


Health Station
โรคข้อเข่าเสื่อม

Believe it or not?        
   การบีบนวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคเก๊าต์ได้จริงหรือ

Easy Living                                    
   Reset กาย Restart ใจ ให้เกิดสุข

Beauty-Full                                     
อัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิว 
แก้ไขผิวหย่อนคล้อยโดยไม่ต้องผ่าตัด

Healthy Eating                             
   บัวลอยเผือกนมสด เมนูสร้างกระดูก

Behind the Scene                        
“ทางเลือก...บนเส้นขนาน”

Giving and Sharing                     
 แก้วตา...ดวงใจ

Rama Varieties        
   “สถานพยาบาลรามาธิบด”ี

     ส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ีสานต่อภารกจิการรกัษาพยาบาล

Camera Diary
 ฝ่าดงทาก ชมดอกลิ้นมังกร ที่น�้าตกหมันแดง 

Education Talk
 90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล 
 ตอนที่ 2 : ก่อเกิดรามาธิบดีเกริกไกร
 สร้างสรรค์แพทยศาสตร์ไทยให้รุ่งเรือง

Reseach Focus
    “งานวิจัยปลูกถ่าย Stem Cell ทางออร์โธปิดิกส์”

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
พัชรี ภูรีนันทนิมิต

บรรณาธิการ

ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค

กองบรรณาธิการ

ดนัย อังควัฒนวิทย์
สิทธิ แสงเจริญวัฒนา
สาธิต อุณหกะ
กิติยา สุวรรณสิทธิ์
ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
กุสุมา ภักดี
มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ฝ่ายออกแบบ

พิชชา โภคัง

ฝ่ายช่างภาพและอิเล็กทรอนิกส์

ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

ฝ่ายการตลาดและโฆษณา

กุลนรินทร์ สุขสมัย
ปกรณ์ ดิษเนตร

ฝ่ายการเงิน

กิตติมา ทัศนประเสริฐ

ฝ่ายจัดส่งและสมาชิก

ระวีนุช วิบุญกูล

ลิขสิทธิ์เจ้าของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อกองบรรณาธิการ @Rama

โทรศัพท์ 0-2201-1723 ,0-2201-2127 
atrama.magz@gmail.com, http://Atrama.mahidol.ac.th

 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

 คนเราเมื่ออายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็จะมีมากขึ้น ตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยรุ่น วัยท�างาน จนสูงวัย การ
เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอื การเปลีย่นแปลงทางกระดกู กระดกูคนเราถอืได้ว่าเป็นส่วนของอวยัวะทีม่คีวาม
แขง็แรงทีส่ดุของร่างกาย และยงัเป็นแกนส�าคญัทีท่�าให้ร่างกายสามารถขยับเพ่ือให้เกิดอริยิาบถต่างๆ ได้ แต่หากวันหนึง่...
กระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะหัก งอก แตก ภายในพรุน เกิดการเสียดสีข้ึนแล้ว ก็ย่อมต้องได้รับการรักษาที่
ถูกต้องจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ฉบับน้ี เรามีเร่ืองราวดีดีเก่ียวกับการดูแลตนเอง การรักษา และการวิจัยเก่ียวกับโรคทาง
กระดูกและข้อ มาฝากกันค่ะ เริ่มกันที่คอลัมน์ Research Focus พบกับแนวคิดในการท�างานวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นก�าเนิด
หรือ Stem Cell ในการรักษาโรคทางกระดูกและข้อ ซึ่งน้อยคนนักที่รู้จักว่า Stem Cell คืออะไร แล้วสามารถใช้รักษา
โรคหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งสามารถรักษาโรคทางกระดูกและข้อได้อย่างไร ติดตามได้เลยค่ะ

 หลายคนเมื่ออายุมากขึ้น ก็เริ่มมีเสียงดังในข้อ เริ่มมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะข้อที่ต้องใช้
งานบ่อยๆ หรือออกแรงมากๆ อย่างข้อเข่า คอลมัน์ Health Station มเีรือ่งราวเกีย่วกบัโรคข้อเข่าเสือ่มมาฝากกนั รวม
ทั้งค�าแนะน�าดีดีในการดูแลข้อเข่าไม่ให้เสื่อมก่อนวัย และวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลข้อเข่าเสื่อมอย่างถูกวิธี อาหาร
การกินบ�ารุงกระดูกฉบับนี้เราก็มีมากแนะน�าค่ะ นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังให้คุณค่าด้วย นั่นคือ บัวลอยเผือกนมสด ซึ่ง
น้องแพรวพาชิมได้สาธิตวิธีการท�าเองกับมือ อย่างนี้ไม่ท�าตามไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

 ความเชื่อที่ต้องไขฉบับนี้ จริงหรือไม่? ที่การบีบนวดกระตุ้นท�าให้เป็นเก๊าต์ได้จริงหรือ..เรามีค�าตอบที่ถูกต้อง
จากคุณหมอมาให้ติดตามกันค่ะ พลิกเลย Believe it or not? ปิดท้ายกันที่ Easy Living ฉบับนี้ คนวัยท�างาน มนุษย์
เงินเดือน ท�างานตรากตร�า หามรุ่งหามค�่า ก็มีท้อแท้กันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วจะมีวิธีรับมือความท้อแท้ หมดก�าลังใจ
กันอย่างไร มีข้อคิดดีดีมาให้ติดตามกันค่ะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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	 โรคข้อเข่าเส่ือม	 เป็นปัญหาที่ส�าคัญ	 ซ่ึง
พบมากในวัยกลางคน	และผูสู้งอาย	ุและมแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือม
มาก	 ถ้าไม่ได้รับการรักษา	 หรือปฏิบัติตัวอย่าง
เหมาะสม	อาจท�าให้มคีวามเจ็บปวด	ข้อเข่าผดิรปู	
เดินได้ไม่ปกติ	ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันต่างๆ	ไม่
สะดวก	มีความทุกข์ทรมาน	ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ		
	 โรคข้อเข่าเส่ือมเป็นโรคที่เกิดจากความ
เส่ือมของกระดูกอ่อนผิวข้อ	 ทั้งทางด้านรูป
ร่าง	 โครงสร้างการท�างานของกระดูกข้อต่อ	 และ
กระดูกบริเวณใกล้ข้อ			การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น	 ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความ
เสื่อมรุนแรงขึ้นตามล�าดับ		

ข้อเข่าเสื่อมแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ตามลักษณะการเกิดคือ
 1. ความเสื่อมแบบปฐมภูมิ หรือ ไม่ทราบสาเหตุ เป็นภาวะที่เกิด
จากการเสือ่มสภาพ ของผวิกระดูกอ่อนตามวัย ซึง่สมัพนัธ์กับอายทุีม่ากขึ้น 
น�้าหนักตัว  เพศหญิง และกรรมพันธุ์

 2. ความเสื่อมแบบทุติยภูมิ เป็นความเสื่อมที่ทราบสาเหตุ เช่น 
เคยประสบอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บที่ข้อและเส้นเอ็น การบาดเจ็บเรื้อรังที่
บริเวณข้อเข่า จากการท�างานหรือเล่นกีฬา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เก๊าต์ 
ข้ออักเสบติดเชื้อ โรคของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น 

 อาการแสดงในระยะแรก เริ่มปวดเข่าเวลามีการเคลื่อนไหว เช่น 
เดินขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อร่วมกับ
มอีาการข้อฝืดขดั โดยเฉพาะเมือ่มกีารหยดุเคลือ่นไหวเป็นเวลานาน เมือ่เริม่
ขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ เมื่อมีภาวะข้อ
เส่ือมรนุแรง อาการปวดจะรนุแรงมากขึน้ เหยยีดหรอืงอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุด 
กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป ท�าให้เดินและใช้
ชีวิตประจ�าวันล�าบาก และมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับ 

 การวนิจิฉยั สามารถท�าได้จากการซกัประวติั และตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร่วมกบัภาพถ่ายรงัส ีซ่ึงสามารถ
บอกความรุนแรงของโรคได้

การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม	สามารถท�าได้	ดังนี้
 1. การปรับอิริยาบถในชีวิตประจ�าวัน เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ ขึ้นลงบันไดโดย
ไม่จ�าเป็น หรอืการยกหรอืแบกของหนกัๆ  ควบคุมน�า้หนกัตวัไม่ให้มากเกินไป ออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้
กล้ามเนื้อรอบข้อแข็งแรง ในระยะที่มีอาการปวดควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องกระโดด เช่น วิ่ง หรือเล่นเทนนิส เป็นต้น 
การออกก�าลังกายที่แนะน�า ได้แก่ ว่ายน�้า เดิน เป็นต้น

 2. การใช้ยาบรรเทาอาการข้อเสื่อม เพื่อลดอาการปวดและอักเสบภายในข้อ ได้แก่ ยาแก้ปวด
พาราเซตามอล ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาพยุงหรือลดความเสื่อม เป็นต้น ซึ่งการรับยาควรอยู่ภาย
ใต้การดูแลของแพทย์ ส่วนการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อนั้น  สามารถลดอาการปวดในช่วงสั้นๆ 2-3 สัปดาห์ ต้อง
อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ แต่ไม่ควรฉีดประจ�า เนื่องจากจะท�าลายกระดูกอ่อนข้อต่อได้     

 3. การรักษาโดยการผ่าตัด มีวิธีการผ่าตัดชนิดต่างๆ เช่น การส่องกล้องภายในเข่า เพื่อตรวจสภาพและ
ล้างภายในข้อ ใช้ในกรณีที่มีเศษกระดูกอ่อนมาขวางการเคลื่อนไหวของเข่าและเป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะแรก การ
ผ่าตัดปรับแนวข้อ ท�าในกรณีที่มีการผิดรูปของข้อ โดยแก้ไขแนวแรงให้กระจายไปยังจุดที่ผิวข้อยังดีอยู่ และการ
ผ่าตดัเปลีย่นผิวข้อเข่าเทยีม ซึง่เป็นวธิกีารรกัษาภาวะข้อเข่าเสือ่มในระยะปานกลางถึงระยะรนุแรงท่ีให้ผลการรกัษา
ดีที่สุดคือ ท�าให้หายปวดเข่า ข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นภายหลังผ่าตัด 

โรค
ข้อเข่า
เสื่อม
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 เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบ ท�าให้เกิดอาการปวดข้อ ข้อบวม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  
ส่วนมากจะเกิดบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเท้า ข้อเท้า และยังสามารถเกิดกับข้ออื่นๆ ในร่างกายได้ การอักเสบใน

โรคเก๊าต์เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับกรดยูริคในเลือดสูง หรือสูงขึ้นอย่างทันที ท�าให้กรดยูริคไปสะสมอยู่ในข้อ ผลึก
ของกรดยูริคที่อยู่ในข้อน้ีจะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในข้อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการปล่อยสารบางอย่างออกมาท�าให้
เกิดการอักเสบ ดังนั้น ข้ออักเสบที่เกิดขึ้นในโรคเก๊าต์ มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือด  และ
ในข้ออย่างทนัท ีเช่น การรับประทานเหล้าเบยีร์หรอือาหารทีม่ปีรมิาณกรดยรูคิสงู หรอืการลดกรดยรูคิในเลอืดด้วยการ
รับประทานยาลดกรดยูริคก็อาจท�าโรคก�าเริบได้

 การบีบนวดธรรมดา ปกติแล้วไม่ท�าให้เกิดการก�าเริบของโรคเก๊าต์ เพราะไม่ได้
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือด เว้นแต่ถ้าการบีบนวดนั้นท�าด้วย
ความรนุแรงอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอกัเสบบริเวณข้อ จนท�าให้เกิดการก�าเริบได้  
หรือการบีบนวดน้ันไปโดนบริเวณที่มีการสะสมของกรดยูริคใต้ผิวหนังเป็นก้อนที่เรียกว่า 
ก้อนโทฟัส (Tophus) ก็อาจท�าให้มีกรดยูริคเข้ามาในเลือดหรือกรดยูริคสะสมไปที่ข้อ

ท�าให้เกิดการอักเสบของข้อได้ แต่กรณีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



ใจ  ให้เกิดสุข

เวลาคุณเหนื่อยและล้าจากงาน จากชีวิตประจ�าวันที่แสนวุ่นวาย .. คุณเลือกที่จะพักด้วยวิธีไหนคะ? 

 ไปดูหนังไปเที่ยวต่างจังหวัด พักโรงแรมดีดี นอน ซื้อของในห้าง เข้าร้านอาหารชิลๆ น่ารักๆ หรือ

เข้าร้านขนมเก๋ๆ .. ทั้งหมดนี่ฉันเคยท�ามาหมดแล้วค่ะ แต่ .. กลับมาก็ยังเหนื่อยอยู่ดี ความเหนื่อยล้าที่ว่า

อาจจะไม่ได้มาจาก “กาย” แต่มาจาก “ใจ” ซะมากกว่า “กายเหนื่อย” นี่ไม่ยาก นอนพักสักวันก็หาย

แล้ว แต่เมื่อ “ใจเหนื่อย” คุณจะท�ายังไงคะ? อันนี้แก้ยากกว่าเยอะเลย 

 การที ่“ใจเหนือ่ย” มกัจะมทีีม่าทีไ่ปนะคะ .. มผีลกต้็องมเีหตทุีท่�าให้เกิดผล ก่อนอืน่เราคงต้องหา

สาเหตท่ีุท�าให้ใจคณุเหนือ่ยก่อน .. พอหาได้ .. คณุมกับอกว่าเป็นเพราะ .. เหตกุารณ์นัน้ เหตกุารณ์นี ้เพราะ

คนนู้น คนนี้ เขาท�าอย่างนั้นกับฉัน ฯลฯ อันนี้คงเป็นปกติส�าหรับเราๆ ท่านๆ ค่ะ เรามักจะหาเหตุที่เกิด

เพราะ “คนอื่น” ท�ากับ “เรา” เสมอ .. ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะจริง และอีกส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะตัวเรา

ด้วย ที่ท�าให้เขาต้องท�าอย่างนี้กับเรา .. ฟังแล้วอาจจะงงๆ นะคะ แต่อย่างที่บอก ผลที่เกิดมักมีเหตุน�ามา

ก่อนเสมอ .. การทีค่นบางคนท�าไม่ดกีบัเรา อาจจะมเีหตุการณ์บางอย่างเกดิขึน้ก่อนหน้านัน้ เราอาจไปท�า

อะไรให้เขาไม่ถูกใจก่อนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว แล้วท�าให้เขาต้องท�าสิ่งไม่ดีกลับมาหาเราเช่นกัน .. บางคน

คิดว่าเราไม่ผิด แต่คนอื่นผิด เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องท�าอะไร แค่อยู่เฉยๆ ให้เขามาขอโทษเราก็พอ .. แต่รอ

แล้วรออีกเขาก็ไม่มาขอโทษ คราวนี้ก็ทุกข์ใจสิคะ .. ถึงจุดนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะคิดนะคะว่า ใครผิด ใคร

ถูก .. แค่ท�าอย่างไรก็ได้ ให้เราหายเหนื่อย และสบายใจเสียที .. แก้ไม่ยากค่ะ แก้ที่เราค่ะ “ใจ” เป็นของ

เรา เพราะฉะนั้นแก้ได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่าไปเปลี่ยนความคิดหรือใจคนอื่นเป็นไหนๆ ลดทิฐิลง เปิดใจกว้าง 

ลองคิดใหม่ในมุมมองของอีกคนหนึ่ง บางสิ่งไม่มีผิดมีถูก เพียงแต่มองกันคนละมุมเท่านั้นเอง .. 

 ฉนัจงึอยากน�าข้อคดิดีๆ  ทีไ่ด้ไปปฏบิตัธิรรมมาฝากท่านผูอ่้านกัน .. ก่อนอืน่ต้องขอออกตัวก่อนว่า ฉันชอบธรรมะและไปปฏิบัติธรรมอยู่หลายที่เหมือนกัน แต่ก็ยังต้องฝึกหัดอยู่อีกเยอะมาก เหมือนทุกๆ ท่านนี่แหล่ะค่ะ ฉันไม่ได้เก่งมาก แต่ชอบที่จะมองโลกในอีกแง่มุมที่ดีๆ เพื่อที่ตัวเองจะได้รู้สึกสบายใจและมีความสุข .. เมื่อไรที่ “สติ” หายไป ฉันรู้เลยว่า ใจฉันเริ่มรวนแล้ว เวลามีสิ่งมากระทบ เริ่มตั้งรับไม่ทัน และฉันรู้สึกดีมากเมื่อไรที่ฉันมี “สติ” อยู่กับตัว เพราะไม่ว่ามีเรื่องอะไรเข้ามา “สติ” ได้ดึง “ปัญญา” ออกมาแก้ปัญหาทันที แล้วตัดเจ้า “อารมณ์” ออกไป ท�าให้ปัญหาค่อยๆ คลี่คลายไปได้ทีละอย่าง โดยที่ใจเรายังเข้มแข็งและไม่เหนื่อย .. การท�าวิปัสสนา หลายท่านคิดว่าเหมือนการท�าสมาธิ แต่จรงิๆ แล้วไม่เหมอืนกนัทีเดยีวนะคะ .. การท�าสมาธ ิสอนให้เราใจจดจ่ออยูก่บัสิง่ทีท่�าตรงหน้า ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งเป็นบันไดขั้นหนึ่งของการท�าวิปัสสนา .. แต่การท�าวิปัสสนานั้นสอนให้เรามีสติ และรู้ทันใจและกายเราไม่ว่าเราจะท�าอะไร จะคดิอะไร สตเิราจะตามทนัตลอด เช่น เราจะโกรธ สตกิจ็ะรูว่้าเราโกรธ พอสตติามทนั มนัจะตดัอารมณ์โกรธเราทนัท ีการโกรธนีถ่อืเป็นอกศุลนะคะ แค่โกรธกท็�าบาปแล้วค่ะ การท�าบาปจึงไม่ใช่เรื่องยากเลย นั่นคือเหตุผลที่ว่าการท�าวิปัสสนาเป็นการท�าบุญได้อย่างไร การท�าวิปัสสนาท�าให้เรามีสติ ที่จะรู้เท่าทันและก�าจัดอกุศลกรรมต่างๆ ซึ่งในตัวอย่างที่ยกมานี้ก็คือ ความโกรธ การท�าวิปัสสนาหรือการภาวนาจึงถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงกว่าการให้ทาน ดั่งท่ีหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ท่านเคยสอนไว้ว่า “การให้ทานถือเป็นยาทา แต่การวิปัสสนาถือเป็นยากิน” คือยาทารักษาแค่ภายนอก แต่ยากินนี่รักษาภายในเลยทีเดียว .. มีหลายท่านไม่เข้าใจว่าการให้ทาน นี่เราต้องเสียสละของไป น่าจะได้บุญกว่าการท�าวิปัสสนาอยู่ที่บ้านหรือบางคนมองเป็นการนั่งเฉยๆ พระท่านเคยบอกว่า การให้ทานนี่ท�าง่ายกว่าการท�าวิปัสสนา การท�าทานก็คือ จ่ายเงินซื้อของมา น�าไปถวายของให้พระ แล้วก็เสร็จ แต่สิ่งที่ยากคือ ก่อนจะให้ ขณะให้ และภายหลังให้ ต้องมีจิตที่เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา ท่านเคยเล่าว่า บางคนก�าลังเดินทางจะไปท�าบุญ ขับรถมาที่วัด เผลอโมโหคนที่ขับรถปาดหน้าตัวเอง อันนี้จิตไม่เป็นกุศลแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับการท�าทานคือห้ามยึดติดกับของที่ให้ด้วยนะคะ บางคนแอบดูว่าพระจะฉันอาหารที่เราให้หรือเปล่า หรือการท�าทานเพื่อหวังผลตอบแทน ก็จะเป็นการท�าทานที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน บางคนท�าทานเพื่อขอนู่น ขอนี่ ขอให้รวย ขอให้ถูกหวย อันนี้ถือว่าเราไม่ได้สละจริงๆ แต่เราแอบหวังผลอื่นอยู่ .. คราวนี้พอเข้าใจกันแล้วนะคะว่าการท�าทานที่ถูกต้องควรท�าอย่างไร
 เวลาที่เราไปท�าวิปัสสนาและพระท่านสอนให้เราท�าอะไรให้ช้าลง อยู่กับตัวเองมากขึ้น ปิดวาจา รู้ทันทุกย่างก้าว และลมหายใจ อันนั้นก็คือฝึกให้เรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งทางกายและทางใจค่ะ เลยต้องฝึกช้าๆ แต่ถ้าเราเก่งแล้ว เราก็จะรู้ทันได้เร็วขึ้นค่ะ เราก็จะสามารถน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันหรืองานของเราได้เลยหลายคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไปท�าวิปัสสนา หรือไปที่วัดเลย เพราะงานยุ่งมาก พระท่านยังสอนอีกว่า จริงๆ แล้วการท�าวิปัสสนาหรือการปฏิบัติธรรมนี่ เราท�ากันได้ในทุกวัน การท�างานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม ท�างานอย่างมีสติ มีความรับผิดชอบ รู้จักเสีย สละ มีเมตตากับผู้ร่วมงาน อย่าพูดจาส่อเสียดหรือนินทาว่าร้ายคนอื่น ท�างานให้มีความสุข ถ้าท�าได้อย่างนีก้ถ็อืว่าเป็นการปฏบิตัธิรรมอย่างหนึง่เหมอืนกนั ทนีีเ้รารูจ้กัการท�าวปัิสสนา กันแล้ว เรามาเริ่มท�ากันตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมคะ ถ้าท่านใดยังไม่เคยท�า แนะน�าให้ไปฝึก ปฏิบัตทิีว่ดัหรอืสถานปฏบัิตธิรรมกนัก่อนนะคะ แต่ท่านใดทีป่ฏบิตัเิป็นอยูแ่ล้ว กข็อ แค่ให้ท�าอย่างสม�า่เสมอ ส่วนท่านไหนทีป่ฏิบตัดิปีฏบิติัชอบอยู่แล้ว ขออนุโมทนา กับ บุญกุศลที่ท่านได้ท�าด้วยค่ะ แต่สิ่งที่ดีที่สุดในฐานะพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือ ท� า ใ ห ้ครบทั้งสามอย่างเลย นั่นคือการท�าทานการรักษาศีล และการ ภาวนา ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกท่านเลยนะคะ

พดูน่ะดเูหมอืนง่ายนะคะ แต่ท�ายากจรงิๆ อนันีฉ้นัเองกย็อมรบั เพราะ

ก็มีสิ่งที่ฉันเองทั้งท�าได้ และท�าไม่ได้เหมือนกัน .. แต่ความคิดหรือมุม

มองนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งนี้ค่ะ สิ่งที่เรียกว่า “สติ” 

 เวลาคอมพิวเตอร์มันรวน ท�างานติดๆ ขัดๆ บ่อยครั้งที่เราปิด

เครื่องแล้วกดปุ่ม restart ใหม่ หรือไม่ก็ reset ไปเลยใช่ไหมคะ 

ฉันเลือกที่จะไป reset ตัวเองเหมือนกันค่ะ ด้วยการไปปฏิบัติ

ธรรมหรือการท�าวิปัสสนา เพราะฉันอยากพักทั้งกายท้ังใจ .. 

อยากอยูก่บัตวัเองให้มากขึน้ คดิฟุง้ซ่านให้น้อยลง หดัปล่อย

วางให้มากกว่าเดิม และที่ส�าคัญที่สุดดึง “สติ” กลับมา .. 

แค่
เปลี่ยน “ความคิด” 
เปลี่ยน “มุมมอง”

ชีวิตก็จะ
หายเหน่ือย..

กาย 

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 ด้วยข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านี้เอง ท�าให้มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะน�า
เทคโนโลยียกกระชับผิวอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศรวมทั้งใน
บ้านเรา นั่นคือ “การใช้อัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิว”

 อัลตร้าซาวด์ คือคลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่
มีความถี่สู งมาก จนคนเราไม ่สามารถได ้ยิน 
อัลตร้าซาวด์ได้ถูกน�ามาใช้ในทางการแพทย์มา
นานแล้วโดยเฉพาะอัลตร้าซาวด์ท่ีใช้ดูบริเวณช่อง
ท้อง มดลูก หรืออวัยวะภายในร่างกาย อัลตร้าซาวด์
ชนิดนี้จัดเป็นอัลตร้าซาวด์ที่มีความถี่ต�่าและพลังงาน
ต�่า ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค แต่ไม่สามารถใช้เพ่ือรักษาได้ 
อัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิวจะมีพลังงานและความถี่ ที่สูงกว่า 
โดยจะมคีวามถีป่ระมาณ 4-7 เมกะเฮร์ิตซ์ ซึง่ความถีด่งักล่าวจะท�าให้
พลงังานอลัตร้าซาวด์ลงไปถึงผิวระดับชั้นหนังแท้ ชั้นไขมัน และเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ 
เกิดเป็นความร้อนใต้ผิวหนังชั้นลึก ท�าให้ผิวยกกระชับขึ้นและตึงตัว ท�าให้ผิวที่เคยตกกลับมายกใหม่ วิธีนี้คล้าย
กับการผ่าตัดดึงหน้า ที่จะต้องยกชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ เพียงแต่ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้นเหมือนการ
ผ่าตดั พลงังานความร้อนจากเครือ่งอลัตร้าซาวด์จะถกูส่งไปในผวิหนงัชัน้ลกึกว่าการใช้เลเซอร์และคลืน่วทิยทุัว่ไป 
ดังนั้น โอกาสที่ผิวชั้นบนจะถูกรบกวนจึงมีน้อยมาก ผู้ที่รับการรักษาจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้หรือด�า
ภายหลังการรักษา 

 การรักษาโดยอัลตร้าซาวด์เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ผู้ที่ท�าการรักษาไม่จ�าเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ 
แพทย์จะทายาชาบริเวณที่จะท�า เมื่อผิวหนังเริ่มชา แพทย์จะเริ่มท�าการรักษาโดยระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับ
บริเวณที่จะท�า หากท�าเฉพาะบริเวณตา จะใช้เวลา 15 นาที หากท�าทั่วทั้งใบหน้าและล�าคอจะใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง ภายหลังการท�าจะมีผิวแดงอมชมพูเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะหายได้เองใน 1 ชั่วโมง ผู้ที่รับการรักษา
สามารถไปท�างานต่อได้เลย ไม่ต้องพักฟื้น ผลที่ได้จะค่อยๆ เห็นชัดใน 2-3 เดือน ผลการรักษาจะอยู่ได้นาน

ประมาณ 1.5-2 ปี ต่อการรักษา 1 ครั้ง 

   ข้อห้ามส�าหรับผู้ที่จะท�าการรักษาได้แก่ ผู้ที่มีสิว
อักเสบ ผู้ที่มีแผลเปิดบริเวณที่จะท�า และผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอม

ใต้ผิวหนัง ไม่ควรท�าการรักษา หากต้องการท�าการรักษา ให้
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเสียก่อน

  ดังนั้น การท�าอัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิวจึงเหมาะ
กับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ที่ก�าลังมองหาวิธีการยก
กระชับผิวโดยเห็นผลได้นาน ไม่ต้องท�าบ่อย ไม่มีบาดแผล
ภายนอก ไม่ต้องพักฟื้น และไม่ต้องการมีของแปลกปลอม
ใต้ผิวหนัง เทคโนโลยีนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร

และยา สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยแล้ว จึงมั่นใจได้ใน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

อัลตร้าซาวด์
ยกกระชับผิว แก้ไขผิวหย่อนคล้อยโดยไม่ต้องผ่าตดั

 โดยปกติแล้ว ผิวหนังของคนเราจะมีเนื้อเยื่อและเส้นใยเป็นตัวพยุงและ
ค�้าผิวไว้ เมื่ออายุมากข้ึน โครงเหล่านี้จะไม่แข็งแรง ท�าให้ผิวหนังหย่อนคล้อย 
ซึง่เราสามารถแก้ไขได้โดยการยกกระชบัผิว ซ่ึงมหีลายวธิ ีเช่น การใช้เลเซอร์ การ
ใช้คลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟ การร้อยไหม การผ่าตัด เป็นต้น 

 แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป บางวิธีเห็นผลเร็วแต่ผลอยู่ได้เพียง
ไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องท�าใหม่ท�าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น บางวิธีมี
ประสิทธิผลท�าให้อยู่ได้นาน แต่ต้องพักฟื้นหลังการรักษา บางวิธีต้องใส่เครื่องมือ
หรอืวสัดแุปลกปลอมเข้าไปใต้ผวิหนงั ซ่ึงอาจท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองการติดเชือ้หรอื
เกิดก้อนตามมาในภายหลังได้ 

 ..เมือ่คนเราอายเุข้าเลข 4 ความหย่อนคล้อยของผวิหนงักจ็ะเริม่ถามหา.. 

 บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ร่องแก้ม และเนื้อบริเวณข้างใบหน้า ท�าให้
ใบหน้าจากเดิมเป็นรูปไข่ กลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หนังตาและคิ้วก็เริ่มตก 
ใต้ตาเริ่มเป็นถุง ผิวหนังใต้คอเริ่มหย่อนขึ้นเป็นเนื้อนิ่มๆ ใต้คอ 

 “อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผิวหนังเริ่มมีอายุมากขึ้น” 

Beauty
Full ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 

หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับ คอลัมน์ Healthy 
Eating กับแพรวคนเดิม ที่ผ่านมาแพรวน�าเสนอ
อาหารคาวมาก็ค่อนข้างเยอะแล้ว ส�าหรับวันนี้แพรว
จะเลือกน�าเอาหารหวานท่ีท�าง่าย และเชื่อว่าหลาย
คนคงรู้จักกับเมนูนี้ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเมนูนี้ส่วน
ประกอบน้อย ท�าง่ายมาก และเมนูนี้จะเชื่อมโยงกับ
แคลเซียมของเราได้อย่างไรนั้น ตามมาดูกันเลย!!!

 เมนูหวานวันนี ้แพรวเลือกหยบิเอาขนมไทย ไท้ ไทยมาน�า
เสนอในรปูแบบประยกุต์ โดยหยบิเอาค�าว่า “ขนม” และ “สขุภาพ” 
มารวมกนัคะ เราจะเปลีย่นส่วนประกอบในขนมบางอย่าง นัน่คอื “กะท”ิ 
มาเป็นส่วนประกอบท่ีเรากิน ดื่มในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว และให้
ประโยชน์มากกว่าส่วนประกอบเดิม นั่นคือ “นม Low fat” 
หลายคนคงสงสัยว่า เอ๊ะ!!!  เอานมมาใช้แทนกะทิยัง
ไงก็ต้องดีกับสุขภาพอยู่แล้ว แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับ
กระดูกของเราได้อย่างไรล่ะ?

 นมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นของเหลวสี
ขาว ทีม่คีณุค่าทางอาหารหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก
ที่จ�าเป็นต่อมนุษย์ และแร่ธาตุส�าคัญที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างกระดูกของเรา นั่นก็คือ “แคลเซียม”  ในวัย
เดก็ ต้องการแคลเซยีมประมาณ 800 มิลลกิรมัต่อวนั  วยัผูใ้หญ่ต้องการประมาณ 800–1000 มลิลิกรัมต่อวนั 
ส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องการประมาณ 1200 มิลลิกรัมต่อวัน ในนม 1 กล่อง หรือปริมาณ 250 มิลลิลิตร 
จะให้แคลเซียมอยู่ที่ 250–300 มิลลิกรัม ดังนั้น นมจึงเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ส�าคัญแหล่งหนึ่ง 

   แต่ไม่ว่านมจะเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ส�าคัญเพียง
ใด หากแต่มผีูท้ีไ่ม่สามารถดืม่นมววัได้ เรากจ็�าเป็นทีต้่องหาแคลเซยีม

เสริมจากแหล่งอาหารอื่น สาเหตุของการที่ดื่มนมวัวไม่ได้ เช่น การ
แพ้นมววั หรอือาจเกิดจากเหตผุลทีไ่ม่ชอบดืม่ ไม่ว่าจะด้วยรสชาติ
ทีบ่างครัง้อาจจะมกีลิ่นคาวของนม ฉะนัน้ แพรวจงึขอน�าเหตุผล
ของคนที่ไม่ชอบกลิ่นนมวัว มาดัดแปลงให้เป็นขนมหวานแสน
อร่อย ทีไ่ด้รสชาติไม่แพ้รสดัง้เดมิ แถมยงัได้คณุค่าและประโยชน์
จากนมวัว ขนมที่จะน�ามาดัดแปลง ก็คือ “บัวลอยเผือกนมสด” 
แค่ชือ่กน็�า้ลายสอแล้ว ส่วนวตัถดุบิวธิที�าจะมอีะไรบ้างนัน้ เรามา

เริ่มกันเลยค่ะ

ส่วนประกอบ
เผือกนึ่ง    1 ถ้วยตวง

แป้งข้าวเหนียว   4 ช้อนโต๊ะ

นมสด Low fat   1 ถ้วยตวง

น�้ามะพร้าวอ่อน   ½ ถ้วยตวง

เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้น ¼ ถ้วยตวง

น�้าตาลปี๊บ หรือน�้าตาลมะพร้าว 2 ช้อนชา

เกลือ    1/8 ช้อนชา

ใบเตย 5-6 ใบ

บัวลอยเผือกนมสด
เมนูสร้างกระดูก

วิธีท�า
 1. น�าเผือกนึ่ง 1 ถ้วยตวง ผสม
กับแป้งข้าวเหนียว โดยค่อยๆ ทะยอยใส่
แป้ง และนวดให้เข้ากัน หากแป้งยังเกาะตัว
ไม่ดี ให้เติมน�้าร้อน หรือน�้าอุ่นทีละน้อย สลับกับ
นวด จนกว่าลักษณะแป้งที่ได้จะไม่ติดมือ หรือภาชนะ แล้วน�ามา
ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอเหมาะเตรียมไว้

 2. เอาน�า้ใส่หม้อ ตัง้ไฟจนเดอืด น�าเผือกท่ีขึน้ใส่ลงต้มจน
สกุ ให้สงัเกตเผอืกทีล่อยขึน้ผวิน�า้ แสดงว่าสกุแล้วให้ตกัขึน้ พักใน
น�้าเย็น (ใช้น�้าอุณหภูมิปกติ)

 3. เตรียมน�้าบัวลอยนมสด โดย
น�าน�า้มะพร้าว ใบเตย ใส่หม้อตัง้ไฟ เคีย่ว
ไฟอ่อนจนมีกล่ินหอมของน�า้มะพร้าว ใส่
นมสด Low fat และค่อยๆ คน ระวังไม่
ให้นมแตกมัน จากนั้นพอเดือด ใส่เนื้อ
มะพร้าว ปรุงรสด้วยน�้าตาลปี๊บ และ
เกลือ รอให้เดือดอีกครั้ง ใส่เม็ดบัวลอย
ทีต้่มแล้วลงไป คนให้เข้ากนั แล้วจดัเสร์ิฟ

 ขนมหวานไทยธรรมดา แค่ดัดแปลงนิดหน่อยก็

สามารถท�าเป็นอาหารที่เสริมสร้างแคลเซียมได้ นอกจาก

รสชาติท่ีหอมหวานแล้ว ยังมีประโยชน์แก่ผู ้ท่ีเป็นโรค

กระดูกพรุนอีกด้วย เมนูนี้จึงเหมาะมากกับผู้ที่ไม่ชอบทาน

นม ส่วนคนที่ไม่สามารถทานนมวัว เราก็สามารถหาแหล่ง

แคลเซียมได้จากอาหารแหล่งอื่น

Healthy
Eating แพรวพาชิม



 “....อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมัน....” เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังข้ึน 
ท�ำให้ฉันต้องวำงมือจำกทุกสิ่งที่ท�ำอยู่

ต้องการบริจาคอวัยวะ ก็เป็นหน้าที่ของเราทันที ภาวะเครียดต่างๆ เหล่านี้ที่ให้ฉันคิดว่า ถ้ามีโอกาสฉันคงหาทาง
เรยีนต่อและลาออกจากความเป็นพยาบาลห้องผ่าตดั จนกระทัง่มเีหตกุารณ์หนึง่ทีเ่กดิขึน้ในชิวติฉนั เป็นเหตกุารณ์
เพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่ยิ่งใหญ่  ในวันนั้นฉันต้องไป Harvest Organ ที่โรงพยาบาลใกล้
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลหนึ่ง ในการท�างานทุกครั้งของฉัน ฉันไม่เคยสังเกตดูผู้คน หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยสัก
ครั้ง เพราะใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท�าตรงหน้า กังวลใจว่าจะท�าอะไรผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ของการท�างานหรือ
เปล่า แต่ในวันนั้นฉันเงยหน้าขึ้นมามองไปทางหน้าประตูห้องผ่าตัด ฉันก็ได้พบกับสายตาประมาณ 2-3 คู่ก�าลัง
จ้องมองมาที่ฉันอย่างชื่นชม ทันใดนั้นก็มีพี่พยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับฉัน

“ทำงเลอืก...บนเส้นขนำน”

 “สวัสดีค่ะ โทรจากห้องโครงการปลกูถ่ายอวัยวะนะคะ วันนีจ้ะม ีHarvest 
Organ ที่โรงพยาบาล จ.อุบลราชธานีค่ะ รามาฯ ได้ตับด้วยนะคะ รถจะออก
จากโรงพยาบาลประมาณ 12.00 น. เครื่องจะออกจากสนามบินดอนเมือง 
สายการบินนกแอร์ เวลาประมาณ 14.00 น. ค่ะ” 

 เหตกุารณ์ครัง้นี ้ท�าให้หวนร�าลกึถงึวยัเยาว์ ฉนัเคยได้ยนิผูใ้หญ่พดูกนัว่า “การประสบความส�าเรจ็ในชวีติการ
ท�างาน มักจะสวนทางเสมอกับการมีครอบครัวที่อบอุ่น” ในยามนั้นได้แต่ฟัง แล้วก็ผ่านไป ในช่วงเวลานั้นฉันไม่ได้คิด
อะไรไปไกลถึงเรื่องความส�าเร็จในหน้าที่การงานหรอก จนวันที่ฉันเรียนจบจากรั้วรามาธิบดีฉันได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ใน
ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ความรู้สึกในวันนั้นมีค�าถามให้ตัวเองมากมาย ว่าท�าไมงานที่เราท�ามันหนักมากมาย
เหลอืเกนิ ต้องออกจากบ้านค�า่ๆ มดืๆ บ่อยๆ เพราะพันธกจิหลักของห้องผ่าตัดศนูย์การแพทย์สิริกต์ิิ คอืเป็นห้องผ่าตดั
ส�าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ และการไปผ่าตัดน�าอวัยวะออกจากผู้บริจาคอวัยวะที่สมองตายแล้ว หรือที่เราเรียกกัน
ว่า “Harvest Organ” ก็เป็นหน้าที่หลักของพยาบาลห้องผ่าตัดอย่างเราเช่นกัน ซึ่งการไป Harvest Organ นั้นเป็น
งานที่ไม่สามารถทราบและเตรียมการณ์ล่วงหน้าได้อย่างตารางผ่าตัดทั่วไป ตราบใดที่มีผู้ป่วยสมองตาย และมีความ

“น้องนี่เก่งมากเลยนะ ดูคล่องมากๆ เลย” 

“ไม่หรอกค่ะพี่ เราก็ท�าไปตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด” ฉันตอบ

“ไม่จรงิหรอก อย่างน้อยการผ่าตดัท่ียุง่มากๆ แบบนี ้พ่ีคงท�าได้ไม่ดีเท่าน้องแน่ๆ”

 นั่นเป็นครั้งแรกของฉันสินะ ที่ฉันได้หันมามองส่ิงท่ีตัวเองท�ามาตลอดสิบกว่าปี ไม่น่าเชื่อว่างานที่เราท�า
ทุกวันนี้ ที่เราบ่นว่ายุ่ง ว่าเหนื่อย ยังมีเพื่อนร่วมวิชาชีพอีกหลายคนชื่นชมในสิ่งที่เราท�า เพราะเขาไม่เคยมีโอกาส
ได้ท�า หลังจากนั้นความคิดของฉันก็เริ่มเปลี่ยนไป ฉันไม่เคยรู้สึกว่าการอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ ที่ให้การรักษาโรคที่
ยุ่งยากซับซ้อน เป็นเรื่องยุ่งยากในชีวิตของฉันอีกต่อไป ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ท�างาน ฉันรู้สึกดีใจที่คนไข้รอดชีวิต 
จากการท�างานในทุกๆ ครั้งของฉัน  ฉันเพิ่งค้นพบค�าตอบของค�าว่า “การประสบความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน” 
มันไม่ใช่เพียงแค่ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้น หากแต่มันคือ “ความสุข” “ความอิ่ม” ในใจ ที่เกิดขึ้นในทุกๆ 
วันของการท�างาน อยากจะพัฒนางานที่ท�าอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป ความรู้สึกภาคภูมิใจในหน่วยงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในสถาบันต่างหากที่มันคือความหมายของการประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน  แต่....เส้นทางที่ฉันก�าลังเดิน
อยู่นี้มันช่างตรงข้ามกับความฝันเสียจริงๆ “การประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน มักจะสวนทางเสมอกับการ
มีครอบครัวที่อบอุ่น” ภาวะนี้ก�าลังจะเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ หรือ? ความรู้สึกสับสนมากมายเกิดขึ้นในชีวิต “ฉันต้อง
ทิ้งงานที่รักไปจริงๆ หรือ?” “เมื่อไหร่สามีและลูกจะเข้าใจเราบ้างนะ?” อยากจะถอดใจทิ้งงานที่รักและภาคภูมิใจ 
เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น แต่ในเมื่อชีวิตจริงยังไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านี้ การมีความสุขที่ได้ท�างานที่รัก ก็ยังคง
เป็นทางเลือกที่ฉันยังเลือกเดินอยู่ต่อไป

 หลงัจากวางสายโทรศพัท์ความรูส้กึหลายๆ อย่าง บงัเกดิขึน้ในใจฉันทนัท ีและสุดท้ายคอืความกงัวลใจ  เพราะ
วันนี้ฉันมีนัดทานข้าวมื้อเย็นกับสามีและลูกสาว แต่ภาวะเช่นนี้ฉันไม่มีเวลามากนักส�าหรับความกังวลใจ เพราะการ
ท�างานทกุอย่างหลงัจากน้ีไปต้องมข้ีอจ�ากดัเรือ่งเวลาเข้ามาเกีย่วข้องด้วย  เริม่ตัง้แต่มกีารเตรยีมเครือ่งมอื เตรยีมน�า้ยา 
เตรยีมอปุกรณ์ท่ีใช้ส�าหรบัการผ่าตดั การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยต่างๆ และอกีมากมายทีต้่องท�าแข่งกบัเวลา ฉนั
ตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกสามี “วันนี้ตอนเย็นเราไม่ว่างแล้วนะ เราต้องไป Harvest ที่ จ.อุบลฯ คงได้กลับตอนค�่าๆ”  
ความเงียบคือค�าตอบ....ไม่มีเสียงตอบจากปลายสาย ซ่ึงเป็นเวลานานมากในความรู้สึก... “แล้วจะให้ท�ายังไงได้ล่ะ 
เธอก็อธิบายให้ลูกฟังเองแล้วกันนะ....” เป็นค�าตอบสั้นๆ แต่รู้สึกเจ็บแปลบในใจบอกไม่ถูก  เพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่
ครั้งแรกที่เกิดขึ้น  ฉันต้องผิดนัดกับครอบครัวหลายต่อหลายครั้ง เนื่องจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ท�า
อยู่... “ท�าอย่างไรได้ วันนี้ชื่อเราอยู่เวรนี่นา” 

Behind
The Scene นางนันทวรรณ  เหลืองธาดา

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 วนันีก้เ็ป็นอกีวันหนึง่ทีรู่ส้กึเหนือ่ยมากๆ กบัการท�างาน อาจเป็นเพราะสภาวะทางใจทีอ่่อนแอของฉนัก็เป็น
ได้ เมื่อเดินทางกลับโดยเครื่องบิน หน้าที่ที่ส�าคัญของฉันอีกอย่างหนึ่งก็คือ การน�าอวัยวะกลับมาเปลี่ยนให้ผู้ป่วยที่มี
อวัยวะล้มเหลวระยะสุดท้ายที่ก�าลังรอคอยอย่างมีความหวัง โดยเมื่อแพทย์ผู้ไป Harvest Organ เห็นว่าตับมีความ
สมบรูณ์ด ีกจ็ะให้ฉนัโทรแจ้งทมีทางโรงพยาบาลรามาธบิดีรับผู้ป่วยเข้ามาผ่าตัดเปิดแผลรอรับอวยัวะ เพ่ือช่วยลดระยะ
เวลาของการทีต่บัจะขาดเลอืด ให้ตบัใหม่ทีน่�ามาเปลีย่นนัน้ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ สมดงัเจตนารมณ์ของ
ผูบ้รจิาคอวยัวะ ภาพแรกทีฉั่นเหน็ทนัทท่ีีลฟิท์หน้าห้องผ่าตัดเปิดออก มนัท�าให้ฉันรู้สึกแน่นอยูภ่ายใน ท�าอะไรไม่ถูก 
ก็สายตาหลายคูข่องญาตผิูป่้วย ก�าลงัจ้องมองมาทีก่ลุม่พวกเรา สายตาทีเ่ตม็ไปด้วยความขอบคณุอย่างจริงใจ เพราะ
พวกเราคอืผูท้ีไ่ปน�าอวยัวะกลบัมาเปลีย่นให้กบัคนในครอบครัวอนัเป็นทีรั่กของพวกเขานัน่เอง ความรู้สึกมากมายที่
เกดิขึน้ในใจ อยากจะส่งต่อไปยงัพวกเขาเหล่านัน้ อยากให้ก�าลังใจ อยากบอกพวกเขาว่า “พวกเราทกุคนจะพยายาม
เต็มที่ เพื่อให้คนที่เป็นที่รักของเขาได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง” สมดังค�าที่ว่า “ค�าว่าให้ ไม่สิ้นสุด” นี่ก็เป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้ฉันยังเลือกที่จะท�างานที่รักอยู่ต่อไป

 ระหว่างทางขับรถกลับบ้าน ในใจรู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลา ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าที่ก�าลังจะประสบ

 “แม่จ๋ากลับมาแล้ว!!!” 

 เสียงลูกสาวเจื้อยแจ้วดังลั่นบ้าน แล้วรีบวิ่งมาหา ซักถามมากมายตามประสาเด็ก

 “แม่จ๋าไปท�าอะไรมาคะ?”  
 “แม่ไปช่วยคุณหมอผ่าตัดตับมาเปลี่ยนให้คนไข้ค่ะ”
 “น่ากลัวไหมคะ?” 
 “ไม่หรอกลูก  เพราะเราทุกคนช่วยเขาเต็มที่ทั้งคุณหมอ และพยาบาล อีก
ไม่นานเขาก็จะหายป่วย และได้กลับไปอยู่พร้อมกันพ่อ แม่ ลูก เหมือนหนูไงคะ”
 “แล้วหนูเสียใจไหมลูก ที่ไม่ได้ไปทานข้าวนอกบ้านเมื่อตอนเย็น” 

 ฉันถามกลับด้วยความห่วงใยถึงจิตใจของเด็กน้อย

 “ไม่เสียใจค่ะ เราไปกินข้าวกนัวันหลงักไ็ด้ เพราะวันนีคุ้ณแม่ต้องไปช่วยคน
ป่วยนี่คะ แล้วแม่จ๋าเหนื่อยไหม?” 
 เสียงหวานๆ ถามฉันกลับ ก้อนสะอื้นมาจุกอยู่ที่ล�าคอ น�้าตาของคนเป็นแม่อย่างฉันเอ่อขึ้นและค่อยๆ ไหล
ออกมาโดยไม่รู้ตัว ประโยคให้ก�าลังใจเหล่านี้หรือเปล่าที่ฉันอยากได้ยิน น�้าเสียงที่แสดงว่า ลูกเข้าใจว่าฉันก�าลังท�า
อะไรอยู ่ฉนักแ็ค่ผูห้ญงิคนหนึง่ท่ีอยากจะท�าทกุๆ บทบาทในชวีติให้ดีทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นหน้าทีข่องพยาบาลทีดี่ หน้าที่
ของภรรยาที่ดี หรือแม้แต่...หน้าที่ของแม่ที่ดี ฉันอยากสอนให้ลูกรู้ว่า นอกจากการที่เราจะท�าอะไรเพื่อตัวเองแล้ว 
เราต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละในการท�าอะไรเพื่อคนอื่นด้วย และที่สุดของชีวิตฉันก็คือ การมีความสุขในการได้ท�างาน
ที่รัก และความภาคภูมิใจของสามีและลูกเมื่อมองมายังส่ิงที่ฉันท�า เพราะวันที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ส่ิงเหล่านี้จะ
สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต และที่ลืมไม่ได้ใน
ห้วงค�านึงของฉันคือเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งนั้น เขาจะรู้ไหมนะว่าการที่เขาแสดงออกให้ฉันได้รับรู้ว่า 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเรา กบัชวีติใหม่ทีผู้่ป่วยได้รับ มีคณุค่าต่อความรู้สึกจนท�าให้ข้าพเจ้าเปล่ียนความคิด 
และพลังในการขับเคลื่อนตัวเอง แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ จุดหนึ่งขององค์กรที่น่าภาคภูมิใจนี้



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 “สถานพยาบาลรามาธิบดี” ชื่อนี้อาจไม่
คุ้นหูนัก เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นกับชื่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เสียมากกว่า สถานพยาบาลมีรูปแบบการให้บริการเหมือนกับ
โรงพยาบาล ที่เน้นการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ โดยเข้าไปจัดตั้ง
ยังพื้นที่ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่ง
ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลรามาธิบดีอยู่ทั้งสิ้น 3 แห่งด้วยกัน

 ชื่อของสถานพยาบาลแห่งนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้ว
ทั้ง 3 แห่งอยู่ที่ใดบ้าง ให้บริการอย่างไร นายแพทย์สุวาณิช 
เตรียมชาญชูชัย แพทย์โรคหัวใจ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกนอกโรง
พยาบาลรามาธิบดี มีค�าตอบมาฝากกัน

“สถานพยาบาล
    รามาธิบดี”
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
สานต่อภารกิจการรักษาพยาบาล

• จุดก�าเนิดของสถานพยาบาลรามาธิบดี
 ย้อนไปเมื่อ 7 ปีก่อน เราได้มีโอกาสท�างานร่วมกันกับเครือ
ซิเมนต์ไทย ซึ่งสถานที่ต้ังอยู่ไม่ไกลกัน โดยเครือซีเมนต์ไทยมีความ
ต้องการที่จะให้มีแพทย์และพยาบาล ที่มีคุณภาพ คอยดูแลพนักงาน
เวลาเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ในที่ท�างาน  จึงได้มีการเซ็นสัญญาร่วมมือ
กัน จัดตั้งเป็นสถานพยาบาล ปูนซิเมนต์-รามาธิบดีขึ้น โดยที่ทางเราได้
จัดหาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และยา ไปจัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการที่
เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งทางนั้นได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เป็นอย่างดีส�าหรับ
การบริการพนักงานโดยเฉพาะ สิ่งที่ทางเราได้รับกลับคืนมาคือการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้จากทางเครือซิเมนต์ไทยหลายอย่าง อาทิ การจัดท�า
บัญชี การดูแลบริหารพนักงานขององค์กร

• สถานพยาบาลรามาธิบดีทั้ง 3 แห่งอยู่ที่ใดบ้าง?
 แห่งแรกอยู่ที่ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งมีพนักงานประมาณ  8,000 
คน เปิดด�าเนินการมาแล้ว 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)  ให้บริการตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.00 น. 

 แห่งที่สองอยู่ที่ โตโยต้า ส�านักงานใหญ่ ในชื่อ “ศูนย์เมดิคอล
แคร์คลินิกโตโยต้า-รามาธิบดี” มีพนักงานประมาณ  15,000 คน (มี 3 
สาขา ประกอบด้วย ที่โรงงาน ส�าโรง กทม. และโรงงานโตโยต้า บ้าน
โพ ฉะเชิงเทรา และ โรงงานโตโยต้า เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา) เปิดด�าเนิน
การมา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2555) ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.30 น.

 แห่งที่สามอยู่ที่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในชื่อ “สถาน
พยาบาลไทยพีบีเอส-รามาธิบดี” เปิดด�าเนินการมา 6 เดือน

Rama
Varieties กิติยา สุวรรณสิทธิ์, ดนัย อังควัฒนวิทย์



• มีการเตรียมตัวอย่างไรในการจัดตั้งสถานพยาบาลรามาธิบดี 
 อย่างสถานพยาบาล ปูนซิเมนต์-รามาธิบดี เราได้เข้าไปศึกษาดูก่อนว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่นั่นเป็นโรค
อะไรมากที่สุด เราก็พบว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคทางกระดูกสันหลัง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง บางครั้งเป็นโรคที่เกิดจาการท�างาน เมื่อเราทราบว่ามีผู้ป่วยโรคใดเป็นจ�านวนมาก
แล้ว ก็จะได้จัดเตรียมแพทย์เฉพาะทางให้ตรงตามกลุ่มโรคที่พบ

 รูปแบบการบริการ ทางเราได้จัดหาแพทย์ทั่วไป ชึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์เก่าจากทางโรงพยาบาล
รามาธิบดี คอยดูแลการรักษาเบี้ยงต้น เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ โรคล�าไส้ โรคกระเพาะ และโรคทางแพทย์
ทั่วไป เมื่อพบผู้ป่วยที่ให้การรักษายากมากขึ้น ต้องการการดูแลที่มากขึ้น ก็จะประสานงานนัดหมายมาพบ
แพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา ซึ่งแพทย์เฉพาะทางจะเป็น Staff จากทางเราไปให้บริการ เช่น แพทย์ทางด้าน
หัวใจ อายุรแพทย์ แพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ สูติ-นรีแพทย์ และยังมีแพทย์โรคผิวหนัง และจิตแพทย์ผลัดเปลี่ยน
เวรกันไป โดยมีการจัดเวรการตรวจพนักงานเครือซิเมนต์ไทยเช่น วันจันทร์เป็นแพทย์ด้านผิวหนัง ศัลยกรรม 
ออร์โธปิดิกส์ วันอังคารเป็นแพทย์หัวใจ เป็นต้น

 นอกจากนั้น ทางเรายังมีการคัดเลือก พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร และยาที่มีคุณภาพ จาก
โรงพยาบาลรามาธบดี มาคอยให้ค�าแนะน�า ให้บริการ เสมือนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่สามารถดูแล
เบี้ยงตันโดยที่พนักงานไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลางานเข้าไปในโรงพยาบาล   หากผู้ป่วยไม่พบว่ามีอาการหนัก ก็จะ
ให้ยาและติดตามการรักษา แต่หากพบว่าจ�าเป็นต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัย เช่น X-ray ส่องกล้อง หรือผ่าตัด 
สวนหัวใจ นอนโรงพยาบาล ก็จะท�าการประสานงานเพื่อส่งต่อมารักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

• การดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล
 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พนักงานของบริษัททั้ง 3 แห่ง สามารถเบิกได้ทั้งหมดกับบริษัท ทาง
บริษัทจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ต้องเข้ามา Admit ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็จะมีการจ่ายส่วน
ต่างค่าห้อง นับคิดเป็นรายกรณีไปตามที่บริษัทก�าหนด 

 ส่วนนีเ้ป็นข้อดท่ีีโรงพยาบาลรามาธบิดีจะมรีายได้ทีแ่น่นอนเข้ามา เพราะทางบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่า
ใช้จ่ายนีท้ัง้หมด เบกิได้ทัง้หมด เป็นการเพิม่รายได้อกีทางให้กบัทางรามาธิบด ี นอกจากนัน้ทางรามาธบิดยีงัได้รบั
รายได้เพิม่จากการไปให้บรกิาร การขายยาทีไ่ด้เพ่ิมมากข้ึน และมผีูป่้วยมาเข้าท่ีคลนิกิพิเศษมากข้ึนเรือ่ยๆ 

 ในส่วนของศูนย์เมดิคอลแคร์คลินิกโตโยต้า นอกจากเราจะดูแลรักษาพยาบาลของพนักงานแล้ว เรา
ยังดูแลครอบครัวของพนักงานด้วย เพราะสวัสดิการของโตโยต้าครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาของครอบครัว
พนักงาน ก็นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลด้วย

• จากความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัททั้ง 3 แห่งมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้าง
 กระแสตอบรับดีมาก แรกเริ่มที่เราจัดตั้งที่เครือซิเมนต์ไทย มีคนไข้แค่วันละ 10-20 
คน แต่ปัจจุบันคนไข้มีประมาณวันละ 100-200 คน ส่วนที่โตโยต้า เราก็ขยายเวลาให้บริการไป
จนถึง 19.30 น. เพื่อให้พนักงานให้มารับบริการได้มากขึ้น เพราะพนักงานที่โตโยต้าจะท�างาน
เป็นช่วงเวลา 

• มีการวางแผนไว้ส�าหรับรองรับเมื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิด
ด�าเนินการ ในปี 2560
 ทางทีมวางแผนไว้ว่า พื้นที่แถวส�าโรงและ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ใกล้กับสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่จะมีการตรวจ Check-up ได้ พอดีกับที่เรามีสถานพยาบาลอยู่ในโตโย
ต้าส�าโรง จึงอาจส่งพนักงานเข้ามารับการ Check-up ได้เลย โดยไม่ต้องเข้ามาในเมือง มาถึง
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• ในอนาคตสถานพยาบาลทั้ง 3 แห่งจะพัฒนาต่อไปอย่างไร
 ทางทีมงานจะพยายามท�าให้ครบวงจรมากขึ้นไปอีก เช่น การท�า Check-up ให้แก่
พนักงาน โดยรับท�าที่สถานพยาบาลเลย อาจไม่จ�าเป็นต้องเข้ามาท�าที่โรงพยาบาลเลย นอกจาก
นี้ มีการวางแผนงานในอนาคตส�าหรับท�างานวิจัยระยะยาวได้ด้วย เหมือนกับโครงการวิจัยที่
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ท�าให้เรามีข้อมูลเก็บไปได้อีกหลายสิบปี เป็นรากฐานใน
อนาคตส�าหรับงานวิจัยในระดับประเทศต่อไป 

เชื่อมั่นเหลือเกินว่า 

“สถานพยาบาลรามาธิบดี”
จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี เพ่ือสานต่อการรักษา
พยาบาลที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับจากสังคมมา
โดยตลอดได้เป็นอย่างดี และต้องถือว่า “สถานพยาบาล
รามาธิบดี” เป็นอีก “หนึ่ง” รามาธิบดีที่สามารถฝาก
อนาคตไว้ได้



ฝ่าดงทาก ชมดอกลิ้นมังกร 

ที่น�้าตกหมันแดง

	 ช่วงหน้าฝนแบบนี้	หากคิดจะสัมผัสบรรยากาศ	และถ่ายภาพ
ธรรมชาติให้สวยงาม	ต้องไปที่	“น�้าตก”	กันครับ

 Camera Diary	ฉบับนี้	ผมจะพาไปที่	“น�้าตกหมันแดง”	
อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกล้า	จังหวัดพิษณุโลก	กันครับ..	ที่แห่งนี้เป็น

หนึ่งในสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติมาก	เหมาะแก่การ
ผจญภัยในหน้าฝน	และที่ส�าคัญเลยคือ	เหมาะ
แก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง

Camera
Diary เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 ก่อนที่เราจะเดินเท้าเข้าไปยังน�้าตกหมันแดง ก็
ควรที่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไป
ก่อนนะครับ 

 อย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยคือ ร่างกายครับ 
เพราะการเดินเท้าเข้าป่าเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ต้องใช้
พลังงานและกล้ามเนื้อจากร่างกายทุกส่วน จึงควรมี
ความพร้อม ต้องฟิตร่างกายก่อนไปนะครับ

 ถัดมาคือ การเตรียมอุปกรณ์ถ ่ายภาพ ที่
นอกจากจะมีกล้องแล้ว แนะน�าให้เตรียม Rain Cover 
ขาตั้งกล้อง ร่มกันละอองน�้า ไปด้วยนะครับ เพื่อเก็บ
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติกลับออกมา

 นอกจากจะต้องเตรยีมร่างกายและกล้องแล้ว ยงั
ต้องเตรียมสิ่งของกันฝนด้วยครับ เช่น ชุดกันฝน ร่มกัน
ฝน รองเท้าเดินป่า รวมทั้งอุปกรณ์กันทากดูดเลือด (ที่นี่
ทากค่อนข้างดุมาก) และอาหารกลางวันส�าหรับทานใน
น�้าตก อย่าลืมน�ามาทิ้งด้านนอกด้วยนะครับ

 ส�าหรับการเดินทางเข้าไปยังน�้าตกหมันแดง ต้องเดินเท้าเข้าไป
ใช้เวลาอย่างที่บอกครับ 2-3 ชั่วโมง จากหน่วยพิทักษ์อุทยาน ผ่านป่า
อันเป็นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในตัว ควรอนุรักษ์ไว้ แต่การเดินเท้า
เข้าป่าก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวทากกันด้วยครับ หากโดนทากเข้าล่ะ
ก็..แนะน�าว่าให้น�าปูนขาวทาที่ตัวทาก แล้วค่อยน�าตัวทากออก หรือจะ
ทาด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันครับ

 เมื่อเดินเท้าไปถึงน�้าตกหมันแดง เราจะเห็นได้ถึงความสวยงาม
ของน�้าตกซึ่งมีอยู่ 9 ชั้นด้วยกัน แต่ชั้นที่ถือว่าเป็น Signature ของที่นี่
คือ ชั้นที่ 5 เพราะว่าที่ชั้นนี้จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมาก 

นั่นคือ ดอกลิ้นมังกร สีชมพู มักจะบานออกและพบเห็น
ได้ที่นี่ในช่วงเดือนสิงหาคม หากจะเก็บภาพของดอกลิ้น
มังกรแล้ว แนะน�าที่นี่เลยครับ

 ส่วนการเกบ็ภาพบรรยากาศนัน้ ให้ใช้อปุกรณ์กนั
ละอองน�้าและกันแมลงไว้ด้วย เพื่อที่จะให้ภาพสวยงาม 
และหากต้องการจะเก็บภาพน�้าตกไหลรินลงมาแบบนุ่ม
นวล แนะน�าให้ใช้ขาตั้งกล้องและเปิดหน้ากล้อง แล้วลาก 
Speed Shutter ไว้ ภาพที่ได้ก็จะสวยงามตามต้องการ
แล้วล่ะครับ

 อีกสิ่งหนึ่งที่จะแนะน�าหากเดินเท้าเข้าป่าทุกครัง้
คือ การเผื่อเวลาเดินเท้ากลับ ไม่ให้เย็นหรือมืดค�่านะครับ 
เพราะจะอันตรายมากทีเดียวล่ะ



“90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล”

ตอนที่ 2 : ก่อเกิดรามาธิบดีเกริกไกร
สร้างสรรค์แพทยศาสตร์ไทยให้รุ่งเรือง
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ของ
พวกเรา ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ท่านอาจารย์อารี จะมีอายุครบ 90 ปี  (พ.ศ. 2468 – ปัจจุบัน) เราจะมาร่วมกันย้อนอดีตไป
กับวันวานแห่งการก่อก�าเนิดโรงเรียนแพทย์ล�าดับที่ 4 ของเมืองไทย อันมีนามเกริกไกรว่า “รามาธิบดี” ผ่านค�าบอกเล่า
ของอาจารย์อารี คณบดีผู้ก่อตั้งรามาธิบดีแห่งนี้     

มูลเหตุของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและก�าเนิดเวชศาสตร์ชุมชนครั้งแรกของประเทศไทย 
ณ รามาธิบดี 

 อาจารย์อารี ได้กรุณาเล่าให้เราฟังว่า “ตอนเร่ิมก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์มีอายุ
ได้ 37 ปี แนวคิดตอนนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอาจารย์ได้มีโอกาสไปเรียนที่เมืองนอก และมีความเข้าใจและเห็นว่าบ้านเมือง
เราขาดความรู้ซึ้งทางด้านเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วย ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องการ
บัณฑิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี 
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 “ในช่วงเดยีวกันนัน้เอง รฐับาลเริม่มีระเบียบทีจ่ะให้บัณฑติแพทย์ทกุคนไปใช้ทนุในส่วนภมูภิาค ขณะทีค่ณะฯ 
ของเรา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในเรื่องนี้ ได้มีการปรึกษาร่วมกันในทีมและคิดว่าทางออกท่ีน่าจะดีท่ีสุดก็คือ
โครงการเวชศาสตร์ชุมชน โดยมองว่างานเวชศาสตร์ชุมชนควรจะเป็นเรื่องของทุกๆ ภาควิชา ไม่ใช่ของภาควิชาใดภาค
วิชาหนึ่ง แนวคิดทั้งน้ีจึงเกิดขึ้น เพื่อท�าให้บัณฑิตของเรารู้รอบผ่านงานทางด้านเวชศาสตร์ชุมชนและมีความรู้ลึกทาง
วิชาการ ซึ่งจะท�าให้ระหว่างที่เขาไปใช้ทุนนั้นสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุด...”

โรงพยาบาลหญิงและโรงพยาบาลเด็ก: สถานที่แรกด�าริให้เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 อาจารย์อารี ได้กรุณาเล่าให้เราฟังอีกว่า “ทางคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้มาใช้โรงพยาบาลหญิง ในตอนนั้น โดยสั่ง
ให้ใช้โรงพยาบาลหญิงนะครับ อาจารย์หมอชัช (ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล) 
พอคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างนี้ ท่านก็เรียกผมมานะครับ บอกหมอช่วยท�างานนี้ออกมาให้ได้ โดยให้ใช้ โรงพยาบาลหญิง 
โรงพยาบาลเด็ก...

 ผมก็ได้เชิญสถาปนิกให้มาดูโรงพยาบาล 2 แห่งนี้ แล้วก็บอกว่าที่โรงพยาบาลหญิงแห่งนี้ ไม่ได้รับคนไข้ผู้ชาย 
แล้วจะไปท�าโรงพยาบาลทั่วไปได้อย่างไร แล้วก็โรงพยาบาลเด็กก็จะต้องมีการปรับปรุงใหม่อีก ถ้าจะใช้ที่นี่เป็นโรง
พยาบาลส�าหรับการเรียนการสอน            

 สถาปนิกท่านก็พิจารณาแจ้งกับผมนะครับว่า อาจารย์ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะ ถ้าไม่มีวอร์ดผู้ชายเลย แล้วจะ
เป็นโรงเรยีนแพทย์ได้อย่างไรนะครบั ผมกเ็อาลองเอาไปคิดด ูถ้าจะจดัการตามแบบทีส่ัง่การมานีจ้ะเป็นอย่างไร สถาปนกิ
เขาก็บอกมาบอกว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถ้าจะมีตึกของผู้ชายเข้ามาอีกนะ กับอีกเรื่องคือโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งถ้าจะท�า
ทัง้สองโรงพยาบาลนีใ้ห้เป็นคณะแพทยศาสตร์ฯ จะมค่ีาใช้จ่ายสามสบิล้านโดยประมาณหรอือาจจะมากกว่านัน้อีกก็เป็น
ได้...”

อาจารย์อารี ในวัย 37 ปี ในขณะด�ารงต�าแหน่งคณบดี

ภาพในอดีตของโรงพยาบาลหญิงและจอมพล ป. พิบูลสงคราม
(จากเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี www.rajavithi.go.th)

Education
Talk ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี



 จากค�าบอกเล่าข้างต้น ท�าให้เราทราบว่า “โรงพยาบาลหญิง” นี้ มีประวัติการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดท�าการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิงเปล่ียนเป็นโรง
พยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จ�ากัดเฉพาะเพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 “โรงพยาบาลเด็ก” จากค�าบอกเล่าของอาจารย์อารีนั้น มีประวัติว่าเดิมเป็นแผนกเด็ก ในโรงพยาบาลหญิง (โรง
พยาบาลราชวิถี) และในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และสามารถขยาย
งานในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลายสาขา รับผู้ป่วยได้ 137 เตียง และให้ชื่อว่า“โรงพยาบาลเด็ก” แต่ในการบังคับบัญชายังขึ้น
กับโรงพยาบาลหญิง ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเด็ก เป็น “สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นั่นเอง   

เบื้องลึกการผูกมงคลนาม “รามาธิบดี” ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์: กว่าจะมาเป็นนาม “รามาธิบดี”         

 อาจารย์อารี ได้กรุณาบอกเล่าให้ฟังในเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนามรามาธิบดี ให้ฟังอีกว่า “ทีแรกเราเรียก
คณะฯ นี้ว่า คณะแพทยศาสตร์พญาไท พอเรียกคณะแพทยศาสตร์พญาไท อย่างไม่เป็นทางการ ผมจึงคิดว่า ควรจะขอ
พระราชทานนามอย่างเป็นทางการ จากในหลวงท่าน เนื่องจากท่านมีพระราชด�าริที่จะสร้างโรงพยาบาลใหม่แห่งนี้ ส่วนว่า
จะเป็นชือ่อะไรนัน้ ท่านวดัทีบ่างล�าพ.ู...ท่านสมเดจ็พระสงัฆราชฯ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) ) ผมก็ไปหาท่านสังฆราชค่อนข้างบ่อย และให้ท่านหาชื่อนะครับ....”

 จนกระทั่งหาชื่อจนได้ในที่สุด รู้สึกหาได้ชื่อสักสองสามชื่อ แต่ชื่อหนึ่งที่ท่านสังฆราชได้คิดเห็นด้วย ก็คือ รามาธิบดี 
ในหลวงท่านก็ทรงพอพระราชหฤทัย ท่านก็พระราชทานมา ก็เลยเป็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...”

ภาพของโรงพยาบาลเด็ก
(จากเว็บไซต์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  www.childrenhospital.go.th)

 นี่คือเบ้ืองหลังของที่มาในการผูกคิดช่ือของโรงพยาบาล “รามาธิบดี” แห่งนี้ ท่ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สงัฆราช ได้ทรงมพีระเมตตาประทาน ผกูมงคลนามแก่พวกเราชาวรามาธบิด ีก่อนทีจ่ะน�าขึน้กราบบงัคมทลูพระมหากรณุาธคิณุ
เพือ่โปรดเกล้าฯ พระราชทานมาให้เป็นม่ิงขวัญมงคลแก่พวกเรา จงึนบัเป็นสิง่ทีน่่าภาคภมิูใจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มารบัรูใ้นเรือ่งดงั
กล่าวนี้

 ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงบางส่วนจากค�าบอกเล่าของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีผู้ก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ที่จะมีอายุครบ 90 ปี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ควรอย่างยิ่งที่ชาวรามาธิบดีทุก
คน จะมาร่วมกันแสดงมุฑิตาคารวะจิตแด่อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งรามาธิบดีของพวกเราในครั้งนี้

 และจากหลักฐานที่สืบค้นได้ ทั้งที่เป็นเอกสารหรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อันเป็นจดหมายเหตุที่ส�าคัญ ในการจดจาร
บันทึกเบื้องลึกของประวัติศาสตร์แห่งชาวรามาธิบดี และเป็นประจักษ์พยานส�าคัญเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่า กว่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้จะเจริญก้าวหน้ามาถึงยุคปัจจุบันที่เรามองเห็นได้อย่างเด่นชัด คนรุ่นบุกเบิก
หรือกลุ่มผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ ได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย ด้วยความพากเพียรพยายามประกอบความ
ตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้ “รากฐานแห่งรามาธิบดี” ได้มั่นคงและยืนยง เป็นดั่งประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศไทยให้
ได้ตลอดไป

แหล่งที่มาของข้อมูลการเขียนบทความ

 1. ศิษย์รามาฯ จุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 41 เล่มที่ 1 หน้า 2-5

 2. วดีทิศัน์ Oral History สมัภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ นายแพทย์อาร ีวลัยะเสว ีเนือ่งในโอกาสครบ 4 ทศวรรษ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถอดเทปโดย ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่าและลักขณา บุบผาชาติ หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 3. ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี สืบค้นได้จาก  http://www.rajavithi.go.th/web2014/_history.php ณ วันที่ 16 
กรกฏาคม 2558

 4. ประวัตสิถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ สบืค้นได้จาก http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/
th/ความเป็นมา สืบค้น ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
(จากเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร http://www.watbowon.com)



	 ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือมเพิ่มมากขึ้น	 และไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย
เท่านั้น	 การดูแลรักษาจึงถือเป็นส่ิงส�าคัญของผู้ป่วยโรคข้อเส่ือม	 คอลัมน์	 Research	
Focus	 ฉบับนี้	 จึงหยิบเรื่อง	 “โรคข้อเข่าเส่ือม”	 มาน�าเสนอ	 โดยได้รับเกียรติจาก	
อ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์	ถาวรสวัสดิ์รักษ์	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ	
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่ง
ได้ให้ข้อมูลด้านการท�างานวิจัยเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม	ไปติดตามกันเลยค่ะ

งานวิจัยด้านกระดูก
 ตอนยังเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน เริ่มจากการเก็บ
ข้อมูลคนไข้เวลามาท�าการรกัษาก่อน พอได้มาท�างานวจิยั 
ก็เริ่มต้นจากค�าถามเมื่อท�าการรักษา งานวิจัยที่เป็นที่ได้
เคยศึกษา คือ “การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในโรคข้อ
เสื่อม” เมื่อก่อนคนมักคิดว่า “โรคข้อเสื่อม” เกิดจากการ
ใช้งานหนัก เกิดจากอุบัติเหตุ หรืออายุมากขึ้น แต่ว่างาน
วิจัยที่ท�ามีการเก็บข้อมูลของคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือม
ซึ่งมารับการรักษา จนเราพบว่ามียีนบางตัวที่มีความผิด
ปกตอิยูใ่นกลุม่ของผูป่้วยโรคข้อเข่าเสือ่ม งานวจัิยชิน้นีจ้งึ
นับเป็นงานวิจัยที่แรกๆ ท่ีได้ศึกษาในกลุ่มประชากรไทย 
โดยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน สามารถท�าได้
หลายวิธี ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัดเสมอไป เริ่มต้นจากการ
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถคนไข้ คือการปรับเปลี่ยนลักษณะ
อิริยาบถของคนไข้ เช่น หลีกเล่ียงการน่ังยองๆ การเดิน
ขึ้นลงบันได การนั่งพับเพียบ การออกก�าลังกายเข่า รวม
ท้ังการออกก�าลงักายเฉพาะส่วน การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้
บริเวณหัวเข่า การให้ยา รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม  

 

การใช้	Stem	Cell	ในการรกัษาโรคทางกระดกู
 ส ่ ว น ตั ว แ ล ้ ว เ ป ็ น แ พ ท ย ์ ท า ง ด ้ า น
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ที่ได้ท�างานศึกษาวิจัยด้าน
เซลล์ต้นก�าเนิด และการรักษาวิธีสมัยใหม่แบบ
ชวีภาพในการใช้รกัษากระดกู  ซึง่การใช้ Stem Cell 
ในการรักษากระดูกนั้น ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจค�าว่า 
“Stem Cell” หรือ “เซลล์ต้นก�าเนิด” คืออะไร

Research
Focus  เรื่อง: กุสุมา ภักดี

 ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 Stem Cell หรือ เซลล์ต้นก�าเนิดแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1. Embryonic Stem Cell เป็นเซลล์ต้นก�าเนิด
จากเด็กทารก เป็นเซลล์ตัวอ่อน เซลล์ประเภทนี้มีความ
สามารถในการขยายพันธุ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองสูง 
คอื มคีวามสามารถในการเพาะเลีย้ง ขยายตัวและแบ่งตัวได้สูง   
2. Adult Stem Cell เซลล์ต้นก�าเนิดจากผู้ใหญ่ เป็นเซลล์ต้น
ก�าเนิดจากร่างกาย เป็นเซลล์ท่ีท�าหน้าทีฟ้ื่นฟหูรอืสร้างเนือ้เยือ่
ใหม่ เซลล์พวกนี้จะซ่อนตัวอยู่ เวลามีการบาดเจ็บ เซลล์ตัวนี้
ถึงจะออกมาสร้างเซลล์ทดแทนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 
ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และสหราช
อาณาจักรสกอตแลนด์ เกี่ยวกับ Stem Cell ท�าให้เข้าใจเรื่อง
ของ Stem Cell มากขึน้ ซึง่วงการวจิยัในต่างประเทศให้ความ
สนใจและมีงานวิจัยมากมาย อย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยของ 
Stem Cell ส่วนใหญ่มาจากการทดลองในสัตว์ 

Stem	Cell	สามารถรักษาอะไรได้บ้าง
 จากงานทดลองและรายงานทางการแพทย์พบว่า 
Stem Cell สามารถรักษาได้หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู
เนื้อเยื่อ การรักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย การรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อม การรักษากระดูกต่อไม่ติด เส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ได้
รบับาดเจบ็เรือ้รงั นอกจากนีย้งัมกีารรกัษาทางโรคอายรุกรรม 
เช่น มะเร็ง โรคเลือด หรือลูคีเมีย ซึ่ง Stem Cell ที่ใช้จะต่าง
จาก Stem Cell ที่ทางออร์โธปิดิกส์ใช้รักษาผู้ป่วย คือ จะใช้
กลุ่ม Stem Cell เม็ดเลือด

  Stem Cell ผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Stem 
Cell เม็ดเลือด และ Stem Cell เนื้อเยื่อประสาน แพทยสภา
อนญุาตให้ใช้เซลล์ต้นก�าเนดิในกลุม่โรคเลอืด แต่ถ้าเป็น Stem 
Cell เนื้อเยื่อประสาน ทางแพทยสภายังไม่อนุญาตให้ใช้ 
โดยมีเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ใช้ เพราะ Stem Cell เมื่อน�ามา
เล้ียงในห้องทดลองจะมีการปรับเปล่ียนเซลล์ และหลักฐาน
ทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้ได้ หรือมี
ประโยชน์จริง ส่วนการทดลอง Stem cell ในมนุษย์นั้น ยัง
อยูใ่นขัน้ของการท�าวจิยั ต้องผ่านการลงทะเบยีนและพิจารณา
ขอจากคณะกรรมการมนุษยธรรม 

ความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ของ	Stem	Cell	ในงานวิจัย
 ในขณะนี้เป็นการเตรียมเซลล์ และท�าความรู้จักกับ
เซลล์ และมั่นใจว่า Stem Cell จะไม่มีโทษต่อคนไข้ มีความ
ปลอดภัยในการใช้ และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล จากนั้น
ก็จะน�าไปใช้ทดลองกับสัตว์ ซึ่งมีแผนการศึกษานั้นหวังว่าใน
ทีสุ่ดแล้วจะน�ามาใช้จริง ซึง่ตอนนี ้มส่ิีงทีต้่องค�านงึถงึมากมาย
ว่า ถ้าน�ามาท�าจะมีความเหมาะสมหรือเปล่า การเก็บ Stem 
cell ไว้ใช้ในอนาคต เนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ใช้  

 เซลล์ต้นก�าเนดิมปีระโยชน์ในการเชือ่มตดิของกระดกู 
กระตุ้นให้กระดูกติดกันเร็วขึ้น หรือในกระดูกต่อไม่ติดแล้ว 
เป็นโรคทางพันธุกรรมแตกหักได้ง่าย กระดูกพันธุกรรมเด็กที่
ต่อยังไงก็ต่อไม่ติด เราอาจเสริม Biologic เข้าไป หรือเสริม
เซลล์เข้าไป ส่วนในโรคข้อเส่ือมนั้น เซลล์ต้นก�าเนิดอาจจะ
ช่วยในการสร้างกระดกูอ่อน และอาจจะช่วยลดการอกัเสบได้ 
เป็นต้น    

Stem Cell
“เซลล์ต้นก�าเนิด”

แนวคิดในการท�าวิจัย
 เราต้องเริม่ต้นจากสิง่ทีข่าด ถามตัวเองว่าอยากรูอ้ะไร
เพิม่เตมิ จากนัน้ดวู่ามช่ีองว่างอะไรทีเ่รายงัไม่รู้ เป็นสิง่ทีช่อบท�า 
ท่ีส�าคัญคือต้องเกิดประโยชน์ต่อเพือ่นมนษุย์ ถ้าหากงานนัน้มี
ผูรู้อ้ยูแ่ล้ว หรอืเป็นเรือ่งท่ีเคยมคีนคดิค้น และท�าการศกึษาไป
แล้ว ก็ไม่ควรท�างานวิจัยนั้นอีก ส่วนผลของงานวิจัยจะส�าเร็จ
หรอืไม่นัน้ อยากให้มองว่าแค่เราเริม่ท�าก็เกิดผลส�าเรจ็แล้ว ถงึ
แม้ผลของงานวจัิยท่ีออกมาจะไม่ได้ตามท่ีคาดหวงั หรอืเป็นท่ี
พึงพอใจก็ตาม      

อุปสรรคในการท�าวิจัย
 การท�างานทกุอย่างล้วนมีปัญหาและอปุสรรคอยูแ่ล้ว 
การท�างานวิจัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่อง
ขาดผู้สนับสนุน อุปสรรคเรื่องเวลา อีกทั้งอาจารย์แพทย์ส่วน
ใหญ่ก็มีภาระงานที่ค่อนข้างมากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่
การดูและรักษาคนไข้ ประกอบกับเมื่อมีงานวิจัยเพิ่มเข้ามา 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งเวลา โดยเฉพาะการวิจัย 
Stem cell เป็นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึก ต้องใช้เวลา
มากเป็นพิเศษ ดังนั้น ปัญหาเรื่องการทุนสนับสนุนและเวลา 
จงึค่อนข้างส่งผลกระทบต่อผูท้�าวจิยั นอกจากนี ้การประสาน
งานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่องานวิจัยจะ
ได้เดินหน้าได้ ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 เป็นงานวจิยัทีรู่ส้กึภาคภูมิใจกับมัน แต่ไม่ได้รางวลัคอื 
การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนในคนไทยที่เป็นโรคข้อเสื่อมที่
มีผลเป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งค้นพบเมื่อปี 2011 พบยีนตัวหนึ่งชื่อ 
GDF5 ซึ่งได้รับการเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนผลงานที่ได้รับ
รางวัลตอนไปศึกษาต่อต่างประเทศ คือ การน�าเสนอ Poster 
Presentation ดีเด่น เป็นไอเดียเกี่ยวกับงานเซลล์ต้นก�าเนิด
ของออร์โธปิดกิส์ แต่สิง่ทีภู่มิใจมากกว่านัน้ คอื การได้ท�าอะไร
ที่ใหม่ๆ ให้กับคนไทย ฉะนั้น ถ้ามีเวลาก็อยากท�างานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อไป

แรงบันดาลใจและต้นแบบในการท�างาน
 Hero ต้นแบบ และแรงบันดาลใจในการท�างาน
วิจัย คือ ศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ อาจารย์ได้ให้ค�าแนะน�าและ
โอกาส ท�าให้เข้าใจการท�างานในฐานะแพทย์ออร์โธปิดกิส์ เมือ่
ได้ท�างานจึงเห็นโอกาสและความคิดใหม่ในการท�างานวิจัย
ต่อยอด เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการรักษาโดยใช้เซลล์ต้นก�าเนิด 
โดยการวจิยัหวงัว่าจะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยพฒันาให้แก่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประเทศชาติของเรา 
ระบบการเรียนการสอนของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นั้นปลูก
ฝังต้ังแต่สมัยเป็นตอนฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน ว่าให้รู้จัก
คิดต่อยอด และเมื่อลงมือท�าก็ขอให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้ใน
ประเทศ เป็นต้น

 ผลของงานวิจัยจะส�าเร็จหรือไม่นั้น	

อยากให้มองว่าแค่

เราเริ่มท�าก็เกิดผลส�าเร็จแล้ว
อ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์



 ยินดีต้อนรับสู่คอลัมน์ RAMA GO INTER อีกครั้งนะคะ 
 ปัจจุบัน โลกก�าลังเผชิญกับวิกฤติของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS-CoV 
ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย แม้ว่าผูป่้วยรายแรกทีพ่บในไทยจะมอีาการดขีึน้ และไม่มกีารพบผู้ป่วยเพิม่
เตมิอกี แต่คณะฯ ในฐานะสถาบนัทางการแพทย์ชัน้น�าระดับประเทศกไ็ม่ได้นิง่นอนใจในการรับมอื
กับปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไอ หอบ หายใจเร็วและมีประวัติเดินทาง
ไปยังประเทศที่พบการระบาดของโรค นอกจากนี้ มาตรการพื้นฐานอย่าง กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง
มือ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีอยู่ในท่ีสาธารณะที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการรับเช้ือ ยังคงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ  

 ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์ หัวหน้า
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการ
มะเรง็ในเดก็ ศาสตราจารย์แพทย์หญงิสวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
และอาจารย์นายแพทย์อเุทน ปานด ีอาจารย์ประจ�าภาควชิากมุาร
เวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ Stephen Messner, MD 
กุมารแพทย์และอาจารย์แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการทารณุกรรมใน
เด็ก พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1 จาก Emory Univer-
sity School of Medicine สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเข้า
ศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและหน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกนรีเวชของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

 ศาสตราจารย์นาวาอากาศโทหญงิ แพทย์หญงิศริินธรา 
สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.
อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ในฐานะผู้แทนคณะฯ เดินทางไปร่วม
งานคดัเลอืกนกัศกึษาและแถลงข่าวทีโ่รงแรม Chatrium Hotel 
Royal Lake เมอืงย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ เม่ือ
วันที่ 6 มิถุนายน 2558

 ศาสตราจารย์นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา 
ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วย ศาสตราจารย์แพทย์
หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชิน วรวิชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข อาจารย์แพทย์ประจ�าภาค
วิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการให้
บริการผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในไทย  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

 นักท่องเที่ยวมือใหม่มักมีค�าถามว่าอะไร
น�าติดตัวขึ้นเครื่องไปไม่ได้บ้าง ฉบับนี้นู๋โนจะมา
แนะน�ารายการสิ่งของต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้พก
ติดตัวขึ้นเครื่องบินค่ะ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

 ทัง้นี ้หากมคีวามจ�าเป็นต้องน�าไปด้วย อาจ
ต้องขอให้โหลดใต้ท้องเครือ่งนะคะ หรอืบางอย่าง
เช่นพวกอาวธุปืน กต้็องมกีารแจ้งสายการบนิเพือ่เข้า
สูก่ระบวนการขนส่งแบบเฉพาะต่อไปค่ะ นูโ๋นจะมา
เล่าให้ฟังในฉบบัหน้านะ ตดิตามกันด้วยนะค้า

 น้องๆ นักศึกษาแพทย์และพยาบาลคนเก่งของเรายัง
เดินทางออกไปค้นหาประสบการณ์ในต่างแดนกันอย่างต่อเนื่อง 
มาดูกันดีกว่าว่าใครไปไหนกันมาบ้าง 
• น.ส.อัญมณี เสวฤทธิ์ และ นายรุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ (นักศึกษา
แพทย์ชั้นปี 6) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ Jichi Medical School 
ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 6 ส.ค. 2558
• น.ส.อภินันท์ ลักษณชินดา (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6) เดินทาง
ไปเรียนวิชาเลือกที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 6 -24 ก.ค. 2558 
• น.ส.พรียา เพยีรเจรญิ  (นกัศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6) เดนิทางไปเรยีน
วิชาเลือกที่ Yale School of Medicine สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 
วันที่ 13 ก.ค. – 7 ส.ค. 2558
• น.ส.วิภาวี แสงเพิ่ม น.ส.จิดาภา ใจฉ�่า น.ส.กรกนก วงค์อ๊อด และ
น.ส.กิติยา ใยไธสง (นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียน
วิชาเลือกที่ College of Nursing, Taipei Medical University 
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2558
• น.ส.พชัราภรณ์ มาศภมูแีละน.ส.ฐาปน ีเอีย่มส�าล ี(นกัศกึษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ St.Luke’s International 
University ประเทศญีปุ่่น ระหว่างวนัที ่27 พ.ค. - 9 ม.ิย. 2558
• น.ส.พิชญาภา ล�้าเลิศ น.ส. วันเพ็ญ มาบขุนทด น.ส.ธนาพร โนศรี 
น.ส.พธุติา ปันทา น.ส.เชิญพร โพธิถ์นอม น.ส.นรศิรา เปลีย่นสวุรรณ 
น.ส. กนกพร พินิจ น.ส. ชลธิชา ติงสะ น.ส.กฤติยา ผาเจริญ และ
น.ส.ชนัญญา ค�าฟัก (นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียน
วิชาเลือกที่ School of Nursing, UniversitasGadjahMada 
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2558
• น.ส.เขมพัฒน์ แสงค�า และน.ส.ยุพารัตน์ รัชดาชาน (นักศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที ่3) เดนิทางไปเรยีนวชิาเลอืกที ่University College 
Lillebaelt School of Nursing in Odense and Svendborg 
ประเทศเดนมาร์ก ระหว่าง วันที่ 1 - 14 มิ.ย. 2558 
• น.ส.ภาณมุาศ นใุจเหลก็ และน.ส.อภญิญา แพงศรภีริมย์ (นกัศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ University Col-
lege Capital School of Nursing in Hillerod ประเทศเดนมาร์ก 
ระหว่าง วันที่ 1 - 14 มิ.ย. 2558
• น.ส.สิริมณี บุญหิรัญ นาย พรภัทร เจียมพงศ์ไพศาล และ
น.ส.ปณติตา เมีย้นศริ ิ(นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่3) เดนิทางไปเรยีน
วิชาเลือกที่ School of Nursing, National Taiwan University 
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 - 14 มิ.ย. 2558
• น.ส.สุพิชชา อุดมไชย น.ส.ลลิตา นะปะพันธ์ น.ส.นพมาศ ชุ่มเพ็ง
พันธุ์นายชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ และน.ส.สุธิดา แซ่ตั้ง (นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียนวิชาเลือกที่ UniversitiKe-
bansaan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2558
• น.ส.ปณิตา เทียนสว่าง น.ส.ธาราทิพย์ ชื่นตา และน.ส.ปทุมวรรณ 
เทพทองปัน  (นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่3) เดนิทางไปเรยีนวชิาเลอืก

ที่ Mie Prefectural College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 8 - 20 มิ.ย. 2558
• น.ส.ชลลดา คนัทะ น.ส.ญานกิา อนิทรอกัษร น.ส.ชาลสิา 
สายบุตร น.ส.บุศริน หาญสมัย และน.ส.ณัฐกานต์ หาญ
ไพบูลย์ (นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) เดินทางไปเรียน
วิชาเลือกที่ Ateneo de Manila University ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2558
 เหน็รายชือ่แล้วปลืม้ใจจรงิๆ ทีเ่หน็นกัศกึษาของ
รามาธิบดีเห็นความส�าคัญของการมีประสบการณ์ต่าง
แดนมากมายขนาดนี ้ฉบับหน้าจะมน้ีองๆ นักศกึษาได้ไป
โกอินเตอร์ทีไ่หนเพิม่อกี พี่ๆ  งานวเิทศฯ จะน�ามาบอกเล่า
กนัอกีนะค้า

Rama
Go Inter



 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี ผศ.ดร.จรยิา วทิยะศภุร ผูอ้�านวย
การโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลัยมหดิล พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี มหาวิทยาลยัมหิดล มอบสิง่ของพระราชทานแก่ราษฎร 

ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้บริการตรวจ

รักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 
อ�าเภอวังชิ้น และโรงเรียนสองพิทยาคม อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 
29 - 30 เมษายน 2558 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน	จังหวัดแพร่

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยงานสื่อสารองค์กร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 Family จัดรายการสดพิเศษการกุศล “หนึ่งน�้าใจ 
ล้านค�าขอบคุณ” คร้ังท่ี 8 เพ่ือระดมทุนทรัพย์ส�าหรับการ

ก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 

ณ สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม โดยมี แพทย์ พยาบาล 
นกัศึกษาแพทย์ นกัศกึษาพยาบาล ศลิปินดารา ร่วมรับโทรศพัท์ในรายการ 

 งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อชี้แจงการประกวดเว็บไซต์ขึ้น โดย

มี อ.ดร.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวเปิดงาน และชี้แจงเงื่อนไขการส่งเว็บไซต์เข้าประกวด  

โดยมีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ

แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หนึ่งน้ำใจ	ล้านค�าขอบคุณ	ครั้งที่	8

ประชุมการส่งเว็บไซต์เข้าร่วมประกวด

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
เสวนา “เปิดภารกจิพเิศษ ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยแผ่นดนิไหวทีเ่นปาล” โดย
ได้รับเกียรติจาก พอ.นพ.วัฒนายุทธ สรรพานิช ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ค่ายสุรสีห์ นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อ�านวยการส�านักสาธารณสุข

ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ
อากาศเอกหญิงเกษศิรินทร์ พุฒิโชติ แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด เวช

พิษวิทยาและเภสัชวิทยา และนายเสริมเกียรติ ไกรทองสุข หัวหน้าหน่วย
รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหอดล โดยมี นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้ด�าเนินการอภิปราย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม
อารี วัลยะเสวี

เสวนา	“เปิดภารกิจพิเศษ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวที่เนปาล”

ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ  ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.

ทพ.แพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ รักษาการหัวหน้าหน่วยความ
เสี่ยงและตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ระบบตรวจสอบภายในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม   2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 
6 อาคารเรียนรวม

 สมาพันธ ์เครือข ่ายแห่งชาติเ พ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่  จัด 
“คอนเสิร ์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อ สนับสนุน 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี 

ศ.เกียรตคุิณ พญ.สมศร ีเผ่าสวสัดิ ์ประธานสมาพนัธ์เครอืข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ขอบคุณ

ผูส้นบัสนนุการจดัคอนเสร์ิตฯ เนือ่งในวนังดสบูบหุรีโ่ลก ซึง่ตรงกบัวนัที ่31 
พฤษภาคมของทกุปี พร้อมทัง้รณรงค์ให้ตระหนกัถงึพษิภยัของบหุรี ่ทัง้นี ้ยงั
มตัีวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 ณ บรเิวณลาน
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบตรวจสอบภายใน	

คอนเสิร์ตรวมพลังฯ	 สนันสนุน	 พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Activities
สิทธิ  แสงเจริญวัฒนา



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ (สายกรรมฐาน) 12 รูป เนื่องในโอกาสครบ

รอบเปิดด�าเนนิการ 46 ปี ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
และงานท�าบุญเดือนเกิดบุคลากร โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ 

คณบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ หอ

ประชุมอารี วัลยะเสวี 

รามาธิบดี	ครบ46	ปี	

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานเร่ือง “หมวกน้อยเพิ่มไอ

อุน่ ลดอตัราการเกดิภาวะอณุหภมูกิายต�า่” และเร่ือง “Super Gauze 
คล้องเสมหะ ลดปัญหาการลืมผ้าก๊อซออกจากช่องปากผูป่้วย” 

ในงานมหกรรมคณุภาพภาครัฐวสิาหกิจแห่งประเทศไทย ครัง้
ท่ี 26 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล 

ประจ�าปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

 สมาคมผูไ้ร้กล่องเสยีงในประเทศไทย ร่วมกบัชมรมผูไ้ร้กล่องเสยีง
โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน “อบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร ครั้ง

ที่ 4” ขึ้น โดยมี ผศ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เม่ือวันที่ 1 
พฤษภาคม 2558 ณ ศนูย์เสริมพลงัสร้างสขุภาพโรงพยาบาลรามาธบิดี 

ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

รพ.รามาธบิด	ีส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรม
คุณภาพ	ภาครัฐวิสาหกิจ	ครั้งที่	26

อบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร	ครั้งที่	4

 นางโสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และทีมงาน ได้รับรางวัล GOLD AWARD 

จากการแข่งขัน APSIC CSSD CENTER  OF EXCELLENCE AWARD 
2013-2014 จากผลงาน “การรับรองมาตรฐาน CSSD SDMC 

ระดบัประเทศสูส่ากล” ณ กรงุไทเป ประเทศไต้หวนั เมือ่วนัที่ 
26-29 มนีาคม 2558 โดยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้ ศนูย์การแพทย์

สมเดจ็พระเทพรตัน์ ได้ส่งมอบถ้วยรางวลัให้แก่ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกลุ 
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ เพือ่แสดงไว้ถงึการท�างาน
ที่มีคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล 

ข่าวน่ายินดี

 ขอแสดงความยนิดแีก่ นางสาววพิตัรา โตเตม็โชคชัยการ นกัศกึษา
รามาธิบดีเอกแก้ไขการพูด ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จากทมีแพทย์ปฏิรปูมหาวทิยาลยัมหิดล

ในโอกาสได้รบัรางวัลชนะเลศิอนัดบั 1 จากการแข่งขนัรายการ 
“Club Young FIT คิดสร้างชาติ” ประเภทผลงานแผนการ

ปฏิรูปประเทศ เรื่อง “พลิกมุมมอง มองคนพิการ” ซึ่งจัดขึ้นโดย 
Future Innovative Thailand Institute ร่วมกบัสถานโีทรทศัน์ดาวเทยีม

ฟ้าวันใหม่ โดยได้รับมอบรางวัลจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธาน
สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และจะเข้าสู่การแข่งขันรอบแชมป์
ชิงแชมป์ เพื่อชิงรางวัลพิเศษเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Oxford University 
ณ สหราชอาณาจักร

 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จดัอบรมโครงการ “การดแูลผูป่้วยเดก็ระยะ

สุดท้ายและครอบครัว” โดยมี คุณวรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้า
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวเปิดงาน เมือ่วนัที่ 

8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรยีนและปฏิบตักิาร
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

รับรางวัลชนะเลิศ

อบรมการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว



 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดงานแถลงข่าวเร่ือง  “โรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม” โดยได้รับ
เกยีรตจิาก ศ.นพ.วนิติ  พัวประดษิฐ์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดี

ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ  

นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัย

มหิดล  ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ  หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 
และคณุธญัวรนิทร์ ตัง้เสริมวงศ์ หวัหน้าฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมงานแถลงข่าวในครัง้นี ้เม่ือ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

แถลงข่าว	“รพ.ต้นแบบในการลดเค็ม”

 ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัว โดยมีอาจารย์สุรพล  วัชรปาณ  เป็น
วิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก คุณอุสาห์   รุจิระวิโรจน์  

ผู้ตรวจการพยาบาล งานพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ หน่วย
บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่ง

เสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีีใน
โอกาสรับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจ�าปี 2558

อบรมศิลปะป้องกันตัว

รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

 ส�านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จดับรรยายให้ความรูเ้รือ่ง “แผ่น

ตะก่ัวกันรงัสีส�าหรบัเดก็” โดย คุณชนก โพธิพ์ชื ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมส�านักงานวิจัย 
ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

R2R	CLUB

 งานกิจการนกัศึกษา ส�านกังานการศกึษา จดังานปฐมนเิทศและพธิี
มอบเสื้อกาวน์รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 48 สู่ชั้นคลินิก ประจ�าปี 2558 โดย

มีวตัถปุระสงค์เพือ่แนะแนวให้นกัศึกษาแพทย์ปรบัตวัในการเรยีนได้
อย่างมีความสุขและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเรียนรู้
ถึงมารยาทแห่งวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ได้มีโอกาสพบปะสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกันตลอดจนเกดิความรกัความผกูพนัต่อสถาบนั 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 ขอแสดงความยินดีแก่ คุณณิชา ปิยสุนทราวงษ์ งานการพยาบาล
ผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ�าปี 2557 

ด้านสร้างสรรค์นวตักรรม โดยรบัรางวลัในการประชมุวชิาการ
และน�าเสนอผลงานทางวิชาการ (ปขมท.) ประจ�าปี 2558 ณ 

โรงแรมกิจตรงวลิล์ รสีอร์ท จ.อบุลราชธานี เมือ่วนัที ่21-22 พฤษภาคม 
2558 จากผลงานนวตักรรมรามาธบิดยีางครอบท่อแทงเจาะเพือ่ป้องกันลม
รั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง (Ramathibodi Trocar cap in prevention of 
gas leakage during laparoscopic surgery)

ปฐมนเิทศและพธิมีอบเส้ือกาวน์รบัศิษย์รามาธบิด	ีรุน่
ที่	48	สู่ชั้นคลินิก	ประจ�าปี	2558

ข่าวน่ายินดี



 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit) 

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการ

ประจ�าคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M2 อาคาร
เรียนรวม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

MU-Visit

 คุณพรรณสิรี  คุณากรไพบูลย์ศิริ  ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด และคุณอณิ

ชา  อรรถสกุลชัย เจ้าของแบรนด์ LOVEBIRD พร้อมทีมงานจัด
กิจกรรมจิตอาสามอบอาหารให้กับผู้ป่วยเด็กและญาติผู้ป่วย 
ในหอผู้ป่วยเด็ก 2 หอผู้ป่วยเด็ก 5 และหอผู้ป่วยเด็ก 7 คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 
17 มถินุายน 2558 ณ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมจิตอาสามอบอาหารให้กับผู้ป่วยเด็ก

 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย และผู้แทนถาวรไทย 
ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส แสดงความยินดีแก่ 
ศ.เกยีรตคิณุ พญ.สมศรี เผ่าสวสัด์ิ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาตเิพือ่

สงัคมไทยปลอดบหุรี ่พร้อมด้วย ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์ เลขาธกิารสมา
พนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่และ พล ต.ผศ.
นพ.กิฎาพล วัฒนกูล เครือข่ายสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ

เพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่ในโอกาสเข้ารบัรางวลัระดบัโลก World 
Professional Health Alliance Award ณ สถานทูต กรุงเจนีวา เมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ข่าวน่ายินดี

 ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

รามาธิบดีฯ รับมอบเงินบริจาคจ�านวน 8,500,000 บาท จาก 
ศ.เกียรตคุิณ พญ.อุรษุา เทพพิสยั และชมรมชาย-หญงิวยัทอง

แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จัก
รีนฤบดินทร์ เป็นจ�านวน 8,000,000 บาท และโครงการศึกษาและ

วิจัยในสตรีวัยหมดระดู “MENOPAUSAL FUND” จ�านวน 500,000 บาท 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ส�านักงานคณบดี อาคารเรียนรวม

รับมอบเงินบริจาคเพื่อ
โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัด
โครงการ Hand Cleaning… Moving Together ปีที ่6 - 7  โดยได้รบัเกยีรติ

จาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
ยงัได้รบัเกียรตจิาก มี ผศ.นพ.ก�าธร มาลาธรรม ประธานคณะ

กรรมการการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล กล่าว
ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ 

บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งานเสวนา “ทิศทางรามา... ก้าวต่อไป” ขึ้น เพื่อเป็นการก�าหนด

ทิศทางด้านงานบริหารและด้านอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต โดย

ได้รับความสนใจจาก แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
รามาธิบดี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

Hand	Cleaning…Moving	Together	ปี	6	-	7

งานเสวนา	“ทิศทางรามา...	ก้าวต่อไป”



 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบังานกจิการนกัศกึษา จดักจิกรรม “วนัพยาบาล

สากล” ขึน้ โดยม ีรศ.ดร.พรรณวด ีพธุวัฒนะ รองคณบดฝ่ีายสร้างเสรมิสุข
ภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม
ตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน มีการบรรยายพิเศษจากแพทย์

และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพยาบาลสากล

 งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิง

ปฏบิติัการ เร่ือง “การใช้ชดุอปุกรณ์ท�าความสะอาดสารชวีภาพและ
สารเคมีหกรั่วไหล” ขึ้น โดยมี ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้า
ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายและ
สาธิตให้ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ท�าความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมี 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ “พยาบาล

และฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยผู้สมัคร
ต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง

ประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การใช้ชุดอุปกรณ์
ท�าความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล”

งานแสดงวิสัยทัศน์	

 งานพัฒนาคุณภาพ งานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การต้อนรบัผูต้รวจประเมนิ ณ พืน้ทีป่ฏิบติังาน จาก

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และผู้ตรวจประเมิน
รางวัล ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล ได้น�าเสนอผลงาน  “อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจ
หลอดลม Rama Chost D.I.Y” ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และผู้ตรวจประเมิน ได้เข้าเยี่ยมชม
การปฏิบัติงานในผลงานที่เสนอขอรับรางวัลด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมศูนย์ส่องกล้อง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รับการตรวจประเมินคุณภาพ

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีม

แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันต
กรรม ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อ�าเภอสะบ้าย้อย และ 

โรงเรยีนนาทววีทิยาคม อ�าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เมือ่วนัที ่18 - 19 
มิถุนายน 2558

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมด้วยผู้แทน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิ่งของ

พระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ

บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านปางสุด อ�าเภอแม่วงก ์
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนสักงามวิทยา อ�าเภอคลองลาน จังหวัด

ก�าแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน	จังหวัดสงขลา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน	



 ส�านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การ

พัฒนาการท�างานเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุการณ์ของการเกิด
ภาวะอุณหภูมิกายต�่าในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางสูติศาสตร์- 

นรีเวชวิทยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” โดย คุณจิตติมา 
เจียรพินจินนัท์ ภาควชิาวสัิญญวีทิยา และเร่ือง “อุปกรณ์รองรบั

ส�าหรับท�าแผล (Supportive device for dressing wound)” โดย
คุณจิตติมา นุริตานนท์ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องประชุมส�านักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

R2R	CLUB

 สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การวินิจฉัยและจัดท�า
ทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต�่าและมีขนาดใหญ่” โดยมี รศ.นพ.

ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ กล่าวเปิดงาน ซึ่ง
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ

ตรวจ Immunofluorescense และ Mutation Analysis ของโรค 
MYH9 disorder และแลกเปลี่ยนทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคระหว่าง
ผูเ้ชีย่วชาญในประเทศและประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ณ 
ห้องประชุม มรว.จันทรนิวัทธิ์ เกษมสันต์ ชั้น 8 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 5 

เร่ือง “หลักประกันสุขภาพไทย จะก้าวไปทางไหนดี” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลัก

ประกันสุขภาพไทยในก้าวต่อไป จากศิษย์แพทย์รามาธิบดีที่มี
ประสบการณ์ เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 907 อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ	เรื่อง	“การวินิจฉัยและจัดท�า
ทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดตาและมีขนาดใหญ่”

สุนทรียสนทนา	ครั้งที่	5	
เรื่อง	“หลักประกันสุขภาพไทย	จะก้าวไปทางไหนดี”

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์

สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา Joint 
Conference in Medical Sciences 2015 (JCMS 2015) ภาย

ใต้แนวคิด “Health Equity through Innovation and 
Collaboration” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ

 ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล จดักจิกรรมธรรมบรรยาย โดย พระ

อาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ ต�าบลเขือน�้า อ�าเภอบ้าน
ผือ จังหวดัอุดรธาน ีเมือ่วนัท่ี 30 มถินุายน 2558 ณ หอประชมุ

อารี วัลยะเสวี 

ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน	
จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช

ธรรมบรรยาย

 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เข่าดี มีสุข” ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมี รศ.นพ.ชาญ
ยุทธ ศุภชาติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการ
บรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมตรวจวัดมวลกระดูก โดยได้รับ

เกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และให้ค�าปรึกษา

ต่างๆ รวมท้ังค�าแนะน�าแก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ “คลินิก
สถาปัตย์บ�าบัด” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล ยงัร่วมบรรยายเก่ียวกับการ “ปรบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะ
สม” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2558 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ภาพกิจกรรมงาน	“เข่าดี	มีสุข”	ครั้งที่	3




