยนไป อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้
 - ไอและเสียงแหบเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด มะเร็งหลอดคอ มะเร็งกล่องเสียงได้

รู้จัก มะเร็ง 
เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

 สถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบัน ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2555 พบว่า 

 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาเข้ารับการรักษา 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำาไส้ 
มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ซึ่งหากแบ่งเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชาย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
มะเร็งปอด มะเร็งลำาไส้ และมะเร็งตับ ส่วนมะเร็งที่พบในผู้หญิง 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำาไส้

 จากขอ้มลูทีข่า้งตน้นี ้แสดงใหเ้หน็วา่เราควรมกีารตรวจคดักรองตัวเองหรือต้องหมัน่สงัเกต
ตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ เพราะมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนของ
ร่างกายและยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากอีกด้วย 

 เคยมีแพทย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งว่า การรักษาที่ดีในผู้ป่วยมะเร็ง ต้องรักษาทาง
ร่างกายและทางใจไปพร้อมกัน เพราะตัวผู้ป่วยเองลำาพังเผชิญปัญหาทางกายมากพอแล้ว ยังเผชิญปัญหาทางใจ ที่
ส่งผลต่อการดำาเนินไปของชีวิตเขาอีกด้วย ฉะนั้น กำาลังใจเป็นสิ่งที่สำาคัญมากต่อการรักษา แพทย์ดูแลรักษาได้ทาง
กาย แต่ทางใจต้องได้รับการดูแลรักษาเยียวยาจากคนในครอบครัว จากคนข้างกาย จากคนที่รัก

 ก็อยา่งท่ีแพทยท่์านนัน้ไดพ้ดูไว ้แตผ่มเช่ือวา่..มะเรง็แม้จะทำาลายรา่งกายของเราไป แตม่นักลบัไมเ่คยทำาลาย
ความรักความห่วงใยไปจากใจของเราได้ครับ

 แตเ่มือ่เปน็มะเรง็ การรกัษาทางการแพทยใ์นปจัจบุนัสามารถทำาไดห้ลากหลายวธิ ีทัง้การ
รกัษาแบบวธิผีสมผสานของศัลยกรรมหรอืการผา่ตดัรกัษา การใช้รงัสรีกัษาหรอืการฉายแสงบรเิวณ
ที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ การใช้เคมีบำาบัดรักษาหรือการทำาลายเซลล์มะเร็ง รวมทั้งวิธีการรับประทานยา
ที่มีความสามารถในการฆ่าหรือทำาลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน 
เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
แก่ร่างกาย เพื่อกำาจัดเซลล์มะเร็งในร่างกาย

Health
Station  ดนัย อังควัฒนวิทย์



 ภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งโดย
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค โดยมีสาเหตุมาจากตัวโรค
มะเร็งจะกระตุ้นให้มีการสร้างสารที่ก่อให้เกิดภาวะการอักเสบ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานและการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะเพิ่มการใช้พลังงาน เพิ่มการสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อและ เพิ่ม
การสลายไขมัน และทำาให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งรู้สึกเบื่ออาหาร 
 โรคมะเร็งบางชนิดมีผลทำาให้กลืนอาหารลำาบาก อืดแน่นท้อง ร่วม
กับผลข้างเคียงจากการรักษาทั้งยาเคมีบำาบัดและการผ่าตัด  ภาวะทางจิตใจ
ที่หดหู่ซึมเศร้า ตลอดจนพฤติกรรมและความเชื่อในการเลือกบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการที่แย่ลง

 การเลือกรับประทานอาหารในปริมาณ ชนิด และสัดส่วนที่ถูกต้องจึงมีความสำาคัญช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะขาดสารอาหาร อีกทั้งทำาให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่แข็งแรง สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเช่น 
การติดเช้ือ แผลผ่าตัดแยก และระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่นาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีการศึกษาที่พบว่าการจำากัดอาหารจนทำาให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานไม่พอนั้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะทุพ
โภชนาการจึงแนะนำาให้รับประทานปริมาณอาหารเท่ากับความต้องการของคนปกติ 
 โปรตีนเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของร่างกาย ช่วยทำาให้ผู้ป่วยแข็งแรง ไม่อ่อนเพลีย และไม่ติดเชื้อ
ง่าย การเติบโตของมะเร็งขึ้นอยู่กับปริมาณของโปรตีนที่การบริโภคเพียงบางส่วน แม้ว่าจำากัดปริมาณโปรตีน
ที่บริโภค มะเร็งก็ยังเจริญเติบโตได้โดยสลายโปรตีนในร่างกายผู้ป่วยมาใช้ แต่กลับเกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย ทำาให้
เจ็บป่วยง่าย ไม่มีแรง และไม่สามารถรับการรักษาทั้งเคมีบำาบัด และการฉายแสงตามกำาหนด ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
มีความต้องการโปรตีนสูงกว่าคนปกติ เนื้อสัตว์ ไข่และนมเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และยังอุดมไป
ด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่จำาเป็นต่อร่างกาย จึงแนะนำาให้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร 
ปรุงสุกและเลี่ยงการประกอบอาหารด้วยการปิ้งย่าง แม้ว่าจะมีข้อมูลว่าการบริโภคเนื้อแดง เช่น เนื้อหมูหรือ 
เนื้อวัว จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่ แต่เนื่องจากมีธาตุเหล็กสูง จึงแนะนำาให้บริโภคได้บ้างใน
กลุม่ผูป่้วยทีซ่ดี ขา้วแป้งและน้ำาตาลเป็นหมวดอาหารทีใ่หพ้ลงังานหลกัและควรบรโิภคใหเ้พยีงพอ การงดหรอื
ลดอาหารหมวดนี้ไม่ได้ช่วยทำาให้โรคมะเร็งดีขึ้นแล้ว ยังกลับทำาให้ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงขึ้นอีก ไขมันก็
เป็นหมวดอาหารที่ให้พลังงานสูงแหล่งของวิตามินที่ละลายในไขมันและกรดไขมันจำาเป็น ควรรับประทานใน
ปริมาณเท่ากับคนท่ัวไป แต่ควรหลีกเล่ียงไขมันอ่ิม
ตัวจำาพวกไขมันสัตว์ กะทิ และเนยนม แล้วเลือก
รับประทานเฉพาะชนิดที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวตำา
หน่งเดียวซึ่งพบในน้ำามันมะกอก น้ำามันรำาข้าว และ
กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ซึ่งพบได้ในปลาทะเล ผัก
และผลไม้เป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่ สารต้านอนุมูล
อสิระและกากใยอาหารทีส่ำาคัญ ควรรบัประทานให้
หลากหลายและเพียงพอ ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำาควร
รับประทานผักต้มสุกและผลไม้ที่มีเปลือกหนา

 ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งจำาเป็นมากในผู้ป่วยมะเร็ง การรับประทานอาหารแบบ
ผิดวิธีตามความเชื่อหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลร้ายแก่ตัวผู้ป่วยทั้งกับตัวโรคมะเร็ง การวางแผนการรักษา 
และคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรศึกษาให้ดีหรือปรึกษาแพทย์ พยาบาล นักกำาหนดอาหาร หรือบุคลากรทางการ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกปฏิบัติ

Believe It
or Not ?

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



การใช้เครื่องชอ็กไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ 

หรือ เออีดี
(Automatic External Defibrillator :AED )

อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดนี้กำาลังกำาลังแพร่หลายและ
เป็นที่นิยม มักถูกติดตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลในจุดที่มีผู้มาใช้บริการ
จำานวนมากๆ และในเขตชุมชนต่างๆ เช่น สนามบิน สนามกีฬา 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  

ปัจจุบันในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการติดตั้งเครื่อง AED 
อยูแ่ลว้ 2 ตำาแหนง่ คอื บน Sky walk และศนูยอ์าหารอาคารวจิยั
และสวสัดิการ ในอนาคตจะมติีดต้ังอยูท่กุอาคาร อปุกรณน์ีใ้ครๆ 
กใ็ชไ้ด ้(คลา้ยๆ กบัถงัดบัเพลงิทีท่กุคนใชไ้ดแ้ละตอ้งใชเ้ปน็) หลาย
ทา่นคงสงสยัแลว้วา่ อปุกรณน์ีค้อือะไร นำามาติดต้ังเพือ่อะไร และ
จะใช้อย่างไร ลองมาศึกษากันดูกันนะคะ จะรู้ว่าง่ายมากทีเดียว

อุปกรณ์ชนิดนีเ้รยีกวา่ เครือ่งชอ็กไฟฟา้หวัใจอตัโนมตั ิหรอืเออดี ี(Automatic External Defibrillator :AED ) เป็น
อุปกรณท์ีส่ามารถ “อา่น” และ “วเิคราะห”์ คลืน่ไฟฟา้หวัใจของผูป้ว่ยได้อยา่งแมน่ยำา รวมทัง้ใหร้กัษาได้  โอกาสทีจ่ะรอด
ชีวติของผูป้ว่ยนัน้ขึน้อยูก่บัวา่ เราสามารถใชเ้ครือ่ง AED ร่วมกบัทำาการชว่ยฟ้ืนชวีติขัน้พ้ืนฐานโดยการกดหนา้อกไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และมีประสทิธภิาพเพยีงใด และควรตระหนกัไวว้า่เวลาทกุๆ นาททีีผ่า่นไปนัน้มคีา่อยา่งยิง่ตอ่การรอดชวีติของผูป่้วย

AED
วิธีการใช้เครื่อง AED 
(เครื่องอาจมีหลายแบบหลายยี่ห้อ แต่การใช้งานเหมือนกัน)

ติดแผ่นนำาไฟฟ้า เข้ากับหน้าอกของผู้ป่วย 
ตดิแผน่นำาไฟฟา้ของเครือ่งเออดีเีขา้กบัหนา้อก

เราจะใช้เครื่องเออีดีในสถานการณ์ใด
1. กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และหมดสติ
2. กรณีผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก สงสัยว่าโรคหัวใจกำาเริบที่ไม่รู้สึกตัว และหมดสติ
3. กรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อกที่ไม่รู้สึกตัว และหมดสติ

เปิดเครื่อง ในเครื่อง AED บางรุ่นท่าน
ต้องกดปุ่มเปิดเครื่อง ในขณะที่เครื่อง

บางรุ่นจะทำางานทันทีที่เปิดฝาครอบออก เมื่อ
เปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงบอกให้รู้ว่าท่านต้องทำา
อย่างไรต่อไปอย่างเป็นขั้นตอน

ของผู้ป่วยใหเ้รยีบรอ้ย ในกรณจีำาเปน็ทา่นสามารถใชก้รรไกร
ตัดเส้ือของผู้ป่วยออกก็ได้ กรรไกรนี้จะมีเตรียมไว้ให้ในชุด
ช่วยชีวิต (กระเป๋า AED) อยู่แล้ว ต้องให้แน่ใจว่าหน้าอก
ของผู้ป่วยแห้งสนิทดี ไม่เปียกเหงื่อ หรือเปียกน้ำา แผ่นนำา
ไฟฟา้ของเครือ่ง AED ตอ้งตดิแนบสนทิกบัหนา้อกจรงิๆ ถา้
จำาเป็นทา่นสามารถใชผ้า้ขนหนซูึง่จะมเีตรยีมไวใ้หใ้นชดุชว่ย
ชีวิต เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้งเสียก่อน การติดแผ่นนำา
ไฟฟา้ของเครือ่ง AED นัน้เริม่ดว้ยการลอกแผน่พลาสตกิดา้น
หลงัออก ตำาแหนง่ตดิแผน่นำาไฟฟา้ดตูามรปูทีแ่สดงไว ้เครือ่ง
บางรุน่มีรปูแสดงท่ีตวัแผ่นนำาไฟฟา้ บางรุน่กม็รีปูแสดงทีต่วั
เครื่อง ต้องติดให้แนบสนิทกับหน้าอกของผู้ป่วยด้วยความ
รวดเรว็ แผน่หนึง่ตดิไวท้ีใ่ตก้ระดกูไหปลารา้ดา้นขวา และอกี
แผน่หนึง่ตดิไวท้ีใ่ตร้าวนมซา้ยดา้นขา้งลำาตวั ตรวจดใูหแ้นใ่จ
ว่าสายไฟฟ้าจากแผ่นนำาไฟฟ้าต่อเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อย

Varieties
Corner อมรรัตน์ ศุภมาศ

พยาบาลประจำาโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล



ให้เครื่อง AED วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ระหว่างนั้นห้ามสัมผัสถูกตัวผู้ป่วย

ห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วย ถ้าเครื่อง AED พบว่าคลื่นไฟฟ้าของผู้ป่วย
เปน็ชนดิทีต่อ้งการการรกัษาดว้ยการชอ็กไฟฟา้หวัใจ เครือ่งจะบอก

โดยเด็ดขาด ให้ท่านร้องเตือนดังๆ ว่า “เคร่ืองกำาลัง
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วย” 
เครื่อง AED ส่วนใหญ่จะเริ่มวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ทันทีที่ติดแผ่นนำาไฟฟ้าเสร็จ เครื่องบางรุ่นต้องให้กด
ปุ่ม “ANALYZE” ก่อน 

ให้เรากดปุ่ม “SHOCK” และก่อนที่เราจะกดปุ่ม “SHOCK” ต้องให้แน่ใจว่าไม่มี
ใครสัมผัสถูกตัวของผู้ป่วย ร้องบอกดังๆ ว่า “คุณถอย ผมถอย และทุกคนถอย” 
ก่อนกดปุ่ม “SHOCK” ให้มองซ้ำาอีกครั้งเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้าย

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

เอกสารอ้างอิง
 1. American Heart Association ; BLS for Healthcare Providers Student Manual, 2011 
 2. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ; สรุป
แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตปี ค.ศ.2010 (Highlights of  the 2010 American Heart Association Guidelines for 
CPR and ECC), 2555 
 3. คณะกรรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ; Manual Heartsaver 
AED,  2548
 4. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ; คู่มือ
เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 1,  2548

ทำาการกดหนา้อก 30 ครัง้ สลบักบัชว่ย
หายใจ  2  ครั้ง ประมาณ 2 นาที หรือจนกว่า
เครื่อง AED จะวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอีก
ครั้ง แล้วกลับไปยังข้อ 3 และ 4 สำาหรับขั้น
ตอนที่ 1 และ 2 ไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 วินาที 
และทำาการช่วยเหลือรอจนกว่าความช่วย
เหลืออื่นๆ จะตามมา

หากท่านใด หรอืหนว่ยงานใด สนใจตอ้งการจะฝกึอบรมการชว่ยชวีติและ
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED โปรดติดต่อโครงการปฏิบัติ
การช่วยฟื้นชีวิต ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 02-
201-2305-6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



 หากกล่าวถึงโรคมะเร็ง  หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึงโรคที่รุนแรง การรักษาที่ค่อนข้างใช้เวลานาน  รวมถึงผล
ระยะยาวที่ดูทรมาน  แม้ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปไกลมาก จนการรักษามะเร็งนั้นมีโอกาสหายจากโรค
ได้มากกว่าสมัย ก่อนสุดท้ายก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าคนไข้ส่วนหนึ่งไม่หาย และระหว่างทางการรักษาสภาพจิตใจก็อาจ
จะเป็นทุกข์ไม่ต่างกับโรคทางกาย ถ้าผู้ป่วยและครอบครัวมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรง จะทำาให้โรคและคุณภาพชีวิต
ดำาเนินไปได้ดีขึ้นในช่วงที่เจ็บป่วย

 หลายคนที่เป็นมะเร็งคงเคยได้รับคำาแนะนำามาไม่มากก็น้อยว่า “ธรรมะ” จะช่วยให้ความเจ็บป่วยทางกาย
ทเุลาลง รวมถงึผอ่นเบาความทกุขท์างจติใจเวลาอา่นหนงัสอืกด็เูหมอืนงา่ยนะครบั  แตใ่ครจะรูว้า่ในทางปฏบิตันิัน้ยาก
แสนเข็ญในขณะที่ร่างกายปกติก็ว่าปฏิบัติยากแล้ว นี่ต้องปฏิบัติในขณะที่ร่างกายอ่อนแออีก นี่ถือว่ายากเป็นทวีคูณ
ต้องอาศัยความมั่นคงทางจิตใจ หรือ “สติ” อย่างมากในช่วงที่เกิดความทุกข์อย่างหนักทั้งนี้ผมขอเล่าประสบการณ์
ตรงของตัวเองเป็นตัวอย่างนะครับ

 เรื่องนี้เกี่ยวกับคนใกล้ตัว  คือ แม่ของผมเอง ช่วงประมาณปี พ.ศ.2553 แม่ของผม ซึ่งเป็นคนที่ดูแลตัวเอง
คอ่นขา้งด ีตรวจสขุภาพประจำาปีเสมอ โดยรวมๆ แลว้ทา่นไมไ่ด้มคีวามเสีย่งใด วนัหนึง่คณุหมอตรวจพบวา่ทา่นมกีอ้น
ทีเ่ตา้นม ซึง่ผลการตรวจชืน้เนือ้จากโรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่ในจังหวดัพบวา่กอ้นทีว่า่นัน้เปน็เนือ้ร้าย แมผ่มจงึได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม

 ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาคนไข้เด็กที่เป็นมะเร็งเกือบทุกวัน จนคำาว่ามะเร็งดู
เป็นคำาธรรมดาสามัญสำาหรับแพทย์อย่างผม  แต่พอโรคๆ นี้กลับมาเกิดกับคนในครอบครัวของผมเอง คำาที่ธรรมดา
ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป การที่แม่ผมป่วยเป็นมะเร็งถือเป็นวิกฤติที่หนักที่สุดของผมและคนในครอบครัว 

ธรรมะกับโรคมะเร็ง 
สิ่งที่ไม่ไกลแค่ใช้ใจมอง

“ธรรมะ”
จะช่วยให้ความเจ็บป่วยทางกายทุเลาลง
รวมถึงผ่อนเบาความทุกข์ทางจิตใจ 
เวลาอ่านหนังสือก็ดูเหมือนง่ายนะครับ  
แต่ใครจะรู้ว่าในทางปฏิบัตินั้นยากแสนเข็ญ

ไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกของครอบครัวคนไข้ ผมท่ีพอรับรู้ว่าลูกตนเองเป็นมะเร็ง พ่อและแม่ก็แทบจะหัวใจสลาย ใน
ช่วงน้ันทุกคนในครอบครัวผมก็รู้สึกไม่ต่างกันครับ เรามีความกังวลมาก ท้ังเศร้า ท้ังทุกข์ ไม่อยากให้โรคน้ีเกิดข้ึนกับคน
ท่ีเรารักเลย แต่พอทุกคนต้ังสติได้ก็กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงท่ีว่า “ความสำาคัญของคนไข้ท่ีเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง  
ไม่ใช่แค่รักษาให้หายยังไง  อีกส่ิงท่ีสำาคัญคือ... ถ้าไม่หาย  เราจะอยู่กับมันให้มีความสุขได้อย่างไร” ผมพาคุณแม่ไป
รักษาท่ีโรงเรียนแพทย์แห่งหน่ึง  ซ่ึงเป็นท่ีท่ีครอบครัวของเราคิดว่าเป็นท่ีท่ีดีและเหมาะสมมากท่ีสุดในตอนน้ัน

 ระหว่างที่รักษาตัว คุณแม่ต้องได้รับยาเคมีบำาบัด ซึ่งเป็นยาที่ทำาให้ภูมิต้านทานเราต่ำาลง คนไข้ที่ได้รับยา
ชนิดนี้จะมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาและติดเชื้อได้ง่าย คุณแม่ก็เช่นกันครับ คุณแม่ได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
เคมีบำาบัดแต่ คุณแม่ก็ผ่านไปได้จากการดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาล ตลอดจนกำาลังใจจาก
ตัวคุณแม่เองและครอบครัว

 “กำาลงัใจ” สำาหรบัคนไขทุ้กคนสำาคัญมากครบั โดยเฉพาะคนไขม้ะเรง็ หากคนไขไ้ม่มกีำาลงัใจแลว้ โรคทีว่า่แย่
จะแย่ลงไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียว สำาหรับคุณแม่ผม ท่านศึกษาเรื่องธรรมะมานานมากแล้วครับ ท่านพยายามปลูกฝัง
ใหล้กูทกุคนมคีวามศรทัธา เชือ่ในเหตแุละผลของพระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจา้ ผมเหน็คณุแมอ่า่นหนงัสอืธรรมะ
และไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ แต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นผมไม่ค่อยได้สนใจว่าคุณแม่จะไปปฏิบัติที่วัดไหน อ่านหนังสือเรื่อง
อะไร เพราะผมว่ามันไกลตัว ผมคงไม่จำาเป็นต้องใช้หรอกครับ

 จนช่วงหนึ่งของการเรียนแพทย์ ผมได้ไปเข้าค่ายท่ี “วัดเขาวง (ถ้ำานารายณ์)” จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 
3 สัปดาห์ ที่นั่นได้สอนให้ผมรู้จักคำาว่า “มรณานุสติ” เป็นครั้งแรก  ด้วยการถ่ายทอดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายของเจ้า
อาวาสวดั  ทำาใหผ้มเริม่รูส้กึวา่ธรรมะไมไ่ดอ้ยูไ่กลตวัเลย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฐานะทีเ่ราเปน็บคุลากรการแพทย ์การ
รูแ้ละเขา้ใจธรรมะยงัสามารถนำามาใชก้บัคนไขเ้ราเองไดอ้กีดว้ย แตผ่มไมรู่เ้ลยวา่ธรรมะทีผ่มไดร้บัมาไดม้ปีระโยชนก์บั
ผมจริงๆ เมื่อถึงวันที่คนที่เรารักต้องลาจากโลกใบนี้ไป  

 ในวนัทีผ่มจบการศึกษา  ผมไดร้บัหนงัสอืเลม่หนึง่ซึง่เขยีนโดย “พระไพศาล วิสาโล” หนงัสอืทีท่า่นเขยีนจะ
ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ที่แม้แต่คนธรรมดาที่ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะมาก่อนก็ยังเข้าใจ หนังสือของท่านจึงเข้าไปอยู่ใน
ใจคนอ่านได้อย่างไม่ยาก ผมจึงติดตามผลงานของท่านเรื่อยมา ท่านเป็นผู้ที่บรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ดว้ยวธิพีทุธ  โดยกลา่วถงึมรณานสุตคิอ่นขา้งละเอยีดและเขา้ใจไดง้า่ยทำาใหผ้มศกึษามาเรือ่ยๆ จนในชว่งทีท่ำางานกไ็ด้
ลองนำาไปปฏิบัติกับคนไข้ของตัวเองบ้าง แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นำาไปใช้กับคนใกล้ตัวในเวลาอีกไม่นาน

“ความสำ คัญของคนไข้ที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
ไม่ใช่แค่รักษาให้หายยังไง  
อีกสิ่งที่สำ คัญคือ... ถ้าไม่หาย 
เราจะอยู่กับมันให้มีความสุขได้อย่างไร”

Easy
Living นพ.อธิพัฒน์  อธิพงษ์อาภรณ์

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 3 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 หลังจากการรักษาของคุณแม่ในช่วงแรกผ่านไปได้ด้วยดี จนกระทั่งครอบครัวเบาใจว่าโรคมะเร็งน่าจะอยู่ใน
ระยะที่สงบ อย่างไรก็ตาม เรายังพาคุณแม่ไปตรวจอย่างสม่ำาเสมอ แต่ข่าวใหม่ที่เราได้รับนั้น ทำาให้ความเบาใจมลาย
หายสิน้ขอ้มูลทีไ่ดร้บัคอืจากผลอลัตราซาวดใ์นชอ่งทอ้งมกีอ้นทีล่กัษณะคลา้ยกอ้นมะเรง็ลกุลามไปทีต่บั หลงัจากการ
ตรวจยนืยนัดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรห์รอื CT scan คณุแมจึ่งได้รับการรักษาโดยใหย้าเคมบีำาบดัอกีคร้ัง แต่คร้ังนีย้า
ไมส่ามารถชว่ยอะไรคณุแมไ่ดเ้ลย คณุแมจ่งึจากไปอยา่งสงบในชว่งกลางปทีีผ่า่นมา หลงัจากการรกัษาอยา่งเต็มทีข่อง
ทีมแพทย์ผู้ดูแล

 ผมจำาได้ว่าวันที่แม่เสียชีวิต  เป็นวันที่ผมอยู่เวรและเป็นช่วงก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ตอนนั้นผมรับเวร
จากเพื่อนไปได้เพียง 2 เตียง พอเวลา 8.40 น. พ่อโทรมาบอกผมว่าแม่ได้หมดลมหายใจแล้ว ผมคุยกับพ่อประมาณ 
1 นาทีบอกพ่อเกี่ยวกับการดูแลแม่หลังจากที่เสียชีวิต  ด้วยหน้าที่ผมต้องเดินมารับเวรเตียงที่ 3 ต่อเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ผมจำาได้ว่าตอนนั้นทุกอย่างต้องเดินต่อไปข้างหน้าและ “สติ” สำาคัญที่สุดทุกอย่างที่ผ่านไปได้เพราะธรรมะ
เลยครับ

 จากบทเรียนทั้งหมดที่ผมได้รับ ผมอยากบอกว่าแท้จริงแล้วเราสามารถใช้ธรรมะกับตนเองได้ทุกเวลา ทุก
ลมหายใจ ช่วงแรกที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ผมและครอบครัวพยายามให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน  โดยหลักธรรมที่
ใช้ในตอนนั้นคือ  “ไตรลักษณ์”  ซึ่งเป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อคือ 1.อนิจจัง  คือความ
ไม่เที่ยงของทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสุขภาพของคนหรือแม้แต่ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ หรือดับ
ไปในวันไหน  2.ทุกขัง หมายถึง  ความเป็นทุกข์  ความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  3.อนัตตา  หมายถึงความไม่ใช่ตัว
ตน  เราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดให้คงอยู่ตลอดไปได้ แม้แต่ชีวิต

 อีกหลักธรรมหนึ่งที่ใช้คือ “มรณานุสติ”  ดังที่กล่าวไปข้างต้น  เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ควรศึกษาไว้  ไม่
เพียงแต่คนป่วยหรือคนใกล้เสียชีวิต  เพราะความตาย  ใกล้เราแค่นิดเดียวจนเราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่แม้แต่
คิดจะเตรียมตัวก็เป็นได้  โดยมรณานุสตินั้น เป็นการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์  ทุกลมหายใจ  เพราะความตายเกิด
ขึน้ไดท้กุเวลา หากถา้เราตอ้งการปฏบิตัมิรณานสุติกรรมฐาน  สามารถเร่ิมทำาได้ต้ังแต่ตอนต่ืน  ตอนทำากจิกรรมตา่งๆ 
และตอนนอน  จนสุดท้ายสามารถระลึกได้ทุกลมหายใจก็จะเป็นสิ่งที่ดี

 จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เล่ามา  ยังมีหลักธรรมอีกหลายอย่างที่สามารถนำามาใช้ในระหว่างทางของชีวิต
ทุกคน โดยเฉพาะในช่วงท่ีทุกข์ไม่ว่าทุกข์จากการเจ็บป่วยหรือทุกข์จากเรื่องของจิตใจก็ตาม เวลาเรามีทุกข์เราจะ
เขา้ใจเหตแุละผลของหลกัธรรมตา่งๆ ไดด้ข้ึีน แตแ่ทจ้รงิแลว้เราควรศกึษาธรรมะตัง้แตเ่รายงัไมเ่จอทกุขน์ะครบั เพราะ
เมื่อไรก็ตามที่มีทุกข์ เราอาจนำาธรรมะนั้นมาใช้ไม่ทัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าหลักธรรมทั้งสองที่กล่าวมา  จะเป็นธรรมะ
พืน้ฐานใหค้นทีป่ว่ยหนกัทกุทา่นควรระลกึและปฏบิติัอยูส่ม่ำาเสมอโดยไมจ่ำาเปน็ต้องเปน็โรคมะเร็งเท่านัน้ บคุคลทัว่ไป
ก็สามารถนำาไประลึกและปฏิบัติได้  

เพราะสุดท้ายแล้ว
เราไม่รู้เลยว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหน  
และการเตรียมตัวให้ดีก่อนจากไป
ก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำ ...
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 เมื่อเอ่ยถึงโบท๊อกซ์ ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อกันมาแล้ว บางท่าน
อาจจะเคยได้รับการรักษาด้วยสารชนิดนี้มาก่อน ในขณะที่บางท่านอาจจะอยากรักษา
แต่ลังเลและกลัวอันตราย บางท่านอาจจะมีความคิดว่ายังไงก็จะไม่ฉีดสารชนิดนี้ในชีวิตนี้
แน่นอน ฉบับนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสารยอดฮิตชนิดนี้กันครับ

 สารชนดินีม้ชีือ่สามญัทางการแพทยว์า่ โบทลิูนุม่ทอ๊กซิน ซ่ึงปจัจุบนัในทอ้งตลาดมี
โบทูลนุ่ิมท๊อกซนิหลายยีห่อ้ โบทอ๊กซก์เ็ปน็หนึง่ในยีห่อ้เหลา่นัน้ สารชนดินีไ้ดถ้กูสงัเคราะห์
ขึ้นมาครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว และถูกนำามาใช้ในทางการ
แพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 โดยนำามาใช้ครั้งแรกเพื่อรักษาเด็กที่มีอาการตาเขจากกล้ามเนื้อ
ตาทำางานผิดปกติ และในภายหลังได้นำามาใช้กันอย่างกว้างขวางสำาหรับโรคหรือภาวะที่
กล้ามเนื้อทำางานมากเกินไป

ออกฤทธ์ิอย่างไร

สารชนดินีจ้ะออกฤทธิโ์ดยลดการหล่ังสารทีม่ฤีทธิท์ำาใหก้ล้ามเนือ้หดตัว ผลทีไ่ดคื้อ
กลา้มเนือ้จะคลายตวัออก เนือ่งจากสารชนดินีจ้ะจบัอยูก่บัโปรตนี จงึมโีอกาสทีร่า่งกายจะ
ดื้อต่อสารชนิดนี้ได้ในอนาคตหากเลือกใช้สารที่มีโปรตีนโมเลกุลใหญ่ 

โรคหรือภาวะท่ีสามารถใช้สารโบทูลินุ่มท๊อกซินในการรักษาได้

โรคและความผิดปกติที่สามารถรักษาได้ด้วยโบทูลินุ่มท๊อกซิน เช่น โรคความผิด
ปกติของกล้ามเนื้อตาหรือตาเข โรคตากระตุก โรคกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกจากตัวกล้ามเนื้อ
เองหรือจากความผิดปกติของสมอง ภาวะปวดศีรษะจากไมเกรน ความผิดปกติของกล้าม
เนื้อทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร 

สำาหรับผิวหนังสามารถนำามาใช้รักษาในผู้ที่มีเหง่ือออกมาก และใช้เพ่ือลดริ้วรอย
เสริมความงามได้ 

โบทูลินุ่มท๊อกซินกับความงาม

โบทูลินุ่มท๊อกซิน ได้ถูกค้นพบโดยบังเอิญว่าสามารถลดริ้วรอยบนใบหน้าได้โดย
สังเกตจากการรักษาผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อตากระตุกแล้วพบว่าริ้วรอยบริเวณหางตาหายไป
ด้วย จึงทำาให้มีการนำาสารโบทูลินุ่มท๊อกซินมาใช้กับปัญหาความงามโดยเฉพาะปัญหาริ้ว
รอย ซึ่งรอยย่นที่ใช้แล้วได้ผล ได้แก่ รอยย่นที่เกิดจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อ เช่น รอย
ย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว รอยบริเวณหางตา นอกจากนี้ยังนิยมนำามาใช้ปรับรูปหน้า หาก
ฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณกราม จะทำาให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามคลายตัว ผลที่ได้คือ
ใบหน้าเรียวเล็กลง 

ปัจจบัุนโบทลูนิุม่ทอ๊กซนิกลายเปน็สารยอดนยิมสำาหรบัผูท้ีเ่ขา้มารกัษาปญัหาความ
งาม หากดูตัวเลขจากสมาคมศัลยศาสตร์ความงามแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบว่า โบ
ทูลินุ่มท๊อกซินจัดเป็นหัตถการที่มีผู้นิยมใช้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของหัตถการเพื่อความงาม
ทั้งหมด

โบท๊อกซ์ (BOTOX)
สารลดริ้วรอยยอดนิยม

 ผลการรักษาและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน

 หากเปน็การรกัษาริว้รอย จะเริม่เหน็ผลการรกัษาภายใน 
1-2 สัปดาห์ โดยจะพบว่ากล้ามเนื้อจะค่อยๆ คลายตัวออก ริ้วรอย
จะหายไป ผูท้ีเ่ขา้รบัการรกัษาสามารถไปทำางานตอ่ไดเ้ลย ไมต่อ้งพกั
ฟื้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสารชนิดนี้ไม่คงทนถาวร ต้องฉีดซ้ำาทุก 
4-6 เดอืน เพือ่ใหค้งสภาพผลของการรกัษา สำาหรบัผลขา้งเคยีงของ
การรกัษาดว้ยสารโบทูลินุม่ท๊อกซนินัน้มีนอ้ยมาก หากเลอืกชนดิของ
สารที่เหมาะสมและฉีดถูกต้องตามหลักการ อาจมีอาการเจ็บเพียง
เล็กน้อยและพบเป็นจุดจ้ำาเลือดออกขนาดเล็กบริเวณที่ฉีด 

 ความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของสาร
โบทูลินุ่มท๊อกซิน

 มีหลายท่านเข้าใจว่าสารโบทูลินุ่มท๊อกซินเป็นสาร
อันตราย กังวลว่าจะตกค้าง แต่ในความเป็นจริงแล้วสารโบทูลินุ่ม

ทอ๊กซนิไม่ตกค้างในรา่งกาย ภายหลงัฉดีประมาณ 2 ช่ัวโมงยาจะถกูซมึเขา้ไปในกลา้มเนือ้และเริม่ออกฤทธิ ์ซึง่
ฤทธิจ์ะหมดไปภายใน 4-6 เดอืน ดงันัน้จงึไมม่ทีางเกดิเปน็กอ้นในระยะยาวแนน่อน ทีส่ำาคญัทางองคก์ารอาหาร
และยาทั้งสหรัฐอเมริกาและไทยได้รับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า
ไม่อันตราย หากใช้ฉีดตามข้อบ่งชี้และฉีดถูกต้องตามหลักการ บางท่านสับสนกับการฉีดสารกลุ่มซิลิโคนที่เคย
เป็นที่นิยมใช้เสริมความงามในสมัยก่อน หากเป็นสารกลุ่มซิลิโคนจริงจะถือว่าอันตราย เนื่องจากจะทำาให้เกิด
ก้อนใต้ผิวหนังในอนาคตได้ ดังนั้นทางองค์การอาหารและยาจึงไม่รับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของสารกลุ่มซิลิโคน 

 การฉีดสารโบทูลินุ่มท๊อกซินเพ่ือความงาม…เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับใคร

 การฉีดสารโบทูลินุ่มท๊อกซินจะเหมาะสมกับผู้ที่มีริ้วรอยที่เกิดจากการขยับโดยเฉพาะรอยที่บริเวณ
ใบหน้าส่วนบน เช่น รอยย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว รอยหางตา ผู้ที่มีกล้ามเนื้อบริเวณกรามใหญ่เกิน จนทำาให้
ใบหน้าดูใหญ่ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาเหงื่อออกมาก เช่น เหงื่อออกใต้วงแขนหรือที่ฝ่ามือมากจนเสียบุคลิก และผู้
ที่กำาลังมองหาการรักษาริ้วรอยชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น เห็นผลเร็ว 

ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยสารโบทูลินุ่มท๊อกซิน ได้แก่ ผู้ที่มีโรคความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและประสาท รวมถึงผู้ที่ได้รับยาบางชนิดที่อาจทำาให้การออกฤทธิ์ของสารผิดแผกไป   
 

ต้องบอกว่าสารโบทูลินุ่มท๊อกซินสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย 80-90 ปี ซึ่งปัญหา
ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณกราม ทำาให้ใบหน้ากว้าง หากเป็นวัย
ที่มากกว่านั้นมักมีปัญหาเรื่องริ้วรอย อย่างไรก็ตาม หากสภาพปัญหามาก อาจต้องทำาการรักษาควบคู่กับวิธี
อื่นด้วย เช่น การใช้เลเซอร์ การใช้เครื่องยกกระชับใบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้ป่วยแต่ละราย
ว่าต้องการมากน้อยเพียงใด

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน  

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านคะ เริ่มต้นคอลัมน์ Healthy Eating ฉบับนี้ 
ขอย้อนรอยฉบับเก่า โดยการนำาทุกท่านเข้าสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบิน Air asia X ลัดฟ้าสู่ สนามบิน 
Inchon ประเทศเกาหลีใต้ อ๊ะๆๆ ท่านไหนที่เคยอ่านฉบับท่องเที่ยว และกินในเกาหลีของแพรวแล้ว อย่าเพิ่งเบื่อ
นะคะ แน่นอนว่าเราต้องมีอะไรใหม่ๆ ให้สมกับการท่องเที่ยวครั้งใหม่ในประเทศเดิมคะ

  พออ่านคอลัมน์ Healthy Eating ก็ต้องนึกถึงของกิน ของกิน แล้วก็
ของกิน ฉะนั้นเราไปทำาความรู้จักกับอาหารมื้อแรกที่ได้กินกันเลยจ้า มื้อนี้เรียก 
Budae jiigae (บูเดจิเก) จะเหมือนกับร้านที่มาเปิดในเมืองไทย ที่เราไปต่อแถว
กินกันย้าวยาว หลายคนอาจจะนึกภาพออก ว่ามีตั้งอยู่ในห้างดังย่านลาดพร้าว
น่ันเอง แต่โดยส่วนตัวแพรวเองไม่เคยกินฉบับที่มาเปิดในไทย มีแต่เจ้าต้นตำารับ
นี่แหละที่ได้กินเป็นครั้งแรก

  ลักษณะเหมือนสุกี้หม้อไฟบ้านเรา ต่างกันตรงที่ บ้านเราใส่วุ้นเส้น 
บ้านเขาใส่เส้นบะหมี่มาม่า รสชาติน้ำาซุปจะออกหวาน เน้นหนักไปทางเนื้อหมู
มากกว่าอย่างอื่น ต่อมาก็จะตามด้วยผัก มีกะหล่ำา แครอท หอมใหญ่ เป็นผัก
พื้นเมืองทั่วไป ที่หาได้ในประเทศไทยเช่นกัน สำาหรับเมนูนี้ ถ้ากินพอประมาณ 
และเลือกชนิดของเนื้อหมู ก็พอจะจัดเป็นเมนูสุขภาพได้ เพราะเนื้อหมูค่อนข้าง

ติดมัน ฉะนั้นถ้าเลือกส่วนที่ไม่ติดมันได้ก็จะลดในเรื่องของการรับโคเลสเตอรอลเพิ่มโดยตรงจากมันหมู และที่บอก
ว่ากินพอประมาณ คือ การทานเส้นแต่น้อย เพราะเส้นมาม่า
ที่เอามาทอดเป็นบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป มีทั้งแป้งและไขมันนะเออ 
ส่วนผักใบจะกินเท่าไรก็กินเถอะจ๊ะ ไฟเบอร์ทั้งนั้น 

 เสร็จจากม้ือแรก เราก็เข้าท่ีพัก และเราก็เร่ิมท่องเท่ียว
ตามรอยซีร่ีส์เกาหลีในตอนเช้ากันคะ ส่วนตัวไม่ได้เป็นต่ิงสักเท่าไร 
พูดง่ายๆ ว่าไม่ติดเลย ละคร Autumn in my heart เน่ีย พ่ีเบ
ยองจุน รูปป้ันอยู่ไหนแพรวก็ไม่ได้สนใจตามหา เขาบอกว่าถ้ามา
เกาะนามิแล้ว ไม่ไปถ่ายรูปกับรูปป้ันพ่ีเบยองจุน ก็เหมือนมาไม่ถึง
เจ้าคะ แต่ต้องบอกว่าบรรยากาศบนเกาะนามิเน่ียสวยจริงๆ ค่ะ ย่ิง
ได้มาตลอดฤดูใบไม้เปล่ียนสี ย่ิงสวย  
 

 หลงัจากทอ่งเทีย่วในเกาะนามิ ก็ไดเ้วลาอาหารเทีย่ง ไกดพ์ดูเปรยๆ
วา่ เราจะไปกินไก่ผดัซอสกันคะ เมนนูีช้ือ่วา่ Dak Galbi (ทคัคาลบ้ี) ตอนเดนิ
เขา้รา้นไปนีก่ลิน่ตลบอบอวล พดูถงึไกผ่ดัซอสเรากน็กึไปถงึไกท่อดเกาหลผีดั
ซอสที่กำาลังดังอยู่ตอนนี้ ที่ไหนได้ ตามรอยซีรี่ส์ชัดๆ จ้า ทัคคาลบี้เป็นเมนู
ที่วัยรุ่นเกาหลีชอบทานกัน กระทะใหญ่มากๆ ส่วนประกอบหลัก คือ ไก่ 
แป้งต๊อกโปกี ข้าว ผักก็จะมีมันฝรั่ง กะหล่ำาปลี ถั่วงอก ซอสเผ็ดเกาหลีที่จะ
ออกหวานหน่อยๆ ของแนมจะเป็นผักกาดหอมสด สำาหรับเมนูนี้ แพรวว่า
ให้แคลอรี่เยอะเลยล่ะค่ะ เพราะนอกจากเนื้อไก่จะติดหนังแล้ว ยังมีน้ำามัน 
แลว้ก็แป้งเยอะมากๆ ดว้ย แป้งมาจากไหนบ้าง มาจากตอ๊กโปกี ขา้ว และ
มันฝรั่ง ซึ่งเป็นผักประเภทหัว ใครเคยอ่านในหลายคอลัมน์ที่ผ่านมา จะรู้
วา่แพรวเคยเนน้ย้ำาวา่ผักประเภทหวั ไม่วา่จะเป็น มันฝรัง่ มันเทศ มันแกว 
เผือก เป็นผักที่ให้พลังงานเทียบเท่ากับข้าว

        เช่นเคยคนเกาหลี เวลากินข้าวมักจะมีผักดอง
อยูใ่นมือ้อาหารทกุมือ้ เรยีกไดว้า่ถา้เปน็บา้นเราคงจะ
น้ำาปลาพริก ซึ่งไม่ดีเลย สร้างพฤติกรรมกินเค็มโดย
ไม่รู้ตัว ของเกาหลีดีตรงที่เป็นผัก แต่ถ้าพูดถึงความ
เค็ม ไม่แพ้น้ำาปลาพริกบ้านเราเลยล่ะ และด้วยกิมจิ 
แพรวเลยมีโอกาสได้ลองทำาด้วยนะ   
                                                                                          
        มาถึงเมนูสุดท้ายกันเลยดีกว่า เป็นเมนูที่ได้ทาน
ในคืนสุดท้ายก่อนกลับไทย เมนูนี้คราวที่แล้วเราก็ได้
เจอกอ่นทีจ่ะไปเดนิชอ้ปตอ่ในตลาดเมยีงดง ไกดบ์อก
ว่าเมนูนี้ดังมาก เรียกเมนูนี้ว่า “จิมดัค”

 ลักษณะจะเป็นเหมือนกับไก่อบวุ้นเส้นทำาจากบุก ใส่ซีอ๊ิวดำา
หวาน ออกเผ็ดเล็กน้อย สำาหรับเมนูนี้ถ้าลำาพังกินแต่ไก่กับเส้นบุกพอ
ประมาณก็คงแคลอรี่ไม่เท่าไร แต่ถ้ากินรวมๆ กับข้าว แล้วตักน้ำาซีอิ๊ว
ดำาราดลงไป แคลอรีจ่ากน้ำาตาล และแป้งคงไม่นอ้ย แลว้ยงัมีความเค็ม
จากน้ำาซอสด้วยนะ ฉะนั้น ถ้าจะทานเมนูนี้ก็เลี่ยงน้ำาซอสแล้วกันคะ

          เป็นยังไงบ้างคะ พาเที่ยวสถานที่เดิม แต่อาหารไม่เหมือนเดิม 
เนน้พาเทีย่วพากนิแบบสบายใจ สอดแทรกสาระเลก็นอ้ย อาจพอทำาให้
ผู้อ่านหลายๆ ท่านผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการทำางานได้บ้าง 
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี ร่างกายสดชื่น มีความสุขรับปีใหม่นะ
คะ สำาหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

Healthy
Eating แพรวพาชิม



สำาหรับผมยอมรับตามตรง   ผมมักไม่สบอารมณ์ต่อการไหว้แบบไม่จริงใจรูปแบบนั้นเสมอ 

เช่ือเถอะครับว่าเราทุกคนไม่ได้ต้องการอะไร มากไปกว่าของท่ีสมควรจะได้จากการจ่ายสตางค์ของเราเท่าน้ันเอง

ด้วยเหตุนี้ผมจึงมักชิงไหว้  พร้อมกล่าวขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นก่อนเสมอๆ  โดยไม่สนใจว่าพนักงานเก็บเงิน
ท่านนั้น  จะมีวัยวุฒิคุณวุฒิมากน้อยกว่าผมเพียงใด   

เพราะผมต้องการเพียงแค่แสดงออกให้เขาเห็น

ว่าผมคือ “คนไทย” คนหนึ่งเท่านั้นเอง !!

การไหว้ทักทายเป็นกันเองด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม  

ถือเป็นสัญลักษณ์ “การต้อนรับ” ง่ายๆ ที่มากไปด้วย “ความประทับใจ” ให้กับผู้มาเยือนเสมอ

ผมเองมักจะรู้สึกดีทุกครั้ง  หากมีคนมาไหว้ผม  หรือผมได้ยกมือไหว้ใคร       

เชื่อหรือไม่?  การไหว้ที่กระทำาออกมา “จากใจ”  พร้อมกับรอยยิ้มเพียงครั้งเดียว   

มันสามารถสร้าง “ความประทับใจ” แรกพบ และอาจเป็นใบเบิกทางสู่  “สัมพันธภาพ” ของคนสองคน  หรือ
ระหว่างคนกับองค์กรได้ โดยไม่ต้องรู้จักมักจี่กันให้มากความ

ยกตัวอย่างเช่น ผมจำาได้ว่ามีอยู่วันหนึ่ง  ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012   

ระหว่างที่ผมกำาลัง “อัพแอนด์ดาวน์” อยู่ในห้องฟิตเนสรามาธิบดีเพลินๆ อยู่นั้น  

ภาพขา่วกีฬาทางหนา้จอทวี ี  ปรากฏขา่วเดน่ประเดน็ดงัของ  “นอ้งเมย์ รชันก อนิทนนท์”  นกักฬีาแบดมนิตนั
ทีมชาตไิทยขึน้มา พรอ้มกับภาพการยกมือไหวผู้้ชมการแขง่ขนัท่ัวสนาม  ท่ามกลางเสียงตบมอืเกรยีวกราวลัน่สนามเพือ่
เป็นการปลอบใจให้กับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับเธอ หลังจากน้องเมย์สวมหัวใจสิงห์วิ่งสู้ฟัดหกคะเมนตีลังกา  กัดฟันสู้
คู่แข่งระดับมือพระกาฬอย่างเต็มกำาลังสุดความสามารถ       

ผมรีบหยุดกิจกรรมทุกอย่างลง  เพื่อปรับสติ  ปรับการหายใจ  รวมถึงปรับชะลอร่างกายเพื่อให้หัวใจเต้นช้าลง
เพื่อฟังเนื้อข่าว  และบทสัมภาษณ์จากเธอ   

แต่ประเด็นสัมภาษณ์ที่ทำาให้ผมหยุดฟังและคิดตามนั้น    ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ในเนื้อหาที่แสดงถึงความรับผิดกับ
พี่น้องชาวไทยของ “น้องเมย์” ที่เป็นต้นเหตุที่ทำาให้พี่น้องคนไทยผิดหวังแต่อย่างใด  

แต่กลับเป็นบทสัมภาษณ์ของฝรั่งนามหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ผ่านผู้สื่อข่าวว่า   

เขารู้สึกประทับใจในตัวน้องเมย์ที่สามารถสู้กับคู่แข่งระดับมือหนึ่งของโลกได้อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้จะ
เป็นรองและพ่ายแพ้ในที่สุด   

โดยเฉพาะเขาเองรู้สึกประทับใจการไหว้ของน้องเมย์ด้วย  เพราะเขาบอกว่า  เขาเห็นน้องเมย์ไหว้หลังจากที่ตัว
เองพ่ายแพ้  ไหว้กรรมการ  ไหว้ผู้ชม  ทำาให้เขาได้รู้สึกว่าบางครั้งคนเราถึงแม้จะแพ้  ถึงแม้จะสู้ไม่ได้  เมื่อจบการแข่งขัน  
เมื่อเรายอมรับสิ่งนั้น  เราก็พร้อมจะมีกำาลังใจสู้ต่อไปได้อีกในอนาคต  

และที่สำาคัญฝรั่งคนนี้ได้พูดกับผู้สื่อข่าวอีกประโยคหนึ่งว่า

“ถงึแมก้อ่นหนา้นีจ้ะไมรู่จ้กันอ้งเมย์เลย แตต่อ่ไปนีถ้า้เขาเหน็นอ้งเมย์อกีครัง้ เขาจะนกึถงึการไหวด้ว้ยหัวใจ  
และจะนึกถึงไทยแลนด์” 

เห็นมั้ยครับการไหว้ที่ออกมาจากใจ  ยังไงก็ดูดีและน่าชื่นชมต่อผู้พบเห็นเสมอ

 การไหว้...
 นั้นสำาคัญไฉน   ผมนั่งตั้งคำาถามกับตัวเองเสมอถึงเรื่องนี้  

 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบ่อยครั้งที่ผมมักจะเห็นอากัปกิริยาของคนทั่วไปรอบข้าง  ที่มักขัดเขิน  หรือหมางเมิน
ต่อการไหว้ซึ่งกันและกัน   โดยไม่รู้เพราะมันยาก  หรืออาจเป็นเพราะคนไทย “อาย” จนเลือกที่จะ “ละเลย”  หัน
หลังให้กับการไหว้  

 ทั้งที่สิ่งนี้ คือ  “หัวใจ”  ของความเป็น “คนไทย”  ที่มีมาแต่โบราณช้านาน

 ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ได้บันทึกเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  

 “การไหว”้ ถอืเป็นมารยาทไทยทีส่บืสานกนัมาแตโ่บราณ  เปน็การแสดงถงึความม ี “สมัมาคารวะ”  การ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อ “การทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ”  รวม
ไปถึงการกล่าวลาระหว่างกันของผู้คนในสังคม   

 โดย “อาการนาม” ของการไหว้ คือ การยกมือสองข้างประนมหัตถ์ประกบนิ้วเรียงชิดติดกัน  ปลายนิ้วดู
งุ้มงอนสวยจรดกัน คล้ายดอกบัวตูม พร้อมยกมือขึ้นในระดับที่แตกต่างตามศักดิ์ฐานะของแต่ละบุคคล และเมื่อมี
ผู้ทำาความเคารพด้วยการไหว้ ให้อีกฝ่ายทำาการรับไหว้ทุกครั้งระดับอกถือเป็นอันเสร็จพิธี

 ในเมื่อทุกวันนี้ “การไหว้” ถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของไทยเราที่ทั่วโลก “ยกย่อง”

 แล้วทำาไมคนไทยถึงไม่ชอบที่จะไหว้กัน ?? 

 มันเป็น “คำาถาม” ในข้อสงสัยที่ค้างคาใจผมมานาน

 เราเคยรู้สึกอะไรหรือไม่ ??  กับการไหว้ที่  “ไร้ใจ” ของพนักงานเก็บเงิน  ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป  

 โดยทุกครั้งเมื่อเราจ่ายเงิน ภาพใบหน้าเจื่อนๆ ดูไร้อารมณ์ กับอากัปกิริยาการไหว้แบบไม่เต็มใจขอไปที    
มักจะปรากฏขึ้นในสายตาของพวกเราทุกครั้งไป จนบางครั้งอดนึกไปไม่ได้ว่า เราคงมาสร้างความเดือดร้อนใจให้
กับพวกเขาเหล่านั้น   

 ทั้งที่ในความเป็นจริง เราคือลูกค้าของเขา และเขาต่างหากที่จำาเป็นจะต้องสร้าง “ความประทับใจ” ให้
เกิดขึ้นกับเรา เพื่อให้เกิดการ “ซื้อซ้ำา” จนก่อเกิดเป็น “รายได้” ในเชิงธุรกิจตลาดอย่างสม่ำาเสมอ       

สวัสดี (ปีใหม่)

I-Style
สาธิต อุณหกะ



คุณจำา “เจ้าชายจิกมี” แห่งภูฏานได้มั้ย

เจ้าชายที่ทำาให้คนไทยหลงรัก  และหลงใหลในความอ่อนน้อมถ่อมตน  พระองค์ไหว้สวยและออก
มาจากใจ

จนครั้งหนึ่งมีคำาพูดหลุดออกมาจากปาก “สุรเกียรติ์  เสถียรไทย” ว่า  พระองค์มักไหว้ทุกคนแบบ
ไม่ถือพระองค์  ตอนที่เข้าเฝ้าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในครั้งนั้นคือ กลัวจะยกมือไหว้ไม่ทันเจ้าชาย

  เชื่อมั้ย “เจ้าชายจิกมี” ไหว้เร็วมาก

 หากสังเกตให้ดี  การไหว้ของเจ้าชายเป็นการไหว้ท่ีไม่ใช่แค่ไหว้ แต่เป็นการไหว้ท่ีมีท้ังหน้าตา 
รอยยิ้ม  และความอ่อนโยน

 ที่สำาคัญไหว้ “ออกมาจากใจ”

 มาครับ, เรามาร่วมสร้าง “วัฒนธรรมการไหว้” ให้เกิดขึ้นในรามาฯ กันดีกว่า

 เพื่อสร้าง “ความประทับใจ”  ให้เกิดกับผู้มาเยือน  และผู้มาใช้บริการกันดีมั้ย

 ท้ายสุดนี้   ผมขอทิ้งท้ายประนมหัตถ์ผ่านตัวอักษรด้วยใจจริงด้วยคำาว่า

 “...สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๘  ครับ...” 

ใส่ใจมือ = ใส่ใจสุขภาพ
การล้างมือสำ คัญไฉน ?
  1. ลดจำานวนเชื้อโรคที่อยู่บนมือ
  2. ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย
  3. ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้ป่วย
  4. ลดความเสี่ยงในการนำาเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง  

 ขั้นตอน
การล้างมือ

ขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมการการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

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

เราควรล้างมือเมื่อใด
  1. หลังการจามหรือไอ
  2. สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
  3. ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
  4. ก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำา 
  5. ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร 
  6. ก่อนและหลังการทำางาน 
  7. เมื่อกลับจากทำางาน 

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

วิธีถนอมมือให้ดูดี
  1. ล้างมือด้วยสบู่เด็ก ที่มีค่าความเป็นด่างไม่
รุนแรง หรือจะล้างด้วยน้ำาเปล่า
  2. เช็ดมือทุกครั้งหลังการล้างมือ อย่าปล่อย
ให้มือแห้งเอง 
  3. ทาแฮนด์ครีม หรือเบบี้ออยล์ก่อนนอนทุก
คืน และตอนเช้า
  4. ชโลมมือด้วยโยเกิร์ต ทิ้งไว้ 20 นาที
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
  5. ดื่มน้ำาให้เพียงพอ วันละ 8 - 10 แก้ว



 

 

 

 

Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



work

ของครอบครัว จะช่วยลดปัญหาตามญาติไม่ได้ หรือ
หนี้สูญได้ด้วย ดังนั้น เมื่อเราพบว่าผู้ป่วยที่จ่ายเงินสด มี
อาการดีขึ้นและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีการแพทย์ที่ซับซ้อน 
เราจะปรึกษาแพทย์ว่า ผู้ป่วยคนนี้พ้นขีดอันตรายและ
สามารถย้ายออกไปที่หอผู้ป่วยสามัญได้หรือไม่ ในครั้ง
แรกๆ ของการปรึกษา เราต้องตอบคำาถามของแพทย์
ทุกคนว่า “เพราะอะไร...” 

 ครั้งแรก เราทดลองสร้างงานกับหมอใหญ่ ของ
ผู้ป่วยหรือแพทย์ประจำาบ้านปีที่ 3 ที่เห็นหน้ากันมา 3 
ปีแล้ว หมอใหญ่สัพยอกว่า “งานเบาๆ น้อยๆ ไม่ชอบ
เหรอ จะให้ย้ายออกแล้ว” คำาตอบของเราเริ่มจาก 
“ผู้ป่วยคนนี้จ่ายเงินเองค่ะ” แล้วให้ข้อมูลท่ีเขายังไม่รู้ 
“ถา้ใชอ้อกซเิจนแบบเขีย้ว นอนอยูท่ีน่ี ่เสยีคา่ห้องวันละ 
1,000 บาท คา่บำาบดัพิเศษทางการพยาบาลวนัละ 500 
บาท แต่ถ้าอยู่หอผู้ป่วยสามัญ เสียค่าห้องวันละ 250 
บาทค่ะ” หมอใหญ่อุทานเสียงดัง “เฮ้ย! อุปกรณ์เหมือน
กัน แต่จ่ายแพงกว่าเยอะเลย” เราให้ข้อมูลเพิ่ม “ใช่ค่ะ 

เมื่อวานนี้ ลูกชายผู้ป่วยบอก
ว่าขอเวลา 2 วัน จะขาย

ข้าวมาจ่ายค่ารักษา
พ่อ  ตอนนี้  ข้ าว
เกวียนละ 6,000 
ถึง 7,000 บาท               

“ทำ งานเต็มที่ 
ทำ หน้าที่เต็มใจ
...ไม่ลองไม่รู้”

 ในเวลา 1 วัน เรามีเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง และ
เราใช้เวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันไปกับส่ิงใด คำาตอบ
คือการทำางานหรือการทำาหน้าที่ คำาถามชวนคิดต่อ
ไปคือเราจะใช้เวลา 8 ชั่วโมงกับงานหรือหน้าที่
อย่างไร เราพยายามค้นหาคำาตอบให้ตนเอง เมื่อ
เราเป็นพยาบาลวิชาชีพที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ
อายุรกรรมหลายปีก่อน

 ในวันวาน ในแต่ละเวร เช้า-บ่าย-ดึก 
หัวหน้าเวรจะมอบหมายงานให้ทีมพยาบาล 6 ทีม  
แตล่ะทมีมพียาบาล 1 คน เปน็กองหนา้ คอยดแูลผูป้ว่ย 
3 คนแบบครอบจกัรวาล โดยรว่มมอืกบัแพทยเ์จา้ของไข้
หรอืแพทยเ์วร และมผีูช้ว่ยพยาบาล 1 คนเปน็กองหลงั ของ
พยาบาล 2 คน และดูแลผู้ป่วย 6 คน ดังนั้น การผลัดเวรแต่ละ
ครั้ง เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับผู้ร่วมงาน ในทีมสุขภาพด้วย 
เพื่อไม่ให้การประสานงานกลายเป็นการประสานงา เพราะผล
เสียจะตกอยู่กับใคร ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยของเรา

 ในเวรเช้า เรามักจะผลัดเวรด้วยการดูแลผู้ป่วย 4-5 
คน แทนที่จะเป็น 3 คนเหมือนช่วงต้นเวร สาเหตุหนึ่งเกิด
จากความตั้งใจของเรา หรือการสร้างงาน ตามคำาพูดของคู่หู 
จากประสบการณ์ทำางานเรื่อง การหาเตียงรับผู้ป่วยอาการ
หนัก และภาระค่ารักษาพยาบาล ทำาให้เราคิดและสร้างงาน 
เพราะหอผู้ป่วยของเรารับผู้ป่วยในได้ 20 คน เมื่อผู้ป่วยย้าย
ออก 1 คน ก็จะมีเตียงว่าง พร้อมรับผู้ป่วยอาการหนักอีก 1 
คนและช่วยให้หัวหน้าเวรแพทย์ประจำาบ้านปีที่ 3 มีทางเลือก 
ของการบริหารเตียงในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั้งหมดนอกจาก
การรอเตียงว่างจากการจำาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
เท่านั้น นอกจากนั้น เราพบว่าค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เกินกำาลัง

หมอคิดดูสิคะ กว่าจะให้ยาครบตามแผนการรักษา เขาต้องขายข้าวอีกเท่าไร” หมอใหญ่พยักหน้าอย่างเข้าใจ “ตอนน้ีผู้ป่วย
อาการดีข้ึนแล้ว ถ้าหอผู้ป่วยสามัญมีเตียงว่าง จะย้ายออกนะครับ” การสร้างงานคร้ังน้ีผ่านไปด้วยดี แต่เคยมีผลข้างเคียง 1 คร้ัง 
แพทย์ประจำาบ้านปีท่ี 1จากหอผู้ป่วยสามัญเดินมาโอดครวญกับหมอใหญ่ว่า “พ่ีครับ ผู้ป่วยคนน้ีอย่าเพ่ิงย้ายได้ไหมครับ วันน้ี ผม
มีรับใหม่รับย้ายหลายคน ผมเขียนประวัติผู้ป่วยจนมือจะหงิกแล้ว” เราหันไปสบตาหมอใหญ่เพ่ือกล่าวคำาขอโทษ หมอใหญ่โบกมือ
ให้แทนคำาว่าไม่เป็นไร แล้วโอบไหล่แพทย์รุ่นน้องเดินไปคุยไป “ได้ครับ ขอโทษด้วยนะครับ น้องพร้อมตอนไหนก็บอกมานะครับ”  

 ในเวรบ่ายครั้งหนึ่ง เรายืนรอดูสมุดจ่ายงาน แล้วได้ยินผู้ช่วยพยาบาลขอร้องหัวหน้าเวรเช้าเรื่องเปลี่ยนคู่หู เพราะอยู่
ทีมเราแล้วงานยุ่งแทบไม่ได้นั่งเลย เราบอกหัวหน้าเวรเช้าว่า“เปลี่ยนได้ค่ะ” เพราะเข้าใจความคิดของคู่หูว่า ถ้าดูแลผู้ป่วย 
6 คนเหมือนกัน งานไม่ควรหนักเบาแตกต่างกันมาก แต่หัวหน้าเวรเช้าไม่เปลี่ยนใจ วันนั้น ผู้ป่วยคนหนึ่งมีอาการหนักมาก จึง 
ยืนและเดินทำางานเกือบตลอดเวร หลังวัดสัญญาณชีพเวลา 22.00 น. และทำางานอื่นเสร็จแล้ว คู่หูก็ไปพักผ่อน เพื่อรอเวลาผลัด
เวร  ส่วนเราให้ยาลดไข้แก่ผู้ป่วย แล้วเขียนบันทึกทางการพยาบาลจนเสร็จ หลังให้ยาครบ 30 นาที เราเตรียมเครื่องใช้เพื่อเช็ด
ตัวลดความร้อนให้ผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นมองเห็นจึงถามว่า “คู่ไปไหน ทำาไมให้เราทำางานคนเดียว” 

 ในขณะที่เราเช็ดหน้าให้ผู้ป่วย คู่หูเราก็เข้ามาทำางานและถามอย่างคับข้องใจ “ให้ยาลดไข้ แล้วทำาไมไม่รอให้เวรดึก
เช็ดตัว เวรบ่ายอาบน้ำาให้แล้วนะ” เราถอดเสื้อผู้ป่วยและตอบว่า “ให้ยาแล้ว ดูสิ คุณ (ชื่อผู้ป่วย) มีเหงื่อออกชุ่มเสื้อเลย 
เวรดึกหลังผลัดเวร ดูดเสมหะ จัดท่านอน ให้ยาเสร็จก็ตีหนึ่งแล้ว กว่าจะได้เช็ดตัว คุณ (ชื่อผู้ป่วย) นอนเปียกชื้นหลาย
ชั่วโมงเลย” คู่หูช่วยเช็ดตัว แต่ใจยังไม่อยู่ที่มือ เราจึงชวนคุย “ตอนเด็กๆ เคยมีไข้  แล้วแม่ช่วยเช็ดตัวให้ไหม ตอนนั้นรู้สึก
อย่างไร” คู่หูทำาตาปริบๆ ตอบเสียงอ่อยๆ “ก็เคย เป็นไข้แล้ว แม่เช็ดตัวให้ก็ดี ก็นอนสบาย” เราอมยิ้มบอกผู้ป่วย “คุณ (ชื่อ
ผู้ป่วย) พยาบาลพลิกตะแคงตัวนะคะ เดี๋ยวคุณ (ชื่อคู่หู) เช็ดหลังให้ค่ะ” คู่หูเช็ดหลังไปพูดไป “ทำาไมต้องบอกด้วยว่าจะทำา
อะไรให้ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ทำาอะไรให้ เขาก็ไม่รู้หรอก” เราตอบกลับทันที “แต่เราสองคนรู้ว่า กำาลังทำาอะไรอยู่ ใช่ไหม” แทน
คำาตอบคู่หูเช็ดตัวและแต่งตัวให้ผู้ป่วยอย่างนุ่มนวล ด้วยใจอยู่ท่ีมือแล้ว และบอกเราว่า “เด๋ียวล้างของเอง ไม่ต้องช่วยหรอก ไป
เตรียมส่งเวรเถอะ” 

 ในเวรดึก เวลา 23.00 น. พยาบาลเวรบ่ายรับส่งเวรกับเราแล้วกลับหอพักเวลาเที่ยงคืน เพื่อพักผ่อนก่อนมาผลัดเวรต่อ
ไป ในกรณีที่ไม่ใช่วันหยุด เวลา 01.00 น. หลังตรวจเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย เราเดินสำารวจเครื่องใช้ แล้วเปิดตู้เก็บของ หยิบกล่อง
เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาวางบนโต๊ะ เพื่อฉีกตามรอยปรุทีละอันๆ ก่อนไปเติมใส่กล่องอุปกรณ์ต่างๆ ภาพที่เห็นตรงหน้าใน
ระยะประชิดตัว ทำาให้คนอื่นๆ อดใจไม่ไหว วางมือจากเครื่องมือสู้ความง่วง เช่น หนังสือ เกมส์ในมือถือ แล้วยื่นมือมาร่วมด้วย
ช่วยกันทำางานส่วนรวม 

 รุ่นน้องถามว่า “ทำาไมพี่ทำางานพวกนี้คะ เห็นทำาหลายครั้งแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีในใบจ่ายงาน” เราตอบว่า “ถ้านั่งเฉยๆ 
พี่จะหลับค่ะ” รุ่นน้องหน้าตาจริงจัง “อย่าพูดเล่นสิคะ เอาจริงๆ ค่ะ” เราส่งยิ้มก่อนตอบ “ของที่ใช้งานบ่อย ถ้าไม่พร้อมใช้
งาน ก็ต้องเสียเวลาเตรียม งานพยาบาลจะยุ่งตอนไหนก็ไม่รู้ ถ้ามีเวลาทำาไว้ก่อน เวลาใช้งานจริง จะได้ไม่วุ่นวายค่ะ” รุ่น
น้องสงสัย “ใครสอนพี่คะ” เราเล่าสู่กันฟัง “พี่ดูสิ่งที่รุ่นพี่ทำาและประสบการณ์สอนค่ะ ครั้งหนึ่ง ตอนตี 5 พี่กำาลังทำาบันทึก
สารน้ำา แล้วมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ถ้าของใช้ในรถฉุกเฉินมีไม่พอใช้งาน ก็คงเสียเวลาเตรียมยาช่วยผู้ป่วยหลายนาที และ
ถ้าไม่ได้อาหารว่างมื้อดึกช่วยไว้ พี่คงหมดแรงนวดหัวใจก่อนมีคนมาผลัดด้วยค่ะ” เราอดยิ้มไม่ได้เมื่อขึ้นเวรดึกต่อมา แล้ว
เห็นรุ่นน้องริเริ่มการเตรียมของ 

 บทเรยีนจากการสรา้งงานของเราใหค้ำาตอบกบัเราว่า การคดิและลงมอืทำาจะนำาไปสูก่ารเรียน
รูเ้รือ่งการทำางานเปน็ทมีได ้โดยทีค่วามเขา้ใจในงานและความพรอ้มของผูร้ว่มงานเปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่
การให้ความร่วมมือแบบ “เต็มที่และเต็มใจ” ส่วนความภูมิใจในตนเองและความสุขที่เกิดจากงานจะ
เป็น “อาหารใจ” ที่หล่อเลี้ยงให้คนทำางานยินยอม “เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ” ได้ต่อไป

Behind
The Scene อ.ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร

สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว ผมได้มี
โอกาสขึ้นเหนือรับอากาศหนาวเย็นสบายบนยอดดอยหลวง
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 เส้นทางการเดินทางไปที่ดอยหลวงเชียงดาว เริ่มต้น
จากกรงุเทพฯ ผมขบัรถมุง่หนา้ขึน้เหนอืไปทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่
ใชเ้วลาราว 8-9 ชัว่โมง บนระยะทางยาวเกอืบ 700 กโิลเมตร 
และขับต่อจากเชียงใหม่ไปยังดอยหลวงเชียงดาวอีกกว่า
ชั่วโมง
 เมื่อไปถึง เราจะพบกับที่ทำาการอุทยาน ซึ่งต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเดินเท้าไปบนยอดดอย แน่นอนว่า การ
เดินทางด้วยเท้าจำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยลูกหาบที่ติดต่อไว้

 เช้าวันรุ่งขึ้น การเดินทางด้วยเท้าเริ่มต้นจากที่ทำาการ
อุทยานไปยังอ่างสลุง ผมออกเดินทางตั้งแต่ 8.00 น. ไปถึงก็
ราวบ่าย 2 โมงเห็นจะได้ การเดินทางด้วยเท้าสามารถไปได้ 2 
เส้นทาง คือ
 ทางขึน้ “ปางววั” ซึง่เปน็ทางขึน้ทีค่อ่นขา้งชนั มรีะยะ
ทางการเดิน 6.5 กิโลเมตร 
 สว่นอีกทางคือ ทางขึน้ “เดน่หญา้ขดั” ทีไ่มช่นัมากนกั 
แต่มีระยะทางที่ยาวกว่าคือ 8.5 กิโลเมตร ผมและคณะได้เลือก
ใช้ทางนี้ครับ 
 คณะของเราเดินทางมาถึงจุดกางเต็นท์และงีบเอาแรง
ซักสองช่ัวโมงก็ถึงเวลาท่ีจะเดินทางต่อกันครับ เพ่ือไปยังสวรรค์
ของนักเดินทางและนักถ่ายภาพอย่างพวกเรา “ยอดดอยหลวง
เชียงดาวสูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำาทะเล” ณ เวลาน้ีพระอาทิตย์
กำาลังจะลับขอบฟ้า

ก่อนแล้ว เพราะการเดินเท้าไกล
ราว 6 ชั่วโมงเพื่อไปยอดดอย ต้อง
ขนเต็นท์ เสบียง อาหาร น้ำา และ
อุปกรณ์ถ่ายภาพขึ้นไปด้วย เมื่อทุก
อยา่งเรยีบรอ้ย กถ็งึเวลานอนพกัเอา
แรงกันก่อนครับ

สารวจป่า ท้าลมหนาวน้ีท่ี...

ดอยหลวงเชียงดาว

One
Day ff เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

   ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



  หากมองไปรอบๆ ตัว จะเห็นดอย 3 พี่น้อง ที่อยู่ใกล้ๆ กัน รวมทั้งเห็น
ดอยอนิทนนทไ์กลออกไปลบิๆ เทคนคิการถา่ยภาพพระอาทติยต์กนัน้ ตอ้งเลอืก
ชว่งเวลาดดี ีจำาเปน็มากทีต่อ้งเลอืกมมุ และมกีารเตรยีมตวักอ่นถา่ยภาพโดยใช้
ขาต้ัง นอกจากนีต้อ้งศกึษาข้อมลูกอ่นไปดว้ยวา่พระอาทติยข์ึน้-ลงเวลาประมาณ
ไหน รวมทั้งการเลือกช่วงเวลาของแสงที่ดีที่สุดก่อนกดชัตเตอร์ 
 เข้าสู่ช่วงดึกบรรยากาศหนาวเย็น มองเห็นดวงดาวพร่างพรายบน
ท้องฟ้า ช่างเป็นความประทับใจที่มิรู้ลืมเสียจริงครับ
 เช้าวันรุ่งขึ้น ตื่นตี 4 แพ็คกระเป๋า เตรียมเดินทางอีกครั้ง จุดหมายคือ
ดอยกิว่ลม ใช้เวลาเดนิเทา้ราว 2 ชัว่โมง เพือ่ถา่ยภาพพระอาทติยข์ึน้ในตอนเชา้ 
บนยอดดอยมีทะเลหมอกอันสวยงาม รายล้อมไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด 

ไม่ว่าจะเป็นดอกฟองหินเหลือง ดอก
เทียนนกแก้ว ดอกชมพูเชียงดาว ดอก
ออ้มดอยและดอกไมป้า่ตา่งๆ ระหวา่ง
เดินทางขึ้นดอยจะต้องพกไฟฉาย
ไปด้วย เพราะทางที่ชันและมีหินที่
แหลมคม ต้องมีความระมัดระวังเป็น
อยา่งมาก ระหวา่งทางถา้โชคด ีเราอาจ
จะไดเ้หน็กวางผา หรอืทีช่าวบา้นเรยีก
ว่าม้าเทวดาออกมาหาอาหารตอนเช้า
ตามโขดหินด้วย

 ดอยหลวงเชียงดาวมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย แต่ด้วยการเดินทางท่ีลำาบากและไม่มีสิ่งอำานวยความ
สะดวก จึงทำาให้ที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไว้เป็นอย่างดี ถ้าร่างกายยังแข็งแรงและต้องการสัมผัสการดำารงชีวิตอยู่ใน
ธรรมชาติอย่างแท้จริง แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ผมบอกได้เลยว่าดอยหลวงเชียงดาวคือสถานที่ที่ควรมาสักครั้งในชีวิต..



ครั้งแรกในไทย!! 
รามาฯ ตรวจคัดกรอง

ดาวน์ซินโดรม
จากเลือดมารดา

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ (ซ้าย) รศ.พัญญู พันธ์บูรณะ (กลาง) 
และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ขวา)

 เม่ือคุณแมต่ัง้ครรภ ์สิง่แรกทีค่ณุแมม่กัจะเตรยีมตวักค็อื การฝากครรภก์บัคณุหมอในโรงพยาบาล ซึง่เมือ่คุณแม่
มาทำาการฝากครรภ์ คุณหมอจะทำาการตรวจครรภ์อย่างละเอียด โดยหนึ่งในการตรวจครรภ์ที่ถือว่ามีความจำาเป็นอย่าง
มากในระยะที่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆ ก็คือ การตรวจคัดกรองอาการ “ดาวน์ซินโดรม” ทารกในครรภ์นั่นเอง

 ที่ผ่านมา การตรวจคัดกรองอาจทำาได้โดยการเจาะช่องท้องคุณแม่เพื่อนำาน้ำาคร่ำามาตรวจหาความเสี่ยงของ
การเป็นดาวน์ซินโดรม อันจะทำาให้คุณแม่ต้องเจ็บปวด เจ็บตัวกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ด้วยเทคนิคใหม่ในการตรวจ
คัดกรองอาการดาวน์ซินโดรมด้วยการเจาะเลือดคุณแม่ ทำาให้ลดการเจ็บตัวน้อยลง และการตรวจก็มีความแม่นยำาสูง 
และยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่คุณแม่อย่างมาก รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ฉบับนี้มีมาฝากกัน

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา สาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกปริกำาเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์จีโนม
ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย งาน
สื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล และศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 
(ทีเซลส์) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการ
ตรวจกรองสารทางพันธุกรรมทารกในครรภ์ ในชื่อโครงการ
ตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา หรือ 
Thai Noninvasive Prenatal Test: Thai NIPT โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ 

  รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ อาจารย์ประจำาสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกปริกำาเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า ปัญหาเรื่องทารกพิการแต่กำาเนิด ซึ่งเกิดจากโครโมโซมผิดปกติ 
อาการทีพ่บบ่อยคือ โครโมโซม 21 หรอืกลุม่อาการดาวน ์ซึง่เปน็การ
ผิดปกติหลายระบบโดยเฉพาะด้านสติปัญญาที่ต่ำากว่าปกติ หรือที่
เรียกว่าเด็กปัญญาอ่อน ขณะนี้พบได้ราว 1.3 ต่อทารกแรกเกิดที่มี
ชีวิต 1,000 คน ซึ่งส่วนมากพบในกลุ่มคุณแม่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
เนือ่งจากไขข่องคุณแม่จะอายเุทา่กับอายคุณุแม ่ตา่งจากสเปริม์ของ
คุณพ่อที่สร้างใหม่ทุก 3 เดือน ดังนั้น ไข่อายุมากขึ้นเวลาแบ่งเซลล์
ของโครโมโซมก็จะมีความผิดปกติมากขึ้น เพราะฉะนั้น กลุ่มอาการ
ดาวน์ซินโดรมจึงต้องทำาการตรวจจากคุณแม่ วิธีในขณะนี้คือ หาก
คุณแม่อายมุาก แพทยจ์ะแนะนำาใหท้ำาการตรวจ
คัดกรองหรือตรวจโดยการเจาะน้ำาคร่ำา

 การตรวจคัดกรองในปัจจุบันจะเป็นการอัลตราซาวด์ ตรวจสารชีวเคมีเลือด ซึ่ง
เปน็การตรวจตามมาตรฐานตา่งๆ เปน็การตรวจทางออ้ม ไมไ่ดเ้ปน็การตรวจวนิจิฉยั และมี
ความแมน่ยำาไมม่ากนกั แตถ่า้จะใหต้รวจวนิจิฉยัโครโมโซมและดเีอน็เอแลว้ใหผ้ลทีแ่มน่ยำา
นัน้ ตอ้งทำาการเจาะน้ำาคร่ำาตรวจ ซึง่จะมีความเสีย่งตอ่การแทง้บุตร ตดิเช้ือ คลอดก่อนกำาหนด 
หรือถ้าเจาะน้ำาคร่ำาไม่ดีอาจจะไปถูกอวัยวะของเด็กได้ 

 ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองที่มีความแม่นยำาสูงเทียบเคียงกับการตรวจวินิจฉัย
อย่างการเจาะน้ำาคร่ำา โดยเป็นการตรวจหาสารทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของทารกจากเลือดในคุณแม่ตั้ง
ครรภ ์โดยอาศัยเทคโนโลยกีารถอดรหสัพนัธกุรรมท่ีมีประสิทธภิาพสูง ล้ำายคุ มีความไว ความจำาเพาะ ความ
ละเอียดและรวดเร็ว ทำาให้สามารถตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์จากเลือดของ
มารดาด้วยความแม่นยำาถึง 99% ซึ่งนับว่าดีที่สุดสำาหรับการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน

 รศ.นพ.พัญญู ยังกล่าวต่อไปว่า แม้ว่าการตรวจวิธีนี้จะมีความแม่นยำาสูงมาก 
แต่หากผลออกมาว่ามีความเส่ียงท่ีทารกในครรภ์จะมีอาการดาวน์ ก็ต้องกลับไปใช้วิธี
เจาะน้ำาคร่ำาเพือ่ตรวจวนิจิฉยัใหชั้ดเจนมากยิง่ขึน้อีกครัง้ แตห่ากไม่พบความเสีย่ง คุณ
แมท่ีต่ัง้ครรภก์ไ็มต่อ้งเจบ็จากการถกูเจาะน้ำาคร่ำา ไมเ่สีย่งตอ่การแทง้ลกู นอกจาก
นี ้การตรวจวเิคราะหแ์ละรายงานผลของโครงการนีย้งัสามารถตรวจคดักรอง
หาทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ ได้อีก นอกจากโครโมโซม 21 
เช่น trisomy 13 ,trisomy18 ตลอดจนโครโมโซมเพศหญิงและเพศชายได้

Rama
Today กิติยา สุวรรณสิทธิ์

ดนัย อังควัฒนวิทย์



 ด้าน ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้า
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การตรวจด้วย
วิธีไทยนิพท์นี้ สามารถรู้ผลความผิดปกติของ
โครโมโซมได้ทุกคู่ แต่แพทย์จะแจ้งผลตรวจ
เฉพาะคู่ที่พบปัญหามากและสามารถแก้ไขได้ 
เช่น คู่ที่ 13 ,16 ,18 ,21 รวมทั้ง โครโมโซมเพศ 
x และ y ที่เน้นเฉพาะกลุ่มนี้เพราะโครโมโซม
มีขนาดเล็ก หากเป็นโครโมโซมคู่แรกๆ จะมี
ขนาดใหญ่หากพบความผิดปกติส่วนใหญ่ก็มัก
เสียชีวิต จึงต้องเน้นในโครโมโซมคู่หลังๆ อย่างคู่ 21 ทำาให้เกิดปัญหากลุ่มดาวน์ซินโดรม คู่ที่ 18 เกิดกลุ่มอาการ
เอ็ดเวิร์ดซินโดรม มีปัญหาเรื่องสติปัญญา หัวใจ มีนิ้วเกิน โครโมโซมเพศผิดปกติ เช่น x หายไป ทำาให้ผู้หญิงมี
บุตรยาก เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองวิธีนี้สามารถทำาได้เมื่ออายุครรภ์ 10-24 สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถใช้ตรวจคัดกรอง
ในครรภ์แฝดได้ การให้บริการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำาเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งให้คำา
ปรกึษาแนะนำาตา่งๆ ดว้ย โดยเฉพาะหากผลตรวจคดักรองพบวา่มคีวามเส่ียงโครโมโซมผิดปกติ กจ็ะต้องคยุทำาความ
เขา้ใจวา่จะตรวจวนิจิฉยัดว้ยการเจาะน้ำาคร่ำาหรอืไม ่ซ่ึงอาจมอีนัตรายต่อครรภ ์หรอืพอ่แมจ่ะเลอืกต้ังครรภต่์อไปหรอื
ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งบางคนคิดว่าสามารถเลี้ยงได้ก็ตั้งครรภ์ต่อไป แต่บางคนที่ไม่คิดว่าจะเลี้ยงไหว ก็ยุติการตั้งครรภ์ 
ซึ่งทั้งหมดคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจเอง โดยแพทย์ต้องให้ข้อมูลและคำาปรึกษาแนะนำา
  
 การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจทางเลือก จึงยังไม่สามารถครอบคลุมการเบิกจ่ายจากรัฐบาลได้ โดยค่าบริการ
ในการตรวจสำาหรับสตรีท่ีฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ที่ 14,000 บาท และจะเริ่มเปิดรับบริการได้ภายใน
เดือนธันวาคม 2557 ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 
โดยคิดค่าบริการ 15,500 บาท 

 นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยง  



 เม่ือวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
และคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ไดจ้ดังานแถลง
ข่าวการจัดประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2558: 
จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช Joint Conference in Medical Sciences 2015 
(JCMS 2015) ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (60 พรรษา) 
2 เมษายน 2558 ภายใต้หัวข้อ Health Equity through Innovation 
and Collaboration ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 การจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2558: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช ได้จัด
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2554 และครั้งที่ 2 ในปี 2558 นี้ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำาในระดับประเทศทั้ง 3 แห่ง 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น ซึ่งได้มีการลงนามบันทึก
ความร่วมมือกันไปแล้วในงานแถลงข่าว

 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า การจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบันในครั้งนี้ 
ถือเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน: 
จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช ความเช่ือมโยงและบูรณาการวชิาการในสาขาตา่งๆ ระหวา่งคณะแพทยศาสตรท้ั์ง 3 สถาบนัทีร่ว่มจดัการประชมุ 

และจากสถาบนัอืน่ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และยงัเปน็การแสดงผลงานความก้าวหนา้ทางดา้นวชิาการ
และการวิจัยทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 ด้าน รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดประชุม
ตลอดทัง้ 3 วนั จะมีหวัขอ้ทีเ่ป็น Highlight สำาคัญ อาท ิความก้าวหนา้ของการปฏริปูระบบสขุภาพเพือ่การเขา้ถงึ
ของประชาชน (The progress of Thailand healthcare reform towards health equity) หัวข้อ การดูแล
ที่เป็นเลิศในโรคต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง (Best clini-
cal practices in medical care: from diagnosis to management (stroke, coronary artery diseases, 
osteoporosis, etc.)  หวัขอ้ การดแูลผูส้งูวยัใหแ้ขง็แรงและอายยุนืยาว (Healthy elderly: Living long, living 
strong) หัวข้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Global shaking of emerging and re-emerging infectious diseases) 
หัวข้อ อุ้มบุญ เรากำาลังทำาอะไรกันอยู่ (Surrogacy: Where are we now?) หัวข้อ วัยรุ่นกับเซ็กซ์และการตั้ง
ครรภ์ (Sex and pregnancy in teenager: What, why, who and how?) เป็นต้น

 สำาหรบัการจดักิจกรรมภาคประชาชน ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในกิจกรรมทีส่ำาคัญในครัง้นี ้ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำาหรับการจัดกิจกรรมภาค
ประชาชน ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมตลอดทัง้ปี 2558 โดยมุ่งเนน้การเผยแพรอ่งค์ความรูด้า้นสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุ
ภาพ การป้องกันโรค รวมถงึการดแูลรกัษา ตวัอยา่งเชน่ ความเชือ่ผดิๆ ในการใชย้า การเลีย้งดลูกูยคุไอท ีSTRONG 
HEART SMART BRAIN สรา้งเสรมิสขุภาพจากฟารม์สรา้งสขุและโรคทีมั่กพบบ่อยในชายและหญงิ นอกจากนีย้งั
มกีารประกวดบทความ ในหวัขอ้ “ความเสมอภาคทางสขุภาพ” ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถสง่ผลงานเขา้ประกวด
เพื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาท และรับโล่พระราชทาน สามารถติดตามกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง 
www.jcms2015.com 

 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำานวยการ
โรงเรียนแพทย์ศิริราช รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.โศภณ นภาธร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.
วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ

 ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนจากคณะแพทย์
ทั้ง 3 สถาบัน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

Back
stage  ดนัย อังควัฒนวิทย์ 



3 มรดกสำ�คัญ 
ส�นพนัธกจิร�ม�ธบิด ี(ตอนที ่2)

3.พนัธกจิดา้นการบริการสขุภาพ: Medical Record ทีใ่ชค้ำาวา่ “เวชระเบยีน” 
เลม่แรกของเมอืงไทย นวตักรรมในการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลครัง้สำาคญัของ
เมืองไทย 
 คำาว่า “เวชระเบียน” ถือกำาเนิดข้ึนท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเสนอของรองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศริพิฒัน ์วฒันเกษตร อาจารยแ์พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญงานดา้นเวชสถติและระบาดวทิยา 
มีทีม่าจากคำาวา่ “เวช” บวกกบัคำาวา่ “ระเบยีน” และเปน็ทีรั่บรองใหใ้ชโ้ดยคณะ
กรรมการของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีตัง้แตป่ ีพ.ศ.2511 เปน็ตน้
มา ต่อมาเวชระเบียนเป็นหนังสือราชการซึ่งออกให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่มารับการ
ตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีประกอบดว้ยบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัประวตักิาร
เจ็บป่วย สิ่งตรวจพบ การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการดำาเนินโรคของผู้ป่วย 
เพื่อที่จะให้แพทย์ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งในขณะที่เป็นผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกไปด้วยกัน “เวชระเบียน” ของผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีข้อมูล
ของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งเมื่อเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บรรจุอยู่ในเล่มเดียวกัน 
ซึ่งแตกต่างไปจากทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่ใช้ในโรงเรียนแพทย์อื่นๆ ในขณะนั้น 
ตอ่มา คำาวา่ “เวชระเบยีน” ไดถ้กูนำาไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายตามโรงเรยีนแพทยแ์ละ
โรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน

ด้�นก�รบริก�รสุขภ�พ

จากฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึง 2 มรดกสำาคัญด้านการศึกษา และการวิจัยกันไปแล้ว ฉบับนี้ขอกล่าว
ถึงอีกพันธกิจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คือ

(ขอ้มูลจาก http://library.ra.mahidol.ac.th/ram/rama_begin-subpgT1-2.
php และคู่มือระบบเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 2550)

ภาพซ้าย: เวชระเบียนเล่มแรกของไทย 
หมายเลขเวชระเบียน HN 000 00 01 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพขวา: รศ.นพ.ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร 
ผู้คิดค้นคำาว่า “เวชระเบียน” เป็นครั้งแรก
ของไทย

นี่คือเรื่องราวบางส่วนของมรดกความทรงจำาอันทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมานั้น 
โรงเรยีนแพทยแ์หง่นี ้ไดท้ำาหนา้ทีเ่สมอืนหนึง่ประทปีสอ่งทางดา้นสขุภาพคนไทยมาชา้นาน ไมแ่ตเ่พยีงภารกจิทัง้สามดา้น
ที่นับเป็นพันธกิจที่สำาคัญของคณะฯ เท่านั้น รามาธิบดียังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานนามแก่คณะ
แพทยศาสตร์ฯ แห่งนี้ ว่า “รามาธิบดี” อันเป็นนามมงคลที่ทรงหมายมุ่งให้โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ เสมือนเป็นน้ำาพระทัยที่
ทรงพระราชทานแก่ราษฏรของพระองค์ท่านในการปราบทุกข์เข็ญทางด้านโรคาพยาธิภัยอย่างแท้จริง

ท่านสามารถเยี่ยมชมวัตถุจัดแสดง
และรับทราบข้อมูลประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ไดท้ี ่
หอจดหมายเหตแุละพพิธิภณัฑร์ามาธบิด ีณ 
ช้ัน 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่  6 
พญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวันจันทร์ – 
ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. หรือติดต่อที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-0562 โทรสาร
หมายเลข 02-354-7268 ในวันและเวลา
ราชการ

 

Education
Talk ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี



‘คิด-วิเคราะห์’ 
จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
 หลายครัง้ทีผ่มไดส้มัภาษณไ์ดร้ว่มแบง่ปนัประสบการณใ์นการทำางานวจัิยของเหล่านกัวจัิยมอือาชพี
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า นักวิจัยที่นี่เก่งทุก
คนจรงิๆ ครบั ไมไ่ดเ้ยนิยอสรรเสรญิแตอ่ยา่งใด ดว้ยความทีอ่งคก์รแหง่นีม้กีารวางรากฐานทีดี่ในการทำางาน
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริการผู้ป่วย งานด้านการศึกษา รวมทั้งงานทางด้านวิจัย ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่า 
นักวิจัยที่นี่เป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใครอยู่เหมือนกัน
 เช่นเดียวกันกับนักวิจัยท่านน้ี ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกหนึ่งคนเก่งของที่นี่ ที่ผมได้รับเกียรติให้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลดีดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก

 ศ.นพ.วิชัย เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาแพทย์ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล รุน่ที ่87 (เทา่กบั รามา รุน่ที ่12 ) เมือ่เรยีนจบไดไ้ปทำางานใชท้นุอยูท่ีโ่รงพยาบาลวงัน้ำาเยน็ จ.ปราจีนบรีุ 
จนกระทัง่เปน็ผู้อำานวยการโรงพยาบาล เปน็แพทยร์กัษาผูป้ว่ยและทำางานบรหิารโรงพยาบาล รวมเปน็ระยะ
เวลา 6 ปี ด้วยความที่ใฝ่รู้ และมีความชอบในการคิดวิเคราะห์ จึงเรียนต่อด้านระบาดวิทยาที่ กองระบาด
วทิยา กระทรวงสาธารณสขุ และเรยีนตอ่ปรญิญาโทที ่National University of Singapore หลงัการทำางาน
ที่กระทรวงสาธารณสุข 12 ปี ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ทีรามาธิบดี ต่อมาได้เรียนจบปริญญาเอกด้านระบาด
วิทยาที่ School of Public health, University of North Carolina การเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ จนเกิดทักษะ ความชำานาญ บวกกับความพยายามในการศึกษาเฉพาะด้าน ทำาให้ ศ.นพ.วิชัย มีผลงาน
วิจัยมากมายที่น่าสนใจในระดับประเทศ 

 ทำ ไมจึงสนใจงานวิจัย

 งานวจิยัมหีลายประเภท และมรีปูแบบขัน้ตอนในการทำาวจัิยทีห่ลากหลาย สำาหรับงานวจัิยทีผ่มทำา
นั้นเป็นงานวิจัยทางระบาดวิทยา  ศึกษาวิจัยในระดับประชากรถึงเรื่องขนาด ปัญหาทางสุขภาพ พฤติกรรม 
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บข้อมูลประชากรในรูปแบบการสัมภาษณ์ การตรวจ และใช้ความรู้ความ
สามารถทางการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงค่อนข้างเหมาะกับตัวผมเอง
 งานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ทำาอยู่สมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการวิจัยสอบสวนการ
ระบาดโรค การวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ซ่ึงก็ตรงกับความชอบของเรา ได้ทำาในส่ิงที่ชอบ
คือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นความถนัดส่วนตัว เริ่มแรก ผมสนใจทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
เพราะมีแพทย์สนใจในเรื่องนี้ไม่มาก ยังไม่ค่อยมีคนทำา 
 ยอ้นกลบัไปในสมยัทีท่ำาอยูก่ระทรวงสาธารณสขุ  ขณะนัน้มแีบบรายงานการเฝา้ระวงัโรค (รายงาน 
506) ทั้งโรคติดเชื้อ โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน และก็โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
แต่ก็ใช่ว่ามีแบบการเฝ้าระวังแล้ว ก็ไม่ต้องทำาอะไรแล้ว นั่นยิ่งทำาให้ต้องพัฒนากันต่อไป ผมกับผู้ร่วมงานจึง
ตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (รายงาน 506/2) แยกออกมา งานอื่นที่ได้ทำา เช่น 
งานวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตาย ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ก็หาปัจจัยเส่ียงเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ  
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โรคไหลตาย พอดีในช่วงนั้นมีคนไทยไปทำางานที่สิงคโปร์กัน
มาก แล้วมีแรงงานไทยที่เป็นโรคไหลตายกันเยอะ เมื่อทำาการ
วิเคราะห์แล้วก็พบว่า คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจทำางานผิดปกติ 
ผมได้เคยลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ เมื่อสิบกว่าปีก่อน เหตุการณ์ในขณะนั้นคือ
มลพิษอากาศ มีฝุ่นละออง และซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจาย
ไปทั่ว ผมและกระทรวงสาธารณสุข และทีมงานวิจัยที่จุฬาใน
ขณะนั้นได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ เป็นข้อมูลทาง
วิชาการแรกๆด้านผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอากาศ 
เรือ่งแรกๆ และงานน้ีไดต้พีมิพใ์นวารสารนานาชาตใินภายหลงั
 ผมมทีกัษะดา้นการศกึษาวจิยัภาคสนามและวเิคราะห์
ขอ้มลู รวมทัง้เขยีนขอ้มลูเป็นเอกสารออกมา แตแ่รกยงัไมค่อ่ย
ให้ความสำาคัญกับการเขียนตีพิมพ์งานวิจัย แต่พอมาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยก็จะต้องเน้นการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี เหมือน
กับเราทำางานวิจัยมาแล้วไม่ได้ตีพิมพ์ ก็เท่ากับว่าไม่ได้ทำาอะไร
มาเลย 
 พอเข้ามาทำางานท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผมได้ทำาเรื่องอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างในช่วงแรก แต่ก็ติดปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรหลายอย่าง เพราะเป็นงานที่ต้องพึ่งต่างสาขาค่อน
ข้างมาก ต้องใช้อุปกรณ์ ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ช่วย ซึ่งมีข้อจำากัดอยู่มาก หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อ 3 ปี 
พอกลบัมา อาจารยไ์พบลูย ์(ศ.นพไพบลูย ์สรุยิะวงศไ์พศาล) ได้
ทำาการศกึษาเรือ่งปจัจยัเสีย่งโรคหวัใจและหลอดเลอืด โครงการ 
InterAsia ซึ่งอาจารย์ได้ทำาไว้ เป็นอย่างดี มีข้อมูลที่ดีมาก และ
ก็เข้าทางผมเลย ผมจึงมีโอกาสวิเคราะห์เรื่องระบาดวิทยาเบา
หวานของคนไทย และได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor 
สงู ซึง่ยงัไมค่อ่ยมคีนไทยตพีมิพเ์รือ่งเบาหวานในระดบัประเทศ
มากนัก
  
 คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของอาจารย์
 ในการทำ งานวิจัย

  จดุแขง็ของผมคอื ถา้มขีอ้มลูมาให ้ผมตัง้โจทยว์จัิยได้ 
ผมกส็ามารถทีจ่ะทำาเปน็ผลงานวจิยัได ้แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่
จำาเปน็ทีอ่าจารยจ์ะตอ้งรูเ้รือ่งการวิเคราะห์ข้อมลูทุกคน เพราะ
แตล่ะคนมีความรู ้ความถนดัเฉพาะเรือ่งของตนเอง แลว้ เชน่ รู้
เรือ่งเบาหวาน หวัใจ กส็ามารถไปรว่มกนัทำางานกบันกัสถติิ นกั
ระบาดวิทยา ก็สามารถทำางานวิจัยออกมาได้เหมือนกัน
  
 เทคนิคในการคิดวิเคราะห์

  ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาอา่นเรือ่งราวนัน้ๆ เชน่ ความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ซึง่นกัวจิยัตอ้งพยายามคดิโจทยท่ี์แตก
ต่างให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องโฟกัสประเด็น เจาะลึกในเรื่องที่มี

ความสำาคญั โดยมากแลว้นกัวจิยัทีป่ระสบความสำาเรจ็สว่นใหญ่
จะไม่ค่อยทำางานวิจัยหลายเรื่องหลายประเด็นพร้อมกัน อาจมี
บ้างที่สามารถทำาได้

 ผลงานสำ รวจข้อมูล
 สุขภาพของประชากรไทย

 เริ่มต้นจากการท่ีผมได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรังระดับประเทศ ข้อมูลการสำารวจข้อมูลสุขภาพของ
ประชากรไทยก็พบว่ายังขาดคนท่ีเป็นตัวหลักในการทำา จึงมี
ความสนใจ ช่วงที่ได้เข้าไปทำา ถือเป็นการสำารวจครั้งที่ 4 ของ
ประเทศ และโชคดีท่ีได้เปน็หวัหนา้ทีมการทำาวจัิยสำารวจในครัง้
ที่ 4 นี้ 
 ผมได้นำาข้อมูลจากการสำารวจในครั้งก่อน (ครั้งที่ 3) 
มาเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ ซ่ึงท่ีผ่านมายังมีน้อย ทำาให้การที่จะ
นำาความรู้ไปใช้ต่อยอดได้น้อย สำาหรับประเด็นเนื้อหาที่สำารวจ 
ได้แก ่พฤติกรรมทางสุขภาพ การกนิ การออกกำาลังกาย กินผกั
ผลไม ้ปจัจัยการสูบบหุร่ี ด่ืมเหล้า การกนิยา และภาวะสขุภาพ
โรคเรื้อรัง ซึ่งโรคเรื้อรังยังไม่มีระบบการเฝ้าระวัง ไม่เหมือนกับ
โรคติดเชื้อที่มีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้ว เมื่อมีข้อมูลการสำารวจก็
พบว่ามีคนเป็นความดันเลือดสูง หรือ เบาหวานเกินครึ่ง ที่ไม่
ทราบว่าตนเองเป็นความดันฯ หรือ เบาหวานแล้ว จากผลการ
สำารวจนี้ต่อมากระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทำาการรณรงค์เรื่อง
การตรวจคัดกรอง ความดันเลือดสูง และเบาหวาน มีการฝึก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้ตรวจความ
ดันเป็น เจาะเลือดปลายนิ้วได้ และทำาการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
มากขึน้ จนกระทัง่เหน็ความคบืหนา้ในการคดักรอง ก็จะยิง่พบ
คนทีเ่ปน็หรอืคนทีม่คีวามเสีย่งต่อเบาหวานมากขึน้ รวมทัง้รูว้า่
มคีนทีเ่ปน็แลว้ไมรู่ต้วัวา่เปน็ เพราะไมเ่คยไปตรวจเบาหวานเลย
กม็ ีจากจุดนีเ้องกท็ำาใหเ้กดิการรณรงคท์ีม่ากขึน้ใหต้รวจน้ำาตาล 
มีการดูแลตัวเองมากขึ้น ทำาให้เกิดกระแสการการป้องกันเบา
หวานมากขึ้น การลดความอ้วน คนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ได้รับการ
รักษาเร็วข้ึน มโีรคแทรกซ้อนนอ้ยลง สำาหรับการสำารวจสขุภาพ
ประชาชนไทยในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการสำารวจครั้งที่ 5 แล้ว 

 แรงบันดาลใจในการทำ งานวิจัย

 มแีพทยรุ่์นพ่ีและอาจารยอ์าวโุส หลายท่าน ทีผ่มนบัถอื
เป็นแบบอย่าง เช่น นพ. คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ แพทย์รุ่นพี่ ทำางาน
ที่สำานักระบาดวิทยา ศ นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ศ.นพ.รัชตะ รัชนะนาวิน ศ.นพ.เทพ 
หิมะทองคำา ศ.นพ.เปรม บุรี และ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุ
ภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ แรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความ
ชอบของผมเอง และการเห็นความผลลัพธ์ของงาน มีคนนำาไป
ใช้ต่อ ทำาให้เราเกิดความตั้งใจที่อยากจะทำาต่อ 

 พบปัญหาอะไรในการทำ งานวิจัยบ้าง

 เรือ่งทุนเป็นเรือ่งสำาคัญ การสำารวจก็ตอ้งใช้ทุนจำานวน
มาก และต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่าน
มาต้องขอทุนเป็นครั้งๆ ไป ทำาให้ความต่อเนื่องไม่ค่อยราบรื่น
เท่าใดนัก และก็มีหยุดชะงักไป ระหว่างเขียนโครงการเพื่อขอ
ทุน 
 ปญัหาเรือ่งเวลา มคีนบอกวา่เวลาทำาวจิยัแลว้ไมม่เีวลา
นัน้ ตอนแรกผมเคยไม่เหน็ดว้ยนะ แตต่อนหลงัมาก็เหน็ดว้ยจรงิ
ว่า คนเรามีเวลาน้อยจริง แม้ว่าเราจะจัดลำาดับงานแล้ว แต่งาน
ก็ยงัมากเกินไป ฉะนัน้ เราตอ้งเลือกงาน ตามลำาดบัความสำาคัญ  
มาก ปานกลาง นอ้ย และ ตามความเรง่ดว่น มาก และนอ้ย หลกั
นีส้ามารถประยกุตก์บั ชวีติประจำาวนัได ้อยา่งเราจะดหูนงั เราก็
เลือกเรือ่งท่ีจะด ูเลือกจะไปพกัผ่อนเราก็จะเลือกวธิเีลือกสถาน
ที่ที่จะไป งานด่วนกว่าก็ทำาก่อน
 การใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัเปน็เรือ่งทีน่กัวจิยัตอ้งให้
ความสำาคัญ มิฉะนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกัน งานวิจัยเมื่อทำาสำาเร็จ
แลว้ ก็ตอ้งมีการนำาไปใช้ ในระดบัตา่งๆ ตวัอยา่ง ผลการสำารวจ
ขอ้มลูสขุภาพประชาชนไทยดา้นบหุรีก่บัสขุภาพ ซึง่เราตัง้โจทย์
เก่ียวกับคนท่ีเป็นโรคเรือ้รงั ยงัสูบบุหรีมี่อยูเ่ท่าใด ท่านอาจารย์
ประกิต (ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) ก็ได้นำาข้อมูลไปใช้อ้างอิง 
ในการรณรงค์  นี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการคิดวิเคราะห์ว่า เราจะต้อง
นำาข้อมูลที่ได้ไปให้คนที่จะนำาไปใช้ต่อยอดได้ด้วย ก็จะเกิด
ประโยชน์ได้มาก 

 บทบาทนักวิจัยกับนักบริหารต่างกันหรือไม่

 ไมแ่ตกตา่งกัน บทบาทดา้นบรหิารขณะนี ้บรหิารงาน
ภาควิชา คือการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานด้านการศึกษา 
วิจัย และบริการวิชาการ มีเรื่องต้องวางแผน และตัดสินใจ 
เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำาคัญ การสร้างทีมอาจารย์ แบ่งหน้าที่ 
การดแูล ชว่ยเหลอืกันของอาจารย ์ความกา้วหนา้ของอาจารย ์
ผมโชคดีที่มีอาจารย์ เก่งและดีในภาควิชา ช่วยกันมองงานของ
ภาควิชาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป มองไปข้างหน้า และให้โอกาส
อาจารย์แต่ละท่านเข้ามามีส่วนคิดร่วมกัน และสนับสนุนให้
อาจารย์ทำาในงานที่ตนเองถนัด ส่วนผมเองเวลาที่เหลือก็คือ
การบริหารงานวิจัยของตนเอง 

 งานวิจัยท่ีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 งานวจิยัสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์ไดล้งมอืทำา
กันแล้ว ลงพื้นที่จริงแล้ว โดยประเด็นหลักคือการสร้างความ
ผูกพันกับชุมชน เชื่อมกับพันธกิจทั้งในด้านการศึกษา การ
บริการวิชาการ และการวิจัย โดยหลักของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อาจารยใ์นภาควชิาและประสานกบัอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
จากภาควิชาอ่ืนๆ เข้าพื้นที่ ทำาโครงการร่วมกับคนในพื้นที่ 
เราเข้าไปสร้างกลไกในการทำางานร่วมกันของงภาคส่วนที่อยู่
ในระบบสุขภาพ และภาคส่วนที่อยู่นอกระบบสุขภาพ ตาม
แนวทางการบริหารระบบสุขภาพในพื้นที่ (District Health 
System) คือภาคสว่นตา่งๆทำางานรว่มกนั โดยมเีปา้หมายรว่ม
กันคือสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ 
 สำาหรับในด้านวิจัยจากงานนี่คือ มุ่งมั่นให้เกิดเป็น
ผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบ และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ ต่อยอดได้ ขณะนี้ระยะแรก เราทำาการสำารวจสุขภาพของ
คนในชุมชน และแจ้งกลับเพื่อให้เข้าสู่การเข้ารับบริการใน
ระบบสุขภาพ ขณะนี้เราโรคเบาหวาน ความดัน และอ้วนเป็น
จำานวนมากจากจำานวนประชากรที่สำารวจได้ 2,000 ราย และ
กำาลังวางแผนงานร่วมกับพื้นที่อยู่

 ฝากอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่

  ข้อแรก ทำาในสิ่งที่เราชอบและถนัด 
  ข้อที่สอง ทักษะไม่ใช่แค่พรสวรรค์ แต่ต้องเป็นพรแสวงด้วย 
ถ้าเราไม่ขวนขวาย ไม่ทำา เราก็จะไม่มีทักษะ 
  ข้อสาม ทำางานเป็นทีม
  ข้อที่สี่ ความมุ่งมั่นทำาให้สำาเร็จ เกิดผลที่รูปธรรม
  ข้อสุดท้าย ความอดทน ไม่ท้อถอย เป็นเรื่องสำาคัญ 



 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดงาน “รณรงค์

เพื่อมุ่งให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี่” ตลอดปี 2558 โดยมี ศ.นพ.วินิต พัว

ประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.พรรณวดี พุธ

วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ

วฒันธรรม และ ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ ์รองคณบดี

ฝ่ายการพัสดุ ขึ้นกล่าวรายงานถึงแผนงานและ

นโยบายของการจัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาล

ปลอดบหุรี ่ซึง่มหีนว่ยงานตา่งๆ ภายในคณะฯ เขา้

ร่วมจัดกิจกรรมหมุนเวียนทุกเดือน เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเขตปลอดบุหรี่ และ

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่สู่ระดับ

ประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 

1 อาคารเรียนรวม

 งานบริหารกายภาพ ความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการ 
“ความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มของการ
ทำางานในโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.นพ.สรุศกัดิ ์ ลลีาอดุมลปิ ิผูอ้ำานวย
การโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน
และบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2557  ณ หอประชุมอารี 
วัลยะเสวี 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด

งาน MU Research Expo 2014  ซึ่งได้

รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

เม่ือวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 9  

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ

แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 อ.นพ.สาธิต กรเณศ หัวหน้าภาค
ว ิชาศ ัลยศาสตร ์  คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
และ ศ.ยินดี กิตติยานันท์ หัวหน้าภาควิชา
กายวภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ พร้อม
ด้วยบุคลากร ร่วมในพิธีทำาบุญและเปิด
โครงการ CARE Lab เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลง

ข่าวในหัวข้อ “จะลดการตายก่อนเวลา ใน

วัยกลางคนลงครึ่งหนึ่งได้อย่างไร”  โดยมี 

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และ Sir Richard 

Peto, FRS Oxford University ผูร้บัรางวลั

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข 

ประจำาปี 2544 ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Activities
กองบรรณาธิการ



 ศ.นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำานวย
การโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ “วัคซีนทางเลือกราคา
สวัสดิการ” ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก 
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ และ รศ.พญ.
ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยว
กับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 
และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 
(IPD) รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เมื่อวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอารี 
วัลยะเสวี

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ 
สำานักงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน
ที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 คณะทำางานส่งเสริมการบริจาค
อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในโครงการ
เปลี่ยนไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 
“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ...สู่บุญที่ยิ่งใหญ่” 
โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กล่าวเปิดงาน และเสวนาเรื่องการบริจาค
อวัยวะ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงพิเศษ
จาก Work Point เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2557 
ณ โถงชั้น 1 ลานดนตรี อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 
2557 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมคณะกรรมการ
ประจำาคณะฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2557

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 
ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบด ีกลา่วใหก้าร
ต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โรงพยาบาลในสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยเข้าศึกษาดูงานระบบวิเคราะห์ KPI ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 งานบริหารงานโรงพยาบาลรามาธิบดี    



 งานสือ่สารองคก์ร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรม “รามาแชนแนลออนทัวร์” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 
สถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง โดยภายในงาน
มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้หนุ่มสาวชาว
ออฟฟิศได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมหัวเราะ
บำาบัด กิจกรรมสอนท่ากายบริหารเพื่อป้องกัน
โรคออฟฟิศซินโดรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์
กีฬารามาธิบดี กิจกรรมตอบคำาถามเกี่ยวกับ
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และแนะนำา
แอพพลเิคชัน่ Rama Channel ทา่มกลางความ
สนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ เม่ือ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำานักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์   

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศ.นพ.อร่าม 
โรจนสกุล ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
ผู้แทนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และผู้แทน
จากงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Shachiko 
BABA, Vice Director Center for International Rela-
tions ผู้แทนจาก Osaka University ,Graduate School 
of Medicine ประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงานภายใน
คณะฯ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการชมรมผู้ไร้กล่อง

เสียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ 

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา กล่าวเปิดงาน โดย

มกิีจกรรมภายใน อาท ิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญการบรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมงานเลี้ยง

สงัสรรคส์มาชกิชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสยีง เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 

2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

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

 ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัต น์  
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดงาน “กินพอเพียง 
ไม่ เ สี่ ย ง เบาหวาน” 
โ ดยมี  พญ . ชุ ติ น ธ ร  
ศรีพระประแดง  ภาค
วิชาอายุรศาสตร์ เป็น
วทิยากรใหค้วามรู ้ภายในงานมบีรกิารตรวจระดบัน้ำาตาลในเลือด ให้คำาปรึกษา และให้คำาแนะนำาเรือ่งอาหารสำาหรบัผูป้ว่ยเบาหวาน โดยแพทยแ์ละพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรม “รามาแชนแนลออนทัวร์” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 
สถานเีพือ่สขุภาพ  24 ชัว่โมง วตัถปุระสงคเ์พือ่ให้
ประชาชนใสใ่จสขุภาพ โดยภายในงานมกีจิกรรม
ได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมหัวเราะบำาบัด โดยผู้
เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬารามาธิบดี กิจกรรมตอบ
คำาถามเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 
และแนะนำาแอพพลิเคชั่น Rama Channel 
ด้วยวิธีการดาวน์โหลดผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
ท่ามกลางความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยเกริก 



 ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุม 

“การสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์กับชุมชน” โดยมี ศ.นพ.วินิต 

พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหาร

โรงพยาบาลบางพลี และตัวแทนจากหลายหน่วย

งานของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเยี่ยมชม

โรงพยาบาลบางพลี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

ณ ห้องประชุมกาญจนพันธ์ โรงพยาบาลบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “การแข่งขันเดิน - วิ่ง
ประเพณี สามัคคี” ประจำาปี 2557 โดยมีบุคลากร
ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำานวนมาก เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อม
ด้วยผู้แทน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิ่งของพระราชทานแก่
ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้
ทมีแพทยจ์ากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันต
กรรม ณ ศาลาประชาคม อำาเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพังงา 
และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อำาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรม “รามาแชนแนลสัญจร ON STAGE” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล สถานี
สุขภาพดี  24 ชั่วโมง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรม 3 อ. คือ อารมณ์ อาหาร 
ออกกำาลังกาย ภายในงานมีกิจกรรมได้ร่วมสนุก 
อาทิ กิจกรรมออกกำาลังกาย กิจกรรมตอบคำาถาม 
สาธติการทำาอาหารเพือ่สุขภาพ และแนะนำาแอพพลิ
เคชั่น Rama Channel เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2557 ณ ศนูยก์ารคา้ Central Airport Chiang Mai

 ฝา่ยการพยาบาล ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็

พระเทพรตัน ์จดักจิกรรม “รณรงค์ลา้งมอื Flash 

Mob SDMC Hand Hygiene” เพื่อเป็นการ

กระตุน้ใหบ้คุลากรภายในศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็

พระเทพรัตน์ตระหนักถึงการล้างมือก่อนสัมผัส

ผู้ป่วย และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือ 

7 ขั้นตอน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557



 ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิ

บำารุงขวัญทหาร ตำารวจอาสาสมัครชายแดนใน

พระบรมราชนิปูถมัภ ์มอบเงนิจำานวน 23,000,000 

บาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

แบบ O-Arm และระบบนำาวิถี (Navigator 

System) สำาหรับช่วยแพทย์ในการผ่าตัดอวัยวะ

สำาคัญ เช่น ผ่าตัดสมอง หัวใจ ตับ ณ ชั้น 1 ลาน

เฉลิมพระเกียรติ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล จดัแถลงขา่ว เรือ่ง “รามาธบิดี
ทำาการตรวจกรองและวิเคราะห์ทารกทางกลุ่ม
อาการดาวน์ และโครโมโซม 13, 18 ทางเลือดแม่ 
ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย (Thai  NIPT)” โดย
มี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรง
พยาบาลรามาธิบดี ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา รศ.นพ.
พญัญ ูพนัธบ์รูณะ ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
พยาธิวิทยา ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางความสนใจ
จากสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี

 วงขับร้องประสานเสียงรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมขับร้องเพลง
ประสานเสยีงเพือ่อวยพรปใีหม ่ ใหแ้ก่ผูป้ว่ย
และญาติ  รวมท้ังบุคลากรชาวรามาธิบดี 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 ภาควิ ช าออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์  คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ

วิถีชีวิตกับโรคทางออร์ปิดิกส์ ในหัวข้อ “กิน 

อยู ่หลับ นอน ส่ือสาร ทำางาน เรยีนรูว้ถิชีวีติ 

7 มิติกับ 7 โรคกระดูกและข้อ เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาค

วิชาออร์โธปิดิกส์ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร

สมเด็จพระเทพรัตน์  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวัน
รามาสามัคคี ประจำาปี 2557 โดยมี ศ.นพ.
วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น  โดยในช่วงเช้ามี
กิจกรรม รามาฯพาโชค  สำาหรับในช่วงเย็น
มีกิจกรรมงานเลี้ยงวันรามาสามัคคี  พร้อม
การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมผู้
บรหิารจบัฉลากมอบโชคใหก้บับคุลากรชาว
รามาธิบดี  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความ
สนกุสนาน และอบอุน่ เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 
2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีภาคกลาง 

ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัด 

“โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดแีละครอบครวัทศันศกึษา ครัง้ที ่3” 

ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

อาจารย์แพทย์ และศิษย์ปัจจุบัน นอกจาก

นี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่

อาจารย์แพทย์อาวุโสพร้อมกับการเรียนรู้ใน

สถานที่ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2557 



 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำาคณะฯ ครั้งที่ 43/2557 ซึ่งมีวาระสำาคัญ 
“เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือใน
การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) 
ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการต่อเติม
อาคารเสริมพัฒนาการเด็กแก่สถานสงเคราะห์เด็ก
ออ่นพญาไท เปน็จำานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวนั
ที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท (ปากเกร็ด)

 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์

เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ

บริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

คณาจารย์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ นพ.วิฑูรย์  อึ้งกิจไพบูลย์ นายก

สมาคมฯ และนพ.วิทย์ วราวิทย์ กรรมการและ

เลขาธิการฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดู

งานสมาคมศษิยเ์กา่แพทยร์ามาธบิด ีเกีย่วกบัระบบ

การบริหารงานและการจัดการองค์กร เมื่อวันที่ 19  

ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา 

ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 งานบริหารงานโรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus” โดย
ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้
อำานวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรจากหลาก
หลายหน่วยงานรว่มเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วาม
รู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2557  ณ หอ
ประชุมอารี วัลยะเสวี 

 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี  แ ก่
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง 
ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์  เกษมสันต์ อดีตหัวหน้า
ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโอกาสได้รับรางวัลครูแพทย์ดีเด่นแห่ง
ชาติ จาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

 ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.
สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ในโอกาสได้รับแต่ง
ตัง้เป็นคณะกรรมการการแพทย ์ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนั
สงัคม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2537 จากรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง 2 ปี

 ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.นพพร พงศ์
ปลื้มปิติชัย  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13 
ในโอกาสเข้ารับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” 
1 ใน 77 จังหวัดที่ได้รับรางวัลในโครงการ 
“แทนคณุแผน่ดนิ ป ี2557 77 ตน้แบบคนด ีสู ่65 
ลา้นคนดทีัว่ไทย” ซึง่เปน็ตวัแทนคนดขีองจงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ 
นพ.นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอล
รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



 ขอแสดงความยิ น ดี แก่  ศ . นพ .
อนนัตน์ติย ์วสิทุธพินัธ ์ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์
ในโอกาสไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

 ขอแสดงความยินดีแก่  ศ .พญ.

รวิพรรณ วิทูรพณิชย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

 ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พรชัย 
สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา ในโอกาสได้
รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำารง
ตำาแหน่งศาสตราจารย์




