


Health Station
ซ่อมหัวใจชำ�รุด เมื่อหลอดเลือดหัวใจมีตะกรันตีบตัน

Believe it or not?        
อ�ก�ศร้อนอบอ้�ว ทำ�ให้หัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ?

Easy Living                                    
ลูกบอลชีวิต

Beauty-Full                                     
ดูแลผิวหลังเผชิญแดดหน้�ร้อน

Healthy Eating                             
มังสวิรัติอ�ห�รท�งเลือกของผู้ป่วยหัวใจ

i-Style                              
หัวใจสุขภ�พคืออ�ห�ร

Behind the Scene                        
จ�ก...เอธิโอเปีย ถึง...ร�ม�ธิบดี

Giving and Sharing                     
 “สองชีวิต...หนึ่งดวงใจ”

Rama Varieties        
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหวัใจ คิดใหม่ ทำ�ใหม่ เพ่ือหวัใจของคุณ

Education Talk
90 ปี อ�รี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล: 

ช�ติกำ�เนิดก่อเกิดปณิธ�นสืบส�นเพื่อสังคมไทย

Camera Diary
“เข�สก” สวรรค์หน้�ร้อนของเมืองไทย 

Reseach Focus
“ง�นวิจัย EGAT” นพ.ปริญญ์ ว�ทีส�ธกกิจ
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 หลงัจากผ่านพ้นหน้าร้อน ทีปี่นีต้้องบอกว่า ร้อนจรงิๆ ค่ะ กนัไปแล้ว กข็อต้อนรบัเข้าสูห่น้าฝนอย่างเป็นทางการ
ค่ะ หน้าฝนแบบนีอ้ยากให้คณุผูอ่้านทกุท่านระมดัระวงัสุขภาพกายกนัไว้ดีนะคะ นอกจากจะฝนตกตัวเปียกแล้ว ยงัมีเชือ้
โรคที่มากับหน้าฝนอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ

 ส�าหรับฉบับนี้ แม้จะอยู่ในหน้าฝน แต่ก็มีเรื่องให้หัวใจตึกๆ ตักๆ ตุ้มๆ ต่อมๆ ตลอดเวลา  แน่นอนค่ะ เมื่อพูด
ถึงเรื่องหัวใจ ใครบ้างล่ะที่ไม่อยากจะมีไว้ครอบครอง อะแฮ่ม...หมายถึงหัวใจดี หัวใจแข็งแรง นะคะ

 เริ่มต้นด้วยบทความสุขภาพดีดีท่ีแพทย์ทางด้านโรคหัวใจได้แนะน�าไว้ จะท�าอย่างไรเมื่อรู้ว่าตัวเองมีแคลเซียม
เกาะที่ผนังหัวใจ อันตรายและการดูแล รวมไปถึงการรักษาท�าได้อย่างไรบ้าง ติดตามได้ใน Rama Varieties ค่ะ ต่อกัน
ด้วย..บทความดดีอีีกเรือ่งท่ีอยากน�าเสนอเลย เมือ่หวัใจช�ารดุโดยมตีะกรนัตบีตนัอยูภ่ายใน จะแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร หลาย
คนอาจเคยได้ยินมาหรือเผชิญปัญหากับมันมาแล้ว ก็คงจะทราบดีใช่ไหมล่ะคะ นี่แหละค่ะ หัวใจของเราต้องดูแลเองนะ
คะ แต่ถ้าช�ารุดเมื่อไร ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อแก้ไขก่อนจะสายเกินไปค่ะ ติดตามกันในคอลัมน์ Health Station

 ความเชือ่ผดิๆ ท่ีต้องการค�าแถลงไขฉบับนี ้“อากาศร้อนอบอ้าวนัน้ ท�าให้หวัใจล้มเหลวได้จรงิหรอื” มาร่วมค้นหา
ค�าตอบกันดีกว่าค่ะ ใน Believe it or not? ต่อกันที่...การดูแลผิวพรรณในช่วงหลังหน้าร้อน หรือหลังลุยแดดแรงๆ กัน
มา บ้างก็อาจบอกว่าแดดแรงท�าให้ผิวเสีย เป็นกระ เป็นฝ้า ผิวหมองคล�้า เรามีค�าแนะน�าดีดีมาฝากกันค่ะ พลิกเลยหน้า 
Beauty-Full 

 สุขภาพดี ดูที่หัวใจแข็งแรงด้วยนะคะ คอลัมน์ สบายสบาย สไตล์ใหม่ มีเรื่องราวดีดีจากประสบการณ์ตรงที่จะ
เปลี่ยนความคิดในการดูแลสุขภาพหัวใจ ที่เชื่อว่า อ่านแล้วต้องรีบไป check สุขภาพหัวใจกันโดยด่วนเลย แถมยังมีเรื่อง
ราวเกี่ยวกบัการกนิผักปลอดสารพษิทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดีได้ปลูกขึน้เอง เพือ่น�ามาท�าเปน็อาหารคนไข้อกีดว้ยละ่ อยา่
พลาดเชียว

 ฉบบันีแ้น่นเอีย๊ดเรือ่งหวัใจ ฝากทิง้ท้ายนดินงึนะคะ..ดแูลสขุภาพกายกนัแล้ว หมัน่ดแูลสขุภาพหวัใจของคุณเอง
ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องของ (หัว)ใจ เป็นเรื่องส�าคัญที่ไม่ควรมองข้ามกันนะคะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama

ContentEditor’s Talk



 “หัวใจ” เปรียบเสมือน “ปั๊มน�้า” ท�าหน้าท่ีสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย การท่ีหัวใจจะท�างาน
เสมอืนป๊ัมน�า้ให้ดอียูไ่ด้นัน้ จ�าเป็นต้องมเีลอืดไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจได้ตามปกติ ซ่ึงเลือดจะไปเล้ียงกล้ามเนือ้หวัใจผ่านหลอด
เลือดแดงขนาดกลางที่เรียกว่า “หลอดเลือดโคโรนารี” โดยปกติหลอดเลือดโคโรนารีใหญ่จะมี 3 เส้น (2 เส้นทางซ้าย ซึ่ง
ออกมาจากหลอดเลือดขั้วหัวใจด้านซ้ายและอีก 1 เส้นทางขวา) หลอดเลือดนี้จะแบ่งแยกเป็นหลอดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก
ลงและเป็นเส้นเลือดฝอยน�าเลือดสู่ส่วนต่างๆ ของหัวใจ

 เรามาท�าความรู้จักกับหลอดเลือดหัวใจและการเกิดตะกรันกัน

 หลอดเลือดแดงโคโรนารี ท�าหน้าที่เหมือนท่อประปา เมื่อใช้เป็นเวลานานก็จะมีเศษผง เศษผมเกาะตัวในท่อ เกิด
เป็นตะกรันและท�าให้ท่อตีบขวางการไหลของน�้า 

 ทนีีเ้รามาดใูนหลอดเลอืดโคโรนารขีองหวัใจกนับ้าง ถ้ามกีารเกาะตวัหนาขึน้ในหลอดเลอืด กจ็ะเกดิความเสือ่มหรอื
พยาธิสภาพขึ้นในลักษณะคล้ายกัน มักจะเกิดการสะสมของไขมันและหินปูนในผนังของหลอดเลือดเป็นก้อนคล้ายตะกรัน
ท่ัวไป แต่ในบางส่วนโดยเฉพาะส่วนต้นของหลอดเลือดกจ็ะมกีารสะสมจนก้อนไขมนัยืน่เข้ามาในรูของท่อหลอดเลือด ท�าให้
รูภายในท่อตีบ และถ้าตีบมากก็จะขวางการไหลของเลือดไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ

 นอกจากนี้แล้ว หลอดเลือดโคโรนารียังมีการขยายและหดตัวได้ อีกทั้งก้อนไขมันที่สะสมสามารถแตกหรือฉีก
ออกเป็นแผลและก่อให้เกิดลิ่มเลือด ส่งผลให้เกิดการอุดตันฉับพลันทันทีได้

 เม่ือหลอดเลอืดโคโรนารตีบีมากขึน้จากการสะสมของไขมันหรอืเกิดการหดตวัตบีมากขึน้เป็นระยะ กจ็ะท�าให้เกดิ
ภาวะทีเ่ลอืดไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจลดลง และหากปรมิาณเลอืดทีล่ดลงไม่พอต่อความต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ตามปกตทิีร่่างกายอยูเ่ฉย ไม่มีการออกก�าลงั หรอืไม่ว่าจะเป็นความต้องการเพิม่ขึน้ เม่ือร่างกายมกีารออกก�าลงั) กจ็ะท�าให้
เกดิอาการเจบ็แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ซึง่อาการจะหายไปกต่็อเมือ่ปรมิาณเลอืดทีไ่ปเลีย้งมีความสมดลุกับภาวะความ
ต้องการ กล่าวคอื อาการจะดขีึน้เมือ่ผูป่้วยหยดุออกก�าลงั หรอืไม่กม็คีวามเครยีดคลายลง (หวัใจท�างานลดลง)

 ในบางครั้ง ก้อนไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ เกิดการแตกออกเป็นแผล ส่งผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด 
ท�าให้ปรมิาณเลือดขาดหายไป ก็จะท�าให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลัน (มีการตายของเซลล์กล้ามเนือ้หวัใจ) ซ่ึง
กจ็ะท�าให้เกดิอาการเจบ็แน่นหน้าอกมากและนาน ในบางรายมกีารท�างานของหวัใจผดิปกต ิท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติอย่างฉบั
พลันทันทีได้ หรือไม่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เมื่อหลอดเลือดหัวใจทรุด แล้วจะซ่อมเมื่อไรดี
 หลอดเลอืดหวัใจโคโรนารทีีเ่สือ่มมาก จะส่งผลให้คณุภาพชวีติแย่ลง และบ่อยครัง้ท�าให้เกดิการเสยีชวีติ อาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาการแน่นหรือเจ็บหน้าอก หายใจล�าบาก อึดอัด นอนราบไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือท�างาน
ได้ตามปกต ิเช่น ไม่สามารถออกก�าลงักาย เดนิขึน้ลงบันได ท�าสวน อาบน�า้ได้ เพราะมีอาการแน่นหวัใจ ดงันัน้ จะต้องถงึ
เวลาซ่อมก็ต่อเม่ือผูป่้วยมีอาการมากและไม่สามารถใช้ชวีติได้ตามปกต ิโดยเฉพาะเม่ือได้รบัการรกัษาทางยาแล้ว อาการ
ท่ีกล่าวมายงัไม่ดขีึน้ หรอืยงัมีข้อจ�ากัดในการใช้ชีวติประจ�าวนั และจะซ่อมก็เพราะว่ามีความเสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติสงู อนัเกดิ
จากภาวะหลอดเลือดตีบหรือตันมาก จนมีการบีบตัวที่ลดลงหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลว

วิธีการซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจ ท�าได้อย่างไร
 นอกเหนือจากการใช้ยาแล้ว ก็จะมีการรักษาที่เปรียบเสมือนกับการซ่อมหลอดเลือดโคโรนารีอยู่ 2 วิธีการ โดย
มีหลักส�าคัญคือ เพื่อเพิ่มเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจให้พอเพียงกับความต้องการ ซึ่งการรักษา 2 วิธีทางคือ การขยาย
หลอดเลือด และการท�าผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือด ซึ่งก่อนจะเลือกวิธีการใดนั้นจ�าเป็นต้องรู้ลักษณะของหลอดเลือด
โคโรนารีของผู้ป่วยแต่ละราย ก่อนเริ่มต้นการสวนหัวใจและฉีดสีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

 การสวนหัวใจและการฉีดสีเข้าหลอดเลือดโคโรนารีเป็นการวินิจฉัยโรควิธีหนึ่ง ที่เอื้อประโยชน์หลายอย่างต่อ
การดูแลรักษา วิธีนี้อาศัยการสอดใส่ท่อสายยาง พลาสติกที่ปราศจากเช้ือเข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่จากที่ขาหนีบหรือ
ที่แขน ย้อนเข้าไปสู่หัวใจ (เรียกว่าการสวนหัวใจ เพราะสวนทางเดินของเลือดกลับไปสู่หัวใจ) และไปจ่ออยู่ตรงทางออก
ของหลอดเลือดโคโรนารี จากนั้นจะท�าการฉีดสีผ่านท่อสายยางพร้อมกับถ่ายรูปของหลอดเลือดโคโรนารีและหัวใจโดย
ใช้กล้องเอ็กซเรย์พิเศษในห้องปฏิบัติการเฉพาะที่เรียกว่าห้องสวนหัวใจ หรือ ห้องCATH LAB (แคทแล็บ) การวินิจฉัย
วิธีนี้เอื้อประโยชน์มากกว่าโทษที่อาจเกิดขึ้น และในปัจจุบันนี้มีการท�าหัตถการสวนหัวใจและฉีดสีอยู่เป็นประจ�าอยู่ใน
ประเทศไทย และในละปีมีจ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวิธีนี้มากกว่า 25,000 รายต่อปี ซึ่งมีผู้ป่วยน้อยกว่าร้อยละ 
0.5 ที่อาจจะเกิดโทษ (น้อยกว่า 5 คนจากผู้ป่วย 1000 คน) และการวินิจฉัยวิธีนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องค้างคืนอยู่โรงพยาบาล
และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไปนัก

 ข้อมูลที่ได้จากการฉีดสีคือ ลักษณะการตีบตัน ต�าแหน่ง จ�านวนของหลอดเลือดที่มีปัญหา ลักษณะหลอดเลือด
ส่วนปลาย การท�างานบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ข้อมูลเหล่านี้แพทย์ต้องการเพื่อใช้ในการเลือกวิถีทางการรักษา ว่าจะ
เป็นการรักษาทางยาต่อ หรือ จะใช้การขยายหลอดเลือด หรือจะต้องท�าผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือด

Health
Station รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ
เมืองไทยในปัจจุบันสามารถท�าให้เกิด Heat Stroke 

หรอืภาวะลมแดดได้ คอืภาวะทีอ่ณุหภมูร่ิางกายสูงขึน้เร็วเกนิไป โดยมอีณุหภมูิ
ร่างกายเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิตมีผลท�าให้การท�างานของ

อวัยวะในร่างกายผิดปกติ ได้แก่ สมองบวม ปอดอักเสบรุนแรง (ไม่ใช่จากการติดเชื้อ) หัวใจและการไหล
เวียนล้มเหลว ตับวาย ไตวาย การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และเซลล์กล้ามเนื้อถูกท�าลาย

 Heat Stroke แบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบ classical มักใช้เวลา 2-3 วัน มักเกิดในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่นอน
บนเตียง ไม่สามารถดื่มน�้าได้ทันกับอากาศร้อน และแบบ exertional มักเกิดในคนที่ต้องออกแรงมากๆ ท่ามกลาง

สภาพอากาศร้อน เช่น ฝึกทหาร นักกีฬากลางแจ้ง คนงานที่ท�างานกลางแดด โดยมีอุณหภูมิกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจน
ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้

 อาการของผู้ป่วย  Heat Stroke ได้แก่ สับสนวุ่นวาย ชัก หมดสติ หายใจเร็ว หอบ เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็ว ความ
ดนัต�า่ และชอ็ก อาจมท้ีองเสยีอาเจยีนร่วมด้วยได้ หากได้รับการช่วยเหลือช้าผู้ป่วยมกัจะเสียชวีติ 

 การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วย Heat Stroke ต้องรีบน�าผู้ป่วยออก
จากสภาพอากาศท่ีร้อนไปอยู่ในท่ีเย็นข้ึน โทรตามรถพยาบาล ถอดเสื้อผ้าให้
มากที่สุดเพื่อให้ผิวหนังระบายความร้อนได้ ใช้ผ้าเย็นหรือน�้าแข็งประคบ

ตามข้อพับ ซอกคอเพื่อลดอุณหภูมิ (ห้ามน�าผู้ป่วยไปแช่ในอ่างน�้าแข็ง) 
หากผู้ป่วยยังพอรู้ตัวให้ดื่มน�้าให้มากที่สุด (1-2 ลิตรใน 1 ชั่วโมง) 

หากผู้ป่วยหมดสติต้องให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า ซึ่งต้องรอ
รถพยาบาลมาถึง และห้ามให้ทานยาลดไข้พวก aspirin 

หรือ acetaminophen (พาราเซตามอล) หากผู้
ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจหรือหากหัวใจ

หยดุเต้นให้ช่วยชวีติเบือ้งต้นขัน้พืน้ฐาน

อากาศร้อนอบอ้าว
    ท�าหวัใจหยุดเต้นได้จรงิหรอื?

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ.พญ. รัชนี แซ่ลี้
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 ดูจะง่ายหน่อยไหมที่เราจะตัดสินใจเลือกลูกใดลูกหนึ่งให้อยู่บนอากาศ และยอมให้บางลูก
ต้องหล่นลงบนพื้น ทุกท่านคงพอมองเห็นภาพลูกบอล 5 ลูก ที่ถูกโยนขึ้นฟ้า และก�าลังตกลง

มาทีละลูก 

 ตอนเรายังหนุ่มยังสาว เราคงพยายามโยนลูกบอล “งาน” ให้อยู่บนฟ้าตลอด และไม่ให้สัมผัสแม้แต่
ผิวดนิ ถงึแม้ว่าลูกบอกลูกนีต้กแล้วสามารถเด้งขึน้มาได้เหมือนเดมิโดยลูกบอลไม่ได้เสยีหายแต่อย่างใด แต่

เราก็ยังไม่ยอมปล่อย

 พอถึงวัยกลางคน .. การโยนลูกบอล 5 ลูกเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ ลูกบอลลูกอื่นๆ เริ่มหนัก และรับยาก
ขึ้น ยากขึ้น หากมีวันหนึ่งวันใดที่เราพลาด ลูกบอล “เพื่อน” และลูกบอล “ครอบครัว” ก็อาจตกลงมา สิ่งที่
เกิดขึ้นก็คือ ลูกบอล “เพื่อน” ซึ่งท�าจากดินได้แตกกระจายไปคนละทิศละทาง ถึงแม้เราจะสามารถโกยดิน
มาท�าเป็นลูกบอลได้อกี แต่กค็งไม่แน่นเหมือนเดมิ เพือ่นทีอ่ยูร่อบๆ ตวัคณุ ครัง้สดุท้ายทีไ่ด้นั่งกนิข้าวด้วยกนั 
หรือปรับทุกข์สุขด้วยกัน 

 คุณจ�าได้หรือไม่ว่าเมื่อไร? เพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่วัยเรียน นานแค่ไหน
แล้วที่คุยกันครั้งสุดท้าย? ยิ่งอายุมากขึ้น เพื่อนก็ยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆ และเรื่อยๆ  .. หากเราพลาด ลูกบอลลูก
ที่ 3 ลูกบอลที่ท�าด้วยเซรามิก ลูกบอล “ครอบครัว” อะไรจะเกิดขึ้น? ลูกบอลจะแตก ไม่ได้กระเด็นไปไหน
ไกล สามารถทากาวตาช้างให้กลบัมาเป็นลกูบอลได้เหมอืนเดมิ แต่ทว่าลกูบอลลกูนีไ้ม่เรยีบเหมอืนเดมิอกีต่อ

ไป ยิ่งลูบก็ยิ่งขรุขระ ครั้นรับลูกบอลผิดก็พลอยจะโดนบาดอีก “ครอบครัว” จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้อง
คอยดูแล เพราะถ้าแตกไปแล้ว อาจจะสมานกันได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซ�้าบางครั้งเรายังต้องเจ็บ

ตวัอีกต่างหากเวลาโดนลกูแก้วบาดมือ เปรยีบเสมือนรอยร้าวความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั
ที่คอยบาดใจเราอยู่เรื่อยๆ 

 แล้วถ้าเราท�าลูกบอลลูกที่ 4 “สุขภาพ” หลุดมือล่ะ อะไรจะเกิดขึ้น... 

 ลูกแก้วนั้นก็จะแตกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ยากต่อการต่อกลับมาให้เป็นลูกบอล
เหมือนเดิม ถ้าโชคดีเป็นลูกบอลได้ก็อาจเป็นลูกบอลที่ไม่สมบูรณ์ เว้าๆ แหว่งๆ หรืออาจจะ
ไม่สามารถต่อกลับมาให้เป็นลูกบอลได้เหมือนเดิมอีกเลย 

 หากลูกที่ 5 ลูกบอล “จิตใจ” ตกลงพื้นล่ะ คริสตัลนั้นคงจะบิ่น ขุ่นและไม่สวยใสเหมือน
เดมิ เปรยีบเหมือนใจเราทีขุ่น่มัว มีเรือ่งราวให้ครุน่คิดมากมายในใจตลอดเวลา ไม่เคยมเีวลาหยดุนิง่
และไม่เคยปล่อยให้ความขุ่นมัวในใจนั้นตกตะกอน เวลาคิดแก้ปัญหาต่างๆ ก็มืดมนและยากเย็น

 อ่านมาถึงตอนนี้ท่านคิดว่าท่านเลือกที่จะโยนลูกบอลทั้ง 5 ของท่านอย่างไร? จะรับแต่
ลูกบอลยาง และปล่อยให้ลูกบอลอื่นๆตก แหว่งหรือแตกบ้าง หรือเลือกที่จะปล่อยลูกบอลยางให้
ตกลงบ้างเพื่อจะประคองลูกบอลอื่นๆ ต่อไป ลูกบอลยางก็คงเหมือนงานที่เราท�า มีขึ้นมีลงเป็นของ
ธรรมดา สามารถตกได้และก็สามารถเด้งขึ้นมาได้ 

 ลกูบอล 5 ลกูนีส้อนให้เรารกัษาสมดลุของชวีติหากเราท�างานหนกัจนไม่มีเวลาหันมาดแูล
คนรอบข้าง หรอืดแูลตวัเองทัง้สขุภาพทางกายและใจ ในทีส่ดุเราก็อาจจะเสยีเพือ่นๆ ครอบครวั 
รวมถึงสุขภาพทางกายและใจซึ่งยากที่จะกลับคืนมาได้ดีดังเดิม 

 ลูกบอลอยู่ในมือเราแล้ว .. รักษาสมดุลของลูกบอลทั้ง 5 ให้ดีนะคะ .. 

 เนื่องจาก @ Rama ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะพิมพ์เป็นเล่มออกมา น้องๆในทีมเลยขอให้
เขียนบทความในหัวข้อ Easy Living ส่งท้าย.. นานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เขียนบทความ (ที่ไม่ใช่วิชาการ) 

เช่นนี ้.. คดิอยูห่ลายตลบว่าจะเขียนเรือ่งอะไร เหมอืนเอานาฬิกาขึน้สนมิมาปัดฝุน่ คดิเท่าไรกค็ดิไม่ออก เหมอืน
สมองส่วน “ศิลปะ (art)” ของฉันได้เลือนหายไป หายไปนานเท่าไรก็จ�าไม่ได้แล้ว ในสมองมีแต่งานกับงาน เท่าที่จ�า

ได้ทั้งตอนตื่นและตอนจะหลับ หายใจเข้าเป็นงาน หายใจออกเป็นงาน สะพายกระเป๋าคอมพิวเตอร์ทุกวันจนกล้ามเนื้อที่
ไหล่แข็งตึงไปหมด เป็นอย่างนี้อยู่หลายเดือน ท�าให้ฉันมาคิดว่า นานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ดูแล “จิตใจ” ตัวเอง ให้ใจได้
หยุดพัก สมองปล่อยวาง นั่งนิ่งๆ ฟังเสียงหายใจตัวเอง .. นานแค่ไหนแล้วนะ ..

 นานมาแล้วได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนถึง ชีวิตคนเราเปรียบเหมือน “ลูกบอล 5 ลูก” 

ลูกที่ 1 คือ “งาน”, ลูกที่ 2 คือ “เพื่อน”, ลูกที่ 3 คือ “ครอบครัว”, ลูกที่ 4 คือ “สุขภาพ”, และลูกที่ 5 คือ “จิตใจ”

 หากเราเป็นนกัเล่นกายกรรมทีก่�าลงัโยนลกูบอกขึน้ไปบนท้องฟ้า โดยมกีฎกตกิาว่าห้ามให้ลกูใดตกลงพืน้เดด็ขาด 
.. แต่ชีวิตจริงเราไม่ใช่นักกายกรรมและการโยนลูกบอลให้อยู่บนท้องฟ้า 5 ลูกนี่ก็ยากเอาการ แถมต้องโยนตลอดเวลาอีก
ด้วย ท่านจะท�าอย่างไร?? หากท่านพลาดและลูกใดตกลงบนพื้น ท่านจะเลือกให้ลูกใดหล่นพื้นก่อน?? และท่านจะเลือก
เก็บลูกใดเอาไว้??

   เอาเป็นว่าฉันให้โจทย์เพิ่มอีกนิด .. 

   ลูกบอลลูกที่ 1 คือ ลูกบอล “งาน” ท�ามาจากยาง 

   ลูกบอลลูกที่ 2 “เพื่อน” ท�ามาจากดิน 

   ลูกที่ 3 “ครอบครัว” ท�าจากเซรามิก 

  ลูกที่ 4 “สุขภาพ” ท�าจากแก้ว 

  และลูกที่ 5 “จิตใจ” ท�ามาจากคริสตัล 

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 ผ่านพ้นช่วงสงกรานต์กันไป  เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านได้มีวันหยุดพักผ่อนและได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ซึ่ง
หลายคนอาจเกดิปัญหาผวิหนงั ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนงัหรือปัญหาความงามอนัเนือ่งมาจากแสดงแดดและความร้อน  
เนื่องด้วยผิวหนังเป็นส่วนของร่างกายด่านแรกที่สัมผัสแสงแดดและความร้อน ดังนั้นปัญหาต่างๆ จึงเกิดกับผิวหนัง
มากที่สุด  ปัญหาผิวหนังที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ได้แก่

 1. ผิวคล�้า เนื่องจากแสงแดด โดยเฉพาะคลื่นยูวีท�าให้เกิดอนุมูลอิสระภายในผิว และท�าให้เซลล์เม็ดสีผลิต
เม็ดสอีอกมามากขึน้ ผวิหนงัจงึคล�า้ขึน้ ปรากฏการณ์นีจ้ะเหน็ได้ชดัในผูท้ีม่ผีวิสคีล�า้เป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว บางรายสมัผสั
แดดเพียง 3 วัน แต่อาจมีผิวคล�้าไปนานเป็นเดือน

 2. ผวิไหม้แดด เกดิจากการท่ีผวิหนงัได้รบัแสงแดดในปรมิาณทีส่งู มกัพบได้ในผูท้ีม่ผีวิขาว อาการทีพ่บได้แก่ 
ผิวแสบ แดง หากได้รับแสงมากผิวหนังอาจพองและลอกได้

 3. โรคผิวหนัง หลายท่านอาจมีผื่นหรือมีโรคผิวหนังบางชนิด เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบที่เป็นโรคประจ�าตัวอยู่
แล้ว ผืน่เหล่านีอ้าจสงบอยูแ่ต่เกดิก�าเรบิขึน้ได้จากการสมัผสัแสงแดด หรอืความร้อน ได้  หรอืบางรายเป็นโรคแพ้แดด 
กล่าวคือผิวหนังไวกับแสงแดดมากกว่าปกติ จึงเกิดผื่น
ได้ เช่น ลมพิษจากแสงแดด  ผื่นอีกชนิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ได้แก่ปฏกิริยิาไวต่อแสงทีเ่กดิจากยา ไม่ว่าจะเป็นชนดิรบั
ประทาน วิตามิน อาหารเสริม หรือครีมที่ใช้ทาภายนอก 
สารเหล่านีอ้าจไม่ท�าใหเ้กิดการแพใ้นภาวะปกต ิ แตเ่มือ่
สมัผสัแสงแดดแล้วจะเกดิการแพ้ขึน้ได้ ภาวะนีต้้องอาศยั
การทดสอบสารแพ้ร่วมด้วย

ดูแลผิวหลังเผชิญ
แดดหน้าร้อน

 4. ผดร้อน เมื่ออากาศร้อน อาจพบตุ่มแดงคล้ายผด โดย
เฉพาะบริเวณล�าตัว บริเวณที่ผิวหนังกดทับกับเสื้อผ้านานๆ รวมทั้ง
บริเวณที่เหงื่อออกมาก ตุ่มเหล่านี้อาจมีอาการคันร่วมด้วยได้

 5. ฝ้า กระ รอยด�า เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย หลายๆ คนที่
เป็นฝ้าหรือกระอยู่แล้ว เมื่อสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานอาจพบว่า
รอยเหล่านีเ้ข้มขึน้ รอยด�าจากสวิก็อาจเข้มขึน้ได้หากสมัผสัแสงแดด

 6. ผิวเสือ่มและมะเรง็ผิวหนงั พบว่าการสมัผสัแสงแดดเป็น
ระยะเวลานานเป็นประจ�า จะท�าให้ผิวเสื่อมก่อนวัยได้ ลักษณะที่บ่งว่าผิวเสื่อมจากแสงแดดได้แก่ รอยย่น ผิวแห้ง สี
ผวิไม่สม�่าเสมอ เส้นเลอืดขยายตวั มกีารขยายขนาดของรขูมุขนและต่อมไขมนั ผวิตกกระ บางรายผวิหนาตวัขึน้และ
ขรุขระโดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสแสงมากซึ่งเป็นตัวบ่งว่าก�าลังจะเกิดมะเร็งผิวหนังในอนาคต

 หากเกิดปัญหาเหล่านี ้วธิปีฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้แก่การหลกีเลีย่งแสงแดดและความร้อน ไม่ว่าจะเป็นการ
หลบแดด การใช้เสื้อผ้าปกปิด การใช้ร่ม การสวมหมวก เพื่อไม่ให้เป็นมากขึ้น หากสงสัยว่าเกิดภาวะผิวไวแสงจาก
ยาหรือครีมที่ทาภายนอก แนะน�าให้หยุดใช้ยาหรือครีม หากผิวสีคล�้าเนื่องมาจากแดด ผิวจะค่อยๆ ขาวขึ้นได้เอง
แต่ใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหรืออาจใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารลดการสร้างเม็ดสีร่วมด้วย  ส�าหรับ
โรคผิวหนังต่างๆ และโรคที่ก�าเริบขึ้นจากแสงแดด อาจต้องใช้ยาทาและยารับประทานร่วมด้วย  ในกรณีของฝ้า กระ 
และรอยด�าต่างๆ มีวิธีรักษาหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา และการใช้เลเซอร์เพื่อก�าจัดเม็ดสีส่วนเกิน ทั้งนี้แนะน�า
ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง 

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 สวสัดท่ีานผูอ่้านทุกท่าน กลบัมาพบกบัแพรวอกีแล้วในคอลมัน์ 
Healthy Eating ส�าหรบัวนัน้ีแพรวจะมาน�าเมนูอาหารทีห่ลายๆโรค เลอืกเป็นเมนอูาหารทางเลอืก หรอื
จะเรียกว่าเปลี่ยนวิถีการกินเลยก็ได้

 ในยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์เราป่วยเป็นโรคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิต
สงู รวมไปถงึ โรคหวัใจ และด้วยสารพดัโรคทีเ่กดิขึน้นีเ้องท�าให้ผู้ป่วย หรือผู้ทีรั่กสุขภาพ หนัมาพ่ึง อาหารทีป่ราศจาก
เนื้อสัตว์ เพราะด้วยความเชื่อต่างๆ ที่ว่าเนื้อสัตว์ทานแล้วไม่ดี จึงหันมางดทานเนื้อสัตว์

        หากพูดถึงเนื้อสัตว์ ในแง่ของโภชนาการนั้น เราจะรวมเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในหมวดหมู่ของโปรตีน รวม
ถึงน�้านมที่ได้จากสัตว์ด้วย นอกจากเนื้อสัตว์จะมีโปรตีนแล้ว ยังมีส่วนประกอบของไขมัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ใน
ส่วนที่ติดมันมาก หรือน้อย ฉะนั้นถามว่าจ�าเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ไปเลย ตอบได้เลยว่าไม่จ�าเป็น
ที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ เราสามารถทานเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ และตามความต้องการโปรตีนของร่างกายเรา 
เพียงแต่เราควรที่จะเลือกทานในส่วนสันใน ซึ่งเป็นส่วนที่ติดมันน้อย หรือหลีกเลี่ยงหนัง และไขมันสัตว์ที่ติดมา เช่น 
หมูสามชั้นหนังเป็ด หนังไก่ 

มังสวิรัติ 
อาหารทางเลือก
ของผู้ป่วยหัวใจ

ส่วนประกอบ
เต้าหู้กระดานสับ    1 ถ้วยตวง
แป้งข้าวโพด    ½ ถ้วยตวง
แครอทหั่นเต๋าเล็ก   2 ช้อนโต๊ะ

        ในบางกรณี ก็มีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เทความเชื่อในการงดทานเนื้อสัตว์ไปเลย หันมาทานเป็นอาหารเจ หรืออาหาร
มังสวิรัติ เพราะคิดว่าร่างกายจะแข็งแรง และท�าให้โรคที่มีอยู่หายเร็วขึ้น ถ้าถามว่าร่างกายจะดีขึ้นหรือไม่? บางรายก็ดีขึ้น 
แต่บางรายก็แย่ลง ต้องดูผู้ป่วยรายนั้นๆ ว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้ว ยังได้รับโปรตีนมากเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งการทานอาหาร
มังสวริตัส่ิวนใหญ่เราจะได้รบัโปรตนีจากพชืเป็นหลกั แต่ถ้าไม่เคร่งมาก ก็อาจจะเพิม่เตมิโปรตนีได้จากไข่ นอกจากนีย้งัมพีชื
บางชนิดที่มีโปรตีน ได้แก่ ถั่วเมล็ดแห้ง, เห็ด เป็นต้น แต่คุณภาพโปรตีน ก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้รับจากเนื้อสัตว์อยู่ดี

         พออ่านมาถึงตรงนี้ ถึงแม้ว่าโปรตีนจากพืชคุณภาพจะสู้เนื้อสัตว์ไม่ได้ แต่เราก็หาทางออกให้กับผู้ที่ทานมังสวิรัติ
ได้คะ เพราะวันนี้แพรวจะมาน�าเสนอเมนูมังสวิรัติ ท�าง่าย ทานง่าย และได้โปรตีนสูง นั่นคือ ทอดมันเต้าหู้ และขนม

จีบไส้ถั่ว แค่นึกภาพก็คิดว่าอยู่แถวเยาวราชเลยนะเนี่ย งั้นเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการท�ากันเลยคะ

ทอดมันเต้าหู้

ไข่ไก่     2 ฟอง
รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก  2 ช้อนชา
เกลือ     ¼ ช้อนชา
เกล็ดขนมปัง    1 ½ ถ้วยตวง
น�้ามันพืชส�าหรับทอด (น�้ามันร�าข้าว) 

วิธีท�า 
ผสมเต้าหู้กระดานสับ แป้งข้าวโพด แครอท

หั่นเต๋า ไข่ไก่(1 ฟอง) รากผักชี กระเทียม 

พริกไทยโขลก และเกลือเข้าด้วยกัน ปั้น

ให้เป็นก้อนกลมๆ ชุปด้วยไข่ไก่ และเกล็ด

ขนมปัง น�ากระทะตัง้ไฟให้ร้อน ใส่น�้ามนัพชื

พอร้อนใส่ทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนมีสี

เหลืองทอง เสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ด

น�า้มนั จดัเสรฟิพร้อมน�า้จิม๊บ๊วย และผกัตาม

ชอบ 

Healthy
Eating แพรวพาชิม



วิธีท�า
ผสมถ่ัวซีกต้มบด แครอทหั่นเต๋า รากผักชี 

กระเทียม พริกไทย เกลือ ซีอิ๊วขาว น�้ามานงา 

คลกุเคล้าให้เข้ากนั น�าห่อกบัแผ่นเกีย๊ว จากนัน้

น�าไปนึ่ง นาน 15-20 นาที ก่อนน�าขึ้นพรมน�้า

เล็กน้อย เสิร์ฟพร้อมโรยกระเทียมเจียว ทานคู่

กับน�้าจิ้มชิโฉ่ว 

        ในกรณีของผู้ที่มีภาวะของโรคหัวใจ หรือมีความดันโลหิตสูง สูตรอาหารมังสวิรัติที่แพรวได้น�าเสนอไป
น้ัน มีปริมาณโซเดยีมในปรมิาณทีพ่อเหมาะ อาจจะหลกีเลีย่งน�า้จิม้ทีต้่องใส่เพิม่หรอืเหยาะเพิม่เพือ่เป็นการลด
ปริมาณโซเดียมที่จะได้รับมากเกินไป 

         เมนูอาหารมังสวิรัติ อาจจะไม่ได้เพอเฟคอย่างที่หลายคนคิด แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดัดแปลงให้เข้ากับสภาวะ
ของเราไม่ได้นะคะ เพียงแค่ผู้ป่วยต้องเข้าใจความต้องการพลังงาน และโปรตีนของร่างกายเรา ทานได้ แต่ต้อง
ทานให้เพียงพอ และพอเหมาะ ก็จะอาจจะช่วยให้ผู้ป่วยหลายคนดีขึ้นได้ค่ะ

  ส่วนประกอบ 
แผ่นเกี๊ยว   15 แผ่น
ถั่วซีกต้มบด   1 ½ ถ้วยตวง
แครอทหั่นเต๋าเล็ก  2 ช้อนโต๊ะ
รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก  2 ช้อนชา
เกลือ    ¼ ช้อนชา
ซีอิ๊วขาว    2 ช้อนโต๊ะ
น�้ามันงา    2 ช้อนชา
กระเทียมเจียว   2 ช้อนชา
น�้าจิ้มชิโฉ่ว ผักชี พริกขี้หนู 

ขนมจีบไส้ถั่ว



หวัใจสขุภาพ คือ

   อาหาร

“อ.พรรณวดี” เชื่อว่า การดึงการเกษตรมาใช้เพื่อป้องกันสุขภาพให้กับ “ผู้ป่วย” และ “ประชาชน” 

ถือเป็นหนึ่งวิธีการในด้านการ “สร้างเสริมสุขภาพ” ได้อีกทางหนึ่ง

โรงพยาบาลจึงท�า  “ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”  ขึ้นมา เพื่อ “ผลิตอาหารปลอดภัย” ไว้ใช้เอง

เพื่อใช้ดูแลร่างกาย และจิตใจ  จากสิ่งจ�าเป็นในชีวิตที่เรียกว่า “อาหาร”  ให้กับทุกคน  

ครับภายใต้ “แรงกดดัน” ของการท�างานตรงจุดนี้   

ภารกิจที่ดูจะสวนทางกับการท�างานหลัก  และเข้มข้นวุ่นวายด้านการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

การน�า “หัวใจ”  มาใช้ในการท�างานเรื่องนี้จึงส�าคัญมาก

เพราะเส้นทางการท�างานเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากล�าบากต่างๆ นานา

ไหนจะไม่ใช่สายงานในวิชาชีพที่ถนัด  ไหนจะความหนักหน่วงของงานการเกษตร

ทุกคนโดยเฉพาะทีมงานที่ฟาร์มฯ  จึงต้องน�า “หัวใจ”  มาแทนที่ “สมอง”  

เพื่อลืม “ความยาก”  ของการท�างานแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

และให้จบด้วย “ความส�าเร็จ” ที่งอกเงยกลายเป็นต้น “ความสุข” ให้สุขภาพ       

จ�าไว้นะครับ  หากเราใช้ “สมอง”  ที่ไร้ “หัวใจ”  

เราจะได้ “ความส�าเร็จ”  ที่ไร้ “ความสุข”

นิยามนี้ “หนุ่มเมืองจันท์”  ให้ผมไว้

ครับกลับมาที่ค�าถาม “แพทย์ – พยาบาล”  เกี่ยวอะไรกับการเกษตร ?? 

แล้วถ้าผมถามสวนกลับล่ะว่า !!!  

ระหว่าง “อาหารสกปรก”  กับ “อาหารที่สะอาด”  คุณจะเลือกกินอะไร ??

ค�าตอบ “มันชัด” ใช่มั้ยครับ  หรือคุณเลือกไม่เหมือนผม  งั้นผมจะถามคุณใหม่  

แต่ก่อนถามจะให้ลองอ่านเรื่องเล่าของ “หนุ่มเมืองจันท์”  เรื่องนี้กันก่อน

เรื่องมีว่า  มีหญิงสาวที่โชกโชนมากคนหนึ่ง  ทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่น

หนทางลด ละ เลิก อบายมุขเหล่านี้ ดูจะไร้หนทาง

แต่วันหนึ่งมีหมอท่านหนึ่ง  ปรับเปลี่ยนชีวิตเขาใหม่โดยสิ้นเชิง

หลังจากหญิงสาวผู้นี้เป็น “โรคเบาหวาน” ขึ้นตา

ด้วยค�าถามว่า  “คุณรู้มั้ยอายุเฉลี่ยของชายไทยอายุยืนเฉลี่ยกี่ปี” เธอส่ายหน้า  

“60 ปี”  หมอบอก  “แล้วตอนนี้เฉลี่ยกี่ปีรู้มั้ย” เธอส่ายหน้าอีก  

“77 ปี”  เธอท�าหน้างงว่าพูดเรื่องนี้ท�าไม

“คุณวางแผนอายุตอน 77 ปี  หรือยัง” เขาส่ายหน้าเป็นครั้งที่ 3

“คุณต้องวางแผนชีวิตได้แล้วนะ  ว่าถ้าตอนนั้นคุณจะตาบอด  เดินไม่ได้

ถูกตัดขาทั้ง 2 ข้าง  คุณวางแผนจะใช้ชีวิตอย่างไร”

มันอยู่ที่ “หัวใจ” 

กับ “ความมุ่งมั่น”  ที่จะท�าเพื่อทุกคนให้มี “สุขภาพดี”

โดยเฉพาะ “ผู้ป่วย”  ค�ากล่าวของ “รศ.ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ”  

ในฐานะรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม

และผู้จัดการ “ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่กล่าวตอบในประเด็นข้อสงสัยว่า “แพทย์-พยาบาล” เกี่ยวอะไรกับ 
“การเกษตร”

ครับผมเป็นหนึ่งใน “ทีมงาน”  ของ อ.พรรณวดี  

และต้องเจอประเด็นค�าถามแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

“แพทย์ – พยาบาล”  เกี่ยวอะไรกับการเกษตร ??

ค�าตอบของเรื่องนี้  “อ.พรรณวดี”  เคยอธิบายให้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่า

“ทุกวันนี้พบข้อมูล...คนไทย...ป่วยจาก...สารเคมี...ตกค้างอยู่ในอาหารสูงกว่า

ปีละ  400,000  คน โรงพยาบาลไม่ใช่แค่สถานที่รักษา  

แต่ยังต้องเป็นสถานที่ส�าหรับป้องกันสุขภาพด้วย”

จากสาเหตุดังกล่าว “โรงพยาบาล” จึงให้ความส�าคัญกับเรื่อง “ต้นทาง” ของอาหาร

โดยเฉพาะ “อาหารที่ปลอดภัย” 

I-Style
สาธิต อุณหกะ



“อ้าวท�าไมต้องตาบอด ตัดขาด้วย”  เธอถาม

หมอยิ้มแล้วตอบว่า  “เพราะถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม  

อายุไม่ถึง  60  คุณตาบอด และถูกตัดขาแน่”

ครับวันรุ่งขึ้นชีวิตเธอเปลี่ยนไปทันที  !!  

งด ละ เลิก สิ่งที่ “ท�าลาย” สุขภาพโดยสิ้นเชิง

หันกลับมาบริโภคอาหารที่ดีดี  ให้กับร่างกายอย่างเป็นจริงเป็นจัง

แหม !!!  งั้นผมถามเลยนะครับว่า  

“คุณวางแผนชีวิตไว้ยังไง  หากคุณอายุแค่ 40 ปี ความดันสูง  โดนตัดขา  

ตาบอด เป็นมะเร็ง  นอนรับคีโม  นั่งฟอกไต  สมองเสื่อมประสิทธิภาพ”

คุณมี “ค�าตอบ” กับค�าถามนี้มั้ยครับ

หากคุณมี  คุณจะตอบค�าถามได้ว่า “แพทย์ – พยาบาล”  เกี่ยวอะไรกับการเกษตร ?? ยังไง

แต่ผมคิดว่า  “อ.พรรณวดี”  คงตอบในใจแบบเล่นๆ 

กับค�าถาม “แพทย์ – พยาบาล”  เกี่ยวอะไรกับการเกษตร ?? ประมาณว่า

“เพราะ...สมอง...มีไว้คิด...วิธี...แก้ปัญหา

แต่...หัวใจ...มีไว้ตัดสินใจว่า  เราจะเลือกทางไหน

 และอะไร...ควรท�า...หรือ...ไม่ควรท�า”  

(ครับผมเดาเอานะครับ 555 ^^) 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
จากสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยโรงพยาบาล
รามาธิบดี และบุคลากรคณะแพทยศาสาตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง

ของระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบตลาด 
โดยค�านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดความสุขร่วมกันของทุกฝ่ายและมุ่งหวังให้
เกิดเครือข่ายสังคมสุขภาวะ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในด้านเกษตรเพื่อสุขภาพ

 พื้นที่ท�ากิจกรรม อยู่ที่คลอง 13 เลขที่ 54/8 ต�าบลหนองสามวัง อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ดิน
ผืนนี้ได้รับบริจาคจากคุณยายสุมณี ราญรอนอริราช จ�านวน 30 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่นาเช่า คณะท�างานได้เข้าไป
ปรับปรุงพื้นที่ โดยได้แนวคิดและความรู้จากนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธ�ารงวรากร ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น และพ่อค�าเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์

 ในเบื้องต้นได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชผสมผสานแบบประณีตตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
ปัจจุบันผลผลิตได้ส่งเข้าครัวฝ่ายโภชนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งปรุงเป็นอาหารส�าหรับ
ผู้ป่วย มีบางส่วนใช้ปรุงอาหารแก้บุคลากร นักศึกษา และมีจ�าหน่ายให้บุคลากรและผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
เป็นระยะ

Ramathibodi HealthyFarm

ผลผลติคุณภาพดี
วัตถุดิบสด สะอาด ส่งเข้าโรงครัวของโรงพยาบาล แปรรูปเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพ

สขุภาพ
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพตั้งแต่การบริโภค บ�าบัดโรคด้วยอาหาร

ความปลอดภัย
แหล่งผลิตอาหารไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อร่างกาย 

ไม่มีสารตกค้างในระบบนิเวศ

ชมุชน
สานสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะ

สิ่งแวดล้อม
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์แบบประณีต รักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในและนอกพื้นที่ สร้างสมดุลที่ยั่งยืน

การเรียนรู้
เริ่มต้นจากปราชญ์ชาวบ้าน เชื่อมโยงองค์กรภาคชุมชน
บุคลากร และนักศึกษา

ที่ปรึกษา
   ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   นพ.อภิสิทธิ์ ธ�ารงวรากูร
   ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
   รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
   รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม

   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส
โทรศัพท์ 02-201-1064 โทรสาร 02-201-2543
www.facebook/Rama HealthyFarm



 เมื่อพูดถึง “เอธิโอเปีย” คุณจะนึกถึงอะไร? หลายคนอาจจินตนาการถึงภาพคนผิวสี ผมหยิกขอด ความ
แห้งแล้ง ความยากจน ความอดอยาก ฯลฯ เมื่อพูดถึง “เอธิโอเปีย” นักสังคมสงเคราะห์จินตนาการถึงภาพเด็กผิว
สี พุงโร ผอมแบบหนังหุ้มกระดูก กรูกันเข้ามาแย่งอาหารที่โปรยลงมาจากเครื่องบินขององค์การสหประชาชาติ เป็น
ประเทศที่ไม่มีซึ่งความศิวิไลซ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 แต่จากการพดูคยุกบัพีช่ายผูป่้วยรายหนึง่ทีเ่ข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดี สิง่ทีน่กัสงัคมสงเคราะห์
คิดและจินตนาการนั้นเป็นเพียงภาพในอดีตของบ้านเขาเท่านั้น ปัจจุบันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น แต่ก็ไม่ได้จัดว่าจะมี
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเท่าไรนัก โดยเฉพาะด้านการแพทย์ จึงเป็นที่มาของมหากาพย์ความระทมทุกข์ของผู้ป่วย
และพี่ชายที่นักสังคมสงเคราะห์จะขอเล่าต่อจากนี้

 ผู้ป่วยชายชาวเอธิโอเปีย อายุ 27 ปี ป่วยด้วยโรค severe aplastic anemia หรือภาวะไขกระดูกฝ่อขั้น
รุนแรง ถูกส่งมาพบนักสังคมสงเคราะห์ด้วยปัญหาค่ารักษาพยาบาล ท่ีพ่ีชายผู้ป่วยบอกว่าเป็น “Big Problem” 
ของเขา และจากการซักประวัติจึงท�าให้ทราบถึงปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

 ผู้ป่วยรักษาตัวที่เอธิโอเปียมาประมาณ 1 ปี และทราบดีว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวก็ไม่เคยหมดหวัง ผู้ป่วยและพี่ชายเตรียมเงินประมาณ 1,500,000 บาท เพื่อเดินทางเข้ามารักษาตัวที่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ผ่านทางเอเยนต์ชาวเอธิโอเปีย โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอเยนต์เป็นเงินจ�านวน 
400,000 บาท เข้ารับการรักษาอยู่ประมาณ 2 เดือน สามารถช�าระค่ารักษาพยาบาลได้เพียง 1,080,000 บาทและ
ค้างช�าระอยู่อีกถึง 1,800,000 บาท 

 พีช่ายผูป่้วยพยายามตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่างๆ ในเอธโิอเปีย เพือ่หาเงนิมาช�าระค่ารกัษา
พยาบาลทีเ่กิดขึน้ และกลุม่เพือ่นๆ ในเอธโิอเปียได้ตัง้กองทนุเพือ่ขอรบับรจิาคตามโบสถ์และโรงเรยีนแต่กไ็ม่สามารถ
หาเงินมาช�าระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลจึงได้ท�าการจ�าหน่ายผู้ป่วยออก พร้อมกันนั้นได้น�า
ตัวผู้ป่วยและพี่ชายไปลงบันทึกประจ�าวันที่ สน.ในเขตพื้นที่ และยึดพาสปอร์ตของผู้ป่วยและพี่ชายเพื่อป้องกันการ
หลบหนีกลับประเทศและด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จาก...เอธิโอเปีย 
    ถึง...รามาธิบดี

 ภายหลงัออกจากโรงพยาบาล อาการยงัไม่ดขีึน้ผูป่้วยจงึเข้ารบัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดใีนวนัถดัมา 
ในระหว่างรักษาตัวพี่ชายผู้ป่วยก็ได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องพาสปอร์ตจากสถานกงสุลเอธิโอเปียประจ�า
ประเทศไทย ซึง่ต้องรอประสานไปยงัสถานเอกอัครราชทตูเอธโิอเปียประจ�าสาธารณรฐัอินเดยี ทีม่เีขตอาณาครอบคลมุ
ประเทศไทยและ ณ เวลานั้นผู้ป่วยและพี่ชายก็ไม่สามารถทราบได้ว่าพาสปอร์ตของตนอยู่ที่ใด และจะหาทางออกกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร

 นกัสงัคมสงเคราะห์ประสานไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้โรงพยาบาลแห่งนัน้ สน.ในพืน้ทีท่ีร่บัเรือ่ง ส�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมือง สถานกงสุลเอธิโอเปียประจ�าประเทศไทย ไม่มีหน่วยงานใดสามารถให้ค�าตอบได้ว่าพาสปอร์ตของ
ผู้ป่วยและพี่ชายอยู่ที่ใด

 พี่ชายผู้ป่วยร้องไห้เกือบทุกครั้งที่มาพบนักสังคมสงเคราะห์และบอกกับนักสังคมสงเคราะห์อยู่ตลอดว่า

 “I want him home, I don’t want him die”

 แพทย์และพยาบาลท�างานกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย นักสังคมสงเคราะห์ท�างานกับสภาพจิตใจของพี่ชาย
ผู้ป่วย

 นักสังคมสงเคราะห์ติดต่อกลับไปยังโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยค้างช�าระอีกครั้งเพื่อหาค�าตอบว่า ขณะนี้พาสปอร์ต
ของผู้ป่วยและพี่ชายอยู่ที่ไหน และเขาควรท�าอย่างไรจึงจะได้พาสปอร์ตคืนเพื่อจะได้เดินทางกลับเอธิโอเปียตามความ
ประสงค์ 

 โรงพยาบาลแห่งนั้นถามนักสังคมสงเคราะห์กลับว่า

 “ตอนนี้รามาให้เลือดเขาเหรอ พี่ว่าเราเก็บเลือดไว้ให้คนของเราไม่ดีกว่าเหรอ”

 อาจเป็นเพราะจรรยาบรรณในวิชาชีพหรือความมีมนุษยธรรมของทีมแพทย์ผู้รักษา หรือด้วยเหตุผลอะไรก็สุด
แล้วแต่ทีน่กัสงัคมสงเคราะห์จะให้ค�าตอบได้ รูแ้ต่เพยีงว่าโรงพยาบาลต้องช่วย “มนษุย์” ทกุคนให้พ้นจากภาวะฉกุเฉนิ
ที่ถึงแก่ชีวิต โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และผู้ป่วยรายนี้ก็เช่นกัน ช่วยเพื่อให้เขาพ้นขีดอันตรายและสามารถเดิน
ทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย

Behind
The Scene นางสาวชุลีพร ทองเก่า 

นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 “ตอนนี้พาสปอร์ตอยู่ที่ สน.พญาไทครับ”

 ปลายสายจากเจ้าหน้าที่กงสุลฯ โทรมาแจ้งกับนักสังคมสงเคราะห์ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นส�าคัญที่เราพยายาม
ตามหากันมาตลอด 2 สัปดาห์

 และเพราะอะไรพาสปอร์ตจึงอยู่ที่ สน.พญาไท?

 ร้อยเวรเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยและพี่ชายมาแจ้งความพาสปอร์ตหายที่ สน.พญาไท ทั้งที่ความจริงแล้ว
พาสปอร์ตไม่ได้หาย แต่พาสปอร์ตถูกยึดเนื่องจากการค้างช�าระค่ารักษาพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลแห่งนั้นทราบว่าผู้ป่วย
มาแจ้งความพาสปอร์ตหาย จึงได้ท�าการส่งมอบพาสปอร์ตให้ สน.พญาไทด�าเนินคดีต่อไป จึงเท่ากับว่าผู้ป่วยและพี่ชาย 
“แจ้งความเท็จ” ซึ่งถือเป็นคดีอาญา ผู้ป่วยและพี่ชายจึงมีความผิด 3 ข้อหาด้วยกันคือ 1. ค้างช�าระค่ารักษา 2. แจ้งความ
เท็จ 3. Overstay ในระหว่างที่พาสปอร์ตถูกยึด

 พี่ชายผู้ป่วยบอกว่า “ไม่คิดว่าจะมีปัญหายุ่งยากแบบนี้เกิดขึ้น ถ้ารู้ก็คงไม่มา และคงไม่คิดจะกลับมาที่เมือง
ไทยอีก”

 วนัทีต้่องไปขึน้ศาล ผูป่้วยมอีาการเวยีนศรีษะและอาเจียน แม้แต่ลุกขึน้นัง่ผู้ป่วยยงัไม่สามารถท�าได้ แต่กพ็ยายาม
ฝืนตัวเองไปศาลด้วยความช่วยเหลือของหน่วยรถพยาบาลเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายจบสิ้นลง ตนและพี่ชายจะได้
กลบับ้าน พีช่ายผูป่้วยน�า้ตาไหลตลอดเวลาทีต้่องเหน็ผูป่้วยทรมาน เป็นภาพทีน่่าสงัเวชใจต่อสายตาผูพ้บเหน็ท้ายทีส่ดุแล้ว
ศาลจึงเข้ามาสอบปากค�าและเซ็นเอกสารภายในรถพยาบาล

 หลังจากกระบวนการทางกฎหมายจบสิน้ลง ผู้ป่วยและพีช่ายเดินทางกลับถงึเอธโิอเปียอยา่งปลอดภัยและเข้ารับ
การรกัษาเป็นผู้ป่วยในทีโ่รงพยาบาลในเอธโิอเปยีต่อ พี่ชายผูป้ว่ยอเีมล์กลับมาขอบคณุโรงพยาบาลรามาธิบดทีี่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะรักษาตัว

 “We have arrived in our country safely! You have done a lot of good things 
for me and you saved my brother’s life. Nobody was there to help us except you 
and Rama hospital. I don’t know what to say but thank you very much! God will 
pay you back for the good things you did to help us. Words fail me to express my 
heartfelt gratitude to Ramathibodi hospital. Thank you once again. I also would 
like to thank you, the social worker and your work mates for helping us. And give 
my warm thanks to your colleges and to the doctors and nurses at the emergency 
room.”  

 พี่ชายผู้ป่วยมักจะกล่าวถึงพระเจ้า ขอให้พระเจ้าประทานพรให้เขาและน้องชายคลายจากปัญหาต่างๆ  
และนักสังคมสงเคราะห์ก็บอกกับพี่ชายผู้ป่วยอยู่ตลอดว่า สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ผู้ป่วยก็คือ 
“คุณ” คุณได้พยายามท�าสิ่งต่างๆ ให้เขาอย่างดีที่สุดแล้วและให้ครอบครัวท�าใจยอมรับความเป็นจริงว่าโรคที่ผู้
ป่วยเป็นอยู่นี้ “ไม่มีทางรักษา”

 ประมาณ 1 เดือนต่อมา หลังจากกลับไปรักษาตัวต่อที่เอธิโอเปีย พี่ชายผู้ป่วยอีเมล์มาบอกนัก
สังคมสงเคราะห์ว่า 

 “Hi there. Today I don’t have good news! My brother just passed away!!!! I am 
sorry! I don’t know what to say! It is very painful!!”

 วนันี ้สิง่ทีผู่ป่้วยและครอบครวัพยายามต่อสูม้าโดยตลอดก็เดนิทางมาถงึจดุสิน้สดุ วนัทีผู่ป่้วยไม่สามารถ
ทนทกุข์ทรมานกบัอาการป่วยได้อกีต่อไป “ความตาย”  จงึเป็นกลไกทีธ่รรมชาตสิร้างขึน้มาเพือ่ยตุคิวามเจบ็ปวด
อันเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้

 ในทางพุทธศาสนามองว่า ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวง        
แต่...ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ความตายย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอ จึงเป็นเรื่อง
ปกติที่พี่ชายผู้ป่วยจะท�าใจไม่ได้กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคนที่เขารัก

 3 เดือนกว่าในประเทศไทยคงเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งต้องต่อสู้
กบัอาการป่วยต้องแบกรบัปญัหาและข้อกล่าวหาต่างๆ แต่เมือ่ผูป้ว่ยได้กลบับ้าน นกัสังคมสงเคราะห์เชือ่ว่าเวลา
เพียง 1 เดือน แม้จะเป็นแค่ 1 เดือนสุดท้ายในชีวิตก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดที่ได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รัก
ทั้งพ่อ พี่ชาย และเพื่อนๆ ที่มีแต่ความรักและความปรารถนาดีให้เขามาโดยตลอด

 I truly believe you will be alright in the hands of God with warmth and kindness, 
no longer feel the pain as when you were alive. May your soul rest in peace. 

        Social Worker

 

	 อาจเป็นเพราะจรรยาบรรณในวิชาชีพหรือความมีมนุษยธรรมของทีม
แพทย์ผู้รักษา	หรือด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่ที่นักสังคมสงเคราะห์จะ
ให้คำาตอบได้	รู้แต่เพียงว่าโรงพยาบาลต้องช่วย	“มนุษย์”	ทุกคนให้พ้น
จากภาวะฉุกเฉินที่ถึงแก่ชีวิต	โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ศาสนา	และผู้
ป่วยรายนี้ก็เช่นกัน

นางสาวชุลีพร	ทองเก่า	นักสังคมสงเคราะห์	
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



  ป ัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
เป็นการเจ็บป่วยที่ส�าคัญของคนไทย โดยมีอัตราการ

เจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคนี้
มากขึ้น อาการที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นคือเจ็บหน้าอก

และเหนื่อย ไม่สามารถออกก�าลังหรือปฏิบัติ
ภารกิจทางกายได้ ซึ่งมักเกิดจากหลอด
เลือดที่ตีบ และการเสียชีวิตก็มักเกิดจาก
การมีภาวะการตายฉับพลันของกล้าม
เนื้อหัวใจซ่ึงมักจะเกิดจากหลอดเลือดที่
อุดตันฉับพลัน

 การตีบของหลอดเลือด หรือ 
การตันของหลอดเลือดนั้น มักจะมี
ภาวะการสะสมของไขมันในผนังหลอด
เลือด ซึ่งถือว่าเป็นภาวะเสื่อมอย่างหนึ่ง 
(Degenerative Change) และการสะสม

ของไขมันในผนังหลอดเลือดนี้จ�าเป็นต้อง
มีการสะสมของแคลเซียมหรือหินปูนร่วม

ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้หลอดเลือดมี
ลักษณะแข็ง ดังนั้นการตรวจแคลเซียมที่เกาะ

อยู่กับหลอดเลือดหัวใจก็เปรียบเสมือนการตรวจ
พบการเกาะหรือสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด

  ปัจจุบนัมวีธิกีารตรวจเพ่ือคาดเดาโอกาส
ที่จะเกิดปัญหาจากโรคหลอดเลือดหัวใจหลายอย่างด้วยกัน 

อาท ิการตรวจระดบัไขมนัในเลอืด การตรวจความดนัโลหติ การ
เดินวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) และการตรวจแคลเซียม

หลอดเลือดหัวใจก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งมีหลักฐานการศึกษาวิจัยที่มี
มากมาย และดูเหมือนว่าจะใช้ระดับหรือค่าที่ตรวจพบในการคาดเดาโอกาส

ทีจ่ะเกดิปัญหาจากโรคหลอดเลอืดหวัใจได้เพิม่ขึน้จากการตรวจโดยทัว่ไป และจะ
ใช้ได้เป็นประโยชน์ในการแยกแยะผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับกลาง

  ตัวอย่างเช่น นายนิพนธ์ เป็นชายอายุ 64 ปี มีประวัติความดันสูง เป็นโรค
เบาหวานอยู่เดิม และสูบบุหรี่จัด มีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอกบ้างเมื่อเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่ 3 จาก

ลกัษณะข้อมลูนีบ่้งบอกได้ว่านายนพินธ์มโีอกาสเกดิปัญหาจากโรคหลอดเลือดหวัใจสูง (ปัญหาทีก่ล่าวถงึ
คือมีโอกาสที่มีจะมีอาการแน่นหน้าอกฉับพลัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย และเสียชีวิตฉับพลันทันที หรือต้อง

ตรวจแคลเซียม
หลอดเลือดหัวใจ
คิดใหม่ ท�ำใหม่ เพื่อหัวใจของคุณ

 รายต่อมา นางสาวยุพิน อายุ 24 ปี มีอาชีพพยาบาล ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเดิมแต่อย่างใด แต่มีอาการเจ็บหน้าอก
แปร๊บๆ เป็นระยะ และไม่สูบบุหรี่ ลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงผู้ที่ยังปราศจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีโอกาสน้อยมากที่
จะเกิดปัญหาจากโรคหลอดเลอืดหวัใจใน 10 ปีข้างหน้า การตรวจแคลเซยีมในหวัใจไม่มีความจ�าเป็น และไม่เอือ้ประโยชน์
เท่าใดนัก 

 นายพินิจ ชายอายุ 50 ปี ไม่มีประวัติหัวใจในครอบครัว แต่มี
นิสัยชอบสูบบุหรี่ ไม่จ�ากัดอาหาร น�้าหนักขึ้นมาโดยเฉลี่ยครึ่งกิโลกรัม
ต่อปีหลงัจากจบมหาวทิยาลยั ยงัสามารถเดนิห้างสรรพสนิค้าได้โดยไม่มี
อาการแต่อย่างใด คุณพินิจยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไข้ แต่ก็กลัวจะเป็น
โรคหัวใจ เพราะเพิ่งจะมีเพื่อนเสียชีวิตฉับพลันทันทีในขณะเล่นกอล์ฟ
เม่ืออาทติย์ทีแ่ล้ว จากลกัษณะของคุณพนิจิบ่งบอกถงึผูท้ีมี่โอกาสเสีย่งใน
ระดับกลางที่จะเกิดปัญหาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจราว 10-20 % หรือ
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า คนร้อยคนอย่างคุณพินิจ 10-20 คนจะเกิดปัญหา 
ไม่ว่าจะเป็นการเจบ็หน้าอกฉบัพลนัต้องท�าบายพาสหรอืต้องท�าบอลลนู 
หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตฉับพลันทันที 

 คณุพนิจิไม่แน่ใจว่าจะปฏบิตัติวัอย่างไร ในใจกค็ดิว่าหยดุสบูบหุรีไ่ด้กค็งจะพอ การตรวจหาและวดัระดบัการสะสม
ของแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจในคนทั่วไปที่มีลักษณะแบบนี้จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ยงใน
อนาคต และช่วยตัดสินใจในการเลือกการดูแลรักษา นอกเหนือไปจากการเลิกสูบบุหรี่

 ถ้าคุณพินิจ มีระดับการสะสมของแคลเซียมมากกว่า 400 ขึ้นไป หรืออยู่ในกลุ่มไตรมาศระดับบนในคนกลุ่มอายุ
เดยีวกนั โอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาโรคหลอดเลอืดหวัใจจะเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากคอืเกอืบ 30 % และหมายถงึความจ�าเป็นทีต้่อง
หยุดบุหรี่อย่างจริงจัง ความจ�าเป็นที่ต้องรับยาบางอย่างเพื่อป้องกันการอุดตันของโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ยาแอสไพริน 
ยาสเตตนิ และอาจจะมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเดนิสายพานเพือ่ทราบถงึสภาพความคล่องตวัของการไหลเวยีนเลอืดในหลอด
เลือดหัวใจ

 กรณีนี้ คุณพินิจมีระดับการสะสมของแคลเซียมไม่มากนัก คือน้อยกว่า 100 การเลิกบุหรี่ก็คงเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดที่
ควรจะท�า แต่ยงัไม่จ�าเป็นต้องรบัประทานยา ส่วนผูท้ีมี่ระดบัระหว่าง 100-400 ก็เป็นกลุม่ทีต้่องระวงัมากขึน้ ควรเลกิบหุรี่
เช่นกัน และควรตรวจแคลเซียมหัวใจอีกครั้งทุก 2 ปี ซึ่งถ้ามีปริมาณมากขึ้นก็คงต้องมีการปรับพฤติกรรมบางอย่างมากขึ้น 
เช่นออกก�าลังกายสม�า่เสมอ รกัษาน�า้หนกัตวัให้พอด ีรวมไปถงึรบัประทานยาเพือ่ชะลอการสะสมของไขมนัมากขึน้อกี เช่น 
ยาในกลุ่มสเตติน ยาแอสไพริน 

 ข้อดีของการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจคือ ไม่ต้องออกก�าลัง นอนเฉยๆ ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 
ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ไม่ต้องฉีดสีคือให้น�้าเกลือ ข้อส�าคัญคือไม่เจ็บตัว แต่เสียสตางค์ ข้อมูลที่ได้ไม่แปรตามผู้อ่านมากนัก 
(เพราะคอมพวิเตอร์อ่าน) และค่าทีต่รวจได้คงที ่ถ้าตรวจซ�า้ในระยะเวลาใกล้กนั (ไม่เหมอืนกบัค่าระดบัน�า้ตาลในเลอืด หรอื
ความดันเลือดที่แปรเปลี่ยนในแต่ละเวลาและคนที่วัด) 

 ดงันัน้ การตรวจแคลเซยีมจึงคงจะเป็นทางเลือกในการตรวจหวัใจท่ีแพทย์ใช้เพือ่ตดัสินใจ และอาจจะหมายถงึใคร
คนใดคนหนึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคหัวใจฉับพลันทันทีก็ได้

ได้รบัการรกัษาด้วยการท�าผ่าตดับายพาส หรอืขยายหลอดเลอืดด้วยบอลลนู) โอกาสทีส่งูก็คือ มากกว่า 30 % หมายความ
ว่า ในระยะ 5 ปีข้างหน้า คนร้อยคนแบบคุณนิพนธ์ 30 คนก็จะเกิดปัญหาดังกล่าว คุณนิพนธ์ควรจะได้รับการดูแลรักษา
อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ การตรวจแคลเซียมคงจะไม่เอื้อประโยชน์เท่าใดนัก ยกเว้น
แต่ตรอกย�้าถึงความจ�าเป็นของการดูแลรักษาเมื่อพบว่ามีการสะสมของแคลเซียมเป็นอย่างมาก

Rama
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หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 เมื่อเอ่ยชื่อ “เขาสก” หลายคนก็คงนึกว่า 
ความสวยงามของภเูขาและน�า้สคีรามภายในเขือ่น
รัชชประภา ที่เชื่อว่ามีแต่คนใฝ่ฝันว่าอยากจะไป
สัมผัสสักครั้งในชีวิต 

 เขาสกอยูท่ี ่จ.สรุาษฎร์ธาน ี...ฉบบันีผ้มจะ
พาไปชมบรรยากาศ พร้อมภาพสวยๆ และเทคนิค
การถ่ายภาพกันครับ

 เขาสกเป็นสถานทีท่ีง่ดงามด้วยทศันยีภาพ
ของภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาตามธรรมชาติ 
ท ่ามกลางผืนน�้าสีเขียวท่ีแสนนิ่งสงบ การเดิน
ทางมาที่เขาสก จะต้องมาท่ีเข่ือนรัชชประภา ซึ่ง
เป็นเขื่อนที่สวยงามแห่งหนึ่งของไทยเลยทีเดียว

“เขาสก” 
สวรรค์หน้าร้อนของเมืองไทย

 ซึ่งการเดินทางไปโลดแล่นและชมความงามของเขาสก จะต้อง
โดยสารด้วยเรือหางยาวเท่านั้นครับ เป็นเรือติดเครื่องยนต์ แล่นไวพอควร 
มีแสลนกางกันแดดพับเก็บได้ 

 ระหว่างทางทีน่ัง่เรอืนีแ่หละครบัทีเ่ป็นจดุเด่นเลย เพราะเราจะได้
ชมวิวที่แสนสวยงาม ด้วยการแวดล้อมจากภูเขาหินปูนท่ามกลางน�้าเขียว
ใสสะอาด หากไปถูกจังหวะแล้วล่ะก็ จะได้พบกับหมอกมากมายรายล้อม
ภูเขา พาให้ชวนคิดถึงบรรยากาศของกุ้ยหลินเมืองจีนจริงๆ เลยล่ะครับ

 มาท่ีเขาสก ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของที่พัก ซึ่งเป็นไฮไลท์
อกีอย่างของทีน่ี ่เราจะนอนพกับนแพ ได้ออกมารบับรรยากาศธรรมชาติๆ  
แถมยังเล่นกิจกรรมทางน�้า ไม่ว่าจะโดดน�้า ว่ายน�้าก็ได้ และยังพายเรือใน
น�้าเล่น หรือจะพักผ่อนอย่างสบายอุราก็ยังได้เลย 
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ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 ท่ามกลางบรรยากาศแสนธรรมชาตแิบบนี ้เรา
ก็จะเห็นสัตว์ป่าหลายชนิดเลย เช่น เหยี่ยว ฝูงลิง นก
เงือก กวาง กระทิง และเลียงผา แต่น่าเสียดายช่วงที่
ผมไป ไม่พบเจอสัตว์เลยครับ แต่หากคุณผู้อ่านลองไป
ช่วงเยน็ๆ แล้วล่ะก็ อาจจะได้พบเจอสตัว์ป่าได้นะครบั 
เพราะพวกมันจะลงมาหาน�้ากิน

 ในครั้งนี้ที่ผมไปมา ได้ติดกล้องถ่ายใต้น�้า
ไปด้วย เลยได้ภาพใต้น�้าที่มองเห็นฝูงปลาว่ายเวียน
มากมาย สวยงามใช่ไหมล่ะครับ 

 ส่วนเทคนคิการถ่ายภาพ ถ้าเราอยากถ่ายภาพ
ภูเขาหินปูนให้ดูยิ่งใหญ่เหมือนที่ตาเราเห็น เราต้องมี
วตัถทุีท่กุคนทราบขนาดกนัดอียูแ่ล้วคอื คนนัน่เองครบั 
ให้คนอยูใ่นเฟรมด้วยจะท�าให้ภเูขานัน้ดยูิง่ใหญ่ขึน้เอง
ครับ และที่ส�าคัญคือการเลือกช่วงเวลาในการถ่าย ถ้า
อยากได้หมอกที่ปกคลุมภูเขา แน่นอนว่าต้องตื่นเช้า
กนัหน่อยครบั ถ้าโชคดจีะได้เห็นหมอกท่ีก�าลงัไหลผ่าน
ภเูขาอย่างเอือ่ยๆ ในตอนเช้าครบั ส่วนถ้าอยากได้ภาพ
แบบ Summer ท้องฟ้าสฟ้ีา น�า้สเีขยีว กต้็องตอนกลาง
วันเลยครับ แดดเปรี้ยงๆ จะได้ภาพที่ดูสดใส เมื่อเห็น
ภาพแล้วอยากจะกระโจนลงไปในน�้าเลยทีเดียวครับ
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 สถาบันโภชนาการ

 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นี้ นับเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งในปฏิทินของพวกเราชาวรามาธิบดี ที่จะได้ร่วม
กันแสดงมุทิตาจิตแด่คณบดีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (นาม
ในขณะนั้น) ของพวกเรา เนื่องในโอกาสท่ีท่านจะมีอายุครบ 90 ปี ในวันดังกล่าว อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มากมาย อาทิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

90 ปี
อารี วัลยะเสวี 
ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล: 
ชาติก�าเนิดก่อเกิดปณิธาน
สืบสานเพื่อสังคมไทย

 ท่านผู้ท่ีเราก�าลังกล่าวถึงอยู่นี้ ท่านมีนามว่า “ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี” ท่านเกิด             
ในช่วงปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ หลังจากที่
ท่านเกิดได้เพียง 36 วนั ท่านกอ็ยูใ่นแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7 จงึถอืได้ว่าแผ่นดิน 
รัชกาลปัจจุบันนี้ นับเป็นแผ่นดินที่สี่ของท่านอาจารย์อารีนั่นเอง 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สถาบันโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บดิาของท่านมนีามว่า “พระยาสรุนิทรเสว ี(เถา)” พระยาสรุนิทร์ฯ ท่านนี ้เป็นมหาดเลก็ ในล้นเกล้ารชักาลที ่6 
ซึง่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิง่ ในความเกีย่วข้องกบัล้นเกล้าพระมหาธรีราชเจ้าพระองค์นี ้โดยเฉพาะในกาลต่อมาบตุรคนโต
ของพระยาสรุนิทร์ฯ อนัมีนามว่า อาจารย์อารขีองพวกเราชาวรามาธบิด ีจะได้มาเป็นคณบดผีูก่้อตัง้คณะแพทยศาสตร์
แห่งใหม่ ที่สร้างบน “ถนนพระรามที่ 6” อันเป็นนามที่เกี่ยวเนื่องในพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของ
ชาวไทยนั้นเอง

 มารดาของท่านอาจารย์อารีนั้น มีนามว่า “คุณหญิงสุรินทรเสวี (เอื้อ)” ในวงศ์ตระกูลมารดาของอาจารย์อารี
นั้น คุณหญิงเอื้อ ท่านเป็นบุตรีของมหาอ�ามาตย์โท พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด เศรษฐบุตร) อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระ
ราชอาญา ผู้รั้งการแทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ และผู้พิพากษาศาลฏีกาในสมัยรัชกาลที่ 6 และคุณหญิง
ลมัย นรเนติบัญชากิจ (สกุลเดิม โภคสุพัฒน์)  

 ซึ่ งจากการศึกษาค ้นคว ้าประวัติบรรพชนต ้นตระกูล 
“วัลยะเสวี” ของศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ในคราวนี้ 
ท�าให้เราได้รบัทราบถงึความส�าคัญและแรงบนัดาลใจในการท�างานเพือ่
สังคมไทย ที่อาจารย์อารี ได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมไทยมากมาย 
ดังเห็นได้จากเกียรติประวัติ รางวัลและเกียรติยศต่างๆ ที่ท่านได้รับ 
จากทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ก็เพราะความดีงามและผลงาน
ที่บรรพชน ต้นตระกูลวัลยะเสวีได้สร้างไว้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่แผ่น
ดินไทย รวมทั้งความจงรักภักดีที่ได้สนอง เบื้องพระยุคลบาทพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทุกยุคสมัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้นเอง…

 ส่วนนามสกุล “วลัยะเสว”ี นัน้ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 พระผูพ้ระราชทานก�าเนดิ
นามสกุลให้แก่ชาวไทยได้ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านเป็นผู้ทรงพระราชทาน นามสกุล “วัลยะเสวี” ให้แก่พระยาสุริ
นทร์ฯ ผูเ้ป็นบิดาของท่านอาจารย์อาร ีซึง่นามสกุล “วลัยะเสว”ีนี ้เขยีนเป็นอกัษรโรมันตามลายพระราชหตัถเลขาทีล้่น
เกล้ารชักาลท่ี 6 ทรงพระราชทานว่า “Valyasevi” นบัเป็นนามสกุลพระราชทานล�าดบัท่ี 30 จากนามสกลุพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสิ้น 6,432 นามสกุลพระราชทาน ท�าให้เราได้ประจักษ์ถึงความส�าคัญ
ของนามสกุล “วัลยะเสวี” ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ พระยาสุรินทร์ฯ คุณพ่อของอาจารย์อารีย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6

พระยาสุรินทรเสวี (เถา) คุณหญิงสุรินทรเสวี (เอื้อ) ถนนพระรามที่หกในอดีต (แนวนอนด้านบนสุดของภาพ)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7

Education
Talk ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี



 คอลัมน์ Research Focus ฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก
นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา Focus 
งานวิจัยด้านโรคหัวใจที่ทำามาอย่างยาวนานอย่าง “EGAT” ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้
ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี ไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ

 EGAT เริม่ท�าการศกึษาและวจิยักลุม่คนอาย ุ35 - 55 
ปี และติดตามต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั กระทัง่ผ่านมา 30 ปีแล้ว 
จากจ�านวน 3,500 คน สะสมเติบโตมาจนเป็น 9000 กว่า
คน ปัจจุบันทางเราได้รวบรวมทีมนักวิจัยจากหลายสาขาเข้า
มาช่วย ประกอบกับทีมแพทย์เดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น หมอโรค
หัวใจ หมอโรคไต หมอโรคทางเดินอาหาร หมอโรคทางระบบ
ประสาท และหมอโรคทางพิษวิทยา จึงท�าให้ปัจจุบันงานของ 
EGAT ขยายไปมาก

 ล่าสุดทีมเราได้สร้างแบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “Thai CV 
Risk Score” เป็นแบบประเมินความเส่ียงที่พ่ึงออกมาปีนี้   
เป็นแบบประเมนิความเส่ียงอนัใหม่ ท่ีจะน�ามาใช้แทนของเดมิ
ที่ได้คิดค้นไว้เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ข้อที่แตกต่างจากของ
เดิมคือของเดิมจะประเมินความเสี่ยงเฉพาะโรคหัวใจ ขณะที่
ตัวใหม่สามารถประเมินความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมอง เพ่ือให้ทันสมัยเหมือนต่างประเทศใช้งานอยู่ ที่
ส�าคัญ แบบประเมินความเสี่ยงตัวใหม่ นี้ จะช่วยให้คนไทย
สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นย�า

 แบบประเมนิความเสีย่ง “Thai CV Risk Score” 
 “Thai CV Risk Score” เป็นประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งแนะน�าให้ใช้
ในคนอายุตั้งแต่ 35 ปีถึง 70 ปี คนที่อายุน้อยกว่า 35 ปีอาจ
ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้เนื่องจากโอกาสเสี่ยงมีไม่มาก ส่วนคนอายุ
มากกว่า 70 ปี ปกติคนกลุม่นีค้วรพบแพทย์เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว 
จึงไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบประเมินความเสี่ยงนี้ก็ได้ 

 EGAT ย่อมาจากอะไร
 EGAT ย่อมาจาก “Electricity Generating Author-
ity of Thailand” เป็นชือ่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้เราเข้าไปท�าการศึกษาและวิจัยกลุ่มคน
ภายในการไฟฟ้าฯ เนือ่งจากสิง่ส�าคญัทีส่ดุของการศกึษาระยะ
ยาว คอื การตดิตามผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ฉะนัน้ถ้าเราเลอืกเกบ็
ข้อมูลในองค์กรที่มีความแข็งแกร่งเรื่องอายุการท�างาน ไม่ลา
ออกบ่อย กจ็ะท�าให้เราสามารถตดิตามการเคลือ่นไหวของคน
กลุ่มนี้ได้ในระยะยาว ที่ส�าคัญ คือ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จะเห็นได้
ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่น่าจะแข็ง
แรงทีส่ดุ และในชมุชนการไฟฟ้าตามเขือ่นต่างๆในต่างจงัหวดั  
พนักงานของเขาจะอยู่ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ท�าให้การศึกษา
ของเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน

 งานวิจัย EGAT 

 EGAT เป็นงานศึกษาและวิจัยที่ท�ามา 30 ปีแล้ว เริ่ม
ต้นเมือ่ปี 1985 โดยมี ศ.นพ.สมชาต ิโลจายะ กบั ศ.นพ.วชิยั ตนั
ไพจิตร เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ซึ่งความคิดริเริ่มโครงการแรก คือ 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในคนไทย อาจารย์ทั้งสองท่านมีแนวคิดแบบ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื การศกึษาทีเ่รยีกว่า “Framingham 
Study” เป็นการศึกษาระยะยาว เพื่อหาอิทธิพลของปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรค จนเกิดค�าถามต่างๆ ตามมา เช่น 
อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในคนไทยนั้น... เหมือน
คนต่างประเทศหรือเปล่า? ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา 
ทางทมีวจิยัของเราได้ท�าการพสิจูน์หลายเรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นพบว่าการอ้วนลงพุงในคนไทยเป็นปัญหาและมีความเส่ียง
ต่อการเกดิโรคหวัใจมากกว่าการใช้ดชันีมวลกายท่ัวไปมากกว่า
ทางต่างประเทศแนะน�าให้ใช้ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ ระดับไข
มนั ความดนัโลหติสงู และเบาหวาน กพ็บว่าเป็นปัจจยัเส่ียงต่อ
การเกิดโรคหัวใจในคนไทยเหมือนกัน

 “งำนวิจัย EGAT” 
นพ.ปริญญ์ วำทีสำธกกิจ 
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 อนาคตของ Thai CV Risk Score ในประเทศไทย   
 Thai CV Risk Score เป็นความหวงัของเราในอนาคต 
ว่าคนไทยทั่วประเทศจะมีโอกาสใช้ เพราะเป็นแบบประเมิน
ความเสี่ยงที่เหมาะกับคนไทยมากกว่าของต่างประเทศ 
เน่ืองจากค่าตัวเลขของแบบประเมินต่างประเทศเมื่อน�ามาใช้
กับคนไทย ปัญหาที่พบ คือ มีค่าความเสี่ยงมากเกินไป เช่น ใน
หนึ่งคน ค่าความเสี่ยงอาจอยู่ที่ 2 %  - 3 % แต่เมื่อน�าแบบ
ประเมนิความเสีย่งของอเมรกิามาใช้ ตวัเลขอาจอยูส่งูประมาณ 
5 % - 6 % ซึ่งปัญหาที่ตามมา คือ ท�าให้คนตื่นตระหนกมาก
เกินไปทั้งที่ความเสี่ยงยังไม่ได้สูงขนาดนั้น งาน EGAT ใน
ปัจจุบันจึงไม่ท�างานอยู่กับที่ ทีมเราจึงเร่งผลักดัน และบริหาร
งานในเชิงรุกมากขึ้น โดยการน�างานวิจัยออกเผยแพร่ให้มาก
ที่สุด เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ได้จริง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ให้มากที่สุด

 ทุนสนับสนุนด้านการทำาวิจัย
 ทุนสนับสนุนหลักในการท�างานวิจัย คือ ทุนที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก สกว. สกอ. วช. สวรส. ซึ่งกลุ่มของเราอยู่
ในกลุม่ Cardiovascular cluster ส่วนทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย ก็ให้การสนบัสนนุในแง่ของสถานที ่และช่วย
เหลือในการตามพนักงานให้มาเข้าร่วมโครงการมาโดยตลอด 

 เทคนิคในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยระยะยาว ขึ้น
อยู่กับหน่วยงานหรือคนที่ให้ทุน หน่วยงานที่ให้ทุนอาจตัดสิน
ที่แผนงาน เช่น แผนงานวิจัยต้องดี รัดกุม ฟังดูแล้วน่าสนใจ 
ที่ส�าคัญต้องท�าได้จริง รวมถึงการมีทีมงานท่ีดีและแข็งแรง 
โอกาสที่ท�าให้ได้รับทุนสนับสนุนก็มีมาก หรือการรวมทีมนัก
วิจัยที่เก่งๆ มีผลงานเยอะ มาจากหลายแห่งรวมกัน โอกาส
การได้ทุนก็จะเพิ่มมากขึ้น

 ผู้ร่วมงานวิจัย
 ส่วนใหญ่คนท่ีเข้ามาท�างานวิจัยจะรักงานนี้ มีทั้งคน
เก่าที่อยู่มาต้ังแต่เร่ิมโครงการ และหน้าใหม่ ซ่ึงปัจจุบันทาง
ทีมพยายามรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อหวังว่าความคิดของคน
รุ่นใหม่จะช่วยในการโปรโมตงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลมี
เดีย หรือการยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

 งานวิจัยอื่นๆ
 งานวิจัยที่ก�าลังคิดจะเริ่มท�าและส่งขอทุน คือ เรื่อง
ของอาหารทีด่ต่ีอหวัใจ “Heart healthy diet” เนือ่งจากเหน็
ในต่างประเทศมีการโปรโมตอาหารจ�าพวกพืชผักมากขึ้น จึง
เกิดแนวคิดว่า ถ้าเราสามารถดันอาหารไทยท่ีมีส่วนประกอบ
ของผักและสมุนไพรขึ้นไปสู่ระดับโลกได้คงดีไม่น้อย ส่วนงาน
วิจัยอื่นก็มีทั่วไป เช่นช่วยสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชา เป็น
งานของแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์

 ตอนนี้ก� าลั งสนใจเรื่องเกี่ ยวกับเทเลมี เดียซีน 
(Telemedicine) หรือ การแพทย์ทางไกล มุ่งเป้าไปที่การเข้า
ถงึหมอโรคหวัใจของคนทีอ่ยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร หรอืการน�าพวก
สือ่โซเชยีลมเีดยีมาใช้ โดยการน�ามาท�าให้ทนัยคุทนัสมัยมากขึน้ 
เนื่องจากยังเป็นอะไรที่ใหม่ เวลาน�าเสนอไปคนค่อนข้างสนใจ 
และเราเองก็มีศักยภาพพอที่จะท�าอะไรใหม่ๆ เหล่านี้ได้ และ
เป็นเทรนที่ก�าลังมาแรงในตอนนี้

 เป้าหมายและความมุ่งหวังในการทำางานวิจัย
 คือ มุ่งเป้าให้งานวิจัยออกสู่ประชาชนและสังคมให้
มากทีส่ดุ โดยเฉพาะแง่ของการส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกัน
โรค   จะท�าเช่นนั้นได้เราจะต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อไปน�า
เสนอให้ประชาชนฟัง อย่างงานวจิยั EGAT ทีเ่ราสามารถพสิจูน์
ได้ว่าการอ้วนลงพุงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เรา
ก็เอาผลงานวิจัยไปเสนอให้ทางผู้วางนโยบายเพื่อให้เกิดการ
รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงกันทั้งประเทศ

 โครงการงานวิจัยที่จะลงพืน้ที่ในอนาคต
 มีโครงการที่คล้าย EGAT ที่จะสร้างขึ้นที่หัวหิน เป็น
โครงการของมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ม ีคณะต่างๆ มากมายร่วม
มือกันลงไปท�าการส�ารวจชุมชนชุมชนหนึ่งที่หัวหิน งานวิจัย
เน้นไปในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าก�าลังจะเป็น
ปัญหาที่มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

 นำาแผน EGAT Study ไปใช้บรเิวณอืน่ดว้ยหรอืไม่
 จากความส�าเร็จของโครงการ EGAT study ที่ก่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในองค์กร  ท�าให้พนักงาน
มีสุขภาพดีขึ้น    หลายบริษัทใหญ่ ได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อ
ให้ทางเราเข้าไปเก็บข้อมูลระยะยาวในองค์กรของเขา ซึ่งก็อยู่
ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนการเก็บข้อมูล
อยู่

 แนวคิดในการทำางานวิจัยที่กำาลังทำาอยู่
 สิ่งแรกที่ส�าคัญของการท�าวิจัย คือ การแบ่งเวลา 
เพราะมีหน้าทีอ่ื่นทีต้่องท�าด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานดแูล
คนไข้ และงานวิจัย ดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีพอสมควร   การ
ท�างานวจิยัช้ินหนึง่จะเกิดจากความคิดตัง้ค�าถามให้บ่อย  ถาม
ว่าเราอยากรู้อะไร  หรือสังคมต้องการอะไร  ความรู้ตรงไหน
ทีย่งัไม่มี พอตัง้ค�าถามเสรจ็ให้เริม่ค้นหาค�าตอบว่าเรือ่งทีส่นใจ
จะท�านัน้เคยมคีนหาค�าตอบมาก่อนหรอืยงั หลายเรือ่งไม่เคยมี
ในต�ารา แต่พอลองค้นหาในโลกอินเทอร์เน็ต กลับพบว่ามีคน
หาค�าตอบและท�าเรื่องนั้นไว้อยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นงานวิจัยของ
ประเทศอื่น หรือเป็นงานวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านเราเอง   
หากยังไม่มีใครค้นคว้ามาก่อน เราก็จะเป็นคนแรกที่ท�า นั่น
เป็นส่ิงท่ีดแีละน่าสนใจมาก   หากมีคนค้นคว้าวจัิยมาแล้ว ก็ให้
เรามองหาจุดอ่อน หรือจุดที่เราจะเข้าไปพัฒนาต่อยอดได้การ
วางแผนให้ดีจะช่วยให้การท�าวิจัยง่ายขึ้นมาก 

 ข้อทีค่นมกัจะมองว่ายากทีส่ดุคอืการค�านวนทางสถติิ
นัน้ท่ีจรงิแล้วใช้เวลาไม่มากเลยหากข้อมูลเก็บมาด ีท่ีส�าคัญคือ 
งานวิจัยที่คิดจะท�า ควรจะมองไปให้ไกลถึงการน�าไปใช้จริง   
อย่ามัวท�าแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้ แต่ให้เลือกท�าในสิ่งที่เขาหรือ
ผู้วางนโยบายอยากจะรู้ งานวิจัยของเราจะได้ก่อให้เกิดประ
โยชน์จริงๆต่อสังคม

 ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
 ทกุคนท�างานวจิยัทกุวนัอยูแ่ล้ว กล่าวคือ การท�าวจิยั
มาจากค�าว่า “re-search” ก็คือ การท�าอะไรซ�้าๆ และทุกวัน
เราหาค�าตอบให้ตวัเองอยูแ่ล้ว งานวจิยัจงึไม่ใช่เรือ่งยากเกนิไป 
ถ้าท�าเป็นขั้นตอน และมีระเบียบแบบแผน ปัญหาคือต้องการ
วางค�าถามที่ดี ค้นหาดูแล้วพบว่าไม่มีคนท�ามาก่อนและพบว่า
ยังมีช่องว่างให้เราท�าต่อไปได้ ก็สามารถมีโอกาสที่จะประสบ
ความส�าเร็จได้สูง นอกจากนี้ต้องวางระเบียบวิธีวิจัย 

 จากประสบการณ์ที่ได้เคยเป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้ผู้
อื่น ท�าให้เห็นบางอย่าง เช่น ถ้าเริ่มแรกมีการเก็บข้อมูลและ
มีการวางแผนท่ีดี ตอนจบเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลก็
จะท�าให้ง่ายขึ้น ที่ส�าคัญคือ คุณไม่จ�าเป็นต้องท�างานวิจัยคน
เดียว เพราะปัจจุบันมีคนหลายสาขาและหลายแผนก ไม่ว่า
จะเป็นนักสถิติที่จะช่วยเราด้านการค�านวณ เจ้าหน้าที่อนามัย 
นักศึกษา หรือแม้แต่พยาบาลที่พร้อมจะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล
ให้เรา โดยที่เราไม่จ�าเป็นต้องลงไปเก็บด้วยตัวเอง โดยเราอาจ
ท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงคนวางแผนการ ตัง้ค�าถาม ค้นหาข้อมลู และ
คอยดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น ส�าหรับในส่วนของการเขียน  
หากได้อ่านงานวจัิยมาบ่อยๆ เราจะเรยีนรูไ้ด้เองว่าตรงจดุไหน
จะต้องเขยีนอธบิายอย่างไร ส่วนเรือ่งรายละเอยีดเรือ่งของการ
ใช้ภาษา เท่าท่ีทราบมาทางคณะกม็บีรกิารตรวจทานและปรบั
แก้ไขให้ด้วย

 EGAT Study ในอนาคต
 เรามีแผนจะตดิตามคนกลุม่นีไ้ปเรือ่ยๆทกุห้าปีจนกว่า
จะไม่เหลือผู้เข้าร่วมโครงการ   ถึงแม้ว่าการท�างานจะผ่านมา 
30 ปีแล้ว  แต่ความรู้ใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้นเสมอในโครงการนี้  
เช่น ในช่วงห้าปีหลังมานี้เรามาเน้นเรื่องของภาวะสมองเสื่อม  
โรคปรทินัต์   โรคไต  ซึง่เกิดขึน้มากในกลุม่ผูส้งูอายทุีเ่ราตดิตาม
อยู่  โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้ถึง
กรรมวิธีการจัดการข้อมูล  การติดตามคนที่เข้าร่วมโครงการ  
รวมไปถึงการสร้างนักวิจัยทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญา
โทอีกมากมายด้วย

การทำาวิจัยมาจากคำาว่า 
“re-search” ก็คือ การทำาอะไรซ้ำาๆ และทุก
วันเราหาคำาตอบให้ตัวเองอยู่แล้ว งานวิจัย
จึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ถ้าทำาเป็นขั้นตอน 

และมีระเบียบแบบแผน



  กลับมาพบกันอีกครั้งกับ คอลัมน์ RAMA GO INTER นะคะ 
  เดือนเมษายนขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยและก็มีวัน
หยุดต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดอย่างเทศกาลสงกรานต์ด้วย  หลายท่านคงถือโอกาสช่วง
หยุดยาวเดินทางไปพักผ่อนทั้งในประเทศ รวมทั้งหนีอากาศร้อนไปสัมผัสอากาศเย็นที่ต่าง
ประเทศ เจออากาศเปลี่ยนไปมาปุบปับ  ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  จะได้กลับมาสู้
กับการเรียนและการงานอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะ

 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 รศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ให้การต้อนรับ Ms. Aki Takagi อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ที่จะมาปฏิบัติงาน 
ณ ภาควชิาวทิยาศาสตร์สือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความ
หมาย ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 - 22 มีนาคม 2560

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับ Prof.Kazuhisa Takahashi, 
MD, PhD และคณะนกัศกึษาแพทย์จาก Juntendo University 
ในโอกาสเยือนรามาธิบดี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

 รศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อม
ด้วย นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การ
ต้อนรับทีมงานจาก Oversea Medical Equipment Technical Assistant 
(OMETA) ประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานและหารือในประเด็นความ
ร่วมมือ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

 ยิ น ดี ต ้ อ น รั บ  M s . P a t t i 
S.Sargent นัก Locum dosimetrist 
จาสหรัฐอเมริกา มาเป็นนักวิชาการ
อาคันตุกะ ณ ภาควิชารังสีวิทยา เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 2 
มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2558

 ยินดีต ้ อนรับ  Dr . J i tendra 
Khanna อดีต Technical Editor 
องค์การอนามัยโลก (WHO) มา

ด�ารงต�าแหน่ง program officer ณ ส�านักงานเลขาธิการ 
ASEAN University Network–Health Promotion Net-
work  (AUN-HPN) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
วันที่ 1 เมษายน - 30  กันยายน 2558

 WELCOME 
for Our Visiting Scholars !!  WELCOME 

    the new staff!!

 เด๋ียวนี้ แบตเตอรี่ส�ารอง หรือ Power 
Bank นับเป็นของส�าคัญที่แทบจะขาดไม่ได้เลย
นะคะส�าหรับนักเดินทาง หากต้องการน�า Power 
Bank ติดตัวข้ึนเคร่ือง สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) มีการออกกฎมาตรฐาน
ความปลอดภบัเกีย่วกบัการน�า Power Bank ตดิตวั
ขึ้นเครื่องดังนี้ค่ะ

       - ห้ามน�า Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทาง
โหลดใต้เครือ่ง แต่ใส่กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งได้แต่ต้อง
มีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
       - Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh 
(หรือน้อยกว่า 100 Wh) สามารถน�าขึ้นเครื่องได้ 
(ไม่มีการระบุจ�านวน)

       - Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000-32,000 
mAh (หรอืระหว่าง 100-160 Wh) น�าขึน้บนเครือ่ง
ได้ไม่เกิน 2 ก้อน

       - Power Bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 
32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับ
อนุญาตให้น�าขึ้นเครื่องในทุกกรณี

ช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาได้ไปโกอินเตอร์ที่ไหนกันบ้างน้า? 

มาดูกันเลยค่ะ
•  นศพ.ชลสิทธิ์ ถมังกิจ และ นศพ.พิชญา มั่นสินธร (ปี 6) เดิน

ทางไปเรียนวิชาเลือก ที่ Oxford University Hospital ประเทศ

อังกฤษ เมื่อวันที่ 2 – 28 มีนาคม 2558 

•  นศพ.ชวศิา เจนจินดามัน (ปี 4) เดนิทางไปเรยีนวชิาเลือกสาขาที่ 

University Medical Center Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม – 27 เมษายน 2558

•  นศพ.เขมภร เลิศเดชาจร (ปี 6) ) เดนิทางไปเรยีนวชิาเลือกสาขา

ที่ Weill Cornell Medical College สหรัฐอเมริกา

•  นศพ.ฐานิตา ทองตัน (ปี 6) ) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกสาขาที่ 

Roswell Park Cancer Institute สหรัฐอเมริกา

•  นศพ.ธนพล ตั้งใจสนอง (ปี 4) เดินทางไปเรียนวิชาเลือก ที่ 

Shinshu Universityประเทศญีปุ่น่ เม่ือวนัที ่1– 27 มีนาคม 2558 

•  นศพ.จุฑามาศ วิชชุลดา / นศพ. ณัฐวดี ตันติไชยากุล/ นศพ. 

เพ็ญศิริ ชาญวรัญญู และ นศพ.โสรยา รุ่งสุนีเวช (ปี 4) เดินทาง

ไปเรียนวิชาเลือก ที่ Chang Gung University ประเทศไต้หวัน 

เมื่อวันที่ 1– 27 มีนาคม 2558

•  นศพ.เกวลี แช และ นศพ.ปีย์ธกาน แสงนฤทธิ์ (ปี 6) เดินทาง

ไปเรียนวิชาเลือกที่ Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ

วันที่ 13 – 26 มีนาคม 2558

•  นศพ.ชวนินทร์ เลิศพงษ์ไพบูลย์ และนศพ.ภูมินทร์ ศิลาทอง (ปี 

4) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ University of Calgary ประเทศ

แคนาดา เมื่อวันที่ 6 เมษายน – 3

•  นศพ.กิตติพศ พีระพัฒนะพงษ์, นศพ.ชุมทรัพย์ รัตนเรืองฤทธิ์ 

และนศพ.ตรีพร ก�าลังเกื้อ (ปี 4) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ Jag-

ielloonian University Medical College Hospital in Cracow 

) ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 9 – 22 มีนาคม 2558

•  นศพ.นรมน เจริญพิพัฒน์สิน (ปี 4) เดินทางไปเรียนวิชาเลือก

ที่ Center for Family Medicine/Training Hospital, Minot, 

North Dakota สหรฐัฯ เม่ือวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ -22 มีนาคม 2558

•  นศพ.ณัฐณิชา ลีลาวิวัฒน์, นศพ.พิชญา มั่นสินธร และนศพ.สุ

พตัรา หุน่สุวรรณ์ (ปี6)เดนิทางไปเรยีนวชิาเลือกที ่John Radcliff 

Hospital, Oxford University ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2- 27 

มีนาคม 2558

 ฉบบัหน้า จะมน้ีองๆนกัศกึษาได้ไปโกอนิเตอร์ทีไ่หนเพิม่

อีก พี่ๆ งานวิเทศฯจะน�ามาบอกเล่ากันอีกนะค้า -SEE YA!!

Rama
Go Inter



ข่าวน่ายินดี

 ขอแสดงความยินดีแก่ นางชุลีพร วชิรธนากร พยาบาลช�านาญการ
พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจ�าปี 
2557 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท “ข้าราชการต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ต�าแหน่งระดบัช�านาญการ ช�านาญการพเิศษ ช�านาญและระดบั
ช�านาญงานพิเศษ” 

พธิถีวายพระพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยั
มหดิล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ผู้
แทนภาควิชาฯ ส�านักงานและหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุม
อารี วัลยะเสวี  

งานมุทิตาจิต ประจำาปี 2558

 คณะแพทยศาสตร ์ โร งพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมุทิตา
จิต ประจ�าปี 2558   เพื่อแสดงความระลึกถึง
อาจารย์อาวุโส โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธาน และร่วมรดน�า้
ขอพร เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชมุ 
910 A - B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมเสนอผลงานประจำาปี 
Cardiovascular - Metabolic Research Cluster 

 ศ.นพ.รชัตะ รชัตะนาวนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุกล่าว
เปิดงาน “การประชุมเสนอผลงานประจ�าปีคลัสเตอร์ Cardiovascular - 
Metabolic Research Cluster และกลุม่เรือ่งการแพทย์และสาธารณสขุเพิม่
ประสิทธิภาพส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร 
ศรีธรา หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ให้การต้อนรบั 
ภายในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 2 - 3 ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand 
Sathorn 

 ข่าวน่ายินดี

 แถลงข่าวเรื่อง 
“อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่-สิทธิของใคร”

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่-สิทธิ
ของใคร” โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ อดีตคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศ.นพ.รณชัย 
คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล และเลขาธกิารสมาพนัธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รศ.ดร.พรรณวดี 
พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อ
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 910 
B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี

 ขอแสดงความยินดีแก่ นายบุญชู จาดแจ่ม ต�าแหน่ง
ลูกจ้างประจ�า งานรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคัด
เลอืกเป็นลกูจ้างดเีด่น ประจ�าปี 2557 จากมหาวทิยาลยัมหดิล
ประเภท “ลูกจ้างประจ�าเงินรายได้” โดยรับรางวัลเมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2558 ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  

 งานกจิการนกัศกึษา ส�านกังานการศกึษา จดัโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจ�าปี 2558 และพิธี
อ�าลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (นักศึกษาแพทย์
รามาธิบดี รุ่นที่ 45) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
แพทย์ได้ทราบและท�าความเข้าใจเรือ่งทีจ่�าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทั้งในด้านวิชาการกฎหมายและจริยธรรม
คุณธรรมวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาไปปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ยังได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่ง 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์
ชัน้ปีที่ 6 ประจำาปี 2558 และพิธีอำาลา
อาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 6 
(แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 45)

Activities
สิทธิ  แสงเจริญวัฒนา



สรงนำา้..สงกรานต์

“สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง”

ภาควชิาศลัยศาสตรน์ำาเสนอผลงานวจิยั 

กจิกรรมเดนิขบวนเชิญชวนบุคลากร
รามาฯ รว่มทำาแบบสำารวจ 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมสรงน�้าพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และเชิญ
ชวนผู้ป่วยและญาติ ร่วมสรงน�้าพระอธิษฐานขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลใน
วันสงกรานต์อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง” ซึ่งเป็น
หนึ่งในกิจกรรมของการจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์
สามสถาบัน พ.ศ.2558: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช Joint Conference in 
Medical Sciences 2015 (JCMS 2015) ภาคประชาชน ภายในงาน
มกีจิกรรมตรวจสขุภาพ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการรบัประทาน
อาหาร และการออกก�าลังกายที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงวัย ท่ามกลาง
สื่อมวลชนที่เข้าร่วมท�าข่าว และประชาชนท่ีให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
การน�าเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์
ต่อยอดศัลยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นาย
แพทย์สาธติ กรเณศ หวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานสื่อสาร
องค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนเชิญชวน
บุคลากรรามาธิบดีร่วมท�าแบบส�ารวจเพ่ือเป็นการ
วิเคราะห์ด้านความผูกพันของบุคลากรและประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยได้รับ
ความร่วมมือและความสนใจจากบุคลากรรามาธิบดี 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข่าวน่ายินดี  ข่าวน่ายินดี

 ขอแสดงความยินดีแก่ นายสมมาตร ทองก้อน นาย
เฉลิมพงศ์ ทองดวง นายพงษ์คณิต พงษ์กิจธนารักษ์ นาย
ปริญญา จัตตุประสาร นายบดินทร ปัญจแก้ว นายศิริชัย  
แสงอรุณ และนางสาวพีรญา ไสไหม หน่วยกู้ชีพงานการ
พยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในโอกาสที่ ผลงาน “ชุด Lock Splint” ได้รับ
วุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ และผ่านเข้ารอบเพื่อน�าเสนอภาค
โปสเตอร์ และภาคบรรยาย หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดี การบูรณา
การการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ส�าหรับ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน” จากโครงการประชุม
สมัมนาเครอืข่ายการจดัการความรู ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้ง
ที่ 8 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จ.สงขลา

 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม
ยินดีแก่ นายเฉลิมพงศ์ ทอง
ดวง นายสมมาตร ทองก้อน 
นายพงษ์คณติ พงษ์กจิธนารกัษ์ 
นายปริญญา  จัตตุประสาร นายบดินทร  ปัญจแก้ว นายศิริชัย  
แสงอรุณ นางสาวพีรญา  ไสไหม หน่วยกู้ชีพ งานการพยาบาล
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน
โอกาสที่ ผลงาน “ผ้า Pelvic Binder” ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดี การบูรณาการการจัดการความรู้สู ่
ชมุชนและประชาคมอาเซยีน ส�าหรบัอาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน” จากโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศกึษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

 ขอแสดงความยินดีแก่ นางศรีสุวรรณ ชูกิจ นางสาว
ปิ่นฤทัย ประดิษฐศิลป์ นางเอื้อมพร ศรีทองอ่อน ในโอกาส
ที่ ผลงาน “นวัตกรรม หมวกน้อยเพิ่มไออุ่น” ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Prac-
tices) “การบรูณาการการจดัการความรูสู้ช่มุชนและประชาคม
อาเซียน” (Integration of Knowledge Management for 
Community and ASEAN Community) ส�าหรบัอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน จากโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 
4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จ.สงขลา

 ขอแสดงความยินดีแก่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู ้รับ
บริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ “เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ” (The 
genius kiosk machine) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
โครงการ ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจ�าปี 2558 ระดับอาชีวะและอุดมศึกษา กลุ่ม
สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



จัดประชุมโครงการสหพันธ์เว็บไซต์

รดนำา้ดำาหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 
ประจำาปี 2558

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมโครงการสหพันธ์
เว็บไซต์ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือและพัฒนาเว็บไซต์ Intranet 
ของคณะฯ ให้สามารถเข้าใช้งานได้จากภายนอก ผ่านระบบ 
SECURE โดยม ีอ.ดร.วทิยา   สงัขรตัน์  ผูช่้วยคณบดฝ่ีายส่ือสาร
องค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธาน
ในที่ประชุม ซึ่งได้ให้ค�าแนะน�าและรับฟังความคิดเห็นจากผู้
แทนของภาควิชาต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย วันที่ 16 
มีนาคม  2558 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และ ผศ.นพ.ปกรณ์ 
เจียระคงมั่น คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีง่านกจิการนกัศกึษา ส�านกังานการศึกษา 
เข้ารดน�้าด�าหัวขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจ�าปี 
2558 แก่ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหาร
คณะฯ ให้การต้อนรบั ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีม
ผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกท้ังยังถือโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท�างาน และก�าหนดแนวทางด้านการแพทย์
ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) จดัประชมุวชิาการ HA National Forum ครัง้ที ่16 ขึน้ 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการ
จุดประกายแนวทาง และทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถาน
พยาบาล  อกีทัง้เป็นเวทเีชดิชเูกยีรตใิห้กบัผูป้ระสบความส�าเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ โดยการประชุมในปีนี้เน้นแนวคิดเรื่อง 
“จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” โดยในโอกาสนี้ ทีมบุคลากร
ทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้
ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมงาน ตลอดจนแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ามกลางความสนใจของสถานพยาบาลอื่นๆ เป็นอย่างยิ่งอีก
ด้วย เมื่อวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

HA National Forum

ศิริราชเยือนรามาธิบดี

 งานส่ือสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการสหพันธ์
เว็บไซต์ขึ้น หัวข้อเรื่อง “Website go Mobile” เพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ของคณะฯ ให้สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบมือถือได้ 
โดยมี อ.ดร.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และมีคุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช ท่ีปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี หรือ User Group Manager ของบริษัท Thai 
Adobe Developer Community เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนของภาควิชา / ฝ่าย / 
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษทาง
วชิาการเรือ่ง “Current trends in treatment of the patient 
with facial paralysis” แนวทางปัจจุบันในการรักษาผู้ป่วย
ใบหน้าเบี้ยวจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 
โดยมี นพ.สุรเวช น�้าหอม ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Shai Rozen, M.D. 
Associate Professor in Plastic Surgery University of 
Texas Southwestern Medical Center เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 
2558 ณ ห้อง 810 B ช้ัน 8 อาคารเรยีนและปฏบัิตกิารรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัย
มหดิล ให้การต้อนรบัแพทย์ อาจารย์และเจ้าหน้าที ่ผูเ้ข้าอบรม
หลกัสตูร “การประชาสมัพนัธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ รุน่ที ่2” ซึง่
เป็นโครงการอบรมท่ีจัดขึ้นโดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานสื่อสารองค์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 
23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดี และ 
รศ.นพ.ธนัย์ สภุทัรพนัธุ ์รองคณบดฝ่ีายบรกิาร พร้อมด้วยผูแ้ทน
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ชินวัตร์ สุทธิวนา 
ประธานงานบริหารทรัพยากรสุขภาพและคณะผู้เข้าศึกษาดู
งานจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรสุขภาพ เมื่อวัน
ที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อมรมโครงการสหพันธ์เว็บไซต์ หัวข้อ
เรื่อง “Website go Mobile”

บรรยายพิเศษภาควิชาศลัยศาสตร์

รพ.ภูมิพล ศึกษาเข้าดูงาน 
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม



 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ
ฟาร์มสร้างสุข เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อ
สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีเจ้าหน้าที่
จากฟาร์มสร้างสุขบรรยายให้ความรู้และให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ คลอง13 ต.หนองสาม
วัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคณบดีพบชาวรามาฯ 
ปี 2558 ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล พร้อม
ด้วยทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วม
น�าเสนอข้อมูลต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2558 
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทร
พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงาน มอบ
สิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทาง
ทนัตกรรม ณ โรงเรยีนบ่อไร่วทิยาคม อ�าเภอบ่อไร่ และโรงเรยีน
คลองใหญ่วิทยาคม อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 
27 - 28 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดตราด 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยั
มหิดล จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฝึก
อบรมพยาบาลไตเทียม ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กับ โรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.จริยา 
วทิยะศภุร ผูอ้�านวยการโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีลงนามร่วม
กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย 
ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์ ภายใต้หลักสูตรการอบรม ชื่อว่า “หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิติับ�าบดัทดแทน
ไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม)” ซ่ึงความร่วมมือในครัง้
นี้นับเป็นก้าวส�าคัญท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพ และจ�านวนของ
พยาบาลที่มีขีดความสามารถ และได้มาตรฐานในการดูแลผู้
ป่วยได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 
7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

คณบดีพบชาวรามาฯ ปี58 (ครัง้ที่ 1)

หนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ีพระราชทาน จังหวัดตราด

งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม

 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง “การ
ดแูลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในระบบประกันสุขภาพแห่งชาต”ิ ขึน้ โดย
มีคุณวรรณา คงวิเวกขจรกิจ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคุณผกาวรรณ 
วงศ์วีระวัฒนกูร พยาบาลประจ�าหน่วยโลหิตวิทยา งานการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่ง
ได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมงานในครัง้นีเ้ป็นอย่างยิง่ เม่ือวนั
ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810 A - B ชั้น 8 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี

 งานกิจการนักศึกษา ส�านักงานการศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ให้การ
สนับสนุนสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ในการจัดโครงการ “ค่าย
ตะวันยิ้ม ประจ�าปี 2558” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พื้นที่
และโรงเรียนทุรกันดารที่ขาดแคลน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม
จิตส�านึกในการช่วยเหลือและบริการประชาชนของนักศึกษา
รามาธิบดีที่จะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของชาติใน
อนาคตอีกด้วย เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2558 ณ โรงเรียน
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 

 รศ.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษา ได้มีนโยบายน�าอีเลิร์นนิ่งเข้ามาสนับสนุน การเรียนการ
สอนทางการแพทย์ระดับปริญญา โดยมีงานบริหารทรัพยากรการ
เรียนรู้เป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนการเรียนการสอนรูป
แบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Course for Medical Students) 
ขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งขึ้นใหม่ ที่ url : http://
emedlearning.ra.mahidol.ac.th   

 ต้องการให้ทางทีมงานช่วยพฒันาหรอืให้ค�าปรกึษา  ตดิต่อ
ที่ พรชนก  นุชนารถ,  ธวัชชัย   ก้านศรีรัตน์   

 งานบรหิารทรพัยากรการเรยีนรู ้ โทร.0572  และคุณรจุริา  
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