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 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

 นติยสาร @Rama ฉบับนี ้เราได้รวบรวมเร่ืองราวเกีย่วกบัสุขภาพของคณุสุภาพสตรี มาฝากกนัค่ะ ทัง้เรือ่ง
การป้องกนัมะเรง็ปากมดลกู ซึง่ถอืเป็นมะเรง็อนัดบัต้นๆ ท่ีพบเจอในคณุผูห้ญงิ ถ้าพบเจอได้มากขนาดนี ้เรายิง่ต้อง
ควรระวังและหาทางป้องกันนะคะ ข้อมูลดีดีมีมาฝาก พลิกไปที่ คอลัมน์ Health Station กันเลยค่ะ

 ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอาการปวดท้องประจ�าเดือนที่คุณผู้หญิงเผชิญกันในทุกๆ เดือน กับ
ความเชื่อที่ว่า “ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจ�าเดือนได้จริงหรือไม่” ค�าตอบจะจริงหรือไม่จริง รีบพลิกไป
หน้า Believe it or not? กันได้เลยค่ะ

 “โรคโมยา โมยา” โรคที่มีชื่อเรียกแปลกโรคนี้ หลายคนอาจได้ยินกันมาในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมา เรามา
เตมิความรูเ้กีย่วกบัโรคนีใ้ห้มากขึน้กนัดกีว่าค่ะ จะได้สังเกตและหาทางป้องกนัได้เร็วขึน้ ใน คอลมัน์ Rama Varie-
ties ค่ะ

 เร่ืองความงามฉบับนี้ เราขอน�าเสนอความรู้เกี่ยวกับ..รอยแผลเป็นชนิดขาว..ที่อาจพบได้ในทุกคนท่ี
เกิดรอยแผลจนกลายเป็นรอยแผล จะมีวิธีการป้องกัน ปกปิดรอยแผลอย่างไรให้ดูสวยงาม ติดตามกันได้เลยค่ะ 
คอลัมน์ Beauty-Full

 ปิดท้ายกนัที ่บทความดดีทีีช่่วยเสรมิพลังกายพลังใจในการท�างาน โดยเฉพาะคนในวยัท�างานท่ีก�าลงัท้อแท้
ใจกับงานที่ท�าอยู่ กับ คอลัมน์ Easy Living กันค่ะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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“มะเร็งปากมดลูก” 
 เป็นมะเร็งที่พบได้ล�าดับต้นๆ ในกลุ่มมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทย โดยสาเหตุส�าคัญเกิดจากการติดเชื้อ HPV 
หรือ Human Papilloma Virus 

 อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา ในปัจจบัุนมวีธิกีารป้องกนัและตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ทัง้วธิกีารท�าแป๊บสเมยีร์ 
(Pap smear) หรือ เอชพีวี เทสท์ (HPV test) รวมทั้งมีวัคซีนส�าหรับป้องกัน หรือที่เรียกว่า HPV vaccine ที่ฉีด
เพื่อสร้างเสริมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ HPV เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิ 

ชนิดของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 ชนิด ได้แก่ 

 1) วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 ป้องกันทั้งมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจาก
เชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 รวมทั้งป้องกันหูดบริเวณอวัยวะเพศที่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11

 2) วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 ป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV 
สายพันธุ์ 16 และ 18

 วคัซนีทัง้สองชนดินีม้สีายพนัธุ ์HPV 16 และ 18 (ซ่ึงเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกในสตรีทัว่โลก ประมาณ
ร้อยละ 70) ผสมกับสารประกอบเสริม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

 อย่างไรก็ตาม การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกยังคงมีความจ�าเป็นอยู่ เนื่องจากวัคซีน 
HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 สามารถครอบคลุมเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 อันเป็นสาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูกได้ประมาณร้อยละ 70 ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยโรคก่อนมะเร็ง
ที่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ได้สูงถึงร้อยละ 99-100 ก็ตาม 

 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการศึกษาติดตามภายหลังการฉีดวัคซีนตั้งแต่ปีแรกจนถึง 5–8.5 ปี 
พบว่าเมื่อฉีดให้ผู้ที่ไม่เคยมีการติดเชื้อ HPV มาก่อน วัคซีนทั้งสองชนิดก็มีประสิทธิภาพสูงในการ
ป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เกิดจากสายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีน และป้องกันการคงอยู่ของเชื้อ ภายหลัง
ที่มีการติดเช้ือได้ประมาณร้อยละ 90-96 และข้อมูลเบื้องต้นยังพบว่า วัคซีนสามารถป้องกันการ
ติดเชื้อ HPV ข้ามสายพันธุ์ (สายพันธุ์ 31, 33, 45, 52 และ 58) จากที่บรรจุในวัคซีนได้ในระดับหนึ่ง
ด้วย ถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ แต่ไม่สามารถขจัดการติดเชื้อที่มีอยู่ หรือรักษาโรคที่เกิด
ขึ้นจากการติดเชื้อได้

ปอ้งกัน

มะเร็งปากมดลูก
ได้ด้วยวัคซีน

ค�าถามยอดฮิตที่มักเจอบ่อยก็คือ ช่วงอายุที่แนะน�าให้ฉีดวัคซีน

   มีการแนะน�าให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กวัยรุ่นหญิง ผู้หญิงอายุ 9-26 ปี (ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงอายุ 
11-15 ปี เพราะพบว่าเป็นอายุที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นอายุก่อนเริ่มมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรก ที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV และพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การฉีดในช่วงอายุ 16-26 ปี) ส่วนสตรีที่มีอายุมากกว่า 26 ปี ยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ HPV ส�าหรบัการฉีดวคัซีนเพือ่กระตุ้นซ�า้นัน้ กย็งัไม่มข้ีอมลูว่าควรฉีดเมือ่ไร ข้อมลู
ที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าระดับ Anti-Body ยังคงป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้นานอย่างน้อย 5.5 ปี 

 นอกจากนี้ ยังแนะน�าให้ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ แก่ผู้ชายที่มีอายุ 19–26 ปีโดย
เฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศเพ่ือป้องกันการติดเชื้อบริเวณทวารหนัก และการเป็นมะเร็งทวารหนัก 
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อแล้วเป็นมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศ 

 มีผลการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกว่า มีความปลอดภัยสูง กระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้แรงกว่าการติดเชื้อ HPV ตามธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญใน
การป้องกันการติดเชื้อ HPV จากเชื้อ HPV สายพันธุ์เดียวกับวัคซีนที่ฉีด 

การฉีดวัคซีน

 การฉีดวัคซีน ต้องฉีดเข้ากล้ามทั้งหมด 3 เข็ม ซึ่งแต่ละยี่ห้อ
จะมีการฉีดแตกต่างกัน เช่น ฉีดทุก 0 ,2 และ 6 เดือน และ ฉีดทุก 
0, 1 และ 6 เดือน เนื่องจากเชื้อเอชพีวีติดได้จากเพศสัมพันธ์ จึงควร
ฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด วัคซีนนี้
สามารถป้องกันเช้ือได้นานเกือบ 10 ปี แต่เนื่องจากเพิ่งคิดค้นวัคซีน
ได้ประมาณ 10 ปี จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าหลังจากนั้นจะต้องมีการ
ฉีดกระตุ้นหรือไม่ 

 อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนชนิดนี้ สามารถป้องกันได้เพียง 2 
สายพนัธุท์ีพ่บบ่อยเท่านัน้ ซึง่คาดว่าครอบคลมุการเกดิมะเรง็ปากมดลกู
ได้ 70-90% แต่ใช่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ เพราะยังมี
โอกาสท่ีสายพนัธุอ่ื์นจะมาสัมผัสจนก่อให้เกดิโรคได้ จงึต้องป้องกนัโดย
การตรวจภายใน ร่วมกับการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลกูอย่างสม�า่เสมอ
ทุก 1-2 ปี 

 สิ่งส�าคัญก็คือ การตรวจคัดกรองเป็นประจ�าทุกปี..ย�้า..คุณ
ผู้หญิงหลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลกู ซึง่หากตรวจพบมะเรง็ในระยะเริม่ต้นจะได้รบีรกัษาให้หายก่อน
จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งรักษายาก

Health
Station ผศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล



 หากการปวดประจ�าเดือนเป ็นอยู ่ ในระดับที่
ปวดปกต ิการทีเ่ราตดัมดลกูออก ก็อาจจะมากเกนิความจ�าเป็น

และอาจไม่หายปวดได้ ในกรณท่ีีมเียือ่บโุพรงมดลกูอยูผ่ดิที ่อาจจะเป็น
ที่รังไข่หรืออุ้งเชิงกราน หากตัดมดลูกออกก็จะไม่หายปวด ในทางกลับกัน 

หากมภีาวะเยือ่บโุพรงมดลกูอยูผ่ดิท่ีทีก่ล้ามเนือ้ของมดลูก เมือ่ท�าการตัดมดลูก
ออกก็จะช่วยเรื่องอาการปวดประจ�าเดือนได้มาก 

 ดงัน้ัน ความเช่ือเรือ่งการตดัมดลกูออก จะช่วยลดอาการปวดประจ�าเดอืน
ได้จริงหรือไม่นั้น ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวดมากกว่า  

 นอกจากนี้แล้ว เมื่อท�าการตัดมดลูกออกแล้ว จะส่งผลต่อการมีบุตรใน
อนาคตได้ เน่ืองจากว่ามดลูกท�าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียวคือ ช่วยให้เกิดการ

ตั้งครรภ์ ส่วนเรื่องฮอร์โมนก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อร่างกาย เนื่องจาก
รังไข่จะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนนั่นเอง

ตดัมดลูกออก
ช่วยลดการปวดประจ�าเดือนได้ 

จรงิหรือไม่?

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
หน่วยต่อมไร้ท่อนรีเวช 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



   ค�านีห้ลายคนบอกว่าพดูง่ายกว่าค�าสองค�าข้างบนมาก เพราะเวลาไป
จีบสาว มักใช้ค�านีเ้ป็นประจ�า เช่น พีร่กัน้องนะ รกัมานานแล้ว แอบมองอยู่
ตลอด ฯลฯ ค�าว่า “รัก” ดูเหมือนเป็นค�าที่พูดไม่ยาก เป็นค�าที่พูดแล้ว
ไม่มีใครผิด ใครถูก แต่ถ้ามองกันให้ลึกแล้ว การที่จะพูดค�านี้ออกมาจาก 
“ใจ” ยากอยู่เหมือนกันนะคะ ก่อนที่จะพูดค�านี้ออกมา เราคงต้องถามตัว

เองก่อนว่าเรา “รัก” เขาจริงรึเปล่า หรือแค่ “หลง” ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น 
และที่พูดออกไปเพราะอยากให้เขามาเป็นแฟนเรา รักในความหมายของคน

หนุ่มสาว มักจะเป็นรักปนหลง พอหมดความหลง ความรักก็จางไปพร้อมๆกัน จึง
มีไม่น้อยที่ บอกรักกันทุกวันตอนเป็นแฟนกัน แต่พอแต่งงานกัน ค�าว่า “รัก” สักค�า ยังแทบไม่

เคยได้ยิน .. ค�าว่ารักนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ภาษาอังกฤษเรียกว่า unconditional love พูดง่ายๆ คือ “รักโดยไม่
หวังผลตอบแทน หรือรักโดยไม่มีข้อแม้” ความรักประเภทนี้มีอยู่ในทุกๆ คน ทุกครอบครัว ทั้งคนที่มีแฟนและไม่มีแฟน 
ใช่แล้วค่ะ ความรกัทีเ่ราพดูถงึไม่ใช่ความรกัในเชงิหนุม่สาวอย่างเดียว ความรกัทีว่่าเกิดขึน้ในครอบครวั ตัง้แต่เราลมืตาขึน้
มาดูโลก นั่นคือความรักของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง หลายคนใช้ค�าว่า “รัก” กับแฟน แต่ไม่เคยพูดค�าว่า “รัก” กับคนที่ให้
ก�าเนดิเรามาเลย การจะเล้ียงลูกคนนงึเตบิใหญ่ขึน้มา เป็นผู้เป็นคนได้ นีย่ากแสนสาหสั ตอนเกดิมากช่็วยเหลอืตัวเองไม่ได้ 
ทั้งกินข้าว อาบน�้า ขับถ่าย ไหนจะตอนไม่สบายอีก สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแล เราคงไม่สามารถเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ได้จนถึงทุกวันนี้  พอคุณพ่อคุณแม่ ท่านแก่ตัวลง ความเหงา ความว้าเหว่ ก็ถามหา เชื่อไหมคะว่า ค�าว่า “รัก” ค�า
เดียวสั้นๆ จากลูก ช่วยเติมเต็ม “ช่องว่าง” ในจิตใจของพวกท่านได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่ หลายท่านต้องอยู่ในสถาน
พกัฟ้ืนคนชรา ไม่เจอหน้าลกูหลานมานาน ใจห่อเหีย่วนะคะ เพราะขาดความรกัจากบุคคลทีเ่ป็นทีร่กัทีส่ดุของท่าน .. การ
ได้เห็นหน้าลูก และลูกบอกรักท่าน ท�าให้ท่านเป็นผู้ชราที่มีความสุขใจได้ ค�าว่า “รัก” ค�าเดียวสั้นๆ เท่านั้นค่ะ วันนี้คุณ
บอก “รัก” ท่านหรือยังคะ .. รีบบอกนะคะ ก่อนที่จะสายเกินไป 

สามค�า .. เปลี่ยนชีวิต 
“ขอบคุณ .. ขอโทษ .. รัก” 

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เคยมีไหมคะที่บางครั้งท่านรู้สึกขุ่นมัว เหมือนมีเร่ืองรบกวนจิตใจท่านอยู่เนืองๆ 
อาจเป็นเรื่องผู้ร่วมงาน คนรอบข้าง หัวหน้า คนในครอบครัว ฯลฯ คอลัมน์ Easy Living ฉบับนี้ขอน�าเสนอ “ค�าพูด 3 ค�า 
.. เปลี่ยนชีวิต”  เผื่อจะท�าให้ท่านมีจิตใจเบิกบานขึ้น จะเปลี่ยนได้อย่างไรลองมาติดตามกันได้เลยค่ะ 

   ค�านีเ้ป็นค�าง่ายๆ ทีด่เูหมอืนได้ยนิคนพดูอยูท่ัว่ไป โดยเฉพาะตามร้าน
อาหาร หรือตามสถานท่ีท่ีให้บริการต่างๆ แต่เราเคยคดิบ้างไหมคะ ว่าเราใช้ค�า
พูดนี้ในชีวิตประจ�าวันของเราบ่อยแค่ไหน บ่อยคร้ังที่เราอาจไหว้วานให้คน
อืน่ท�าอะไรให้เรา ตัง้แต่เรือ่งเลก็จนถงึเร่ืองใหญ่ เช่น หยบิแก้วน�า้ เปิดประตู 
แม้กระทัง่หลีกทางให้เราเดิน  ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรา
รูจ้กัทีจ่ะขอบคณุ เมือ่มใีครท�าอะไรให้เรา แม้เป็นเรือ่งเลก็ ความรู้สกึในใจของ

ผูฟั้งกก็ลายเป็นสิง่ดดี ีท่ีไม่เลก็ได้เหมอืนกนัค่ะ หากคณุเป็นผู้บรหิารทีม่ลีกูน้อง
ที่อยู่ในความดูแลมากมาย การสั่งงานดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท�ากันเป็นกิจวัตรประจ�า

วัน บางครั้งเราก็อาจที่จะลืมขอบคุณผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา ถึงงานที่เขาท�ากลับมาให้เรา .. 
ฉันเชื่อนะคะว่า บางทีค�าขอบคุณจากใจของหัวหน้าเรา มีค่ามากกว่าค่าตอบแทนที่เขาได้รับซะอีก ลูกน้องบางคนถึงกับ
ยอมท�างานถวายหัวเลยก็มี .. เพราะว่าค�าขอบคุณสั้นๆ ค�านั้น ส่งผ่านมาถึงความหมายของค�าว่า “คุณเห็นความส�าคัญ
ในตัวเขา และรู้สึกขอบคุณที่เขาท�างานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ” นอกจากผู้ฟังจะรู้สึกสุขใจแล้ว ผู้พูดก็รู้สึก
สุขใจไม่แพ้กัน .. การที่เราได้พูดค�าพูดดีดี ให้กับคนอื่น  สิ่งนั้นก็จะสะท้อนมาที่ตัวคุณเองด้วยเช่นกัน

 ค�านี้พูดยากกว่าค�าแรกมากมายนะคะในความรู้สึกของใครหลาย
คน เพราะอะไรเหรอคะ? เพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่ผิด ท�าไมเราต้อง
ขอโทษก่อนด้วย คนอื่นท�าผิดเขาก็ต้องขอโทษก่อนสิ .. การที่พูดค�านี้
ยากน�าไปสู่ความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้มานักต่อนักแล้วนะคะ 
ไม่ว่าจะเป็นคู่รกัทีท่ะเลาะกนั แต่ไม่มฝ่ีายใดทีจ่ะยอมกนั แล้วกล่าวค�าว่า 
“ขอโทษ” เลยลงเอยด้วยการ “หย่าร้าง” หรือว่าจะเป็นโศกนาฏกรรม
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ที่คนบนท้องถนนบันดาลโทสะใส่กันด้วยเร่ืองไม่เป็น
เรือ่ง .. เพยีงแต่จะมฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึงกล่าวค�าว่า “ขอโทษ” โศกนาฏกรรมเหล่านัน้กค็ง ไม่เกิด
ขึ้นเช่นกัน การเข้าใจผิดกัน อาจท�าให้เพื่อนรักที่คบกันมาเป็นสิบปี กลายเป็นคนที่ไม่มองหน้ากัน หรือไม่แม้แต่จะชายตา
มองก็มี .. เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่หาคนผิดไม่ได้ เพราะ หนึ่งอาจไม่มีคนผิด หรือสองคือผิดทั้งคู่ หรือสามเป็นเรื่อง
เข้าใจผิด .. แต่เหตุการณ์ก่อนที่จะต้องกล่าวค�าขอโทษ มักจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่บันดาลโทสะ หรือพูดง่ายๆ ว่าก�าลังโกรธ
เป็นไฟร่วมด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นค�าว่า “ขอโทษ” ในเหตุการณ์ดังกล่าว เปรียบเหมือน “น�้า” ที่ช่วยดับไฟโกรธ ก่อนที่
จะมาปรับความเข้าใจกัน บางกรณีไม่มีใครผิดจริงๆ นะคะ มีแต่เพียงมองกันคนละมุม จึงท�าให้แต่ละฝ่ายคิดว่าตัวเองถูก 
.. คนที่พูดค�าว่า “ขอโทษ” ก่อน ไม่ใช่คนที่ “แพ้” นะคะ แต่เป็นคนที่ “ชนะ” ต่างหาก ชนะใจตัวเองไงล่ะคะ  ชนะความ
โกรธในใจได้ และปล่อยวางอัตตาหรือลดทิฐิลง ในกรณีที่เราผิดจริง แต่ไม่กล้าพูด กลัวจะเสียศักดิ์ศรีบ้าง อายบ้าง ให้คิด
ใหม่นะคะ หากเราท�าผดิและกล้าทีจ่ะยอมรบัผดิ สิง่นีถ้อืว่าคณุได้รกัษาศกัดิศ์รขีองคณุไว้แล้วค่ะ คนทีท่�าผดิและไม่ยอมรบั
ผิดต่างหากที่ไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลย เคล็ดไม่ลับอีกประการหนึ่งคือ หากคุณขอโทษในสิ่งที่คุณท�าผิดไปแล้ว อย่าลืมหาทาง
แก้ไข และไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะ ไม่เช่นนั้นค�าขอโทษของคุณจะกลายเป็นค�าที่ไม่มีความหมายอีกต่อไป 

 ท้ายสดุของบทความนีท้ีอ่ยากฝากไว้คือ การทีเ่ราจะพดูอะไรออกมา ควรพูดจากความรูส้กึภายในใจจริงๆ นะคะ 
จะท�าให้ค�าพูดนั้นๆ มีความหมายมาก เพราะคนฟังจะสามารถรับรู้ได้ จากแววตา อากัปกิริยาและท่าทาง ไม่ใช่พูดแค่เป็น
หน้าที่ หรือพูดแบบขอไปที  ส่วนค�าพูดที่จะท�าร้ายจิตใจคน เก็บไว้เถอะค่ะ พูดไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากเอา
ไว้ใช้ระบายอารมณ์แค่ชัว่ครัง้ช่ัวคราว .. มาเริม่กนัวนันีเ้ลยนะคะ แล้วคุณจะรูส้กึถึงความเปลีย่นแปลงของคนรอบข้างและ
ตัวคุณเอง .. 

รัก

บ่งบอกถึง ความมีเมตตา การให้อภัย การลดทิฐิ 
การปล่อยวางอัตตาของตัวเองและการเสียสละ” 

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 หลายฉบับที่ผ่านมาได้น�าเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ ทั้งการดูแลผิวในหน้าร้อน ดูแลผิวหน้า

หนาว การแก้ไขปัญหาผิวพรรณด้วยเลเซอร์ และปัญหาสภาพผิวต่างๆ 

 ฉบับนี้ ยังมีการแก้ไขปัญหาผิวพรรณอีกประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อย นั่นคือ “รอยแผลเป็นชนิดขาว” 

 “รอยแผลเป็นชนิดขาว” คือการที่ผิวหนังกลายเป็นสีขาวกว่าสีผิวปกติ เป็นภาวะที่พบได้บ่อย 

โดยเฉพาะในผู้ที่มีผิวสีคล�้าอย่างผิวคนไทย มักเกิดขึ้นได้จากการที่เซลล์เม็ดสีในผิวหนังถูกท�าลาย ท�าให้

ปริมาณเม็ดสีในผิวหนังน้อยลง ซึ่งในคนที่มีผิวสีขาวอยู่แล้ว การที่มีรอยแผลเป็นขาวอาจท�าให้มองเห็นได้ไม่

ชัดเจนนัก แต่ผู้ที่มีผิวสีคล�้าจะพบว่าการมีรอยแผลเป็นขาวเพียงจุดเดียวก็อาจเป็นจุดเด่นของร่างกายเมื่อ

ชายตามองมาได้ โดยเฉพาะหากเป็นที่บริเวณที่ผู้คนเห็นได้ชัด เช่น บริเวณใบหน้า หรือ แขน ในบางรายหาก

พบที่ขาอาจท�าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือนุ่งกระโปรงสั้นแล้วเสียบุคลิก หรือเกิดความไม่มั่นใจบ้าง ก็อาจท�าให้

คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคด่างขาวได้เลยทีเดียว

 สาเหตุของแผลเป็นชนิดสีขาว เกิดเมื่อการที่เม็ดสีในผิวหนังหรือเมลานินมีปริมาณลดลง เป็นผล

จากการที่เซลล์เม็ดสีในผิวหนังถูกท�าลายไปมาก หรือบางครั้งเซลล์เม็ดสีไม่ได้ถูกท�าลายไปหมด แต่มีจ�านวน

ลดลงหรือท�างานผิดปกติไป ท�าให้ไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้ในปริมาณที่เหมาะสม เรามักพบสาเหตุที่เกิดขึ้น

ได้จากการที่ผิวหนังได้รับบาดเจ็บ เช่น ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก อุบัติเหตุ สารเคมีบางชนิดที่มีฤทธิ์กัดเซลล์เม็ดสี 

นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นตามหลังผื่นโรคผิวหนังบางชนิดที่มีการอักเสบมากจนเซลล์เม็ดสีถูกท�าลายไป เช่น โรค

ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง 

 อีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ได้แก่ รอยขาวที่เกิดขึ้นภายหลังจากการท�าเลเซอร์โดยเฉพาะ

เลเซอร์ที่ใช้รักษารอยด�า พบว่าภายหลังจากการยิงเลเซอร์ไปแล้วรอยด�าดูดีขึ้น แต่สีผิวปกติก็หายไปด้วย 

ท�าให้กลายเป็นวงด่างสีขาวเกิดขึ้น

 มักพบค�าถามว่า แผลเป็นสีขาวมีอันตรายหรือไม่ อธิบายได้ว่า แผลเป็นชนิดสีขาวไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย แต่มีผลเรื่องความสวยงามและเกิดปัญหาทางสภาพจิตใจมากกว่า บางรายอาจรบกวนการด�าเนินชีวิตได้ เพราะต้องทารองพื้นเพื่อปกปิดรอยขาว อย่างไรก็ตาม มีโรคผิวหนังบางชนิดที่มาด้วยรอยขาว เช่น โรคด่างขาว โรคเกลื้อน โรคลูปัส รวมทั้งโรคมะเร็งผิวหนังบางชนิด บางครั้งผู้ป่วยไม่เข้าใจคิดว่าเป็นแค่แผลเป็นขาว หากเป็นโรคผิวหนังที่มาด้วยรอยขาวจริงก็ควรท�าการรักษา เพราะโรคบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา การรักษาแผลเป็นชนิดสีขาวขึ้นอยู่กับสาเหตุการเกิด เช่น หากเกิดจากโรคผิวหนังบางชนิดที่ทิ้งรอยขาวไว้ ต้องรักษาที่ตัวโรคผิวหนัง หากเกิดจากการท�าเลเซอร์ ควรหยุดพัก ยังไม่ควรท�าต่อ ในบางรายแผลเป็นชนิดสีขาวสามารถหายได้เอง หากเซลล์เม็ดสีไม่ถูกท�าลายไปมากและไม่มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมต่อเซลล์เม็ดสีแล้ว แต่บางรายอาจเป็นรอยด่างถาวรได้
 วิธีการรักษา ได้แก่ การทายาบางชนิดที่มีฤทธิ์กระตุ้นเม็ดสี การใช้แสงหรือเลเซอร์บางชนิดจะพอช่วยให้เซลล์เม็ดสีฟื้นตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากเซลล์เม็ดสีถูกท�าลายไปมากไม่สามารถกระตุ้นได้ด้วยวิธีดังกล่าว การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการให้สีผิวกลับมาเป็นเช่นเดิม  หลักการคือการน�าผิวหนังบริเวณปกติไปสกัดแยกเฉพาะเซลล์เม็ดสี และท�าการปลูกถ่ายลงไปบริเวณที่เป็นรอยขาว สีผิวที่เคยเป็นรอยขาวด่างก็จะค่อยๆ กลับมาเป็นสีปกติภายหลังจากการรักษา 3 เดือนไปแล้ว ดังนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพียงแต่อาจมีความไม่สวยงามเกิดขึ้น หากไม่มั่นใจ สามารถพบแพทย์ผิวหนังเพื่อขอค�าแนะน�าในการปกปิดแก้ไขได้

Melanin

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 สวัสดีแฟนๆ Healthy eating ทุกคนนะคะ รอกันนานไหมเอ่ย 
แต่รอยังไงแพรวก็คิดว่าคุ้มนะ เพราะทุกฉบับที่เราเจอกัน แพรวมักจะน�า
เมนูดีดี พร้อมวิธีท�ามาฝากเสมอ ที่ส�าคัญเมนูที่แนะน�าดีต่อสุขภาพด้วย 

 ส�าหรับฉบับนี้แพรวจะมาแนะน�า เมนูแสนง่าย วัตถุดิบไม่เยอะ 
และที่ส�าคัญวิธีไม่ยาก วันนี้น�ามาฝากถึง 2 เมนูด้วยกันค่ะ 

 คุณผู้อ่านเคยเป็นหรือเปล่าคะ ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคน
รอบข้าง พอป่วยแล้วรู้สึกว่าทานได้น้อยลง น�้าหนักลด จนมีผลท�าให้
ร่างกายที่ป่วยอยู่นั้น ทรุดหนักกว่าเดิม จะทานอะไรก็ล�าบาก ทานได้
แต่อาหารนิ่มๆ เหลวๆ ที่ส�าคัญเราไม่ค่อยได้รับรู้รสชาติของอาหารเลย 
จนกลายเป็นเบื่ออาหารไปซะอย่างนั้น ถ้าใช่ล่ะก็ วันนี้เราแนะน�าเมนู 
“ซุปข้น” ที่ทานได้ง่าย และที่ส�าคัญให้พลังงานสูงกว่าการทานนมกล่อง 
หรือซุปแกงจืดทั่วไปค่ะ

 เมนูแรกน�าเสนอ ซุปสีทองอ่อน รสชาติหวานๆ มันนิดๆ นั่นคือ 
“ซุปฟักทอง” นั่นเอง ส่วนผสมวิธีท�าจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาเลยค่ะ

ฟักทองหั่นเต๋าเล็กๆ 3 ถ้วยตวง

หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าเล็กๆ 1  ถ้วยตวง

น�้ามันร�าข้าว  2 ช้อนโต๊ะ

น�้าซุป   1-2 ถ้วยตวง

นมสด    1 ถ้วยตวง

เกลือป่น   ¼ ช้อนชา

อบเชยป่น หรือลูกจันทร์ป่น ส�าหรับเพิ่ม

กลิ่นรสสัมผัส

ซุปเสริมพลัง

งัลพมิรสเปุซ

1. ต้ังกระทะให้ร้อน น�าหอมใหญ่ลงผัดจนหอมและมีสีน�้าตาลอ่อน 
ฟักทองผัดพอเข้ากัน เติมน�้ามันร�าข้าวและเกลือ ผัดต่อจนเข้ากันดี น�้า
ซุปค่อยๆ เติมทีละ 1 ถ้วยตวงจนหมด ผัดต่อจนฟักทองมีลักษณะสุกใส
และเนื้อสัมผัสนิ่ม

2. น�าสิ่งที่ได้จากข้อ 1 ใส่โถปั่น ปั่นให้ละเอียดจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน 
ควรปั่นขณะที่ยังร้อน เพราะจะได้ลักษณะของซุปที่ข้นเหนียว (ขณะปั่น
ควรแง้มฝาโถปั่นเพื่อระบายความร้อน)

3. น�าข้อ 2 เทกลบัลงหม้อ และเคีย่วต่อจนได้ลกัษณะทีข้่นขึน้ จากนัน้ใส่
นมสด 1 ถ้วยตวง เคีย่วต่อสกัพกั จนเริม่เดอืดยกลง หากใครชอบลกัษณะ
ของซุปข้นที่เหลวกว่านี้ สามารถเติม
นมสดเพิ่มได้

4 . แ ต ่ ง ก ลิ่ น ร ส ด ้ ว ย
ผงอบเชยป่น หรือผงลูก
จันทร์ป่นตามใจชอบ 

เห็ดฟาง หรือเห็ดกระดุมหั่นชิ้นเล็ก  4 ถ้วยตวง

หอมใหญ่    1 ถ้วยตวง

น�้ามันร�าข้าว    2 ช้อนโต๊ะ

เกลือป่น     ¼ ช้อนชา

ซุปผัก     1 ถ้วยตวง

นมสด     2 ถ้วยตวง

ผงอบเชยป่น หรือผงลูกจันทร์ป่น ส�าหรับเพิ่มกลิ่นรสสัมผัส

 เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลย 
วัตถุดิบน้อย และวิธีท�าก็ง่ายมากๆ 
วัตถุดิบสามารถหาได้ตามตลาด
บ้านเรา ลงทุนน้อยแต่ได้พลังงานเยอะ
อย่างนี้น่าลองนะคะ ถ้างั้นอย่ารอช้า 
เรามาต่อด้วย “ซุปเห็ด” กันเลยดีกว่า

1. ตั้งกระทะให้ร้อน น�าหอมใหญ่ลงผัด พอหอม และ
มีสีน�้าตาลอ่อน ใส่เห็ดลงผัดพอหอม เติมน�้ามันร�าข้าว  
ผัดให้เข้ากัน เติมน�้าซุปผัก และเคี่ยวจนเริ่มเดือด ยก
ลงจากเตา

2. น�าข้อ 1 ใส่ลงในโถปั่น ปั่นให้ละเอียดเนียนขณะที่
ยังร้อน ขณปั่นควรแง้มฝาโถเพื่อระบายความร้อน

3. น�าข้อ 2 ที่ปั่นจนเนียนแล้ว เทกลับลงหม้อ เติมนม
สด และเคี่ยวต่อจนเริ่มเดือด ยกลงพักไว้

4. แต่งกลิ่นรสด้วยผงอบเชยป่น หรือผงลูกจันทร์ป่น
ตามใจชอบ

 

    ส�าหรับซุปข้นที่น�ามาเสนอในวันนี้ จะ

ได้พลังงานจากกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นหลัก ฉะนั้น ซุปที่ได้
นอกจากจะทานได้ง่ายแล้ว ยังให้พลังงานสูง แต่ส�าหรับใครที่ไม่ได้
ต้องการพลังงานสูง ในทางกลับกันต้องควบคุมน�้าหนัก ให้พึงระวังไว้นะ
คะ เพราะว่าฟักทองเป็นผักประเภทหัว อยู่ในหมวดข้าวแป้ง ทางที่ดีควร
เปลี่ยนเป็นผักใบจะดีกว่า

 เป็นยังไงบ้างคะ หวังว่าเมนูที่เลือกมาวันนี้หลายคนคงถูกใจ
นะคะ ส�าหรับใครที่อยากทานซุปข้นตามสูตรนี้ แต่ห่วงเรื่องพลังงาน 
สามารถดัดแปลงให้เป็นสูตรสุขภาพได้ โดยเปลี่ยนจากการใช้นมสด 
ให้เป็นนมพร่องมันเนย หรือนมขาดมันเนย และลดปริมาณน�้ามันที่เติม
ลงไป เท่านี้ก็จะได้สูตรสุขภาพอีกสูตรหนึ่ง แต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มกากใย 
ก็สามารถท�าได้โดยเปลี่ยนจากฟักทองเป็นผักใบเขียวหรือผักใบที่มีกากใย
สูง ก็จะได้ซุปข้นจากผักอีกเมนูนึงคะ

 ขอบคุณที่ติดตามคอลัมน์ Healthy eating นะคะ แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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“ท�ำเพื่อคนมำกมำย ทุ่มเทให้จนหมดใจ หนักแค่ไหนไม่มีใครจะรู้ 
มีเรื่องรำวมำกมำยให้ฉันต้องสู้ และสิ่งที่รู้ต้องสู้คนเดียวล�ำพัง เหมือนลมที่ยังพัดแรง 
ทุกวันยังมีปัญหำ แม้คนที่ร่วมทำงมำก็ยังมำต่ำงจิตใจ
เหมือนรังนกที่อยู่บนปลำยไม้ ไม่รู้ว่ำวันไหนจะร่วงลงมำพื้นดิน
ต้องประคองอีกแค่ไหน มีใครบ้ำงได้ยิน เสียงหัวใจที่ล้ำลงไปทุกที
ทุ่มเทให้จนหมดใจ เพื่อคนที่ใจมันรัก เธอเท่ำนั้นฉันจะยอมอดทน
หวังว่ำคงสักวันฟำกฟ้ำมืดมน จะผ่ำนจะพ้น ได้เจอวันคืนดีดี”…..

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างานและต่างคนต่างแก้ไข พอเราเปิดโอกาสให้แก่กัน ขณะนี้ปัญหาเหล่านั้น..เรา…ได้ร่วม
กันแก้ไข เราได้แชร์ประสบการณ์ซึง่กันและกัน แล้ววันหนึง่เราก็โชคดทีีไ่ด้ช่างสแตนเลสทีมี่จติเป็นสาธารณะกศุลเข้ามาร่วมงาน
อกีหนึง่ท่าน และก่อเกดิเป็นกลุม่ YNA ทมี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเกีย่วข้องกบัการผ่าตดัมดลกูด้วยวธิผ่ีาตัดผ่านกล้องทัง้หมด 
การทุ่มเททั้งเวลาสว่นตวั และค่าใชจ้่าย เพื่อสรา้งฝันให้เปน็จรงิ แม้บางครั้งเกิดความขดัแย้งกับครอบครัว และแม้แต่ในทีมงาน
เดียวกัน ความยากที่จะประสาน มุมมองและประสบการณ์ของเราสามคน ซึ่งมีโจทย์หลักคือความปลอดภัยของผู้ป่วย มันจึง
ยากมากที่กว่าจะได้แต่ละผลงานออกมา  บางชิ้นงานท�าออกมาใช้งานไม่ได้ เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จ�าต้องทิ้งไปก็
มี  ฉันยอมรับว่า… เหนื่อย และท้อ…แต่สุดท้ายเราก็ได้ผลงานออกมาทั้งสิ้น 30 รายการ ผลงานของเราได้ถูกทดลอง ทดสอบ 
จนเป็นที่น่าพอใจ และน�าไปใช้งานจริง และน�าออกสู่การประกวดทั้งระดับองค์กรและนานาชาติ

 ความภูมิใจ ความสุขของฉันและทีมไม่ได้ก่อเกิดจากโล่หรือเงินรางวัลที่ชนะการประกวด แต่เกิดจากวาระสืบเนื่องใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ทางหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจัดโครงการตัดมดลูกฟรีให้แก่เด็กผู้มีภาวะพิการซ�้าซ้อนทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 84 ราย 
เราได้น�าผลงานการประดิษฐ์ที่ผ่านขั้นตอบการทดสอบแล้วน�ามาใช้จริงกับผู้ป่วยกลุ่มน้ี เป็นการให้โอกาสแก่เด็กหญิงกลุ่มนี้ท่ี
ไม่มีฐานะทางการเงิน และไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีการผ่านกล้องได้ เป็นการช่วยลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ รวมถึงการเอื้ออ�านวยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย… การได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 
ความสุขของผู้เป็นพ่อและแม่ ที่ได้เห็นลูกที่มีความพิการอยู่เดิมแล้วไม่ต้องทุกข์ทรมาน ร้องโอยครวญทรมานของลูก จาก
บาดแผลผ่าตัด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท�าให้เราภูมิใจและมีความสุข เปรียบเสมือนค�าที่พระท่านว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุข
ยิ่งกว่าการรับ”

 จากเส้นทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพียงคนเดียว จนได้โอกาสอันยิ่งใหญ่ แม้จะดูแค่เป็นเศษเสี้ยวของความสุขของ
ใครอีกหลายคน แต่มันคือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ท่ีติดฝังตัวไปกับตัวของฉันจนวันตาย…การแลกมาจากความเหน็ดเหนื่อยท้อถ้อย 
แต่ได้เห็นรอยยิ้มและความสุขและปลอดภัยของใครๆ อีกหลายคนในช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ฉันไม่รู้ว่าค�าไหน
จะแสดงถึงความรู้สึกภายในใจที่ฉันได้รับทั้งหมดนอกจากค�านี้…เกินคุ้ม

 บทท�านองเพลง รังนกบนปลายไม้ ที่ฉันฟังทีไรหัวใจมันก็เหนื่อยล้าตามบทเพลงทุกครั้ง ฉันไม่รู้จะเล่าหรือระบายสิ่ง
ที่ฉันประสบพบเจอได้หมดอย่างไร ยามท่ีฉันทุกข์บนเส้นทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม…แต่บนเส้นทางของชีวิตคนเราไม่ได้มี
แต่วันทุกข์ใจเสมอไป…เมื่อเวลาผ่านไปแม้จะนานล�าบากแค่ไหน… หากผลลัพธ์ที่ออกมา ท�าให้ใครอีกหลายคนมีความสุข…
มันเกินคุ้ม

  ฉนัเป็นพยาบาลทีห้่องผ่าตดัสตูฯิ นวตักรรมชิน้แรก สร้างสรรค์ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2547 “ภาชนะยกจบัขวดน�า้เกลือร้อน” 
เป็นนวัตกรรมชิ้นแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวฉันและหน่วยงาน เป็นผลงานที่ใครเห็นแล้วพูดวิจารณ์ในทางเดียวกันคือ “สามี
ท�าให้แน่นอน”…ฉันไม่ได้เก็บค�าวิจารณ์เหล่านั้นมาหยุดยั้งความอยาก  หรือน้อยใจจนเป็นพลังด้านลบในตัวของฉัน ฉันยังคง
สร้างสรรค์นวัตกรรมเรื่อยมา บางชิ้นงานใช้งานจนถึงปัจจุบัน และมีใครหลายคนที่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ผ่าตัดที่ก�าลังใช้อยู่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของตวัฉนัเอง…บนเส้นทางการท�างานและชอบช่างสงัเกต จดจ�าส่ิงรอบข้าง จนกลายเป็นเหมอืนพรสวรรค์
ทีเ่กดิขึน้ในตวัฉนั ฉนัเฝ้ารอเพยีงโอกาสทีใ่ครสกัคนจะเหน็และไว้ใจ น�าพาฉนัสร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ปีระโยชน์มากขึน้เรือ่ยๆ…

 การผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ในช่วงระยะเริ่มแรกเป็นวิวัฒนาการ การผ่าตัดแบบใหม่ แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องต้องเรียนรูแ้ละเริม่ต้นฝึกหดั ส่วนด้านอปุกรณ์ เครือ่งมอืนัน้ล้วน มรีาคาแพง น�าเข้าจากต่างประเทศทัง้หมด 
ดังนั้นช่วงระยะแรกของการน�าวิวัฒนาการ การผ่าตัดชนิดนี้เข้ามาในโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดชนิดนี้
จึงเป็นกลุ่มมีฐานะ สามารถจ่ายค่ารักษาส่วนเกินได้…

 ราวปี พ.ศ. 2552 การผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ในผู้ป่วยเด็กหญิง ที่มีภาวะปัญญาอ่อนรายหนึ่ง ฉัน
สังเกตเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งก�าลังเพียรใช้ผ้าก๊อซพันกับปลายเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเหมือนเส้นลวดขนาดหนา และยาวขนาด
เท่าหนึ่งไม้บรรทัด มีชื่อว่า Rama uterine elevator ท่านพยายามใช้หนังยางรัดให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดลื่นไป
มา  ฉันตั้งค�าถามในใจ “ท�าไปเพื่ออะไร”…ฉันเฝ้าดูและสังเกตพฤติกรรมของอาจารย์ท่านนี้ทุกครั้งที่มีการผ่าตัดมดลูกด้วยวิธี
การผ่าตัดผ่านกล้อง แล้วสุดท้ายฉันก็ได้ค�าตอบด้วยตัวฉันเอง อาจารย์ท่านก�าลังเพียรหาวิธีการท�าอุปกรณ์ยกกระดกมดลูก
ในเด็ก เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่ขนาดพอเหมาะกับช่องคลอดของเด็ก มีเพียงขนาด ของผู้ใหญ่ หากใช้กับช่องคลอดเด็ก มีแต่
จะท�าให้เด็กได้รับความเจ็บเพิ่มขึ้น นอกจากเจ็บแผลผ่าตัด … “ฉันอยากช่วยจัง”  ฉันได้แต่คิดเก็บไว้ในใจ…แล้ววันหนึ่งฉันไม่
เคยคาดคิดว่าอากัปกิริยาที่ฉันแอบสังเกต กลายเป็นการเปิดโอกาสและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงญาดา 
ตงิธนาธกิลุ พาฉนัมส่ีวนร่วมกบัการสร้างสรรค์นวตักรรมส�าหรับการท�าผ่าตัดมดลูกด้วยวธิกีารส่องกล้องช่องเดียวแก่เดก็หญงิ
ที่มีภาวะปัญญาอ่อนท�าให้มีความเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวเร็ว  ฉันรู้สึกภูมิใจและหนักใจในคราวเดียวกัน…

เส้นทางสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

ภำพแสดงนวัตกรรมบำงส่วนจำก 30 ผลงำน

อุปกรณ์ยกกระดกมดลูกรุ่นแรก
ภาพแสดงการใช้ NUTT Uterine Elevator 

(เครื่องมือยกมดลูกส�าหรับเด็กรุ่นปรับปรุง) โดยแพทย์ผู้ท�าผ่าตัด

ภาพขณะใช้งาน RAMA Port 
3 มิลลิเมตรคู่กับPort ของต่างประเทศ

ภาพแสดงลักษณะการหายของ
แผลบริเวณสะดือ

Behind
The Scene นางนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง

ฝ่ายการพยาบาล 
ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 การรักษาโรค
 ในปัจจุบัน การรักษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

 1.คนไข้ยังไม่มีอาการอ่อนแรงที่รุนแรงมากนัก ยังสามารถกลับมาเป็นปกติได้ และลักษณะภาพ MRI ยังไม่ได้
ผิดปกติมาก อาจใช้ยาบางตัวในการรักษา เช่น ยากลุ่มแอสไพริน ยาช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดให้คนไข้กิน เพื่อ
ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่ผิดปกติ

 2.คนไข้บางรายที่มีอาการอ่อนแรงค่อนข้างมาก หรือมีอาการอ่อนแรงเป็นพักๆ ที่บ่อยจนรบกวนการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน เราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดคือ เส้นเลือดท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรที่อยู่บริเวณหนังศีรษะ หรือ
บรเิวณกะโหลกศีรษะ คุณหมอศัลยกรรมระบบประสาทสามารถจะต่อเส้นเลอืดภายนอกเข้าไปในหลอดเลอืดสมอง เพือ่
ให้มีเลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งการรักษานี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่สามารถ
ท�าการรักษาโดยวิธีผ่าตัดนี้ได้

 หลังการผ่าตัดในคนไข้กลุ่มนี้ สิ่งที่จะเน้นมากคือ การกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
ซึ่งคนไข้ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งและกินยาอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยโดยรวม เช่น ออกก�าลังกาย 
นอนพักผ่อนให้เพียงพอ การดื่มน�้าให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ภาวะอ้วน นอกจากนี้สิ่งที่อาจเกิด
ขึน้ได้หลงัการผ่าตดัคือ อาจมีเลอืดบรเิวณทีท่�าการผ่าตดั หรอืาจมีการตดิเชือ้ ซึง่เป็นปัญหาแทรกซ้อนทีพ่บไม่บ่อย หรอื
คนไข้อาจมีอาการชักได้หากสมองมีอาการบวม 

 โรคโมยาโมยา 

 โรคโมยา โมยา คอืโรคหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองมคีวามผิดปกติ ลักษณะส�าคญัทีเ่หน็
บนคอมพิวเตอร์สแกน หรือ MRI ของสมองกล่าวคือ หลอดเลือดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่เป็นต้นตอ
ไปเลี้ยงเนื้อสมองทั้งสองข้างมีการตีบแคบหรือว่าอุดตันไป

 โมยาโมยา เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ควันบุหรี่ เกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมอง
เกิดการอุดตัน หรือตีบไป ก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อไปเลี้ยงเนื้อสมองส่วนที่ขาดเลือด จึง
ท�าให้เหมือนเส้นเลือดฝอยกระจายอยู่เต็มภายในเนื้อสมอง 

 อาการแสดง
 อาการท่ีเป็นปัญหามากที่สุดส�าหรับผู้ป่วยคือ อาการแขนขาอ่อนแรง เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เป็น
อัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก คนไข้เด็กส่วนหนึ่งที่เป็นโรคโมยาโมยาจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงอาจจะ
เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ไม่กี่วัน แล้วอาการจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่หากบางรายที่มี
เส้นเลือดอุดตันมาก จะมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกแบบถาวร ซึ่งนี่คือผลเสียมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจ
มีอาการชักเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเมื่อเนื้อสมองเกิดความผิดปกติ หรือมีอาการขาดเลือด อาจท�าให้มี
เซลล์สมองตายไปบางส่วน จึงท�าให้ในอนาคตภายหน้าคนไข้อาจมีอาการชักร่วมด้วยได้

 สาเหตุของโรค
 ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุอาการของโรคว่าเกิดจากอะไร ซ่ึงเช่ือว่า
อาจเกดิจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น พันธกุรรม หรือการติดเชือ้บางอย่าง แต่ทัง้นี้
โรคโมยาโมยาเป็นโรคทีพ่บน้อย ในยโุรปอาจพบเพียง 1 ในล้าน ในขณะทีเ่ราจะ
พบโรคน้ีได้บ่อยในคนเอเชีย ซึง่ท่ีมรีายงานมากทีส่ดุคอื ประเทศญีปุ่น่ ซึง่อาจพบ
ได้ 1 ใน 200,000 ราย เนื่องจากเป็นโรคที่พบน้อย ดังนั้น สาเหตุของโรคจึงยัง
ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร

 หากกล่าวถึงโรคกลุ่มโมยาโมยา จะมีอีก
ลักษณะหนึ่งที่พบว่า คนไข้ที่มีโรคบางชนิดซึ่งท�าให้
เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดสมองคล้ายๆ กับว่า
เป็นโรคโมยาโมยา ซึ่งท�าให้มีการไหลเวียนของเลือดผิด
ปกติ จนท�าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดสมองได้ง่าย 
เช่น โรคดาวน์ซินโดรมอาจจะเกิดอาการโรคโมยาโมยาได้

ง่าย   กว่า หรือในคนไข้ที่เป็นโรค SLE ก็อาจมีสารบางอย่าง
ในร่างกายท่ีท�าให้หลอดเลอืดอกัเสบและอดุตนั จนอาจมลีกัษณะ

คล้ายโรคโมยาโมยาได้เช่นกนั ซึง่จะเป็นกลุม่โรคโมยาโมยาทีม่สีาเหตุ 
แตกต่างจากโรคโมยาโมยาที่พบในกรณีของนักแสดงเด็กซึ่งไม่ทราบ

สาเหตุ

อาการแรกเริ่มของโรคโมยาโมยา
- อาการอ่อนแรงครึ่งซีก ซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากที่สุด
- อาการชัก จากความผิดปกติของเนื้อสมอง
- อาการปวดศีรษะเฉียบพลัน กรณีที่มีเนื้อสมองบวม
   จากการขาดเลือด

Rama
Varieties ผศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

สาขาวิชาประสาทวิทยา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.talardkhongkong.com/
http://www.milliontoymuseum.com/
http://www.zthailand.com/place/baanhollanda-ayutthaya/

 3. พิพิธภัณฑ์ของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ (Million Toy 
Museum) ของ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาวรรณกรรมส�าหรบัเดก็ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ตัง้อยูท่ี ่ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรอียุธยา ตรงข้ามกบัโรงเรยีน
ประตชัูยครบั โดยท่ีมาคือของเล่นเป็นของทีอ่าจารย์สะสม
เองมากว่า 20 ปีแล้วครบั หากใครมีเดก็เลก็ มาใน trip ด้วย  

เสนอว่าพามาที่นี่ น่าจะถูกใจเด็กแน่ๆ  เพราะพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้จะพาพวกเราย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กท่ีมีของเล่นนานาชนิด  ซึ่งเห็นแล้วจะต้องมาคิดว่า  เราไม่ได้เห็นของเล่น
แบบนี้มานานกี่ปีแล้วนะ  รวมถึงมีภาพวาดสีสดใส  และตุ๊กตาที่เป็นตัวการ์ตูนสมัยใหม่ให้ชมกันภายใต้อาคารที่แสน
จะ Vintage แห่งนี้ครับ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารให้รับประทานเป็นอาหารเที่ยงด้วย  

 ถ้าใครมี plan แน่น  อาจจะเลือกรับประทานที่นี่ก่อนไปเที่ยวที่อื่นต่อได้
ด้วยครับ  หรือถ้าอยากหาอาหารทานง่ายๆ ไม่ไกล จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกรสเด็ด
คุณประนอม  อยู่ไม่ไกลครับ  หรือถ้ารู้สึกว่าอากาศร้อนยามบ่าย  อาจจะไปหาร้าน
กาแฟ ขนมเค้ก  นั่งเล่นแถวนี้  จะมีร้าน First cake (เครปเค้กร้านนี้อร่อยมากครับ) 
หรือร้านเปิดใหม่อย่าง Loft bar อยู่แถวๆ ถนนป่ามะพร้าว  ไม่ไกลกัน  กาแฟและ
บรรยากาศที่นี่ใช้ได้เลย 1. ตลาดโก้งโค้ง  บ้านแสงโสม  ผมแนะน�าที่นี่เพราะว่าเป็นสถาน

ที่ที่เพื่อนๆ สามารถขับรถผ่านมาก่อนถึงตัวเมือง  เพราะตั้งอยู่ที่ ต.ขนอน
หลวง อ.ปางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยาครับ เปิดท�าการวันพฤหัสบดีถึง
วันอาทิตย์  เวลา 9.00-16.00 น  ซึ่งถ้าจากรามาฯ มาที่นี่เป็นที่แรกก็ดี
เหมือนกันครับ  เพราะปิดไว  ทีม่าของตลาดโก้งโค้งมาจาก  มกีารจดัสนิค้า
ให้ผูเ้ข้าชมเลอืกชมกนับนพืน้แบบเป็นกนัเอง  ท�าให้พวกเราต้อง “โก้งโค้ง” 
เพือ่ซือ้สนิค้า  จงึเป็นทีม่าของทีน่ีค่รบั  โดยทางตลาดโก้งโค้งฝากบอกทกุๆ 
ท่านว่า  “แค่แวะมาเยี่ยมชม เราก็แอบนิยมอยู่ในใจ”

 2. หมู ่บ ้านฮอลันดา  
เป็นอกีหนึง่ทีท่ีผ่มคิดว่าบรรยากาศดี  
เหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมประวตัศิาสตร์และนัง่จบิกาแฟริมสวนสวย  
ที่หมู่บ้านฮอลันดาครับ หากออกจากตลาดโก้งโค้งมาทางตัวเมือง  
สามารถแวะเดินเล่น ทีน่ีก่่อนได้  ทีน่ีจ่ะท�าให้เรารู้ถงึประวตัศิาสตร์
ชาวดตัช์ทีเ่ข้ามาค้าขายกบัชาวอยธุยาตัง้แต่สมยัพระนเรศวรมหาราช  
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ด้านล่างมร้ีานกาแฟพร้อม Wifi ฟรีให้เล่น

ด้วยครับ หากเพ่ือนๆ แวะมาท่ีนี่ จะต้ังอยู่ใกล้กับวัดพนัญเชิงและ
วดัใหญ่ชยัมงคล สามารถไปไหว้พระเพือ่เป็นศริมิงคลต่อได้เลย

 4. ปิดท้ายวันด้วยสถานที่แนววินเทจ วัดนักบุญ
ยอแซฟ อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ของเล่นครับ ขับรถข้าม
ฝั่งแม่น�้ามาไม่ไกล โบสถ์นี้เป็นโรงเรียนคริสต์ระดับประถม
ศึกษาที่อนุญาตให้พวกเราเข้าไปถ่ายรูปและเยี่ยมชมโบสถ์
ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ หรือใครมี plan จะแต่งงาน ก็มา
ถ่าย Pre-wedding ที่นี่ได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่าย ไม่แพง สวยงามและ
มีสถาปัตยกรรมท่ีประณีตมาก
ครับผม 

 เป ็นยั ง ไ งบ ้ างครับ  
เท่าที่ผมแนะน�าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ หลายคนที่อยู่กรุงเทพฯ สามารถมา
เที่ยวได้ไม่ไกล ใช้เวลาไม่มาก และหลายคนน่าจะยังไม่เคยรู้จักจังหวัดอยุธยาในมุม
ดังกล่าว น่าจะเป็นที่พักผ่อนในวันหยุด หลังจากท�างานหนักมาทั้งสัปดาห์ได้อีกที่
หนึง่เลยครบั  ไว้พบกันเม่ือมีโอกาส  จะมาแนะน�าท่ีเท่ียวดีๆ  ไม่ไกลจากกรงุเทพฯ
ให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวกันใหม่อีกนะครับ

 ถ้ามีโจทย์ว่า มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์เพียงแค่ 1 วัน  พวกเราชาวรามาฯ (ซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ จะไปเที่ยวที่ไหนดี?) เอาแผนที่มากาง  เอารีวิวมาเปิด  คงหนีไม่พ้นตลาดน�้าอัมพวา, เกาะเกร็ด หรือใกล้กว่า
นั้นคือตะลุยเที่ยวเมืองกรุง เช่น ไหว้พระหรือหาร้านนั่งเล่นเก็บบรรยากาศแถวแม่น�้าเจ้าพระยาแน่ๆ  ที่พูดมาเพราะว่า
ผมท�ามาหมดแล้วครับ  วันนี้เลยมาเสนอที่เที่ยวแบบ One Day Trip ที่ไม่ไกลจาก โรงพยาบาลรามาธิบดีเลย  นั่นคือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เมื่อพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ละคนจะรู้สึกแตกต่างกัน บางคนก็บอกว่าใกล้จัง ไปบ่อยแล้ว ทั้ง
วดัวาอารามท่ีมีช่ือเสยีงหลายวดั หรือพระราชวงับางปะอนิ ทีห่ลายคนน่าจะเคยผ่านไปเทีย่วกนั ส่วนบางคนก็บอกว่า
ไกลมว๊ากกกก (ลากเสยีง)  จะไปเทีย่วแบบ One Day Trip ได้ยงัไงไม่เหนือ่ยหรอ ผมขอบอกเลยครับว่าระยะทางจาก 
โรงพยาบาลรามาธบิดไีปเท่ียวในตวัเมอืง  ประมาณ 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 
ชัว่โมงนดิๆ เท่านัน้เอง (อาจจะเท่าเวลาขบัรถกลบับ้านเพ่ือนๆ บางคนนะครับ) วนั
นีเ้ลยจะมาน�าเสนอทีเ่ทีย่วแบบ unseen กบัเพือ่นๆ กนันะครับว่าท่ีไหนน่าไปบ้าง

Camera
Diary อ.นพ.อธิพัฒน์  อธิพงษ์อาภรณ์

กุมารแพทย์ รพ.พระนครศรีอยธุยา



ที่ส�าคัญคือ ต้องมีใจรัก มีความทุ่มเท ถ้าไม่ได้อยากเรียน
ตั้งแต่แรก อาจจะเกิดความท้อแท้ เพราะเรียนค่อนข้างหนัก 
ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายว่า อยากจะเป็นหมอจริงๆ  ก็จะเป็น
แรงผลักดันได้ดี พยายามตั้งใจเรียนในห้อง กลับมาทบทวน

บทเรียน สังเกตคนไข้ให้ละเอียด

 เมือ่ต้นเดอืนกนัยายน 2558 ทมีงานนติยสาร @Rama ได้มโีอกาสมาพบกบับัณฑติแพทย์รามาธิบดี
ทีไ่ม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะเพิง่จบเป็นหมอใหม่ป้ายแดงแล้ว ยงัมดีีกรไีด้รบัรางวลัคะแนนสอบยอดเยีย่ม
ในการสอบ Conprehensive Examination: Clinical Science  I-III อกีด้วย พวกเขาจะมเีคลด็ลบัการเรยีน
อย่างไรกันบ้าง เราไปคุยกับเค้ากันเลยดีกว่าค่ะ

ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด สงสัยอะไรให้ถาม
อาจารย์ ส�าหรับการเรียนพิเศษถามว่าจ�าเป็นมั๊ย ส่วนตัวคิด
ว่าก็ขึ้นอยู่กับบุคคล การติวข้อสอบกับเพื่อนจะช่วยท�าให้การ

เรียนท�าได้ดีขึ้นค่ะ

นายแพทย์วีรภัทร อุดมวงศ์

แพทย์หญิงปภาวี ศรีรัตนกานต์
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ทุ่มเท ตั้งใจ สู่การพัฒนางานวิจัย 

“ทารกในครรภ์”
โดย รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ

 การตัง้ครรภ์... นบัว่าเป็นจดุเริม่ต้นของชวีติทีม่คีวามส�าคญัมาก ทารกทีเ่กดิมาจะมสีขุภาพกายใจ
สมบรูณ์แขง็แรง และแจ่มใสได้นัน้ ต้องเริม่ตัง้แต่ยงัอยูใ่นครรภ์มารดา ซ่ึงในปัจจุบนัได้มเีทคโนโลยมีากมาย
ที่ก้าวหน้าในการตรวจทารกในครรภ์ ท�าให้คุณแม่ที่ก�าลังตั้งครรภ์นั้น ได้มีความมั่นใจได้ว่าลูกในครรภ์มี
ความปลอดภัย ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ

 คอลัมน์ Research Focus ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ หัวหน้าเวชศาสตร์
มารดาและทารกปรกิ�าเนดิ ภาควชิาสติูศาสตร์-นรเีวชวทิยา และหวัหน้าโครงการการตรวจสารพันธกุรรม
ของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการตรวจทารกในครรภ์ ติดตามบทสัมภาษณ์กันได้เลยค่ะ   

 การให้ความสนใจในการท�างานวิจัย ได้เริ่มต้นเมื่อครั้งไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ได้ทุ่มเทและให้
ความสนใจด้านการวนิจิฉยัก่อนการคลอด ซึง่มกีารตรวจกรองหาทารกกลุม่อาการดาวน์ เช่น การตรวจวดั
ความหนาของคอเดก็ สนใจเรือ่งความยาวของจมกูเด็ก เพราะเด็กกลุ่มดาวน์บางรายมโีหนกหนาทีบ่ริเวณ
คอและไม่มกีระดกูสนัจมกู ซึง่ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นแห่งแรก
ที่มีการตรวจเด็กเพื่อหากลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธีนี้ และเป็นที่แรกที่มีการพัฒนาการเรื่องการตรวจเลือด
ของคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อวินิจฉัยทารกกลุ่มอาการดาวน์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่อง PLGF (Placental 
Growth Factor) ซึง่ประโยชน์ของการตรวจด้วยวธินีีค้อื สามารถตรวจภาวะครรภ์เป็นพษิได้ด้วย ไม่เพยีง
แค่ตรวจทารกกลุม่อาการดาวน์ได้เท่านัน้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล ยงั
ได้ด�าเนินการท�าการศึกษาเรื่องนี้อยู่ และจะเปิดให้บริการการตรวจภาวะครรภ์เป็นพิษในเร็วๆ นี้ 

งานวิจัยที่โดดเด่น
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Focus  กุสุมา ภักดี



 ผลจากงานวิจัยช้ินล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2557 คือ การตรวจหา DNA ของทารก
ในเลอืดมารดาเพือ่คัดกรองอาการกลุม่ดาวน์ หรือโครงการ 
Thai NIPT เป็นการคัดกรองผ่านเลือดของคุณแม่ที่มี 
DNA ของทารกในครรภ์ปนอยู่ด้วย การตรวจด้วยวิธีนี้ถือ
เป็นการตรวจกรอง DNA โดยตรงของทารก จึงมีความถูก
ต้องแม่นย�าเทียบเคียงกับการตรวจจ�าเพาะแบบการเจาะ
น�้าคร�่า โดยอาศัยเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ประสิทธิภาพสูงที่ล�้ายุค มีความไว ละเอียดและรวดเร็ว 
ท�าให้สามารถตรวจหากลุม่อาการดาวน์ของทารกในครรภ์
จากเลือดมารดา ที่ส�าคัญไม่มีความเสี่ยงอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ อีกทั้งการตรวจวิธีนี้ยังสามารถตรวจหาทารกที่มี
ความผิดปกติอื่นๆ จากโครโมโซมที่มีจ�านวนผิดปกติได้ทุก
คู่ เช่น Trisomy 13, Trisomy 18 โครโมโซมเพศหญิงและ
ชาย เป็นต้น 

 ผลพวงจากการศึกษานี้ น�ามาสู ่การพัฒนาให้
รามาธิบดีของเราสามารถตรวจ DNA ของทารกในเลือด
คุณแม่ได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูล
ของคนไทย จึงน่าจะมีความแม่นย�ามากกว่าการใช้บริการ
ตรวจของบริษัทข้ามชาติ อีกท้ังยังท�าให้เราไม่สูญเสียฐาน
ข้อมูลทางพันธุกรรมของชาวไทย ซึ่งถือเป็นสมบัติของ
ชาติ (national treasure) ให้ไปตกอยู่มือต่างชาติท�าให้
บริษัทต่างชาติฉกฉวยโอกาสน�ามาผลิตยาหรือน�้ายาตรวจ
สอบกลบัมาขายคนไทยและท�าให้เสยีดลุการค้า อกีทัง้การ
รายงานผลก็รวดเร็วเพราะไม่ต้องส่งเลือดไปต่างประเทศ
เพื่อการวิเคราะห์

 ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของเงินทุนระหว่างการท�างานวิจัย รองลงมาคือการ
ติดตามข้อมูลของผู ้ป่วย ซึ่งบางครั้งการติดตามข้อมูลอาจ
มีบ้างที่หลุดไป ส่วนในเรื่องของทีมงาน เช่น นักสถิติ หรือ
พยาบาล ผมเชื่อว่าหากเราได้ทีมงานที่ดี การท�างานก็จะ
ด�าเนินผ่านไปได้ด้วยดีตามกระบวนการมากขึ้น เพราะเราไม่
สามารถท�างานคนเดียวได้ หากปราศจากทีมงานจากหลาย
ฝ่ายคอยให้ความช่วยเหลือกัน

 โครงการ Thai NIPT นี้ นับเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก�าเนิด ภาค
วิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โครงการ
พฒันาศกัยภาพประชากรไทยและศนูย์ความเป็นเลศิด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ในการสู่ความเป็นเลิศในด้าน 
Noninvasive prenatal test ของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ซึง่เป็นผลจากความต้ังใจในการท�างานวจิยัพฒันาอย่างต่อ
เนื่องของเรา

 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับโครงการ i doctor และ
ทางสารสนเทศของคณะฯ ในการพฒันาการฝากครรภ์เป็น
แบบดิจิทอล (Digital ANC) ให้เป็นแบบ paperless และ
เป็นฐานข้อมูล โดยอาศัย unlimited icloud ท�าให้ผู้รับ
บริการสะดวก สบาย รวดเร็วแม่นย�า ในการลงข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังสถานพยาบาลอื่นโดยไม่มีความจ�าเป็น
ต้องถือสมุดฝากครรภ์ไปด้วยแห่งแรกของประเทศไทย

 การพัฒนาคลินิกเบาหวานในสตรีต้ังครรภ์ โดย
ให้การบริการแบบครบวงจรร่วมกับทางอายุรศาสตร์ 
ตลอดจนใช้เกณฑ์ใหม่ในการตรวจวินิจฉัยภาวะเบาหวาน
ท�าให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แนวคิดในการท�างานวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานวิจัย

ความคาดหวังกับงานวิจัยในอนาคต

แรงบันดาลใจและต้นแบบ
ในการท�างานวจิยั

 ต้องพิจารณาก่อนว่า เรื่องงานวิจัยช้ินนี้สามารถ
น�ามาแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศหรือไม่ หากเป็น
ปัญหาล�าดับต้นๆ ของประเทศกส็ามารถน�ามาท�าได้ โดยที่
ต้องสามารถตอบโจทย์ทางสาธารณสขุของประเทศได้ด้วย 
นี่เป็นแนวคิดส่วนตัวที่อยากจะท�างานวิจัย 

 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาปัญหาทางด้านสตูศิาสตร์ของ
ประเทศไทย ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะอัตราการเสีย
ชีวิตของทารกแรกเกิด หรืออัตราการเสียชีวิตของมารดา
ขณะต้ังครรภ์ นับเป็นปัญหาส�าคัญมากของประเทศที่
ก�าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งหากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถที่จะ
ดูแล “จุดที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิต” ได้ ก็จะแก้
ปัญหาตัง้แต่การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่เหมาะสมของมารดาได้ ก็จะ
ช่วยลดการสูญเสียทั้งแม่และลูก ฉะนั้น เมื่อเราแก้ปัญหา
ได้ตั้งแต่ต้นน�้า ย่อมเกิดผลดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายน�้า
อยู่แล้ว   

 ในขณะนี้มองในแง่ของการสังเกตยีนและโครโมโซม 
รวมท้ังการเจาะเลือดมารดาโดยไม่ต้องเจาะน�า้คร�า่ก็จะเข้ามามี
บทบาทในอนาคต เพราะสามารถบอกได้ว่าอีก 10 หรือ 20 ปี 
ลกูของคณุพ่อคณุแม่จะเป็นโรคมะเรง็ เป็นอลัไซเมอร์ เบาหวาน 
หรือเป็นโรคอื่นๆ หรือไม่ เพราะเราสามารถที่จะดูได้ตั้งแต่เด็ก
อยู่ในท้อง โรคบางโรคสามารถรู้ได้ตั้งแต่ในท้อง  เช่น กระดูก
พรุน โรคความดัน โรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการดูแล
เด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว ถ้าเด็กในท้องควบคุมดูแลไม่ดี ก็จะมี
โรคของผู้ใหญ่ตามมาอีกมากในอนาคตได้

 ส่วนตัวต้องการให้งานวิจัยที่ท�าเป็นงานวิจัยเพื่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง คือสามารถน�าไปใช้ได้จริงและเผยแพร่
ได้ เพราะเราอยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา การที่เรามีข้อมูลที่
เป็น Data เป็นของเราเองนัน้เป็นการดทีีส่ดุ เช่น รหสัพนัธกุรรม
ถอืเป็นสมบตัขิองคนไทย เรากไ็ม่ควรส่งรหสัพนัธกุรรม DNA ไป
ตรวจทีต่่างประเทศ เพราะจะท�าให้ประเทศของเราสญูเสยีฐาน
ข้อมลูและดลุการค้าไปได้ อกีท้ัง ประเทศทีเ่ราส่ง DNA ไปตรวจ 
อาจน�าฐานข้อมลูของเราไปคดิวจิยั ผลติยาหรอืเทคโนโลยส่ีงมา
ขายยังประเทศไทยได้ นั่นจึงอาจท�าให้เกิดการเสียดุลการค้าได้ 

 งานวจิยัชิน้นี้

สามารถน�ามาแก้ไข

ปัญหาส�าคญัของประเทศ

หรอืไม่ 

หากเป็นปัญหาล�าดบัต้นๆ 

ของประเทศกส็ามารถ

น�ามาท�าได้ โดยทีต้่องสามารถ
ตอบโจทย์ทางสาธารณสขุ

ของประเทศได้ด้วย



 สวัสดีค่ะ RAMA GO INTER กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้ว
 ปัจจบุนัคณะฯ มบัีนทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัสถาบนัทางการแพทย์ในต่างประเทศ
หลายแห่ง ทัง้ในเอเชยี ยโุรป อเมรกิา รวมทัง้ อาเซียน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศกึษา และ
บคุลากรทางการแพทย์ได้เดนิทางไปแลกเปลีย่น และมปีระสบการณ์ทางวชิาการ/วิชาชพีในต่าง
ประเทศมากขึน้ และในปีงบประมาณ 2559 ทีจ่ะถงึนี ้ ข่าวดีส�าหรับเด็กๆ คอื คณะฯ ก�าลังจะมี
การเปิดโครงการ Students Exchange 2016 อกีคร้ังด้วยจ�านวนทนุทีม่ากขึน้ หลากหลายขึน้ รอ
ตดิตามข่าวสารความคบืหน้าจากงานวเิทศสมัพนัธ์ทัง้จากทางเวบ็ไซต์และทาง Facebook นะคะ

  ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
                                                  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ศ.นพ.วนิติ พวัประดิษฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัย
มหดิล พร้อมด้วย ศ.น.ท. พญ.ศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.นพ.สชิุน วรวิชวงษ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 
และ ศ.นพ.สมงิ เก่าเจรญิ ผูจ้ดัการโครงการอาชวีอนามยัและพษิวทิยา
สิง่แวดล้อม ให้การต้อนรบั Prof. Okio Hino, MD, PhD, Chairman of 
Department of Molecular Pathologenesis of Juntendo University 
และคณะ ในโอกาสเข้าเยีย่มคารวะและหารอืร่วมกันในประเด็น Environ-
mental Carcinogenesis เมือ่วนัท่ี 23 ก.ค. 2558 ณ ส�านกังานคณบดี

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดี และ Hadassah Medical Organization ประเทศอิสราเอล โดย ศ.เอยัล มิชานี (EyalMishani) 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ร่วมกันในด้านการศึกษา วิชาการ และวิจัย ระหว่างทั้งสอง
สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  น.ส. องัสนา สหีพทิกัษ์ เอกอคัรราชทตู 
ณ กรุงเทลอาวีฟ นายชีมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�า
ประเทศไทย คณะผูบ้รหิารกระทรวงการต่างประเทศและคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืคร้ังนี ้เม่ือวนัที ่27 ก.ค. 2558

 ความร่วมมอืดังกล่าวเป็นข้อริเร่ิมของสถานเอกอคัรราชทูต ณ
กรงุเทลอาวฟีในโครงการส่งเสรมิความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่าง
ไทยกับอิสราเอลที่ได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ส�าหรับ
ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาล Hadassah Medical Organization มาบรรยายและแลก
เปลีย่นประสบการณ์ในการสมัมนาว่าด้วยโรคเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุซึง่จดั
โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่

วันที่ 28-29 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย

 ศ.น.ท. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนผู้บริหารจาก InstitutIl-
muKesehatan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ  ผู้จัดการโครงการอาชีวอนามัย
และพษิวทิยาสิง่แวดล้อม พร้อมด้วย อ.พญ.ฉฐัญาณ์ วงศ์รฐันนัท์  
อาจารย์แพทย์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ให้การ
ต้อนรับ พญ.Melissa A.McDiarmid, MD, MPH พร้อมด้วย
คณาจารย์ชาวต่างประเทศและคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 
Advance International Training Course on Occu-
pational and Environmental Health ซึ่งเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะฯ 
Mount Sinai School of Medicine สหรัฐอเมริกา และ Col-
legium Ramazzini สาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานต่างๆของคณะฯ ได้แก่ ห้องปฏบิตักิารพยาธวิทิยา 
หอผูป่้วยศัลยกรรมหญงิ งานเวชภณัฑ์ปลอดเชือ้ และงานบรกิาร
ผ้า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 รศ.นพ.สุรศักดิ ์ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธบิด ีพร้อมด้วย ผศ.นพ.สุชิน วรวชิชวงษ์ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ นพ.ฆนทั ครธุกูล แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านโรคหวัใจและโภชนวทิยาคลนิกิ ศนูย์
หวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึและ อ.ดร.นพ.วทิยา สังขรัตน์ ศูนย์รงัสีวินจิฉยั
ก้าวหน้า (ไอแมค AIMC) ให้การต้อนรับ Dr. Yoshiyuki Taenaka ตัวแทนผูบ้รหิาร
จาก Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI) และคณะผูต้ดิตาม 
ในโอกาสเข้าเยีย่มชมงานของศนูย์การแพทย์สริกิิติแ์ละศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระ
เทพรตัน์ เมือ่วนัที ่14 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชมุ AIMC

 ในการเดนิทางไกลไปต่างประเทศ บาง
ครัง้ใช้เวลานานหลายชัว่โมงท�าอย่างไรดน้ีา เราจึง
จะถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่มีสภาพร่างกาย
สมบรูณ์พร้อมจะประกอบภารกจิต่อไปได้โดยใช้
เวลาปรบัตวัสัน้ทีส่ดุ วันนีนู้โ๋นจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

การเตรยีมตวัก่อนขึน้เคร่ือง

 • ส�าหรับคนที่มีโรคประจ�าตัวควรจะสอบถาม
แพทย์ก่อนว่าสามารถเดนิทางไกลได้หรอืไม่ ถ้าได้ก็
ต้องเตรียมยาประจ�าตวัท่ีใช้ทุกวันไป ให้พร้อม และ
ควรเตรียมยารักษาโรคสามญัท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่าง
การเดนิทาง เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้เมารถ ยาแก้ไข้ 
ลดกรด เป็นต้นเตรยีมหมากฝรัง่ หรือลกูอมไว้แก้หู
อือ้ระหว่างนัง่บนเคร่ือง กด็นีะคะ นูโ๋นเคยนัง่ปวดหู
จะระเบิดตอนเคร่ืองบนิลดระดบัการบนิมาแล้วค่ะ 
ได้หมากฝรัง่ช่วยหน่อย หายเป็นปลดิท้ิงเลย

ข้อปฏบิตัริะหว่างอยูบ่นเครือ่งบนิ

 • ขยบัแขนขาบ้าง เพือ่เป็นการยดืเส้นยดืสาย โดย
เฉพาะไฟลท์ทีบ่นิยาวๆ 4-5 ชัว่โมง ข้ึนไป

 • เริม่ปรบัเวลาให้เข้ากบัเวลาของจดุหมายปลาย
ทางตัง้แต่ขึน้เครือ่ง เนือ่งจากการรับรู้จากระบบ
ประสาทของเราจะเป็นตวัช่วยท�าให้ร่างกายเคยชนิ
กับเวลาใหม่ได้ดีขึ้น จูนนาฬิกาให้เป็นเวลาของ
ปลายทาง และพกัผ่อนให้เพยีงพอ กจ็ะช่วยได้ค่ะ

 นูโ๋นยงัมทีปิส์การดแูลสุขภาพระหว่างเดนิ
ทางมาแนะน�าอีกนะคะ แล้วพบกนัฉบบัหน้าค่า

Rama
Go Inter



 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถอดบทเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี คุณธวัช  หมัดเต๊ะ และ คุณนภินทร ศิริไทย ส�านักพัฒนาวิชาการ
และการจัดการความรู้ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
27-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โครงการ “สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาลรามาฯ - บางพลี” รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมี ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิ
พันธ์ รองผู้อ�านวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงาน โดยได้รับ
เกียรตจิาก คุณกนก จฑุามณ ีรองผูอ้�านวยการสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ ฝ่ายโลจสิตกิส์ กล่าวถงึความคืบ
หน้าของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคุณสุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาล สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ เป็นวทิยากรบรรยายความคบืหน้าของฝ่ายการพยาบาล สถาบนัการ
แพทย์จักรีนฤบดนิทร์ นอกจากนี ้ภายในงานยงัมกีจิกรรมกลุม่ “สานสมัพนัธ์น้องพี”่ เพือ่ส่งเสรมิการท�างานเป็น
ทีมแก่พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงาน
พยาบาลรามาฯ - บางพลี รุ่นที่ 1

 งานส่ือสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 
“Rama Channel สัญจรออนทัวร์” ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จ�ากัด จังหวัดสมุทรปราการ ภายใน
งานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้บริการแก่พนักงาน ที่มาลงทะเบียนร่วมงานฟรี อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
ตรวจน�้าตาลในเลือด ตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
ประเทศไทย จ�ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรม “พาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปี 4” ขึ้น เพื่อให้เด็ก
ที่มาท�าการคลอดที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และผู้ปกครองได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยง
ดูบุตร พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ สร้างทุกวินาทีสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ตอน “ท�าอย่างไรดี...เมื่อลูกน้อย
เป็นไข้” โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ตันเชวง แพทย์ประจ�าศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ อีกทั้งยังได้เข้าร่วม
กิจกรรมมากมาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

Rama Channel สัญจรออนทัวร์

กิจกรรม “พาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปี 4”

Activities
สิทธิ  แสงเจริญวัฒนา



 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “การ
จัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx” โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูก้บับคุลากรรามาธบิด ีเมือ่วนัที ่2 กนัยายน 
2558 ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล จดักจิกรรมธรรมะในสวน ท�าบญุตักบาตร
อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีกิจกรรมฟังธรรม บรรยายโดย พระครูสถิตศีลวัฒน์ (หลวงพ่อสุชีพ สุ
ธัมโม) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ผู้แทนคุณประวิทย์  ตั้งคารวคุณ มอบเงินบริจาค จ�านวน  5,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  โดยมี คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก  รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2558  ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

อบรม “การจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทาง TQA/EdPEx”

กิจกรรมธรรมะในสวน

มอบเงินบริจาค

 เนือ่งในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ 12 สงิหาคม 2558 
ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล พร้อมคณะกรรมการ
ประจ�าคณะฯ และนกัศึกษารามาธบิด ี ร่วมบันทกึเทปถวายพระพร ณ สถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ทีวี และสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 

 งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุ
เชิงราก” ประจ�าปี 2558 รุ่นที่ 2 ส�าหรับบุคลากรกลุ่มส�านักงานและสนับสนุนการบริการ (Back office) โดยมี 
นพ.ณรงค์ฤทธิ ์มศัยาอานนท์ รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรามาธบิด ีกล่าวเปิดงาน และได้รบัเกียรตจิาก ผศ.พญ.
วรินี เล็กประเสริฐ รักษาการแทนผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ บรรยายในหัวข้อ “ความเสี่ยงในการรักษา
พยาบาล” และคุณปาจรีย์ ส�าราญจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การรายงานอบัุตกิารณ์ความเสีย่ง (Risk Management & Reporting An event of Risk)” เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ถวายพระพรทางสถานีโทรทัศน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความ
เสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก” รุ่นที่ 2



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Donate For MOM “ท�าดี
เพื่อแม่...ด้วยการบริจาคอวัยวะ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย
มี คุณแอน  ทองประสม และ ครอบครัวผู้เคยผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ โต๊ะรับบริจาคอวัยวะ ให้ค�าปรึกษาด้าน
สุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Donate For MOM “ท�าดีเพื่อแม่...ด้วยการบริจาคอวัยวะ” 

 งานการศกึษาหลงัปรญิญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหดิล จดังานอวยพร
บัณฑิต แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความ
ยนิดแีก่บณัฑติผูส้�าเรจ็การศกึษา โดยม ีศ.พญ.สฤกพรรณ วไิลลกัษณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลงัปรญิญา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้อง
บรรยาย 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิต
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2557

 หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานประชุมประจ�าปี ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปัญหาการนอนหลับ และการออกก�าลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วย
โรคกล้ามเนือ้เสือ่มดเูชน” ซึง่เป็นการพบปะระหว่างทมีสหสาขาวชิาการและสานสมัพันธ์กลุม่ผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้
เส่ือมดเูชน โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ ์ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และ ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน นอกจาก
นี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการ และการบรรยายให้ความรู้ ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการออกก�าลังกายที่เหมาะ
สม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกด้วย  

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 คุณวิชิต - คุณพิจิตรา - คุณวิเชียร - คุณวิรัช เลิศธรรมจินดา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจ�านวน 
1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี 
สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ วัดยายร่ม

การประชุมประจ�าปี ครั้งที่ 2 เรื่อง
“ปัญหาการนอนหลับ และการออกก�าลังกายที่เหมาะสม

ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน”

มอบเงินบริจาค



 ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงาน มอบสิง่ของพระราชทานแก่
ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ�าเภอเชียงของ 
และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
จังหวัดเชียงราย

 งานกฎหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การด�าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน” โดยมี คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม 611 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
”การด�าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน”

 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ ส�านักงานและหน่วย
งานต่างๆ  ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 กลุ่มบริษัท ทิปโก้ จ�ากัด และครอบครัวทรัพย์สาคร มอบเงินบริจาคจ�านวน  805,599.90  บาท แก่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีคุณประนอม ฉิมกูล เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรับบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  

 ขอแสดงความยนิดแีก่ ศ.คลนิกิ เกียรตคุิณ นพ.วราวธุ  สมุาวงศ์ ในโอกาสได้รบัรางวลัครแูพทย์แห่งชาติ 
ประจ�าปี 2558 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มอบเงินบริจาค

แสดงความยินดี



 เนือ่งในวโรกาสสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ เฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที ่12 
สิงหาคม 2558 ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ได้มอบเงินบริจาคจ�านวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี 
ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ขอแสดงความยนิดแีก่ ศ.เกยีรตคิณุ พญ.สุรางค์ เจียมจรรยา อาจารย์พิเศษภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบเงินบริจาค

ข่าวน่ายินดี

 รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล กล่าวเปิดงาน “ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ ร่วมใจ” ก้าวเขา้สูป่ีที ่5 ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตัน ์โดย
ม ีศ.นพ.อร่าม โรจนสกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ ให้การต้อนรบัและพาเยีย่มชมกจิกรรม
ภายในงาน อาทิ กิจกรรมฉีดวัคซีนแก่ประชาชนฟรี การตรวจวัดมวลกระดูก การบรรยายให้ความรู้จากแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และกิจกรรม 8 SDMC SAFETY GOALS เมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ 

“ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ ร่วมใจ”
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาทักษะความรู้ ในการใช้เครื่องมือ root 
cause analysis ของพยาบาลสงักดัสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์” ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน่ 
รองผู้อ�านวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

“พัฒนาทักษะความรู้ ในการใช้เครื่องมือ
root cause analysis” 



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “Rama Appointment” ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะ
ช่วยให้ประชาชนมคีวามสะดวกในการเข้ารบับริการทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดีมากขึน้ ตลอดจนการเล่ือนนดัตรวจ
กับแพทย์ และเป็นอีกช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ โดยมี นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองผู้อ�านวยการ
ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล และคณุอาศิส 
อัญญะโพธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่น ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
กล่าวถึงความร่วมมือและประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น “Rama Appointment” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล จัดงาน “ดูแลเท้าให้
ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน” โดยมี นพ.สุรเวช น�้าหอม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้ค�าปรึกษา และให้ค�า
แนะน�าเรื่องอาหารส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ 
ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น 
“Rama Appointment”

งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จัดอบรม
ฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “โปรตีนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ยิ่งมากยิ่งดี จริงหรือไม่?” โดยมี คุณวรรณา 
คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน 
และได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี 

 งานบรหิารกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจ�าหน่วยงาน รุ่นที่ 1 โดยมี ศ.นพ.วินัย วนานุกูล 
ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพและทางเคมี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี

อบรมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง
“โปรตีนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 

ยิ่งมาก ยิ่งดีจริงหรือไม่?”

อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจ�าหน่วยงาน



 พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอีก 34 สถาบัน/องค์กร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
“สร้างคนดีให้มีคุณธรรม”  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร 
ทีป่รกึษาพพิธิภณัฑ์พระพทุธศาสนาฯ เป็นประธานในพิธ ีและ ศ.นพ.วนิติ พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามพร้อมกับผู้แทนจากคณะฯ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรม
คุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 22 หัวข้อ “ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน” โดยมี 
ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่
วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน” ท่ามกลางความสนใจของบุคลากรเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามความร่วมมือ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 22

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญ
กระเช้าพระราชทาน ผูบ้าดเจบ็จากเหตุการณ์ย่านราชประสงค์ เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2558 โดยม ีรศ.นพ.สรุศกัดิ์ 
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์
อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรม
คุณภาพ ครั้งที่ 22 (Quality Conference) ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิถีคุณภาพที่
ยั่งยืน” ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุกนาทีคือคุณภาพ” โดย ผศ. (พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล ผู้
อ�านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ การบรรยายหัวข้อ “ข้ามขอบสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดย 
ดร.วนัเพญ็ เขมะกนก ผูอ้�านวยการศูนย์ฝึกอบรมสนุทรยีสนทนาดอนฟ้า การบรรยายหวัข้อ “สบาย สบาย สไตล์
พันทิป (pantip.com)” โดย คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 

 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง Kaizen CQI Dean’s 
Innovation และรางวัล Poster Vote เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

พระราชทานกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย

บรรยายและมอบรางวัล
ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 22



 สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเรง็วิทยา ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมกบัมลูนธิริามาธบิดฯี จดังาน “ธาลสัซีเมยี รกัษา และป้องกนัได้” ขึน้ เพือ่เทดิพระเกยีรติ
ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทั้งยังเป็นการให้ความรู้ที่ถูก
ต้องเก่ียวกับโรคธาลสัซเีมยี โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.นพ.ธนัย์ สภัุทรพันธุ ์รองคณบดฝ่ีายบรกิาร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งาน “ธาลัสซีเมีย 
รักษา และป้องกันได้”

 รศ.นพ.สรุศกัดิ ์ลลีาอดุมลปิิ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 4 และมหกรรมคุณภาพสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี ครั้งท่ี 17” โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงาน และ 
รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิถาวร ผู้อ�านวยการสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้สถาบัน
สขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชิน ีรบัหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพในการจดังาน โดยมทีัง้ 7 สถาบนับนถนนราชวถิเีข้าร่วมงาน 
ได้แก่ โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบันโรคผวิหนงั โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบนั
ประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้
หัวข้อ “ก้าวกระโดดร่วมกัน... สู่ความเป็นเลิศ: Triple Jump for Performance Excellence” ซึ่งมีบุคลากร
ของทุกสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี 
ครั้งที่ 4 

 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล รบัมอบรายได้จากกจิกรรม “ช้อนไข่ได้บญุ”จากการจดักจิกรรม Healthcare 2015 ซ่ึงจดั
ขึน้เมือ่วนัที ่11-14 มถินุายน 2558 ณ เพลนารฮีอลล์ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์เพือ่สมทบทนุมูลนธิริามาธิ
บดฯี จ�านวน 100,000 บาท โดยมคีณุพนาร ีเกตพุนัธ์ ผูอ้�านวยการบรษิทั มตชิน จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนมอบ 
เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2558 ณ อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี

รับมอบรายได้จากกิจกรรม “ช้อนไข่ได้บุญ”

 งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ ส�านักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
รศ.นพ.สวัุฒน์ เบญจพลพทิกัษ์ รองคณบดฝ่ีายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัย
มหิดล ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
และร่วมแสดงปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “มุมมองผู้บรหิารกับนโยบายพพิธิภณัฑ์ขององค์กร” ซึง่ได้รบัความสนใจจากผู้
ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี

สัมนาวิชาการหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ครั้งที่ 1



 งานบรหิารกายภาพ สิง่แวดล้อมและอาชวีอนามยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  มหาวทิยาลยั
มหิดล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจ�าหน่วยงาน รุ่นที่ 2 โดยมี นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ 
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
บรรยาย 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 หน่วยเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรม “ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี กลุ่มสายสนับสนุน The Star Rama Website 2015: Go Mobile กระชับ 
ลื่นไหล ไม่สะดุด ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย รอบชิงชนะเลิศ” เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สหพันธ์เว็บไซต์รามาธิบดี 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและมอบ
รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในรอบตัดสินชิงชนะเลิศ ดังนี้ 

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ งานการศึกษาหลังปริญญา

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ งานการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี

อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจ�าหน่วยงาน รุ่นที่ 2 

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี

 งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและระบบการรายงาน
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ รักษา
การแทนผูอ้�านวยการศูนย์การแพทย์สริกิิติ ์กล่าวเปิดงาน ภายในงานยงัมีการบรรยาย หวัข้อ “ความเสีย่งในการ
รกัษาพยาบาล” และ “กระบวนการบรหิารความเสีย่ง & การรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง (Risk Management 
& Reporting An event of Risk)” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตรุะเบดิบรเิวณแยกราชประสงค์ ซึง่ได้เข้ารบัการรกัษาพยาบาลทีค่ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมี ศ.พญ.ดษิยา รัตนากร หัวหน้าศูนย์โรคเลอืดสมองและการตรวจหลอดเลอืดสมองด้วย
คลืน่เสยีงความถีส่งู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผูแ้ทนรบัมอบในครัง้นี ้เม่ือ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง
และระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง” 

รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

รับมอบแจกันดอกไม้พระราชทาน



 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel โดยให้ประชาชนและผู้ที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาลได้
รู้จัก Application พร้อมดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนฟรี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
Application Rama Channel

 ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักศึกษาเอกแก้ไขการพูดชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวฝนทิพย์ วัชราภรณ์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากทีมกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
แข่งขัน โครงการ Redesigning Thailand ปี 2 “พลิกโฉมประเทศไทยด้วยไอเดีย” เวทีลับสมองประลอง
ไอเดยีของเหล่านสิติ นกัศกึษาทีม่คีวามสนใจอยากพัฒนาประเทศ ซ่ึงจัดข้ึนโดย มลูนธิสิถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย หรือ Thailand Development Research Institute (TDRI) ภายใต้โจทย์ “ถ้าคุณคือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง…. คุณจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยด้วยโครงการ…” โดยได้รับมอบรางวัลจาก ดร.สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการ “Redesigning Thailand ปี 2” 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานีโทรทัศน์ Rama Channel จัด
กิจกรรม Road Show ในโครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2” ขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในการส่งผลงาน
โครงการเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากมาย สามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.facebook.com/
ramaidoltv 

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ์ และโรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั

โครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2”
จัดกิจกรรม Road Show ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย และ โรงเรยีนสุรนารวีทิยา

โรงเรียนสายปัญญารงัสิต และโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี

และได้รบัความสนใจจากโรงเรยีนต่างๆ ท่ัวประเทศ




