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	 สวสัดีค่ะคณุผูอ่้านทกุท่าน
	 นติยสาร	@Rama	ฉบบันี	้ขอต้อนรับคอลมัน์น้องใหม่	“Rama RDU: ฉลาดใช้ยา”	ต้องบอกก่อนเลยว่า	หลากค�าถาม	
หลากข้อสงสยัเก่ียวกับการใช้ยา	ไม่ว่าจะเป็นยาเมด็	ยาน�า้	ยาแคปซูล	ยาเหนบ็	ยาทา	ยาฉีด	เป็นต้น	คอลัมน์นีมี้ค�าตอบมาฝากคุณ
ผูอ่้านทกุท่านกัน	รบัรองว่าเข้าใจง่าย	ๆ 	ค่ะ..ส�าหรบัเนือ้หาปฐมฤกษ์ของคอลมัน์นี	้เราขอน�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบั	การซือ้ยาแก้ปวด
มาทานเองร่วมกบัยาทีแ่พทย์สัง่	ซึง่ส่งผลกระทบต่อตวัผูท้ีรั่บประทานยาอย่างมาก	ดงันัน้	มาดูข้อมลูทีถ่กูต้องจากเภสชักรรามาธบิดี
กนัดกีว่าค่ะ
	 เรือ่งของยายงัมีอกี	รบีพลิกไปที	่คอลมัน์ Believe it or not?	กบัความเชือ่เรือ่งทีว่่า	“เกบ็ยาทกุชนิดไว้ในตูเ้ยน็ ดกีว่า
จรงิหรอื”	หลายคนคงจะเคยรู้มาว่า	แช่ยาในตู้เย็นแบบนี้	จะช่วยรักษาไม่ให้ยาหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพไป	ท�าให้กินยาได้
นาน	ๆ	ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร	ติดตามกันได้เลยค่ะ	แม้ว่าจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว	แต่อากาศก็ยังคงร้อน	ร้อน	และร้อนอยู่เช่น
เดิม	ซึ่งสภาพอากาศทีร้อนแบบนี้	อาจส่งผลต่อผิวของเราได้มากทีเดียวค่ะ	คอลมัน์ Health Station	ฉบับนี้	เรามีข้อมูลดีดี
เกี่ยวกับการป้องกนัแสงแดด	รับรองว่าเข้าใจง่ายอีกเช่นเคยค่ะ	
	 ปิดท้ายกนัที	่ต้นเดอืนกรกฎาคมทีจ่ะถงึนี	้มกีจิกรรมทีน่่าสนใจของเหล่าบรรดานกัศกึษาแพทย์รามาธบิดมีาให้เรารบั
ชมกัน	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ	ท้าทายฝีมือ	เสริมสร้างความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์	นั่นคือ	กิจกรรมละครเวที	ในปี
นี้มีชื่อเรื่องว่า	“สองพบ”	โดยที่เป็นกิจกรรมที่ท�ากันเป็นประเพณีมาอย่างยาวนานกว่า	9	ปีแล้ว	เนื้อเรื่องของ	“สองพบ”	เป็น
เรือ่งราวการข้ามภพของตวัละคร	ทีร่ะหว่างทางต้องไขปริศนาท่ีพบเจอเพ่ือตามหาเส้นทางกลับสู่ภพปัจจุบนั	ละครเวทใีนปีนีจ้ะ
จัดแสดงขึ้นในวันที่	1-3	กรกฎาคม	2559	ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่	โทรศัพท์	083-084-2068,	083-084-3140	บัตรราคา	
250	และ	350	บาท	เปิดขายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ	เพื่อสมทบทุน
โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 ทุกวันเราต้องเผชิญกับแสงแดดตัวการท�าให้หน้าหมองคล�้า	และ
จุดด่างด�าต่างๆ	แต่แสงแดดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด	หากเรารู้จักป้องกัน
อย่างถูกวิธี	มีวิธีไหนบ้างมาดูกัน

แนะเคล็ดลับ  ในการป้องกัน แสงแดด

 1. กฎของเงา	ป้องกันตัวเองจากแสงแดดโดยใช้วิธีกฎของ
เงา	ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจนกว่าเงาจะยาวกว่าตัวของเรา	คือ	ช่วง
เช้าก่อน	11.00	น.	และช่วงเย็นหลัง	14.00	น.	ซึ่งจะเป็นช่วงที่
ปลอดภัย	เพราะจะมีแสงยูวีบี	(UVB)	น้อย

 2. เสื้อผ้า	เสื้อผ้าเนื้อแน่น	สีเข้ม	หนา	
จะป้องกันแสงทุกประเภทได้ประมาณ	90%

 3. ร่ม เนื้อผ้าของร่มส่วนใหญ่จะป้องกันแสงแดดได้ดีประมาณ	
80-90%	ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันแดดของร่มขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของ
ดวงอาทิตย์	และระยะห่างของร่ม	ถ้าร่มและต�าแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่	
เหนือศีรษะพอดีก็จะป้องกันได้ดีที่สุด	แต่โลกมีการเคลื่อนที่	ดวงอาทิตย์จึงไม่
อยู่ต�าแหน่งเดิมตลอดเวลา	เพราะฉะนั้น	ร่มจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ประมาณ	70-80%

 4. หมวก	หมวกปีกกว้าง	เนื้อหนา	สีเข้ม	
ก็จะป้องกันแสงได้มากที่สุด

เสื้อผ้า

กฎของ
เงา หมวก

ร่ม
4



 6. การทาครีมกันแดด	ควรทาครีมกันแดดให้หนาสม�่าเสมอ	
เพราะผิวของมนุษย์ไม่เรียบ	มีรอยหยักตื้นเป็นคลื่น	ถ้าเราทาเพียงชั้น
เดียวก็จะเหลือบริเวณที่ครีมกันแดดไม่ครอบคลุม	ฉะนั้น	จึงควรต้องทา
ครีมกันแดดบาง	ๆ	ทับกัน	2	รอบ	และทาครีมกันแดดเฉพาะผิวหนังที่
ไม่สามารถปกปิดได้ด้วยเสื้อผ้า	เช่น	ใบหน้า	คอ	หลังมือ	เป็นต้น	เพื่อลด
ความสิ้นเปลือง

แนะเคล็ดลับ  ในการป้องกัน แสงแดด
 5. แว่นกันแดด	การป้องกันแสงแดดด้วยแว่นตา	ไม่จ�าเป็นต้องเป็น
แว่นตากันแดดราคาแพง	เพราะประสิทธิภาพในการป้องกันยูวีแตกต่างกันไม่
มาก	จะแตกต่างเพียงสไตล์การออกแบบเท่านั้น	ซึ่งแว่นตากันแดดที่ดีจะเป็น
แว่นที่คาดมาถึงด้านข้าง	(Wrap	around)	และมีการ์ดด้านบนเพื่อป้องกัน
แสงแดด	การใช้แว่นกันแดดมีประโยชน์มาก	หากแสงแดดมาจากด้านหน้า	
แว่นกันแดดจะปกป้องได้ดี	แต่หากแสงแดดมาจากด้านบน	เช่น	เวลาเที่ยง	
ก็จะป้องกันได้น้อย	เพราะแสงส่องผ่านมาจากขอบแว่นด้านบน	โดยปกติ
ชาวตะวันตกกระบอกตาจะลึกกว่าชาวเอเชีย	ท�าให้ได้รับแสงแดดน้อยกว่า
ชาวเอเชียที่มีเบ้าตาตื้น

	 แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแสงแดด
อยู่ทุกฤดูกาล	แต่หากทุกคนรู้จักการป้องกันแสงแดด
อย่างถูกวิธี	และรู้วิธีใช้สารกันแดดที่ถูกต้อง	การเกิด
ผิวไหม้เสียก็จะน้อยลง	สิ่งส�าคัญอีกประการคือ	แสง
ยูวีกระตุ้นให้ผิวหนังผลิตวิตามินดี	ดังนั้น	ผู้ที่ป้องกัน

เสื้อผ้า

แว่น
  กันแดด

ครีม
กันแดด

ผิวหนังจากแสงแดดเป็นประจ�าควรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน
ดี	หรือรับประทานวิตามินดีเสริมให้ได้ปริมาณอย่างน้อย	600	IU	
(International	Unit)	ต่อวันเพื่อป้องกันปัญหากระดูกบาง

Health
Station รศ.พญ.ณัฏฐา	รัชตะนาวิน	

หน่วยโรคผิวหนัง	ภาควิชาอายุรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 หลายคนมีความเชื่อว่า	 การเก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต�่าๆจะท�าให้รักษาความคงตัวของยาได้นานขึ้น	
หรืออาจเข้าใจว่าจะสามารถยืดวันหมดอายุของยาให้นานขึ้น	 จึงมักพบว่าบางคนจะเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น
ส�าหรับแช่อาหาร	 ซึ่งแท้จริงแล้วการเก็บยาไว้ในตู้เย็นอาจท�าให้ยาหมดความคงตัวได้เช่นกัน	 เนื่องจากอุณหภูมิ
และความชื้นอาจไม่เหมาะสมกับยาบางชนิด	เช่น	หากน�ายาแขวนตะกอน	หรือยาน�้าเชื่อมบางประเภทมาแช่	จะ
ท�าให้เกดิการตกตะกอนได้	หรอืยาแคปซลูบางชนดิทีม่กีารเกบ็ไว้ในตู้เยน็ทีมี่ความชืน้สูงมกัท�าให้แคปซูลเยิม้หรือ
ติดกันได้	นอกจากนี้การแช่ยาบางชนิดในตู้เย็นนอกจากจะท�าให้เกิดสารเสื่อมสลายของตัวยาส�าคัญแล้ว	ยังท�าให้
เกิดสารพิษขึ้นได้	เช่น	การแช่ยาเม็ดแอสไพรินในตู้เย็นที่มีความชื้นสูงจะท�าให้เกิดการสลายตัวเป็นกรดซาลิไซลิก
และกรดอะซติกิ	ซึง่ไม่มผีลในการต้านการแขง็ตวัของเกร็ดเลือดรวมทัง้ยงัท�าให้เกดิพิษ	ท�าให้ร่างกายเกดิการขาก
ออกซิเจน	ชัก	และหมดสติได้เมื่อรับในประมาณปริมาณสูง	และยารักษาวัณโรค	เช่น	เอทแทมบูทอล	สามารถดูด
ความชื้นได้	จนท�าให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาส�าคัญได้เช่นกัน	ดังนั้นการเก็บยาไว้ในตู้เย็นจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด
ส�าหรบัยาทกุประเภท	ผูร้บัยาจงึควรอ่านฉลากยาหรอืรายละเอยีดบนกล่องยาเพ่ือศกึษาถงึอณุหภมูทิีเ่หมาะสมใน
การเก็บรักษา	จากเพื่อการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง	

	 	 หลายคนมีความเช่ือว่า	 การเก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต�่า	 ๆ	 จะท�าให้รักษาความคงตัวของยา

ได้นานขึ้น	 หรืออาจเข้าใจว่าจะสามารถยืดวันหมดอายุของยาให้นานขึ้นได้	 จึงมักพบว่าบางคนจะเก็บยาทุกชนิดไว้

ในตู้เย็นเพื่อแช่อาหาร	 ซึ่งแท้จริงแล้วการเก็บยาไว้ในตู้เย็นอาจท�าให้ยาหมดความคงตัวได้เช่นกัน	 เนื่องจากอุณหภูมิและ

ความชื้นอาจไม่เหมาะสมกับยาบางชนิด	เช่น	หากน�ายาแขวนตะกอน	หรือยาน�้าเชื่อมบางประเภทมาแช่เย็น	จะท�าให้เกิดการ

ตกตะกอนได้	หรือยาแคปซูลบางชนิดที่มีการเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีความชื้นสูง	มักท�าให้แคปซูลเยิ้มหรือติดกันได้	

	 	 การแช่ยาบางชนิดในตู้เย็น	นอกจากจะท�าให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาส�าคัญแล้ว	ยังท�าให้เกิดสารพิษขึ้นได้	

เช่น	 การแช่ยาเม็ดแอสไพรินในตู้เย็นที่มีความชื้นสูงจะท�าให้เกิดการสลายตัวเป็นกรดซาลิไซลิกและกรดอะซิติก	ซึ่งไม่มี
ผลใน

การต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด	 รวมทั้งยังท�าให้เกิดพิษ	 ท�าให้ร่างกายเกิดการขาดออกซิเจน	 ชัก	 และหมดสติได้เมื่อรับใน

ประมาณปริมาณสูง	

	 ดังนั้น	การเก็บยาไว้ในตู้เย็น	จึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดส�าหรับยาทุกประเภท	ควรอ่านฉลากยาหรือรายละเอียดบนกล่องยาเพื่อ

ศึกษาถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง	

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ภก.อนุชิต	ตุงธนบดี
งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ต่าง .. มุมมอง

หากท่านเห็นแก้วน�้าใบหนึ่งที่มีน�้าครึ่งแก้ว 

ท่านจะคิดอย่างไร? 

ระหว่าง

1. น�้าหายไปครึ่งแก้ว

2. น�้าเหลืออีกตั้งครึ่งแก้ว 

มีพระราชาพระองค์หนึ่งออกอุบายให้น�าช้างมาให้คนตาบอดคล�าดู แล้วถามคนตาบอดเหล่านั้นว่า คล�าแล้วคิดว่า
ช้างคืออะไร?

คนที่คล�างาช้างบอกว่า ช้าง คือ หอก

คนที่คล�าใบหูช้างบอกว่า ช้าง คือ ใบลานขนาดใหญ่

คนที่คล�างวงช้างบอกว่า ช้าง คือ งูยักษ์

คนที่คล�าขาช้างบอกว่า ช้าง คือ ต้นไม้

คนที่คล�าหางช้างบอกว่า ช้าง คือ เชือกเส้นยาวๆ 

ทุกคนต่างมีความมั่นใจว่า สิ่งที่ตัวเองคล�าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงถกเถียงกันไม่จบ .. 

 

	 บ่อยครั้งที่เรามักจะมองสิ่งที่หายไป	ขาดไป	..	มากกว่าสิ่งที่มีอยู่	หรือสิ่งที่เราได้มา	..	หากเราเลือกที่จะมองว่า	“น�้าเหลือ
อีกตั้งครึ่งแก้ว”	นั่นแปลว่าคุณเริ่มมองโลกในแง่ดีแล้วล่ะ	เพราะคุณเลือกที่จะมองในสิ่งที่คุณมี	ไม่ใช่สิ่งที่คุณขาด	

	 ในชีวิตความเป็นจริง	 ..	 มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนน�้าครึ่งแก้วนี้	 หากเราสามารถน�าความคิดนี้ไปใช้กับ
เหตุการณ์อื่น	ๆ	อีกหลายอย่างรอบตัวเรา	 ..	หากเราเลือกมองในสิ่งที่เรามี	พอใจในสิ่งที่เราเป็น	 ..	 เราก็จะไม่รู้สึกขาด	 ..	 ไม่ต้อง
โหยหา	..	ไม่ต้องไขว่คว้า	..	ไม่ต้องไปแย่งใคร	..	ไม่ต้องอิจฉาริษยา	..	ไม่ต้องรู้สึกอยากได้ของคนอื่น	และไม่ต้องโกงกิน	..	นั่นคือจุด
ที่ส�าคัญเมื่อ	“เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่”	ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นอีกมาก	..	ดั่งพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า
ด้วย	“ความพอเพียง”	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนรวย	มีรายได้นับล้าน	คุณก็มีความสุขได้	ถ้ารู้จักเพียงพอ

“ชีวิตที่รู้จักเพียงพอ จะนำ มาซึ่งความสุขแบบพอเพียง”
	 บ่อยครั้งท่ีเรามักจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มคนหลาย	 ๆ	 กลุ่ม	 ..	 ทุกกลุ่มต่างบอกว่ากลุ่มตัวเองถูก	 คนอื่นผิด	
เพียงเพราะเขามีความมั่นใจในสิ่งที่เขาเห็น	ประสบการณ์ที่เขาพบเจอ	รวมทั้งการมี	“อัตตา”	ที่สูง	 ..	จึงไม่รับฟังในสิ่งที่ฝ่ายตรง
กันข้ามอธิบาย	..	ทีนี้ลองมาดูนิทานเรื่องนี้กัน	..

8



	 เหตุการณ์ท�านองเดียวกันน้ีเกิดข้ึนได้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ว่าจะที่ท�างานหรือที่บ้านก็ตาม	 และมักจะน�ามาซึ่งการ
ทะเลาะเบาะแว้งกนัอยูเ่สมอ	ๆ 	..	คงจะเป็นการดหีากเราเลือกทีจ่ะมองเหตุการณ์	ๆ 	หนึง่	คน	ๆ 	หนึง่	หรือ	ของส่ิงหนึง่ให้รอบด้านก่อน
ที่จะตัดสินใจหรือด่วนสรุปว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นเป็นอย่างไร	..	เรามาฝึกกันเถอะค่ะ	ฝึกที่จะมองทุกอย่างรอบด้าน	พินิจพิจารณา
ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป	..	ไม่ด่วนสรุปเหตุการณ์นั้น	ๆ	คน	ๆ	นั้นหรือของสิ่งนั้น	ถ้าคุณยังไม่มองรอบด้านพอ	..	บางทีการถอย
ออกมาดูเหตุการณ์โดยรอบ	อาจจะมองเห็นได้รอบด้านกว่าคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์นั้นเกินไป	..	

“ฝึกมองรอบด้าน ก่อนจะด่วนสรุปว่าเหตกุารณ์นัน้ ๆ เป็นอย่างไร”

	 คราวนี้มาลองอ่านนิทานเรื่องสุดท้ายกันค่ะ	ว่าจะให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้าง	..	

 มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านนี้จะมีบ้านติด ๆ กันอยู่หลาย ๆ หลัง ภรรยามัก
จะแอบมองไปที่เพื่อนบ้านข้าง ๆ  และน�ามาเล่าให้สามีฟังเสมอ ๆ  ว่า บ้านข้าง ๆ  ซักผ้าไม่สะอาด ไม่รู้ว่าเป็นแม่บ้าน
ได้ยังไง ซักวิธีไหน ไม่เหมือนบ้านเราที่ซักผ้าสะอาด 

 ภรรยาสังเกตผ้าบ้านข้าง ๆ อยู่ทุกวัน .. และเล่าเชิงต�าหนิให้สามีฟังอยู่ทุกวันๆ

 มอียูว่นัหนึง่ภรรยากลบัมาแล้วบอกสามีด้วยความประหลาดใจว่า ผ้าทีข้่างบ้านซกัสะอาดแล้ว สงสยัจะรูวิ้ธี
ซักที่ถูกต้องแล้ว 

 สามีได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่า .. เช้านี้ว่างและเขาเห็นกระจกที่บ้านสกปรก ก็เลยท�าความสะอาดกระจกใหม่ 

 สามีจึงบอกภรรยาว่าผ้าของเพื่อนบ้านเราซักสะอาดเหมือนเดิม เพียงแต่กระจกที่บ้านเราต่างหากที่สกปรก 
พอเขาท�าความสะอาด ภรรยาก็เลยมองเห็นผ้าข้างบ้านสะอาดขึ้น 

 เร่ืองนีส้อนให้เรารูว่้าการทีเ่ราจะตัดสินอะไรใคร หรือวพิากษ์วจิารณ์ใคร ควรอยูบ่นพืน้ฐานของจติใจทีบ่รสิทุธ์ิ
ปราศจากอคติ .. บ่อยครัง้ท่ีเรามกัจะมองในมมุของเรา ใช้ความรู้สกึของเราในการมองคนอืน่และตัดสนิคนอืน่ .. หาก
เรามองหรือตัดสินคนโดยใจที่มีอคติก็คงไม่แตกต่างอะไรกับการมองผ้าของเพื่อนข้างบ้านผ่านกระจกที่ขุ่นมัว .. การ
มองหรือตัดสินอย่างนี้อาจไปท�าร้ายคนอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัว .. 

“ควรท�าจติให้ใส ท�าใจให้เป็นกลาง ก่อนจะตดัสินหรือวพิากษ์วิจารณ์ใคร”

	 เร่ืองทีย่กตวัอย่างมาข้างต้นทัง้	3	เรือ่ง	ล้วนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกับ	“มมุมองทีแ่ตกต่าง”	ในแต่ละเรือ่งจะมข้ีอคดิทีต่่างกันออก
ไป	หากเราสามารถน�าข้อคิดที่ได้จากทั้ง	3	เรื่องมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของเรา	เราจะมีความสุขมากขึ้น	สังคมคงจะน่าอยู่ขึ้น
อีกมาก	จะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก	มีการคุยกันโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์	หน่วยงาน	องค์กร	หรือประเทศชาติก็คงพัฒนา
ขึ้นอย่างแน่นอน	..

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ท�ำอย่ำงไร
ให้หน้ำใส

(ตอนที่ 1)

	 การมีใบหน้าที่ดูขาวใส	เป็นสิ่งที่ใคร	ๆ	ก็อยากมี	หลายท่านพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ใบหน้าขาวใส	ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 หรือพึ่งพาสารพันครีม	 ไม่ว่าจะเป็นครีมที่ขายตาม	 Internet	 จนถึงครีมที่ขายตาม
เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลายพันจนเป็นหมื่นมาใช้	 บางท่านต้องพึ่งหมอเพ่ือท�าเลเซอร์หน้าใส	 คอลัมน์	 Beauty-full	
ฉบับนี้จึงมีค�าแนะน�ามาฝากคุณผู้อ่านกัน	

สุขภาพผิวดี ควรมีลักษณะอย่างไร
	 สขุภาพผวิด	ีหลายท่านอาจหมายถงึการมีใบหน้าขาวใสสไตล์เกาหลี	แต่แท้จริงแล้ว	การมสุีขภาพผิวดีไม่ได้อยู่
ที่การมีใบหน้าขาวหรืออยู่ที่สีผิวแต่อย่างใด	การมีสุขภาพผิวดีหมายถึงการที่ผิวหนังอยู่ในภาวะปกติ	ไม่แห้งกร้าน	ไม่มี
โรค	ไม่มีผื่น	ไม่มีสิว	ไม่มีจุดด่างด�าหรือสีผิดปกติ

ผิวสีขาวแต่มีสิว กับผิวสีคล�้าแต่ไร้สิว คุณจะเลือกแบบไหน
	 ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้ว	การมสีขุภาพผวิดไีม่ได้หมายถึงการทีม่สีผีวิทีข่าว	แต่คอืการทีผ่วิหนังอยูใ่นภาวะปกต	ิไม่มี
โรค	หากเปรียบเทียบง่าย	ๆ	ว่า

	 นางสาว	ก.ไก่	 (นามสมมติ)	มีผิวขาวเป็นทุน	แต่มีผื่นแดง	มีสิวเต็มใบหน้า	ก็จะท�าให้ผิวหนังดูสุขภาพไม่ดีได้	
แม้ว่าจะมีใบหน้าที่ขาวเพียงใดก็ตาม	ในทางตรงกันข้าม	นางสาว	ช.ช้าง	(นามสมมติ)	เป็นผู้ที่มีผิวสีคล�้าเป็นทุนอยู่แล้ว	
แต่ไม่มีสิวหรือผื่นเลย	 หรือเรียกง่าย	 ๆ	 ว่า	 ด�าเนียน	 กรณีนี้ผู้เขียนจะเรียก	 นางสาว	 ช.ช้าง	 ว่ามีสุขภาพผิวดีมากกว่า	
นางสาว	ก.ไก่
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ท�ำอย่ำงไร
ให้หน้ำใส

(ตอนที่ 1) วิธีท�าให้สุขภาพผิวดีมีขึ้นตอนอย่างไรบ้าง
วิธีการท�าให้สุขภาพผิวดีมีหลักการง่าย ๆ 3 ข้อ ดังนี้

	 1.	 หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท�าให้ผิวเสื่อม	 เช่น	 การสัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลานานโดยไม่ป้องกัน	 การดื่มเหล้า	
การสูบบุหรี่	การพักผ่อนไม่เพียงพอ	เป็นต้น	ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ผิวหนังเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้	

	 2.	บ�ารงุและดแูลผวิ	ผวิกเ็หมอืนต้นไม้ทีต้่องคอยบ�ารุงและดูแล	แนะน�าว่าควรท�าครีมบ�ารุงผิวเพ่ือเพ่ิมความ
ชุม่ชืน้ให้แก่ผวิ	หากผวิแห้งอาจต้องใช้ครมีเนือ้หนาหรือเข้มข้น	หากผิวมนัควรเลือกใช้ครีมบ�ารุงทีเ่นือ้เบาหรือสูตรน�า้	
การทาสารกนัแดดกเ็ป็นสิง่ส�าคัญไม่แพ้กนั	แนะน�าว่าควรทาสารกนัแดดทกุคร้ังทีอ่อกแดด	เนือ่งจากการรับแสงแดด
ปรมิาณมากและนานเกนิไป	จะท�าให้เกดิจดุด่างด�าขึน้ตามผวิหนงัได้	และในระยะยาวอาจเกดิมะเรง็ผวิหนงัได้	นอกจาก
นี้	 การดื่มน�้าและการพักผ่อนให้เพียงพอ	 รวมทั้งการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 ก็เป็นปัจจัยเสริมท่ีช่วยบ�ารุงผิว
พรรณได้เช่นกัน

	 3.	 หากมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง	 ควรปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง	 ท้ังนี้	 อาจท�าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไป
ก่อนได้	เช่น	มผีวิแห้งอาจทาครมีบ�ารงุผวิเพิม่ข้ึน	หากมสีวิขึน้
ก็ควรหลีกเลี่ยงครีมหรือเครื่องส�าอางที่ไม่จ�าเป็น	เพราะอาจ
จะท�าให้สิวเป็นมากข้ึนได้	 เป็นต้น	 ความผิดปกติของผิวหนัง
หลายชนิดที่อาจต้องท�าการปรึกษาแพทย์	อาทิ	สิว	ซึ่งควรได้รับ
การรักษาโดยแพทย์	ไม่ควรซื้อยามาทาสิวเอง	เพราะอาจจะ
ท�าให้เช้ือเกิดการดือ้ยาได้	ผืน่ตามผวิหนงัอาจเกดิได้
จากหลายสาเหต	ุการรกัษาต้องรกัษาตามสาเหตุ	
ดังนั้น	 ก็ควรปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกัน	 หาก
มีกระก็ควรท�าการรักษาโดยวิธีที่ถูกต้องเช่น
เลเซอร์	 ไม่ควรซื้อครีมตามอินเตอร์เน็ต
มาทา	 หากต้องการก�าจัดไฝก็ควรรักษา
โดยเลเซอร์หรือตัดออกตามความเหมาะ
สม	 ไม่ควรไปแต้มน�้ากรดตามหมอเถ่ือน	 เมื่อ
สามารถจดัการกบัสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ได้แล้ว	สขุภาพ
ผิวที่ดีก็จะค่อย	ๆ	ตามมา	

	 ฉบับหน้า	 เราจะมาพูดคุยกันถึงสารพันวิธีในการบ�ารุงดูแลผิว	
เพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีกัน

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ	วชิรมน	

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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	 เข้าหน้าร้อนแล้ว	ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็	ร้อน		ร้อน		ร้อน	ร้อนระอุจนรู้สึกเพลีย	
อยากเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็อยู่แต่ในบ้าน		พออยู่แต่ในบ้านก็ต้องกิน	ๆ	เดิน	ๆ	
นั่ง	 ๆ	 นอน	 ๆ	 ไปไหนก็ไม่ได้	 ส�าหรับสาว	 ๆ	 หนุ่ม	 ๆ	 ที่รักสนุก	 คงรู้สึกว่าการอยู่
แต่ในบ้านมันน่าเบ่ือ	 คงต้องออกไปข้างนอก	 	 ไปทะเล	 ไปน�้าตก	 ไปเดินเล่นตาม
ห้างสรรพสินค้า	ไปในที่ที่มีน�้า	หรือความเย็นเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสบาย

	 เรือ่งดบัร้อนทางร่างกาย	หรอืหากจิกรรมทีค่ลายความเบือ่	หลายคนคงหาทางออกให้ตัวเองได้ไม่ยาก	แต่เรือ่ง
อาหารการกิน	หน้าร้อนอย่างนี้คงหนีไม่พ้นอาหารที่ให้ความรู้สึกเย็น	และแน่นอนว่า	ไม่ใช่น�้าแข็งไส	ก็ต้องเป็นไอศกรีม	
แค่พูดชื่อ	 แล้วจินตนาการภาพตามก็รู้สึกสดช่ืนขึ้นมาทันที	 แต่คงเป็นภาพที่ท�าให้คนที่รักสุขภาพหยุดคิดไปชั่วขณะ	
เพราะมีตัวเลขของแคลอรี่ที่มากขึ้น	ลอยมาตามภาพของหวานเย็นนานาชนิดด้วย

	 ไอศกรีม	หรือหวานเย็นทั่ว	ๆ	ไป	มักจะมีส่วนประกอบของไขมันและน�้าตาลในปริมาณท่ีสูงมาก	ด้วยน�้าตาล
และไขมันสูงนี้เอง	ท�าให้รสชาติของไอศกรีมหรือหวานเย็น	กลมกล่อม	หอมหวาน	นุ่มลิ้น	ยิ่งแช่ให้เย็นจัด	ๆ	หรือท�า
เป็นน�้าแข็งไสแล้ว	ยิ่งเย็นชื่นฉ�่าเหมาะกับอุณหภูมิของประเทศไทยในขณะนี้จริง	ๆ	แต่ก็จะตามมาด้วยเรื่องของคนที่
ห่วงสุขภาพ	 เพราะว่าต่อให้ไอศกรีมหรือหวานเย็นจะเหมาะกับสภาพอากาศช่วงนี้ยังไง	 ก็คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
ส�าหรับคนที่ใส่ใจตัวเอง

	 เมื่อไม่นานมานี้	 แพรวมีโอกาสได้ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
ลูกหลานก็เอามะม่วงมาฝาก	 ลูกใหญ่มากค่ะ	 ชั่งน�้าหนักแล้วน่าจะตกลูก
ละเกือบหนึ่งกิโลกรัมได้	 ลูกใหญ่จริง	 ๆ	 แพรวก็มีไอเดียว่า	 หากเราชอบกิน
ไอศกรีม	 แต่กลัวพลังงานจะมากเกินไป	 งั้นเราลองมาท�าไอศกรีมกันเองมั้ย	
แค่คิดคงไม่ได้	ต้องลงมือท�าได้	เรามาเริ่มกันเลยค่ะ
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เมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้ว	ก็ลงมือท�าได้เลย		เริ่มจาก	

	 1.	น�านมสด	แบะแซ	น�า้ตาล	(ในกรณทีีใ่ส่น�า้ตาล)	ผสมรวมกนั	ขึน้ต้ังไฟอ่อน	ๆ	เคีย่วพอแบะแซละลาย	ยกลงพักไว้

	 2.	น�าเนื้อมะม่วงสุกมาปั่น	หรือบดผ่านกระชอน	แล้วเทผสมกับโยเกิร์ตให้เข้ากัน

	 3.	น�าส่วนผสมในข้อ	2	เทผสมรวมกับข้อ	1	ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้ขึ้นฟูเป็นเนื้อเดียวกัน	จากนั้นเข้าแช่ในช่อง
แช่แข็งประมาณ	5-6	ชั่วโมง	สลับกับการน�าออกมาขูด	ท�าอย่างนี้ประมาณ	4-5	ครั้งก็จะได้ไอศกรีมมะม่วงแสนอร่อยที่
ให้แคลอรี่น้อยกันแล้ว

 *หากใครมีเครื่องท�าไอศกรีม	 เมื่อผสมทุกอย่างเสร็จแล้ว	
ให้แช่เย็นไว้	 1-2	 ชั่วโมง	 แล้วเทใส่เครื่องท�าไอศกรีม	 ปั ่นจนเนื้อ
ไอศกรีม	มีลักษณะเกาะตัวกันเป็นก้อน	ก็จะได้ไอศกรีมมะม่วงแล้วจ้า

*	เนือ่งจากแบะแซเป็นกลูโคส	เมือ่รวมกบัมะม่วงสกุทีม่รีสชาตหิวาน
อยูแ่ล้ว	แพรวเลยเลีย่งการเตมิน�า้ตาล	แต่เพือ่รสชาตทิีดี่เราควรชมิรสก่อน
ปั่นไอศกรีม	เพราะมะม่วงสุกที่เราหามาได้	อาจมีความหวานไม่เท่ากัน	หากใคร
ต้องการเติมน�้าตาล	สามารถเติมเพิ่มจากสูตรได้ประมาณ	10-15	กรัม

ส่วนประกอบ
เนื้อมะม่วงสุก	(ชนิดใดก็ได้)												175			 กรัม

นมสด	Low	fat	 	 					 			100	 	กรัม

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ	(ชนิดไม่หวาน)				75				กรัม

แบะแซ	 	 	 							 				25	 	กรัม

	 นอกจากวัตถุดิบจะหาง่ายในช่วงหน้าร้อนแล้ว	 วิธีท�าก็ไม่ยาก	 เพียงแต่อาจ
ต้องใช้เวลาในการท�าพอสมควร	เหมาะที่จะเป็นกิจกรรมท�าแก้เบื่อตอนอยู่ที่บ้านด้วย	
ยงัไงเมนนูีก้น่็าลองนะคะ	ตอนนีแ้พรวขอไปลิม้ลองคลายร้อนกบัไอศกรมีมะม่วงก่อน	
แล้วพบกันใหม่กับ	Healthy	Eating	ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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“ฉันจะยังรักเธอ
         I love you”
	 เสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้ง...	มันก�าลังขับขานความเศร้าและความงดงามในเบื้องลึกของความทรงจ�า		บทเพลงท�าให้ผมมอง
เห็นรอยยิ้มของเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง	ได้ยินเสียงหัวเราะปนน�้าตา	และเหมือนได้สัมผัสมืออันบอบบางนั้นอีกครั้ง

	 หลายเดอืนก่อน	ขณะทีผ่มก�าลงัฝึกพดูให้เดก็	ๆ	ทีค่ลนิิกตามปกต	ิเดก็หญงิคนหน่ึงนัง่รถเขน็มาพร้อมคณุแม่และพ่ีชาย	หลัง
จากทีน้่องได้ประเมนิพฒันาการทางภาษาและการพดูกบัอาจารย์เสร็จแล้ว	อาจารย์บอกกบัผมว่า	“น้องเป็นคนไข้จากวอร์ด เป็นมะเรง็
สมอง ถ้าน้องลงมาฝึกทีค่ลินกิจะเส่ียงตดิเชือ้มากเลย จากนีอ้าจจะต้องขึน้ไปฝึกบนวอร์ดนะ”  

	 ผมตอบรับอาจารย์ด้วยความยินดี	 และนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผมกับเด็กหญิงตัวน้อยที่ก�าลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง
สมองอย่างไม่ย่อท้อมานานหลายเดือน

	 คุณแม่ของน้องเล่าให้ฟังว่า	ก่อนหน้าที่น้องจะป่วย	น้องเป็นเด็กที่น่ารัก	ยิ้มเก่ง	ขี้อ้อน	ช่างพูดช่างคุย	และเป็นที่รักของทุก
คน	แต่เมื่ออายุได้	2	ปี	น้องป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงจากที่ไม่เคยมีอาการมาก่อน	หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา	ชีวิตของ
น้องก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	น้องสูญเสียสมองซีกซ้ายไปเกือบทั้งหมด	พัฒนาการทุกด้านของน้องค่อยๆ	ลดลง	รวมทั้งด้านภาษา
และการพูด	 น้องไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับคนท่ีตนเองรักได้เหมือนเดิมอีกแล้ว	 นับแต่นั้นน้องต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลตลอด
มา...	วันที่ผมได้รับรู้เรื่องราวของน้อง	ผมตั้งใจไว้ว่าจะต้องฝึกพูดให้น้องกลับมาสื่อสารกับคนอื่น	ๆ	ได้อีกครั้ง	และหวังว่าวันหนึ่ง
เมื่อน้องรักษาตัวจนหาย	ผมจะได้เห็นวันที่น้องเติบโตอย่างงดงาม

	 การฝึกพูดครั้งแรกเริ่มต้นข้ึน	เสียงร้องไห้ของน้องดังล่ันห้องอยู่นาน	กว่าจะเข้าใจว่าผมมาเล่นด้วยและฝึกพูดให้	คุณแม่
บอกให้ทราบว่าเป็นแบบนี้เสมอเมื่อมีคนเข้ามาในห้อง	เด็กน้อยถูกผ่าตัดมาหลายครั้ง	และทั่วตัวถูกเข็มเจาะมานับร้อย	ๆ	ครั้ง	
คงจะกลัวไม่น้อยเลย	ผมค่อย	ๆ	เข้าไปทักทาย	สัมผัสมือคู่นั้นเบา	ๆ	และเริ่มเล่นกับน้อง	จนความกลัวของน้องค่อย	ๆ	จางหาย
ไป	ในท่ีสุดการเล่นตุ๊กตาจูบแก้มในวันนั้นก็ท�าให้น้องมีรอยยิ้มขึ้นมาจนได้	ผมสัมผัสได้ถึงความสุข	จากรอยยิ้มและแววตาคู่นั้น	
สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่สดใส	และพลังใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักของเด็กหญิงตัวน้อย	ๆ	คนหนึ่ง

	 ผ่านไปไม่นานนัก	เมื่อน้องเริ่มจ�าผมได้	เสียงน�้าตาก็ค่อย	ๆ	เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ	เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้
เล่นด้วยกัน	พร้อม	ๆ	กับพัฒนาการของน้องที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	น้องเริ่มสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้น	แม้การพูดจะหายไป	แต่การ
ใช้ร่างกายข้างที่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้	ขยับแขนขา	แสดงสีหน้าแววตาเพื่อสื่อสารมีมากขึ้นเป็นล�าดับ	น้องเริ่มส่งเสียงเพื่อบอก
ความต้องการแก่คนรอบข้าง	และในที่สุดน้องใกล้เริ่มพูดเป็นค�าอีกครั้ง

	 ถึงแม้ทุกครั้ง	 เราจะได้เล่นสนุกและมีความสุขด้วยกัน	 แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอดกังวลใจไม่ได้ก็คือ	 ความกลัวต่อการจากไปของ
น้อง	ไม่รู้ว่ามะเร็งจะลุกลามมากขึ้นหรือไม่	น้องต้องผ่านการผ่าตัดถึง	12	ครั้ง	ให้คีโม	18	ครั้ง	และฉายแสง	20	ครั้ง	น้องจะทนรับ

Behind
The Scene นายปฏิพัทธ์	อนุรักษ์ธรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การรักษาทุกอย่างจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่	โดยเฉพาะช่วงการฉายแสงที่ท�าให้ผิวหนังศีรษะของน้องไหม้ในทุก	ๆ	วัน	บางวัน
ที่เราพบกัน	น้องยังคงร้องไห้	ศีรษะยังแดงจนแทบเล่นกันด้วยกันไม่ได้	มันช่างเจ็บปวดลึกเข้าไปถึงหัวใจของผมและคงจะทรมาน
หัวใจของคนใกล้ชิดมากมายเหลือเกิน...	ผมเป็นก�าลังใจให้น้องและครอบครัวเสมอ

	 และแล้วเดก็น้อยยงัคงสูไ้ม่ถอยแม้จะผ่านอะไรมามากมาย	ในวนัทีน้่องเจบ็ปวดร่างกายและจติใจอย่างทีไ่ม่มใีครจะสามารถ
รู้สึกแทนได้	แต่น้องยังกลับมีรอยยิ้มให้ทุก	ๆ	คนได้เสมอ...และแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี	

	 ผมและคนรอบข้างตัวน้องสัมผัสได้ถึงพลังของความรักและการต่อสู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย	 ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิด
ขึ้นหรือแม้น้องจะต้องเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม	แต่ความหมายของความรักยังคงไม่แปรเปลี่ยนไปแม้แต่น้อย		

	 แต่แล้วเดือนต่อมา	ผมต้องแปลกใจเมื่อเห็นพัฒนาการของน้องลดลงจากเดิม	จากเด็กน้อยที่ร่าเริง	สดใส	อารมณ์ดี	กลับ
ไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไป	ไม่ส่งเสียง	ไม่สื่อสารเหมือนเดิมอีกแล้ว	และพัฒนาการค่อย	ๆ 	ถดถอยลงอีกด้วย	ผมทราบจากคุณแม่ว่า	ท้าย
ทีส่ดุเซลล์มะเรง็ยงัไม่หายไป	และได้ท�าลายสมองส่วนต่าง	ๆ 	รวมถึงเส้นประสาทใบหน้าของน้องด้วย	มะเร็งได้เอารอยยิม้	เอาใบหน้า
ที่สดใสร่าเริงของน้องไป	จากนี้ทุกคนจะไม่สามารถรับรู้สิ่งใดจากใบหน้าของน้องได้อีกต่อไปแล้ว

	 การฝีกพดูยงัคงด�าเนินต่อไป	...ขณะนีผ้มไม่สามารถรบัรูค้วามสขุจากรอยยิม้และสหีน้าของน้องได้เลย		ผมไม่รูเ้ลยว่าขณะนี้	
น้องชอบ	น้องก�าลังมีความสุข	หรือก�าลังกลัว	ผมค่อย	ๆ	จับมือน้องเบา	ๆ	และเริ่มเล่นกันช้า	ๆ	อีกครั้ง	น้องคว้านิ้วมือของผมไว้	
และใช้ก�าลังที่มีก�านิ้วนั้นไว้แน่น	เราเล่นจับมือแกว่งไกวกันไปมา	พอผมหยุดน้องก็ขยับ	ขยับนิ้วมือ	และแขนขาทั้งสองข้างบอกให้
รับรู้ได้ว่าตอนนี้อยากเล่นด้วย	และมีส่งเสียงออกมาบ้างบางครั้ง	ใช้เวลาไม่นานนัก	เราเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเช่นเคย	แม้เส้น
ประสาทใบหน้าจะถูกท�าลาย	แต่แววตาแห่งความสุขและความรักจากหัวใจยังสัมผัสได้เสมอในตัวเด็กคนนี้	...น้องไม่เคยท้อเลย

	 แต่หลังจากนั้นไม่นาน	ข่าวร้ายก็มาถึง	เสียงคุณแม่ทางโทรศัพท์ดังขึ้น...		

 “คณุครูคะ น้องจะจากไปแล้วนะคะ คณุครชู่วยมาเยีย่มน้องหน่อยค่ะ น้องชอบเล่นกบัคณุครู”

	 ณ	เวลานั้น	ในใจมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่า	อ้างว้าง	และความเศร้าค่อย	ๆ 	ก่อตัวขึ้น	เหมือนบางสิ่งบางอย่างในใจก�าลัง
จะขาดหายไป	จากนี้ผมคงไม่ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาคู่นั้น	คงไม่ได้ยินเสียงทั้งหัวเราะและเสียงร้องไห้ของน้องอีกต่อไปและคงไม่
ได้เล่นด้วยกันอีกแล้ว	...เสียงที่ดังขึ้นในใจในขณะนั้นคือ	“น้องสาวคนหนึง่ของผม ก�าลังจะจากไป” 

	 เย็นวันนั้นผมรีบกลับไปที่โรงพยาบาลทันที	 น้องถูกเจาะด้วยสายระโยงระยางรอบตัว	 หลับอยู่และไม่รับรู้สิ่งใด	 ผมได้แต่
เพียงมาบอกลา	และนั่งกุมมืออยู่ข้าง	ๆ	น้อง	จนเวลาล่วงเลยไป	ผมยังจ�าค�าพูดที่ผมพูดกับน้องในวันนั้นได้ดี	

 “คณุครูมาหาหนแูล้วนะ...หากยงัมโีอกาสเหลอือยู่เพยีงน้อยนดิ ครกูอ็ยากเหน็วนัท่ีหนเูตบิโต ขอบคณุรอยย้ิมและพลัง
ทีห่นมูอบให้ วนัเวลาทีผ่่านมาช่างมคีวามหมาย...แล้วครจูะไม่ลมืหนนูะ” 

	 เมื่อผมกลับจากโรงพยาบาลในวันนั้น	ผมตัดสินใจท�าของขวัญชิ้นหนึ่งอย่างตั้งใจ	เพื่อมอบให้น้องในวันที่ต้องจากกัน...

	 วันต่อมาน้องยังคงสู้และรอวันที่จะได้กลับบ้าน	ผมจึงได้ไปเยี่ยมน้องอีกครั้ง	วันนี้น้องไม่ได้นอนหลับเหมือนเมื่อวาน	เมื่อ
เราได้พบหน้ากัน	น้องขยับปากเหมือนต้องการจะพูดและขยับแขนขาดีใจ	ท�าให้หลายคนที่มาเยี่ยมในวันนั้นกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่	ผม
ได้บอกกับน้องว่า	“ถงึวนัทีต้่องจากกนั คณุครไูม่มอีะไรจะมอบให้ มแีต่ของขวญัชิน้นี”้ 

	 ของขวัญชิ้นนั้นก็คือการแต่งเพลงให้น้อง	เพลงที่มีชื่อว่า	“ฉนัจะยังรกัเธอ I love you”	…และแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นเป็น
ครั้งแรกข้าง	ๆ	เตียงในวันนั้น	ผมได้ร้องเพลงบางท่อนที่แต่งเสร็จในวันแรกให้น้องฟัง	น�้าตาของคนที่มาเยี่ยมในวันนั้นเอ่อล้นออก
มาจากเบื้องลึกของหัวใจ	เพียงแค่ได้ยินเสียงเพลงที่ผมแต่งให้เป็นของขวัญและร้องไห้น้องฟังในขณะนั้น

	 หลังจากนั้นผมไปเยี่ยมน้องอีกสองวัน	เด็กน้อยต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายและได้กลับบ้าน	ผมไปส่งน้องจนถึงนาทีสุดท้าย

 “ทกุ ๆ ครัง้ทีผ่มยนือยู ่ณ ทีน่ี ้ท่ีทีผ่มยกถงัออกซเิจนไปส่งกบัมือ ก่อนทีน้่องจะกลบับ้าน ผมคงคดิถงึน้องมากทีเดยีว” 

	 การจากไปของน้องได้ฝากสิ่งที่จะต่อลมหายใจให้กับเด็กคนอื่น	ๆ 	ได้อีกมากมาย	คือการบริจาคร่างกายเพื่อศึกษา	และตั้ง
กองทนุโครงการวจัิยรหสัพนัธกุรรมเพ่ือรักษามะเรง็ในเดก็	ถงึแม้การศกึษาวจิยัยงัไม่สามารถรกัษาโรคมะเร็งให้น้องได้ทนั	แต่ต่อไป
เด็กอีกมากมายจะได้รับการรักษาให้มีชีวิตอยู่ต่อและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแน่นอน	
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	 เวลานี้น้องจากไปแล้ว	 การฝึกพูดตลอดเวลาท่ีผ่านมาเพ่ือหวังให้น้องมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน	 กลับกลายเป็นความ
สุขในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของน้อง	ถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น	ๆ	แต่จะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายในความทรง
จ�าตลอดไป	

	 การได้รูจ้กักบัน้อง	ท�าให้ผมได้เหน็ถงึหวัใจทีเ่ข้มแขง็ของเดก็ตวัน้อย	ๆ 	คนหนึง่ทีไ่ม่ยอมแพ้	และต่อสูท้ีจ่ะมชีวีติ
อย่างมีความหมาย	ใช้ทุกลมหายใจอย่างมีคุณค่า	พร้อมทั้งมอบความรักและรอยยิ้มอันแสนงดงามไว้ให้โลกใบนี้	

	 การก�ามือครั้งสุดท้ายตอนที่ผมนั่งอยู่ข้าง	ๆ	น้องในวันที่น้องก�าลังจะจากไป	ผมได้ยินเสียงที่บอกกับผมว่า	“ยัง
มชีวิีตน้อย ๆ  อกีมากมายฝากไว้ในมอืของผม”	รอยยิ้มของผมในวันนี้จะมอบให้กับเด็กคนอื่น	ๆ 	ต่อไป	แม้น้องจะไม่อยู่
แล้วแต่ในรอยยิ้มนั้นจะมีรอยยิ้มของน้องอยู่ด้วยเสมอ	

	 จากนี้นางฟ้าตัวน้อยจะได้พักผ่อนให้สบาย	เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นจะถูกจดจ�าไว้ตราบนานเท่านาน	และจะ
เก็บเป็นแรงใจให้ใครอีกหลายคนต่อไป	จากนี้ไม่ว่านานเพียงใด	ผม	ครอบครัวของน้อง	และทุก	ๆ 	คนจะคิดถึงน้องเสมอ

...	“ฉันจะยังรักเธอ	I	love	you”...	

	 เพลงแต่งเสรจ็สมบูรณ์หลงัจากท่ีน้องจากไปแล้ว	2	วนั	และผมได้ขบัร้องเพลงนีใ้นงานส่งนางฟ้าตัวน้อยสู่สวรรค์

เสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้ง…	มันจะขับขานความรักและความงดงามในห้วงหนึ่งของความทรงจ�าให้คงอยู่ตลอดไป...

เพลง ฉันจะยังรักเธอ I love you
ค�าร้อง/ท�านอง:	ปฏิพัทธ์	อนุรักษ์ธรรม

รอยยิ้มของเจ้าตัวน้อยมอบความรักให้โลกทั้งใบ

เธอท�าสิ่งใดช่างดูสวยงาม

เธอค่อย	ๆ	เติบโตช่างคิดช่างคุยช่างถาม

ยังมีฝันให้เธอติดตามอีกมากมาย

แต่เธอยังก้าวไปได้ไม่ไกล

ดวงใจต้องมาเจอกับฝันร้าย

ชีวิตต้องเปลี่ยนไปเจ็บปวดทั้งใจและกาย

แต่ความหมายของความรักไม่เคยแปรเปลี่ยน

เธอไม่ท้อเธอยังสู้เธออยากอยู่กับฉันให้นานนาน

แม้วันนี้จะกลายเป็นวันวานเลือนหายไปดั่งความฝัน

ฉันจะจับมือเธอไว้กอดดวงใจเราไว้เคียงกัน

ฉันอยากจะเห็นวันที่เธอได้เติบโต

...แต่เธอกลับต้องจากไป

แต่ก็เป็นไรเธอจะเป็นแรงใจให้อีกหลายคน

ได้เติบโตสู่วันที่หวัง

เธอต่อลมหายใจให้คนสิ้นไร้พลัง

ได้มีชีวิตอีกครั้งสมที่ตั้งใจ

ถึงเวลาต้องจาก

คนดีขอเธอพักให้สบาย

เรื่องราวของเธอจะมีความหมาย

แม้นานเพียงใดจะคิดถึงเธอ

แม้นานเพียงใดจะยังรักเธอ

ฉันจะยังรักเธอ...I	love	you

....เป็นเพลงที่แต่งให้กับคนไข้ตัวน้อยของผม
ในวันที่ต้องจากกัน	

…	I	love	you	มาจากชื่อเล่นของน้องที่คุณแม่บอกให้
เรียกง่าย	ๆ	ว่า	“I	love	you”

...ขอขอบคุณ	คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้อง	ที่ให้
ผมได้มีโอกาสดูแลน้อง	และได้เห็นถึงพลังความรักที่ยิ่ง

ใหญ่ของทุก	ๆ	คน
							ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนัก	แต่เป็นช่วงเวลา
ที่มีความหมายมาก	ๆ	ส�าหรับชีวิตของผมและของคนอีก

หลายคน...	
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	 ฉันไปหาหมอ	 ด ้วยอาการปวดหลังเฉียบพลัน	
หมอบอกว่าเกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งตัว	 และแนะน�าให้ฉัน
ลดการใช้งานโดยการหลีกเลี่ยงท่าก้ม	 	 การบิดตัวมากเกินไป	

การยกของหนัก	เวลานั่งเก้าอี้ให้เลือกที่มีพนักพิง		การใช้ยานวดหรือประคบ
อุ่นก็จะท�าให้กล้ามเนื้อคลายเร็วขึ้น

	 การกนิยาแก้ปวดควรกนิในระยะส้ันเท่าท่ีจ�าเป็น	และ
ไม่ควรซือ้ยาชดุแก้ปวดกนิร่วมกบัการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์หรอื

สูบบุหรี่	เพื่อลดผลข้างเคียงจากยาควรสังเกตผลข้างเคียงของยา	

	 ถ้าพบว่ามอีาการผดิปกต	ิเช่น	เกดิแผลหรอืเลอืดออกในทางเดนิอาหาร	(ปวดท้อง	
แสบท้อง	อาเจียนเป็นเลือด	ถ่ายด�า)	หรือไตผิดปกติ	บวม	ปัสสาวะออกน้อย	ควรปรึกษา
แพทย์ทันที

	 ผู้ป่วยแต่ละรายมีการด�าเนินโรคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง	ได้แก่	ภาวะน�้า
หนักเกิน	ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อและพันธุกรรม	การใช้งานของกล้ามเนื้อ

	 แต่....ฉันก็คะยั้นคะยอให้หมอสั่งยากินให้ฉัน	สุดท้ายหมอก็สั่งยากินให้	และ
ย�้าว่ากินเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้น	

	 2	 วันผ่านไป	 อาการปวดไม่ดีขึ้น	 ฉันตัดสินใจไปร้านขายของช�า	 และได้
ยาชุดมาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง

	 ฉันกินยาจากทั้งโรงพยาบาลและจากที่ซื้อมาเอง	 กินไปประมาณ	 2	
สัปดาห์	 	 สิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น.....ฉันปวดท้องมาก	 อาเจียนมีเลือดปน	
ที่บ้านรีบเรียกรถพยาบาลเพื่อมาส่งฉันให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุด	

	 เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น	ถ้า…ไม่ใช้ยาหลายชนิด	 ในเวลาเดียวกัน	
โดยแพทย์ไม่ได้สัง่	อย่าลมืนะคะ..	ควรใช้ยาตามความจ�าเป็น	จากค�าแนะน�า

จากแพทย์ผู้สั่งใช้ยา	หรือ	เภสัชกร	เท่านั้น

Rama
RDU ภญ.นันทพร		เล็กพิทยา

หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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ระยอง ฮิ

	 ร่างกายต้องการทะเล	…	 ประโยคคุ้นหูในช่วงหน้าร้อน	 ที่สุดแสนจะร้อน	…	 ฉบับนี้ผมจะพาคุณผู้อ่านไป
ดับร้อน	ให้อิจฉาตาร้อน	กันที่ระย๊อง	ระยอง	กันครับ

	 ถ้าพูดถึงระยอง	หลายคนจะนึกถึง	ทุเรียน	เงาะ	มังคุด	ผลไม้ต่าง	ๆ 	กันใช่มั้ยครับ	…	งั้นผมขอไม่พูดถึงละกัน
ครับ	ฮาาา	แต่ผมมีโปรแกรมท่องเที่ยว	เด็ด	ๆ 	พร้อมเทคนิคถ่ายภาพแบบชิค	ๆ 	รับรองว่า	ได้ภาพสวยเว่อร์วังกลับไป
แน่นอนครับ

	 ทีแ่รกทีจ่ะพาไปคอื	ทุง่โปรงทองครบั	ทุง่โปรงทองอยูต่รงปากน�า้ประแสร์	อ�าเภอแกลง	จงัหวดัระยอง	ครบั	ท่ี
นีเ่ป็นป่าชายเลน	ป่าโกงกาง	ไม้โปรง	และไม้รมิชายฝ่ัง	ขนาดใหญ่ทีส่ดุของ	จงัหวัดระยอง	เป็นแหล่งอนบุาลสตัว์ทะเล	
และเป็นก�าแพงกันการกัดเซาะของน�้าทะเลอีกด้วยครับ	ทางเทศบาลต�าบลปากน�้าประแสร์	ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

Camera
Diary ชนะภัย	ลิ้มสุวรรณเกสร
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ระยอง ฮิ

พัฒนาป่าชายเลนผืนใหญ่นี้	 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป	 โดยสร้างสะพานเดินศึกษา
ธรรมชาติ	เป็นระยะทางประมาณ	2	กิโลเมตร	ให้เดินเล่นชมธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ	

	 การถ่ายภาพทุ่งโปรงทอง	 แนะให้มาช่วงเช้า	 หรือช่วงเย็น	 ๆ	 ครับ	 เพราะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเอง	 เป็น
ผลพลอยได้ครับ	การมาช่วงแดดอ่อน	ๆ	ในตอนเช้าหรือตอนเย็น	องศาของพระอาทิตย์จะท�าให้เห็นทุ่งสีเขียว	ๆ	ทอง	ๆ	
ตัดกับสีของท้องฟ้าสีน�้าเงินได้ลงตัวทีเดียวครับ	หรือจะถ่ายแบบย้อนแสงให้ใบของต้นโปรงทองสะท้อนกับแสงแดดเป็น
สีทองก็ได้เช่นกันครับ	ส่วน	Composition	หาเส้นน�าสายตาหรือ	Foreground	เหมาะ	ๆ	อย่างเช่นสะพานไม้เป็นเส้น
น�าสายตาก็สวยไปอีกแบบครับ	

	 เม่ือเดินเข้าไปเรื่อย	 ๆ	 จะเห็นต้นไม้น้อยใหญ่ตลอดสองข้างทาง	 ก็จับมาวางเป็น	 Background	 ถ่ายรูปเดี่ยว	
รูปหมู่	ให้เห็นความสมบูรณ์ของต้นไม้	ที่แผ่กิ่งก้านสาขา	ก็ดู	Hipster	ไปอีกแบบครับ...	
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	 เม่ือมาถึงทะเลกันท้ังที	ก็ต้องรับประทานอาหารทะเลกันหน่อยครับ	พวกเราแวะซ้ืออาหารทะเลกันแถว	ๆ	
บ้านเพ	มีกุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ให้เลือกรับประทานกันอย่างเต็มที่	ส่วนโปรแกรมตอนกลางคืนก็คือการดูดาวครับ	ผมพัก
กันที่หาดแม่ร�าพึง	แถว	ๆ	นั้นจะมีเรือไดหมึก	ที่ใช้ไฟสีเขียวช่วยล่อเหล่าบรรดาปลาเล็ก	ปลาน้อยให้เข้ามาว่ายอยู่
บริเวณใกล้	ๆ 	จากนั้นพวกปลาหมึกก็จะมาลุมกินปลาอีกทีนั่นเอง		…	กลับมาที่เรือถ่ายภาพ	ผมใช้แสงสีเขียว	ๆ 	ของ
เรือไดหมึกเติมสีให้ท้องฟ้าท่ีมืดสนิทให้มีสีสันข้ึนมาเล็กน้อย	คล้าย	ๆ 	กับแสงเหนือแถบ	ๆ 	ขั้วโลกเหนือ	ท�าให้ภาพดู
น่าสนใจมากขึ้นครับ

	 วนัสดุท้าย	คลายร้อน	โปรแกรมเราคอืการด�าน�า้ดปูะการงั	ทีเ่กาะมนัใน	เกาะมนันอก	และเกาะทะลคุรบั	น�า้ทะเล
ทีน่ีใ่ส	เยน็สบาย	เหมาะกบัหน้าร้อนสดุ	ๆ	ครบั	การถ่ายภาพทะเล	อปุกรณ์ท่ีส�าคญัมาก	ๆ	เลยคอื	filter	cpl	ส�าหรบัตดั
แสงสะท้อนกบัวตัถ	ุท�าให้น�า้ทะเลใส	และท้องฟ้าเข้มสุด	ๆ 	เลยครับ	การใช้งานกเ็พียงแค่ใส่	filter	cpl	ไปท่ีหน้าเลนส์และ
หมนุ	filter	cpl	ให้ตรงกบัมมุ	Polarized	เป็นอนัเรียบร้อย	ภาพท่ีได้กจ็ะสดใสสมกบัหน้าร้อนของเราครับ
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“สองพบ”                             

ละครเวทีการกุศลฝีมือนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี	

	 เข้าสู่ปีที่		9	ของละครเวทีการกุศล	Rama	D’rama	
หลังจากประสบความส�าเร็จในการท�าละครเวทีมาเป็นเวลา
นาน	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	น�าโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	3	ได้กลับมาสร้างความ
ประทับใจอีกครั้งในละครเวทีเรื่อง	

“สองพบ” 
	 ละครเวทีแนวสืบสวน	 Drama	 ที่มาพร้อมกับเรื่อง
ราวซับซ้อน	 ซ่อนเง่ือนง�า	 ซึ่งรอการพิสูจน์จาก	 อลิซ	 (นศพ.
ณัฐธยาน์	โชติสิริวัฒน์)	นางเอกของเรื่อง	ที่ได้ข้ามภพปัจจุบัน
มายังภพในอดีต	และได้พบกับ	ภาคี	(นศพ.ณรุษ	สกุลยืนยง)	
พระเอกของเรื่อง	 จึงเป็นที่มาของ	 ทั้งคู่ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมาย	 และยังต้องท�าตัวเป็นนักสืบ
จ�าเป็น	 เพื่อสืบหาเบาะแสต่าง	ๆ	ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น	รวม
ท้ังพบเจอกบัผู้คนมากมายหลากหลายนสิยั	ท่ีท�าให้เรือ่งมสีสีนั
จนลุ้นให้ติดตามตลอดทั้งเรื่อง	และอลิซจะสามารถกลับมายัง
ภพปัจจบุนัของเธอได้หรือไม่	ความสนกุของละครเวทกีารกุศล	
Rama	D’rama	นั้นการันตีได้เลยว่าสนุกทุกปี			

	 ละครเวทีการกุศล	 เรื่อง	“สองพบ”	 ได้กลั่นทุกราย
ละเอียดในองค์ประกอบจากการสรรค์สร้างโดยนักศึกษา
แพทย์รามาธิบดีทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจ	 ไม่ว่าจะเป็นฉาก
ที่สมจริง	สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น	ผสมผสานระหว่าง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล	คอยขับกล่อมให้ท่านได้เพลดิเพลนิ
ไปกบับรรยากาศของละครเวท	ีเสมอืนว่าได้เข้าไปอยูใ่นยคุนัน้
จริง	ๆ	นอกจากความสนุกตื่นเต้นที่ได้รับแล้ว	“สองพบ”	ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงความรักในหลายรูปแบบ	 ทั้งความรักของ
หนุม่สาว	ความรกัจากคนใกล้ตวัทีใ่ครหลายคนไม่สนใจ	ละเลย	
หรือแปลความหมายนัน้ผิดไป	ซ่ึงอาจเป็นรอยร้าวในหวัใจทีไ่ม่
สามารถต่อตดิให้กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิได้อกี	จงึเป็นละครเวที
อีกเรื่องที่สามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ทุกเพศทุกวัย			

	 ผู ้ท่ีเข้าชมละครเวทีการกุศลเร่ืองน้ี	 ยังได้อ่ิมบุญ	
อิ่มใจ	 เพราะรายได้จากการขายบัตรทั้งหมด	 จะมอบให้แก่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ในโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์	อีกด้วย	
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	 ..เตรยีมพร้อมกนัให้ด	ีละครเวทกีารกศุล	“สองพบ”	พร้อมเปิดม่าน
การแสดงในวันที่	1-3	กรกฎาคม	2559	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหิดล	ผูส้นใจสามารถเข้า
ชมรายละเอียดได้ทาง	Facebook:	Ramadrama9th	หรือโทร	083-084-
2068,	083-084-3140	บัตรราคา	250	และ	350	บาท	เปิดขายบัตรตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป	

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ
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	 การท�างานวิจัยที่ดี	 ต้องมีจุดเริ่มต้นจากความ
ตั้งใจ	และจุดเริ่มต้นที่มาจากความร่วมมืออันดีระหว่าง
กัน	
	 งานวิจัย	 “การเสียชีวิตแบบเฉียบพลันในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี”	 (SUDDENRA)	
ถือเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ	เพราะนอกจากจะ
ได้ทราบถงึจ�านวนอตัราการเสยีชวีติในประเทศไทยแล้ว	
ยงัได้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูความร่วมมอืต่าง	ๆ 	ทางด้าน
วิจัยและการจัดเก็บข้อมูล	 โดยอาศัยประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากมหาวิทยาลัยนอร์ธ	 แคโรไลนา	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	คอลมัน์	Research	Focus	ฉบับนี้	
ผมได้สมัภาษณ์ความเป็นมาของการท�างานวจิยัชิน้นี	้ซ่ึง
มีรายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจมากอยากให้ติดตามกัน	
 ผศ.นพ.สมิธิ์ ศรีสนธิ์ อาจารย์ประจ�าหน่วย
นิติเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา และ หัวหน้าโครงการ
วิจัยการเสียชีวิตเฉียบพลันในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี (Sudden Unexpected 
Death in Ramathibodi Hospital: SUDDENRA) 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหดิล กล่าวถึงที่มาของโครงการวิจัยนี้ว่า

งานวิจัย 
“การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน”
กับความร่วมมือในอนาคตของ 
University of North Carolina USA

ศ.ดร.นพ.รอสส์	โจเซฟ	ซิมป์ซัน	จูเนียร์	
ศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยโรคหัวใจของคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
        เอกพจน์	รอดชาวนา
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	 โครงการวิ จัยน้ีมี ช่ือว ่า	 “SUDDENRA”	 เป ็น
โครงการที่เก็บข้อมูลภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการ
ที่	 นพ.ภัทร	 รัตนวงศ์	 รองหัวหน้าโครงการวิจัยการเสียชีวิต
เฉียบพลันในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี	 ได้
ไปน�าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา	แล้วได้พบกับ	ศ.ดร.นพ.รอสส์	 โจเซฟ	
ซิมป์ซัน	 จูเนียร์	 ศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยโรคหัวใจของ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ธ	 แคโรไลนา	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	และหวัหน้าโครงการวจิยัการเสยีชีวติเฉยีบพลนั
ในรัฐนอร์ธ	 แคโรไลนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (Professor	
Ross	 Joseph	 Simpson	 Jr.,	 MD,	 PhD.	 Principal	 In-
vestigation	of	Sudden	Unexpected	Death	 in	North	
Calorina:	SUDDEN)	ซึ่งได้ท�าโครงการวิจัยเดียวกันนี้อยู่แล้ว
ในชื่อ	“SUDDEN”	เช่นเดียวกัน	ซึ่ง	ศ.ดร.นพ.รอสส์	ได้สนใจ
การท�างานวิจัยในประเทศไทยอยู่แล้วด้วย	 นพ.ภัทร	 จึงได้
ติดต่อมายังผม	 โดยที่ผมเองก็ให้ความสนใจงานประเภทนี้อยู่
แล้วด้วย	
	 โครงการน้ีได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ
ผู้ที่เสียชีวิตกะทันหันอายุ	 18-65	 ปี	 ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ยังไม่
ถึงคราวที่จะเสียชีวิต	 ซึ่ง	 นพ.ภัทร	 ได้ท�าการรวมรวมข้อมูล
เพื่อไปน�าเสนอให้กับ	ศ.ดร.นพ.รอสส์	ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ธ

แคโรไลนา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เมือ่	ปี	พ.ศ.2558	จนกระทัง่
โครงการวิจัยนี้ได้เริ่มต้นขึ้น	ต่อมาจึงได้เชิญ	ศ.ดร.นพ.รอสส์	
มายังประเทศไทยเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ร่วมกัน
	 โครงการวิจัย	SUDDEN	ที่	ศ.ดร.นพ.รอสส์	ได้ท�านั้น	
จะเป็นการส�ารวจอัตราการเสียชีวิตกะทันหัน	 โดยต้องการ
ทราบความชุกของและอุบัติการณ์การเสียชีวิตฉับพลันใน
ประเทศไทย	 ตลอดจน	 อายุ	 ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุการเสีย
ชีวิตว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง	อาทิ	ปัจจัยการสูบบุหรี่	น�้าหนัก
เกิน	 ไขมันในเลือดสูง	 หรือเส้นเลือดตีบจากโรคหัวใจ	 ซึ่งที	่
มหาวิทยาลัยนอร์ธ	 แคโรไลนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้
ด�าเนินการท�าส่วนหนึ่งแล้ว	ดังนั้น	ที่รามาธิบดีเองก็จะท�าใน
คนไทย	ด้วยเชือ้ชาตแิละลกัษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ
ที่ต่างกัน	 ก็จะท�าให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน	 จุดประสงค์ของ
โครงการวิจัยนี้ก็เพื่อหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการ
เสียชิวิตแบบเฉียบพลันในคนไทย	 โดยน�าโครงการวิจัยของ	
ศ.ดร.นพ.รอสส์	 มาเป็นต้นแบบในการด�าเนินการ	 โครงการ
วิจัย	 SUDDENRA	 เพิ่งเร่ิมด�าเนินการอย่างจริงจังเมื่อเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา	แต่ก่อนหน้านั้นเราได้ท�าการรวบรวมข้อมูล
เพื่อมาอ้างอิงกับโครงการนี้อยู่ก่อนแล้ว	

ผศ.นพ.สมิธิ์	ศรีสนธิ์	
อาจารย์ประจ�าหน่วยนิติเวช	ภาควิชาพยาธิวิทยา	
และ	หัวหน้าโครงการวิจัยการเสียชีวิตเฉียบพลันใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี

	นพ.ภัทร	รัตนวงศ์	
รองหัวหน้าโครงการวิจัยการเสียชีวิตเฉียบพลันใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี
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 ศ.ดร.นพ.รอสส์ โจเซฟ ซมิป์ซนั จเูนยีร์ ศาสตราจารย์
ประจ�าหน่วยโรคหัวใจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
นอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา และหวัหน้าโครงการ
วจิยัการเสยีชวีติเฉยีบพลนัในรฐันอร์ธ แคโรไลนา ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Professor Ross Joseph Simpson Jr., MD, 
PhD. Principal Investigation of Sudden Unexpected 
Death in North Calorina: SUDDEN)	กล่าวว่า	
	 จากการศึกษาอัตราการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันใน	
นอร์ธ	แคโรไลนา	พบว่า	มอีตัราการเสยีชวีติทีส่งูมาก	และสูง
กว่าทีค่าดการณ์ไว้มาก	ในครอบครวัหนึง่พบว่ามปัีญหาการเสยี
ชีวิตลักษณะนี้ค่อนข้างมากราว	 15%	 ของการเสียชีวิตในผู้ที่
มอีาย	ุ18-65	ปี	นบัว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีส่�าคญัมาก	สิง่ทีส่�าคญั
ทีส่ดุทีค้่นพบคือ	 สามารถป้องกนัปัญหานีไ้ด้	 ไม่ว่าในประเทศ
ใด	เมืองใด	เราเรยีนรูว่้าสามารถป้องกนัได้	หากเราทราบสาเหตุ
และปัจจยัการเกดิ	ซึง่ในประเทศไทยยงัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบั
การเสยีชวีติแบบเฉยีบพลนัในกลุม่อาย	ุ18-65	ปี	
	 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด	 ได้แก่	 โรคหัวใจ
ขาดเลือด	รวมทั้งปัจจัยอื่น	ๆ	เช่น	ได้รับยาไม่เพียงพอ	ได้รับ
ยาไม่ถูกต้อง	ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเพราะไม่ได้พบแพทย์
ตามเวลา	 ไม่มาเข้ารับการรักษาโรคท่ีเป็นอยู่	 และยังพบว่ามี
โรคอ่ืน	 ๆ	 ที่ต้องได้รับยาด้วยอย่างโรคความดันโลหิตสูง	 โรค
ไขมันในเลือดสูง	 ซึ่งโรคเหล่านี้จะไม่แสดงอาการในช่วงแรก	

แต่หากไม่มาพบแพทย์ในช่วงแรก	ก็จะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เสีย
ชีวิตเฉียบพลันในช่วงอายุนี้ได้
		 สิ่งที่น ่าสนใจเก่ียวกับข้อมูลในคนไทยมากที่สุด
คือ	 สาเหตุการเสียชีวิตของคนในกรุงเทพฯ	 กับคนใน
นอร์ธ	 แคโลไรนานั้นมีสาเหตุบางอย่างที่ความคล้ายคลึงกัน	
สาเหตุทีพ่บเหมอืนกนัมากคือ	การเสียชวีติแบบหวัใจขาดเลอืด	
และปัญหาเกิดจากจดุเริม่ต้นเดียวกนัคอื	ไม่มาพบแพทย์	ไม่ได้
รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก	
 นพ.ภทัร รตันวงศ์ รองหัวหน้าโครงการวิจยัการเสยี
ชีวติเฉียบพลนัในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
กล่าวว่า	
	 ศ.ดร.นพ.รอสส์	 จะเข้ามาช่วยสร้างโครงสร้างพ้ืน
ฐานในการวิจัยทางด้านปัญญา	 ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	 ซึ่งทางเราจะมีการเชิญชวนนักศึกษา
แพทย์	นกัศกึษาปริญญาโท	และนกัศกึษาปริญญาเอก	มาร่วม
ท�างานวิจัยไปกับเรา	เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความรู้ใน
การท�าวิจัยมากขึ้นผ่านโครงการนี้	นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแพทย์ได้เสนองานวิจัยโดยอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจาก
งานวจิยันีไ้ด้	ซึง่ทีร่ามาธบิดเีองได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแพทย์
อยูแ่ล้ว	แต่ในครัง้นีเ้ราจะเปิดโอกาสกว้างมากขึน้และยงัท�าให้
ที่ปรึกษาของโครงการได้ใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นด้วย

“สามารถป้องกันปัญหานี้ได้ ไม่ว่าในประเทศใด เมืองใด เราเรียนรู ้ว ่า
สามารถป้องกันได้ หากเราทราบสาเหตุและปัจจัยการเกิด”
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เสียชีวิตฉับพลันที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกมากกว่าชาว
ตะวันตกอย่างชัดเจน	 สาเหตุก็เกิดจากที่ทราบว่าตัวเองเป็น
โรคความดันโลหิตสูงแล้วซ้ือยากนิเอง	หรือไม่รู้ว่าตวัเป็น	หรอื
รูว่้าเป็นแล้วได้ยาจากแพทย์แต่กินยาไม่ครบ	ซึ่งเราพบกรณี
นี้ได้มาก	นอกจากนี้	ยังเจอกรณีที่ผู้ป่วยอายุยังน้อยมีไขมันไป
เกาะที่เส้นเลือด	แล้วเสียชีวิตตั้งแต่อายุ	20-30	ปี	แล้วเรายัง
ทราบอกีว่ามปีระวตัคินในครอบครวัด้วย	แล้วยงัเป็นกรรมพนัธ์ุ
ที่ไขมันในเลือดสูงด้วย	 เรื่องนี้ก็อาจป้องกันได้	 หากได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับค�าแนะน�าต่าง	ๆ	ที่ถูกต้อง	
	 ความร่วมมือที่จะเกิดข้ึนหลังจากนี้	 ทางทีมวิจัยได้
วางแผนด�าเนินการที่จะขอทุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	 (United	 States	
National	Institute	of	Health,	NIH)	โดยได้ให้	ศ.ดร.นพ.รอสส์	
เป็นที่ปรึกษาช่วยน�าทางให้กับเรา	ซึ่ง	ศ.ดร.นพ.รอสส์	จะมาที่
คณะแพทย์ฯ	บ่อยข้ึน	และยงัเป็นคนแนะน�าหลักในการขอทุน
และเขียนต�าราทางวิชาการมากมาย	

	 อย่างหนึ่งที่	 ศ.ดร.นพ.รอสส์	 สนใจคือ	 การจัดเก็บ
ข้อมูล	 ซึ่งในประเทศไทยเรามีข้อมูลจ�านวนมาก	 แต่มีปัญหา
ด้านการจัดเก็บข้อมูล	ซึ่งมีผลต่อการแปรผล	ท�าให้สรุปผลได้
ยาก	เรื่องนี้เราได้ร้องขอไปที่นอร์ธ	แคโลไรนา	เพื่อให้มาสร้าง
การเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานสากลอีกด้วย	
	 คณะกรรมการโครงการวิจัยนี้	ประกอบด้วย	ผศ.นพ.
สมิธิ	์ศรสีนธิ	์อาจารย์ประจ�าหน่วยนติเิวช	ภาควชิาพยาธวิทิยา	
และ	หัวหน้าโครงการฯ	นพ.ธัชพงษ์	งามอุโฆษ	ผู้อ�านวยการ
ศนูย์หวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลซิมึ	นพ.ปรญิญ์	วาทสีาธก
กิจ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	อ.ดร.พญ.ณฐินี	จินาวัฒน์	ศูนย์วิจัย	
วิชาการ	 และนวัตกรรม	 และนพ.ภัทร	 รัตนวงศ์	 รองหัวหน้า
โครงการวิจัยการเสียชีวิตเฉียบพลันในเขตรับผิดชอบของโรง
พยาบาลรามาธิบดี	 และยังมีแพทย์	 Intern	 4-5	 คน	 รวมทั้ง	
นักศึกษาแพทย์	6	คน	ที่เข้าร่วมโครงการนี้	
 ผศ.นพ.สมธิิ ์กล่าวต่อไปอกีว่า	จากจากการศกึษาขัน้
ต้นของผู้ที่เสียชีวิตฉับพลันในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
รามาธิบดีพบว่า	คนไทยจ�านวนหนึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ในขัน้วกิฤตจินท�าให้หวัใจโต	ท�าให้เจอจ�านวนผูป่้วยได้มากกว่า
ในสหรัฐอเมริกาตรงที่เส้นเลือดแตกจากความดันโลหิตสูง	
เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตฉับพลันจากเส้นเลือดในสมอง
แตก	 โดยทางคณะวิจัยได้เปรียบเทียบกับชาวตะวันตกแล้ว
พบว่าในจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตฉับพลันของคนไทยมีสัดส่วนการ

“
เชื่อว่าหากมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ดีแล้ว 

จะน�าไปสู่แนวทาง
การป้องกันได้ 

รวมทั้งยังสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิด

การเสียชีวิต
แบบเฉียบพลันได้มาก

”

 ศ.ดร.นพ.รอสส์	 กล่าวต่อไปอีกว่า	 ผมมีความเต็มใจ
มากในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของรามาธิบดี	 โดย
มีหลากหลายวิธีที่ใช้	เช่น	ร่วมมือกัน	ขอทุน	ทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญ
การจัดเก็บข้อมูลมาอบรม	มาสอน	ซึ่งเชื่อว่า	หากมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ดีแล้ว	 จะน�าไปสู่แนวทางการป้องกันได้	 รวม
ทั้งยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้
มาก	ข้อมลูในรามาธบิดีมอียู่มาก	จงึอยากจะเข้ามาช่วยจดัเกบ็
ข้อมูลย้อนหลัง	 จนสามารถสรุปมาเป็นงานวิจัยได้	 นอกจาก
นี้ยังเก็บข้อมูลไปข้างหน้าต่อไปด้วย	 นั่นจะเป็นประโยชน์ต่อ
เนื่องไปอีกหลายปี	 รวมทั้งยังลดอัตราการเสียชีวิตในอนาคต
ลงได้อีกมาก
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านพบกับ	RAMA	GO	INTER	เช่นเคยนะคะ
	 หน้าร้อนปีนี้	 หลายท่านอาจหนีร้อนไปพึ่งอากาศเย็นต่างประเทศ	ที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมาก	
นับตั้งแต่มีการยกเว้นวีซ่าส�าหรับท่องเที่ยวระยะสั้น	อย่างไรก็ตาม	จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ภูมิภาคคิวชู	โดย
มีศูนย์กลางที่	จังหวัดคุมาโมโต้	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น	ท�าให้เราต้องหันกลับมาให้ความ
ใส่ใจกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อเดินทางไปเที่ยวมากขึ้น	ตอนนี้ญี่ปุ่นปล่อย	“Safety	Tips”	App	
ส�าหรับคนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออยู่ญี่ปุ่น	ช่วยเตือน	Earthquake	และ	Tsunami	ล่วงหน้า	(ระดับวินาที)	และข้อมูลการ
หลบภัยมีให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ	iOS	และ	Android	เตรียมไว้ไม่เสียหาย	จะได้ไปเที่ยวได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นไงล่ะคะ

	 	 	 ศาสตราจารย์	นาวาอากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	
																																				 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

	 ศ.นพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้การต้อนรับ
คณะนกัศกึษาแพทย์โครงการแลกเปล่ียนนักศกึษาไทย-ญีปุ่น่	
ครั้งที่	 34	 จาก	 Jichi	Medical	University	 ประเทศญี่ปุ่น	
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึก	 และในคร้ังนี้
ท่านคณบดีได้มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาด้วย	เมื่อวันที่	15	
มีนาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงานคณบดี	

	 ศ.พญ.ศิรนิธรา	 สงิหรา	ณ	 อยธุยา	 รองคณบดี
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์	พร้อมด้วย	ศ.นพ.อนนัต์นติย์	วสิทุธพินัธ์	
หวัหน้าสาขาวิชาประสาทวทิยา	ภาควชิากมุารเวชศาสตร์		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ให้การต้อนรับ	 ผศ.ดร.พญ.เรย์มิ	 ทสึรุซะวะ	
พญ.ยคูโิกะ	อฮิะระ	และนักศกึษาแพทย์จ�านวน	6	คน	จาก	
School	of	Medicine,	Fukuoka	University	ประเทศ
ญีปุ่่น	 ในโอกาสมาเยอืนเพือ่ศึกษาดงูานและเยีย่มชมงาน
ด้านการรกัษาผูป่้วยเดก็ของภาควชิากมุารเวชศาสตร์	เมือ่
วันที	่21	มนีาคม	2559	ณ	ห้องประชมุ	1	ส�านกังานคณบดี

	 รศ.พญ.ศศิโสภิณ	เกียรติบูรณกุล	หัวหน้า
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	พร้อมด้วย	ศ.นพ.สมนึก	สังฆานุภาพ	สาขา
วชิาโรคติดเชือ้	ภาควชิาอายรุศาสตร์	ให้การต้อนรบั	
ศ.นพ.คาซึฮิสะ	 ทะคะฮะชิ	 และนักศึกษาแพทย	์
จ�านวน	6	คน	จากTropical	Medicine	Associa-
tion,	 Juntendo	University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ใน
โอกาสมาเยือนเพื่อศึกษาดูงานและฟังบรรยาย
พิเศษด้านโรคติดเชื้อ	เมื่อวันที่	23		มีนาคม	2559	
ณ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	ชั้น	7	อาคาร	1
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	 ศ.พญ.ศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ให้การ
ต้อนรบั	Assoc.Prof.Michael	Phy,	DO,	MS,	Division	Chief	General	Internal	
Medicine,	Texas	Tech	University	Health	Sciences	Center	campus	in	
Lubbock	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง	
Applying	for	Residency	in	the	US	ส�าหรบันกัศกึษาแพทยแ์ละแพทย์ประจ�า
บ้านที่สนใจจะเดินทางไปเรียนต่อเฉพาะทางที่สถาบันการแพทย์ในสหรัฐฯ	โดย
ได้รับเกียรติจาก	 ศ.นพ.สุรเดช	 หงส์อิง	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 เป็นผู้ด�าเนิน
รายการ	 ในการนี้	 Assoc.Prof.Phy	 ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 Periopera-
tive	Medicine	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ประจ�าบ้านของภาค
วิชาอายุรศาสตร์อีกด้วย	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2559	ณ	ห้องประชุมท่านผู้หญิง
วิระยา	ชวกุล	ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

	 ขอต้อนรบันกัวชิาการอาคันตกุะ
คนใหม่	Prof.	Ross	Joseph	Simpson	
Jr.,	MD,	PhD,	FACC,	FACP	ศาสตราจารย์
ด้านโรคหัวใจจาก	University	of	North	
Carolina	 at	 Chapel	 Hill	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ในต�าแหน่งนักวิชาการอาคันตุกะ	ณ	ภาค
วิชาอายุรศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 10–30	
เมษายน	 2559	 และ	 อีกครั้งในเดือน
มีนาคม	2560

			เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ	โอกาสที่เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนั้น
อาจเร่ิมตัง้แต่ยงัไม่ทนัข้ึนเครือ่งเลยทีเดยีว	จากนีไ้ป	นูโ๋นขอเสนอคลงั
ศัพท์ที่เราอาจพบเจอบ่อย	 ๆ	 ในสนามบินและบนเคร่ืองบินค่ะ	 รู้ไว้	
จะได้ไม่งงให้เสียเซลฟ์กันเนอะ	 ฉบับนี้เราเริ่มจากศัพท์ง่าย	 ๆ	 ที่มัก
เจอบ่อย	ๆ	กันก่อนขึ้นเครื่องกันดีกว่า

Airline Counter = เคาน์เตอร์สายการบิน
Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน

Carry-on luggage = สัมภาระตดิตวัขึน้เครือ่งบิน
Check-in desk = เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage = กระเป๋าน�้าหนักเกิน
Flight Number = หมายเลขเที่ยวบิน

Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน
Immigration = ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
	 	 	 ไม่ยากเกินไปใช่มั้ยคะ?	ฉบับหน้า	ศัพท์แสงเราจะเจ้มจ้นมากขึ้น
แน่นอน	แล้วพบกันค่ะ!

Excess baggage
กระเป๋าน�า้หนักเกนิ

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์

33



	 นายแพทย์สพุรรณ	ศรธีรรมมา	
อธบิดกีรมการแพทย์	และคณะเจ้าหน้าทีฯ่	
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระ
เทพรัตน์	 ในด้านการจัดการระบบการ
บริหารและการจัดการศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง	โดยม	ีศ.นพ.อร่าม	โรจนสกลุ	
รองคณบดีอาวุโสฝ่ายดูแลสุขภาพและ
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระ
เทพรัตน์	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	 23	
กุมภาพันธ์	2559	ณ	อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์	

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ	 เข้าเยี่ยม
เยอืนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	
มหาวทิยาลัยมหดิล	ท้ังยงัได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น	 และเสนอแนะแนวทาง
ความร่วมมือทางด้านการแพทย์ใน
อนาคต	 เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2559	ณ	
คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล		

Rama Update
กรมการแพทย์

เข้าเย่ียมชมศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี 
เยี่ยมเยือนคณะแพทย์ 

รพ.ศิริราช

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน 
“หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
สำ หรับผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นท่ี 4”

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน	 “หลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ
แพทย์	 ส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง	 รุ ่น
ที	่ 4”	 โดยได้รบัเกยีรตจิาก	 ศ.นพ.ปิยะ
มิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล	
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ	
ให้การต้อนรบั	เมือ่วนั	1	เมษายน	2559	ณ	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวทิยาลยัมหดิล

23.2.2559 1.4.25593.3.2559

Rama
สิทธิ		แสงเจริญวัฒนาUpdate
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	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด
งานแถลงข่าว	 “โรงพยาบาลรามาธิบดี	
พฒันาการวนิจิฉยัสาเหตทุางพันธกุรรม
ในผู ้ป ่วยกลุ ่มออทิสซึม	 พัฒนาการ
ล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง	 และพิการ
ซ�้าซ ้อนแต่ก�าเนิดด้วยวิธีโครโมโซม
อะเรย์	 ความละเอียดสูง	 (Chromo-
somal	Microarray:	 CMA)	 เป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย”	 เมื่อวันที่ 	 17	
มีนาคม	 2559	 ณ	 ห้อง	 610	 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

Rama Update
แถลงข่าว “โรงพยาบาล

รามาธิบดี พัฒนาการวินิจฉัย
สาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วย
กลุ่มออทิสซึม พัฒนาการ
ล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง 
และพิการซ้ำ ซ้อนแต่กำ เนิด 

ด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความ
ละเอียดสูง (Chromosomal 
Microarray: CMA) เป็นแห่ง

แรกในประเทศไทย”

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดพิธี
ท�าบญุตักบาตรพระสงฆ์	(สายกรรมฐาน)	
13	รูป	และพระติดตาม	เนื่องในโอกาส
ครบรอบเปิดด�าเนินการ	 47	 ปี	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยได้รับเกียรติ
จาก	ศ.คลินิก	นพ.พรชัย	มูลพฤกษ์	รอง
คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็น
ประธานในพิธี	 เมื่อวันที่	 3	 พฤษภาคม	
2559	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี							

	 	 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	 จัดกิจกรรม	 เดิน-วิ่ง	 Bogie	
99	 Rama	 Running	 Challenge	
ขึ้น	 โดยด�าเนินการจัดกิจกรรม
ใน	 2	 เส้นทางกิจกรรม	 ได้แก่	 เส้น
ทางกิจกรรมวิ่ งสู ้ โรคระยะทาง	
5	 กิโลเมตร	 และ	 เส้นทางเดินก้าว
ไกลโรค	 กิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดตั้งแต่มี
การจัดกิจกรรมวิ่ง	 Bogie	 99	 มา	
คือ	 จ�านวน	 1,182	 คน	 เมื่อวัน
ที่	 1	 พฤษภาคม	 	 2559	 ณ	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำ บุญตักบาตร เน่ืองใน
โอกาสครบรอบเปิดดำ เนินการ 

47 ปี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Bogie 99 Rama Running 
Challenge

กจิกรรม	เดนิ-วิง่	bogie	99	Rama	Running	Challenge	น�าทมีโดย	ศ.นพ.ปิยะมติร	
ศรธีรา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล

3.5.2559 1.5.255917.3.2559
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