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 สวัสดีปีใหม่คุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

	 ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะ	ขอให้ปีใหม่ปีนี้	ท่านผู้อ่านทุกท่าน	มีสุขภาพดี	มีสุข	ตลอดปี	สุขทั้งใจ	สุขทั้งกายเลยนะคะ	
ปีใหม่ย่อมมสีิง่ดดี	ีเพิม่ขึน้มาใหม่	เริม่กนัทีส่ถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยั
มหิดล	“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินเป็น
องค์ประธานท�าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี	 25	 ธันวาคม	 2560	 ที่ผ่านมา	 สถาบันการแพทย์แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งให้แก่
ผู้ป่วยและประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	รวมทั้งรองรับผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกของประเทศได้เป็นอย่างดี

	 นอกจากนี้	 เรายังประมวลภาพกิจกรรม	 “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เพ่ือสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์” เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	นอกจากวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังได้บุญกันถ้วนหน้าด้วยนะคะ

	 ส�าหรับนิตยสาร	@Rama	 เรายังคงมีเรื่องราวดีดีมาฝากกันเช่นเคยนะคะ	 การลดเค็มในอาหารจะช่วยลดโรคร้ายได้
อย่างไรบ้าง	ติดตามได้ในคอลัมน์	Health Station..	ฟอกสีฟัน	ท�าให้ผิวฟันบางจริงหรือไม่	ในคอลัมน์	Belive it or Not 
นะคะ	ตามด้วยโรคที่เป็นกันเกือบทุกคน	“ฝ้า”	และวิธีการใช้ยาหยอดหูอย่างถูกต้อง	ใช้อย่างไร?	ติดตามได้ในคอลัมน์	Rama 
RDU	ค่ะ	..	ส่วนเรือ่งอาหารการกนิ	ฉบบันีม้เีมนนู�า้จิม้ซีฟู้ดเพ่ือสุขภาพมาฝากค่ะ	กนิยงัไงให้อร่อย	และสุขภาพดี	และ	Camera 
Diary	ฉบับนีน้�าเทีย่ว	“เมอืงโบราณ”	ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วใกล้กรุงเทพฯ	ทีน่่าสนใจแห่งหนึง่เลยค่ะ	..	ดีต่อสขุภาพ
แล้ว	ต่อกันด้วยดีต่อใจ	หากใครท้อใจ	ลองเปิดไปอ่าน	“แสงสุดท้าย”	ในคอลัมน์	Easy Living	ได้เลยนะคะ	..	ฉบับหน้ายังมี
เรื่องราวดีดีมาให้ติดตามกันอีกนะคะ

       

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	

	 สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ตั้งอยู่บนที่ดินราช
พัสดุ	เทศบาลบางปู	ซอย	119	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ	ด้วยขนาดพื้นที่	330	ไร่	จึงเป็นสถาบัน
การแพทย์ทีม่ขีนาดกว้างขวางในจงัหวัดสมทุรปราการด้วยทนุ
การก่อสร้าง	10,000	ล้านบาท	

	 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	 ก่อก�าเนิดมา
จากพระราชปรารภและพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และยังได้รับ
พระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 (CHAKRI-
NARUEBODINDRA	MEDICAL	 INSTITUTE)	 อันเป็นสร้อย
พระนามของพระองค์

	 ด ้ ว ยพระราชปรารภและพระราชด� า ริ ขอ ง
พระองค์	 ท�าให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ด�าเนินการจัดสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ขึ้น	 ด้วยพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่	 ระดับโรงเรียนแพทย์ใน
จังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนทั้งใน
พืน้ทีแ่ละประชาชนทีป่ระกอบอาชพีอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัน้ี	รวม
ทั้งประชาชนในจังหวัดชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรี	
ระยอง	จันทบุรี	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	

	 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นโรงพยาบาล
ขนาด	400	 เตียง	ที่ให้การรักษาผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ	 และ
ทุติยภมู	ิเป็นหลัก	ภายใต้ความรู้ความเชีย่วชาญทางการแพทย์
ของบุคลากร	 ทั้งยังเป็นโรงเรียนแพทย์ส�าหรับการเรียนการ
สอนของนกัศกึษาแพทย์	นกัศึกษาพยาบาล	แพทย์ประจ�าบ้าน	
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	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	
เมื่อวันท่ี	 19	 กันยายน	 2555	 และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 อีก
ค�ารพหนึ่งในการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์	เมื่อวันจันทร์ที่	25	ธันวาคม	2560	

	 กรอบแนวคิดของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	
มุ ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมและภูมิ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	 อันก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจและจินตนาการอย่างเต็มที่	 ภายใต้กรอบแนวคิด	
4E	ได้แก่	Education	Reform,	Environmental	Friendly,	
Energy	Saving,	Excellent	Living	and	Working	Condition	
โดยมหีลกัการบริหารสถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	คอื	3C	
ได้แก่	Competency-Based	Curriculum	การเรยีนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพหุศักยภาพ	Continuity	of	
Care	&	Supervision	การเรยีนการสอนท่ีเน้นความต่อเนือ่งทัง้
อาจารย์แพทย์และนักศึกษาอย่างใกล้ชิด	และ	Community	
Engagement	การมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	เพือ่ร่วมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็งและมีจิตส�านึกต่อสังคมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

	 จุดเด่นของสถาบนัการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	คือการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทางการศึกษาของแพทย์	
พยาบาล	 และนักศึกษา	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่	 ให้ท�างานอย่างมี
ความสุข	ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

Rama
Update ดนัย	อังควัฒนวิทย์
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	 พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของคนไทยอย่างหนึง่ทีส่่งผลเสยีต่อร่างกาย	คอืการรบัประทานรสเค็ม
ที่มากเกินความจ�าเป็น	ส่งผลให้มีสถิติของผู้ป่วยโรคต่าง	ๆ	มากขึ้น	ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญจากการรับประทานรสเค็ม
จัด	 ท�าให้ปัจจุบันมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการลดเค็มเพื่อป้องกันโรค
ร้ายต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ลดเคม็…เป็นพฤติกรรมส�าคญัทีค่วรปฏบิติัอย่างจริงจัง	สามารถท�าได้ง่ายแต่ช่วยลดความเส่ียงในการเกดิ
โรคร้ายต่างๆ	ได้หลายโรคด้วยกนั	เนือ่งจากปกติอาหารทัว่ไปมกัมรีสเค็มต้ังต้นอยูแ่ล้ว	แต่พฤติกรรมคนไทยชอบ
เพิ่มรสเค็มเข้าไปอีก	 เช่น	การเติมพริกน�้าปลา	การจิ้มซอสหรือน�้าจิ้มที่มีส่วนประกอบของเกลือ	 เป็นต้น	ท�าให้
ร่างกายได้รับรสเค็มเป็นส่วนเกินและท�าให้เกิดโรคต่าง	 ๆ	 ตามมา	 จากผลส�ารวจพบว่าคนไทยมีการทานรสเค็ม
เกินความต้องการสูงถึง	2	เท่า

  พฤติกรรมสำ�คัญ
ช่วยลดโรคร้ายอย่างได้ผล

ปริมาณเกลือโซเดียมที่เจอในชีวิตประจ�าวัน

	 ส�าหรบัพฤตกิรรมการลดเคม็สามารถท�าได้โดยลดการปรงุรสเคม็ลงทลีะน้อย	เพราะถ้าหากลดทลีะมาก	ๆ 	
จะท�าให้รู้สึกไม่อร่อยและไม่อยากรับประทาน	 สุดท้ายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล	 ซึ่งโดยปกติ
ลิ้นของคนเราจะมีการปรับตัว	หากลดความเค็มลง	10%	จะท�าให้ลิ้นไม่สามารถจับรสชาติได้	จึงต้องค่อย	ๆ	รส
ความเค็มลงทีละน้อย	 เพื่อให้มีความสุขกับการบริโภคเหมือนเดิมและดีต่อสุขภาพ	 เริ่มต้นที่การไม่ปรุงเพิ่มหรือ
ปรุงในปริมาณที่ลดลงก่อน

เกลือ	1	ช้อนชา		 =	 โซเดียม	2,000	มิลลิกรัม
น�้าปลา	1	ช้อนโต๊ะ		 =	 โซเดียม	1,160-1,420	มิลลิกรัม
ซีอิ๊ว	1	ช้อนโต๊ะ	 =	 โซเดียม	690-1,420	มิลลิกรัม
ซอสปรุงรส	1	ช้อนโต๊ะ		 =	 โซเดียม	1,150	มิลลิกรัม
กะปิ	1	ช้อนโต๊ะ		 =	 โซเดียม	1,430-1,490	มิลลิกรัม
ซอสหอยนางรม	1	ช้อนโต๊ะ		=	 โซเดียม	420-490	มิลลิกรัม
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	 ส�าหรับเกลือซึ่งเป็นส่วนผสมส�าคัญที่ให้ความเค็มและก่อให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคไต	 แต่ถึงอย่างนั้นในเกลือ
ก็ยังมีโซเดียมซึ่งเป็นสารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย	 โดยโซเดียมเป็นแร่ธาตุส�าคัญที่เกี่ยวกับสมดุลน�้าของร่างกาย	ซึ่งจะได้
รับจากการรับประทานอาหารเป็นหลัก	ร่างกายไม่สามารถขาดโซเดียมได้	จึงยังต้องบริโภคเกลืออยู่ภายใต้การจ�ากัด
ในปริมาณที่เหมาะสม	โดยไม่ควรทานเกิน	2,000	มิลลิกรัมต่อวัน	หรือประมาณ	1	ช้อนชา	และถ้าหากเปลี่ยนเกลือ
เป็นน�้าปลา	ร่างกายก็ไม่ควรได้รับน�้าปลาเกิน	4	ช้อนชาต่อวัน

ปริมาณโซเดียมในอาหารเมนูตัวอย่าง

	 นอกจากการลดปริมาณการปรุงเพิ่ม	 สิ่งที่ตามมาคือการเลือกรับประทานอาหาร	 โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ปรมิาณเกลอืโซเดยีมมากเกนิไป	หรอืรบัประทานในปริมาณทีพ่อดี	 เพ่ือไม่ให้เกดิความเคม็ส่วนเกนิในร่างกาย	 โรคที่
ส�าคญัซึง่เกิดจากการรบัประทานอาหารรสเคม็จดัคอืโรคไต	แต่นอกจากนีก้ย็งัมโีรคอืน่	ๆ 	ด้วยทีเ่กดิจากการรับประทาน
รสเคม็จดั	อย่างเช่น	โรคความดนัโลหติ	กลไกการเกิดโรคคอืเมือ่ร่างกายได้รบัเกลอืจะเกดิการดงึน�า้เข้ามาในกระแสเลอืด	
ท�าให้ขาบวม	ตาบวม	หากรบัประทานตดิต่อกนัในระยะยาวจะส่งผลให้ความดันโลหติสงูขึน้	จึงเกดิโรคความดันโลหติ
สงูในทีสุ่ด	และถ้าหากสูงมาก	ๆ 	จะท�าให้เป็นโรคหวัใจตามมา	นอกจากน้ีกย็งัมโีรคอมัพาตทีม่กีารรบัประทานรสเคม็จดั
เป็นปัจจยัเสีย่ง	รวมถงึโรคกระดกูพรนุ	เพราะการรับประทานเคม็จะท�าให้แคลเซียมมาปนอยูใ่นปัสสาวะมากข้ึน	ส่งผล
ให้กระดกูสญูเสยีแคลเซยีม	และเกดิการเปราะบาง

ปลาเค็ม	100	กรัม		 มีโซเดียมเฉลี่ย	5,327	มิลลิกรัม
ปลาร้า	100	กรัม		 มีโซเดียมเฉลี่ย	6,016	มิลลิกรัม
ผักกาดดอง	1	กระป๋อง	(30	กรัม)		มีโซเดียมเฉลี่ย	1,720	มิลลิกรัม
โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป	1	ถ้วย	(35	กรัม)		มีโซเดียมเฉลี่ย			 900	มิลลิกรัม
ลูกชิ้น	5	ลูก	(30	กรัม)		 มีโซเดียมเฉลี่ย			 640		มิลลิกรัม
แหนมหมู	1	ไม้	(15	กรัม)		 มีโซเดียมเฉลี่ย		  480		มิลลิกรัม
หมูยอ	4	ชิ้น	(30	กรัม)		 มีโซเดียมเฉลี่ย	   227		มิลลิกรัม
ไส้กรอกหมู	1	ลูก	(30	กรัม)		 มีโซเดียมเฉลี่ย		 204		มิลลิกรัม

ลดเค็ม
ลดโรค

ปริมาณโซเดียม
6016 มิลลิกรัม

ปริมาณโซเดียม
1720 มิลลิกรัม

ปริมาณโซเดียม
227 มิลลิกรัม

ปริมาณโซเดียม
480 มิลลิกรัม

Health
Station ผศ.	นพ.สุรศักดิ์	กันตชูเวสศิริ

ภาควิชาอายุรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล
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  การฟอกสีฟัน	คือ	การใช้น�้ายาที่มีส่วนประกอบของ	Hydrogen	peroxide	
หรือ	Carbamide	peroxide	ที่แตกตัวได้สาร	Peroxide	ซึ่งเป็น	Oxidizing	agent	ไปจับกับ

พันธะคู่ของโมเลกุลสารอนินทรีย์ให้แตกตัวออก	(Oxidize)		ท�าให้สารสีหรือ	Chromagen	ที่อยู่
ในเนื้อฟัน	ซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่และทึบแสง	แตกตัวเป็นสารที่โมเลกุลเล็กลงและโปร่งแสง	ท�าให้
ฟันสว่างขึ้น	หรือดูขาวขึ้น	กล่าวง่าย	ๆ	คือ	Peroxide	ซึมเข้าไป	เพื่อไปแตกโมเลกุลสีออก	
ผิวฟันและเคลือบฟันยังคงอยู่เหมือนเดิม	ไม่ได้บางลงแต่อย่างใด		

	 	 ในระหว่างการฟอกสีฟัน	หรือภายหลังการฟอกสีฟัน	อาจมีอาการเสียวฟันได้	
จึงท�าให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะฟันบางลง	แต่แท้จริงแล้ว	อาการเสียวฟันเกิด
จากปฏิกิริยาของน�้ายาฟอกสีฟัน	ที่เข้าไปสลายสารสีในเนื้อฟัน	โดยดึงน�้าออกมาจากตัว
ฟัน	ส่งผลให้ปลายประสาทเส้นเล็ก	ๆ	ที่อยู่ในตัวฟันถูกกระตุ้นให้ไวต่อความร้อนความ
เย็น	ท�าให้เกิดความรู้สึกเสียวฟันชั่วคราวได้ง่ายกว่าปกติ	แต่สามารถหายได้เองในระยะ
เวลา	2-3	วัน	ส่วนประสิทธิภาพการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฟอกสีฟัน	
ความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปหาโมเลกุลสี	ระยะเวลา	และจ�านวนครั้งที่สารฟอก
สีฟันได้สัมผัสกับโมเลกุลสีในเนื้อฟัน

ฟอกสฟัีน ท�ำให้ผิวฟันบำง

และเสยีวฟันจรงิหรอื??

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ทพญ.ดร.	สีตลา	แสงกาญจนวนิช

งานทันตกรรม	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 “แสงสุดท้าย”	อาจหมายถึง	แสงอาทิตย์ที่ใกล้จะลับขอบฟ้า	หรือแสงเทียนที่ใกล้จะดับ	มีใครคิดไหมว่า	“แสงสุดท้าย” 
จะเป็นแสงน�าทางให้คนที่ก�าลังหมดหวังไปสู่จุดหมายปลายทางได้	

 “แสงสุดท้าย”		เป็นชื่อเพลงเพลงหนึ่งที่ช่วยสร้างก�าลังใจให้คนหลายต่อหลายคน	เพลงนี้เป็นเพลงของวง	บอดี้สแลม	ซึ่ง
คนที่ร้องคือ	ผู้ชายชื่อตูนหรือ	อาทิวราห์	คงมาลัย	ฉันหลับตาฟังเพลง	“แสงสุดท้าย”	ด้วยความตั้งใจ	และยอมรับว่าเพลงนี้เป็น
เพลงที่มีเนื้อหาดีมาก	ประกอบกับท�านองด้วยแล้ว	ผสมกันเป็นเพลงได้อย่างลงตัวและช่วยสร้างก�าลังใจให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างดี	ซึ่ง
คนที่แต่งเนื้อเพลงนี้มี	2	คนคือ	โป	โปษยะนุกูล	และขจรเดช	พรมรักษา	ส่วนท�านองและเรียบเรียงโดย	อาทิวราห์	คงมาลัย	หรือ
ตูนนั่นเอง

	 เพลงที่ดีไม่ได้ฟังแค่ไพเราะ	แต่ตัวเพลงยังมีเนื้อหาที่มีความหมายดี	และดียิ่งกว่านั้น	หากสามารถก่อประโยชน์ให้ผู้ฟังได้
อีกด้วย	มีหลายประโยคที่โดนใจฉัน	จึงได้ยกมาในบทความนี้	อาทิ	..	

 “ชีวิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนแต่หัวใจของคน ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ”

	 เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์	 ก็ย่อมต้องพบความผิดหวังหรือความสมหวังเป็นเรื่องธรรมดา	 ยิ่งเรามี
จุดหมายให้ก้าวไป	เราย่อมต้องพบอุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในปัจจุบัน	ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหาและ
อุปสรรคมาก่อน	สิ่งเดียวที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ประสบความส�าเร็จและคนที่ล้มเหลวคือ	คนที่ประสบความส�าเร็จเลือกที่จะลุก
ขึ้นและเดินต่อ	แต่ในขณะที่คนที่ล้มเหลวเลือกที่จะหยุดและหันหลังกลับ	..	

 “วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันเก็บทุกความผิดพลั้งเป็นค�าเตือนให้เราเข้าใจ”

	 เราอาจเหน็คนหลายคนทีป่ระสบความส�าเรจ็มาก่อน	ดูชวีติเขาช่างสวยหรู	หารู้ไม่ว่ากว่าเขาจะก้าวมาถงึจุดนัน้ได้	เขาต้อง
ผ่านอุปสรรคขวากหนามมานับไม่ถ้วน	ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย	ๆ 	ไม่มีใครที่ได้อะไรมาโดยไม่ต้องลงแรง	..	ก้าวแรกเป็นก้าวที่ยากที่สุด	
แต่เมื่อเริ่มวิ่งไปแล้วก็จะเริ่มง่ายขึ้น	เมื่อเราวิ่งมาถึงเส้นชัย	เราจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราท�ามา	เราจะมีประสบการณ์ไปสอนรุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป	เพราะในระหว่างทางที่คุณวิ่งนั้น	เท่ากับคุณได้ฝึกฝนความสามารถในการวิ่งไปด้วย	คุณจะเก่งขึ้นในการวิ่งครั้งต่อไป	
เปรียบเหมือนการท�างาน	 คนท่ีท�างานจนประสบความส�าเร็จล้วนต้องฝึกฝนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน	 ล้วนเจอความผิดพลาดมาแล้ว
ทัง้นัน้	ทีส่�าคญัคอืคณุได้เกบ็ความผดิพลัง้มาเป็นบทเรยีนเพือ่ไม่ให้เกดิขึน้ซ�า้หรอืไม่	คนประสบความส�าเรจ็คอืคนทีน่�าเอาความผดิ
พลาดของตัวเองมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น	ไม่ให้พลาดอีก	แต่คนที่ไม่ประสบความส�าเร็จ	จะมัวแต่เสียใจและโทษตัวเอง	โดยไม่น�า
สิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาแก้ไข	ขอจงเดินต่อไป	ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม	ในที่สุดคุณจะเดินถึงจุดหมายอย่าง
ที่คุณตั้งใจ

 “ในค�่าคืนที่ฟ้า..ท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้ เป็นแสงน�าไปในคืนที่หลง..ทาง”

	 บางครัง้เส้นทางทีเ่ราเดินไปอาจยงัมองไม่เหน็จุดหมายปลายทาง	แต่ความฝันทีจ่ะไปให้ถึงจุด	ๆ 	นัน้	ยงัคงอยูแ่ละคอยเป็น
แรงขบัเคลือ่นให้เรายงัสู้ต่อไป	ถงึแม้เส้นทางจะมดืมดิแค่ไหนกต็าม	ฉนัเคยเดนิอยูใ่นทางทีเ่ต็มไปด้วยอปุสรรค	มองไม่เหน็จดุหมาย
ปลายทางและไม่รู้ด้วยว่าจะถึงจุดหมายนั้นไหม	ในระหว่างทางเดินนั้นมีความกังวลและท้อใจอยู่เป็นระยะ	ๆ 	แต่ด้วยความฝันที่ฉัน

แสงสุดท้าย
Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ยดึมัน่น้ันมันชัดเจนมากจนท�าให้ฉนัยงัคงยนืยนัทีจ่ะก้าวเดนิต่อไป	และในทีส่ดุกส็ามารถไปถงึจดุหมายนัน้ตามทีไ่ด้ตัง้ใจ	..	เคยมีคน
กล่าวไว้วา่	ถึงแม้จุดหมายเราจะอยู่ไกลหรอืสูงแค่ไหน	ขอให้เราได้พยายามท�าใหเ้ตม็ที่	ถา้ไม่ไดต้ามที่หวังไว้	กจ็ะไมเ่สียใจ	เพราะได้
พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว	ตรงข้ามกันถ้าเราถอยตั้งแต่แรก	จะเสียใจมากกว่า	เพราะเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายนั้นเลย	..	ความ
รกัและก�าลังใจจากคนในครอบครวั	หรอืคนรอบข้างกเ็ป็นอกีสิง่หนึง่ทีช่่วยให้เราไปถงึจดุหมายปลายทางเช่นกนัเมือ่มมีอืมือหนึง่ยืน่
เข้ามาช่วยฉุดยามเราล้ม	เราย่อมลุกและออกเดินได้เร็วกว่าเดิม	หากคุณเป็นคนที่ล้มอย่าลังเลที่จะลุกและออกเดินต่อ	หากคุณเห็น
คนอื่นล้มอย่าลังเลที่จะยื่นมือและช่วยฉุดเขาขึ้นมาเช่นเดียวกัน

 “ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงร�าไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย”

	 พออ่านถงึเนือ้เพลงท่อนน้ีท�าให้คิดถงึสภุาษิตของฝรัง่ประโยคหนึง่ทีว่่า	There	is	a	light	at	the	end	of	the	tunnel	ซึง่
เปรยีบเปรยได้ว่า	 ไม่ว่าจะท�างานอะไร	ทีย่ากเยน็แค่ไหน	แต่สกัวนัหนึง่เรากอ็าจจะเหน็	 “แสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์”	 ซึง่ก็คือทางออก
ของปัญหาและอปุสรรคทัง้หลายนัน่เอง	ซึง่ถ้าคณุแก้ปัญหาจดุนีไ้ปได้กจ็ะไปถงึจดุหมายของคุณอย่างทีคุ่ณตัง้ใจ	คณุลองจินตนาการดู
กไ็ด้ว่าถ้านัง่อยูใ่นรถไฟทีว่ิง่ในอโุมงค์ทีมื่ดมดิ	แต่พอใกล้ถงึทางออก	กจ็ะเร่ิมเห็นแสงสว่างทีเ่ป็นจดุเลก็	ๆ 	ตรงทางออกก่อน	แล้วค่อย	ๆ
ใหญ่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	หากมแีสงน�าทาง	เราก็จะค้นพบทางออกในทีส่ดุ	..	ฉนัเคยเจอปัญหาทีห่าทางออกไม่พบ	หลงวนเวยีนหาทางแก้ปัญหา
อยูน่าน	ถามใครกไ็ม่มีใครรู	้จนวนัหนึง่	วนัทีฉ่นัเองกไ็ม่ได้คาดหวงัว่าจะเจอทางแก้ปัญหานัน้	กไ็ด้พบบคุคลคนหนึง่โดยบังเอิญ	เขาไม่
ได้ช่วยแก้ปัญหาทกุอย่าง	แต่เป็นจดุเริม่ต้นของ	“แสงสว่าง”	เป็นบุคคลแรกท่ีรูว่้า	“ก้าวแรก”	ของฉนัควรก้าวไปทางไหนและอย่างไร	
ฉนัถอืว่าคนคนนีเ้ป็น	“แสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์”	จรงิ	ๆ	และต่อมาฉนักค็ล�าทางเจอและแก้ปัญหาได้ในทีส่ดุ	

	 สุดท้ายนี้อยากขอเป็นก�าลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่	ที่ก�าลังจะ	“ก้าว”	เดิน	อยากให้ก้าวได้อย่างมั่นคง	และเริ่มที่จะ	“วิ่ง”	ไป
ถึงเส้นชัยให้ได้	โดยไม่ท้อไปซะก่อน	..	ทุกคนย่อมเคยหกล้มด้วยกันมาทั้งนั้น	เพียงแต่ว่าคุณจะหยุดและนั่งอยู่ตรงนั้น	หรือลุกขึ้น
เดินต่อ	จนเห็น	“แสงสุดท้าย” 

	 ขอขอบคุณ	ตูนบอดี้สแลม	ส�าหรับเพลงเนื้อหาดีดี	และการริเริ่มโครงการ	“ก้าวคนละก้าว” การวิ่งมาราธอนเพื่อระดม
ทุนให้	11	โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	..	คุณไม่เพียงแต่มีใจที่อดทน	แข็งแกร่ง	เท่านั้น	แต่คุณยังมีเมตตาและเสียสละอย่าง
มากอกีด้วย	การวิง่ครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่ท�าให้ผูค้นจ�านวนมากหนัออกมารกัษาสขุภาพด้วยการวิง่กนัมากขึน้	แต่การวิง่ครัง้นีย้งัเป็นแบบ
อย่างให้กับคนอีกหลายคนว่า	“ถึงแม้หนทางจะมืดมิดหรือยากแค่ไหนก็ตาม ขอเพียงเรามีฝันและยังคงยืดหยัดที่จะก้าวต่อไป 
เพื่อสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริง”	แล้วในที่สุดคุณก็จะเจอ	“แสงสุดท้าย ที่ปลายท้องฟ้า”

แสงสุดท้าย

รอนแรมมาเนิ่นนาน	เพียงหนึ่งใจ
กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม
ดูแหลมคม	ทิ่มแทง
จนมันแทบจะทนไม่ไหว

ชวีิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้น
สองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน
แต่หัวใจ	ของคน	
ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ

ในค�่าคืนที่	ฟ้า..นั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้	ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้	เป็นแสงน�าไปในคืนที่หลง..ทาง

วนัเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
เก็บทุกความ	ผิดพลั้งเป็นค�าเตือนให้เราเข้าใจ

ชวีิตเริ่มต้นที่ค�าว่าฝ่าฟัน
ขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว
บทชีวิต	ของเราเราจะท�าให้มีความหมาย

ในค�่าคืนที่	ฟ้า..นั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้	ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้	เป็นแสงน�าไปในคืนที่หลง..ทาง

กบัที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย	เส้นทางนี้
ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงร�าไร
จะไปจนถึงแสงสุดท้าย

กบัความเดียวดาย	ในคืนเหน็บหนาว
แหงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่า
มันคงชินที่ทางยาวไกล	กร่อนหัวใจ

ภาวนากับความมืดมิด
ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่
เตือนคืนวันให้ใจดวงนี้	ไม่ยอมแพ้

ในค�่าคืนที่	ฟ้า..ท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้	และฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้	เป็นแสงน�าไปในคืนที่หลง..ทาง

กบัที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย	เส้นทางนี้
ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงร�าไร
จะไปจนถึงแสงสุดท้าย
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	 พูดถึงเรื่องฝ้า	 คงมีผู ้อ่าน
หลายท่านสนใจ	เพราะเป็นเรือ่งทีพ่บได้
บ่อยมากโดยเฉพาะในคุณผูห้ญงิ	อย่างไรกต็าม
ในผู้ชายก็สามารถเป็นฝ้าได้	แม้ว่าจะเป็นเพียงรอยด�าที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต	แต่ก็ส่งผลต่อความมั่นใจ
และการเข้าสังคม	รวมทั้งเสียเวลาและคุณภาพชีวิตเพราะต้องใช้เครื่องส�าอางปกปิดตลอดเวลา	ฉบับนี้มีเรื่องราว
เกี่ยวกับฝ้า	รวมทั้งการรักษา	และการป้องกันมาฝาก

	 “ฝ้า”	คอื	ภาวะทีเ่ซลล์สร้างเมด็สใีนผวิหนงัท�างานมากขึน้	ในผวิหนงัจงึมเีมด็สหีรอืเมลานนิมากขึน้นอกจาก
เซลล์สร้างเม็ดสีท�างานมากขึ้นแล้วจะพบว่าจ�านวนอาจเพิ่มขึ้นด้วย	มักพบฝ้าบริเวณที่ร่างกายสัมผัสแสงแดด	เช่น
ใบหน้า	โดยเฉพาะหน้าผาก	แก้ม	จมูก	เหนือริมฝีปากบน	และกราม	เป็นต้น	ฝ้ามักเริ่มเป็นเมื่ออายุ	30-40	ปี	พบ
ได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย	

	 สาเหตุการเกิดฝ้าเชื่อว่าเกิดจากแสงแดดเป็นหลัก	เราจะพบว่าฝ้ามักจะเข้มขึ้นเมื่อสัมผัสแสงแดด	และฝ้า
สามารถจางลงได้หากหลบแดด	 นอกจากน้ียังพบได้บ่อยในผู้ที่รับประทานยาคุมก�าเนิดและในผู้ที่ต้ังครรภ์	 ปัจจัย
ด้านพันธุกรรมก็มีส่วนก�าหนดเรื่องความไวของเซลล์สร้างเม็ดสีได้	 และยังพบว่าผู้ที่เป็นฝ้าส่วนหนึ่งจะมีญาติสาย
ตรงเป็นฝ้าเหมือนกัน

	 หลายท่านทีม่รีอยด�าทีใ่บหน้าอาจก�าลงัสงสยัว่าตัวเองเป็นฝ้าหรือไม่	บางรายอาจเป็นฝ้าจริง	บางรายอาจ
เป็นรอยด�าชนิดอื่นที่คล้ายฝ้า	เช่น	กระแดด	กระตื้น	กระลึก	รอยด�าจากการอักเสบของผิวหนัง	โรคผิวหนังอักเสบ
ชนิดลึกทิง้รอยด�า	เป็นต้น	บางรายเป็นร่วมกนัหลายภาวะ	ดงันัน้	ก่อนการรกัษาจงึต้องให้แน่ใจก่อนว่ารอยด�าทีเ่ป็น
อยู่คือฝ้าจริงหรือไม่	หรือเป็นภาวะอื่นที่คล้ายฝ้า	หรือเป็นหลายภาวะร่วมกัน	ส่งผลให้แผนในการรักษาจะมีความ
แตกต่างกันออกไป

“ฝ้า”
Beauty
Full รศ.	นพ.วาสนภ	วชิรมน	

สาขาวิชาโรคผิวหนัง	ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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สร้างเม็ดสีจะออกฤทธิ์ด้วยกลไกแตกต่างกันไป	นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารกลุ่มกรดผลไม้เพื่อผลัดเซลล์เม็ดสีส่วนเกินออก
ร่วมด้วย	ในส่วนของเลเซอร์	อาจใช้เพื่อการรักษาเสริมให้ฝ้าจางเร็วขึ้นได้	อย่างไรก็ตาม	ฝ้าอาจจะด�าขึ้นได้หรือเกิดรอยขาว
บางประเภทภายหลังการรักษาหากเลือกใช้เลเซอร์หรือการตั้งค่าพลังงานเลเซอร์ไม่เหมาะสม	 หรือกระท�าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้
เชี่ยวชาญ

	 ในส่วนของรอยด�าชนิดอื่น	ๆ	เช่น	กระแดด	กระตื้น	กระลึก	รอยด�าจากการอักเสบของผิวหนัง	โรคผิวหนังอักเสบ
ชนดิลกึทิง้รอยด�า	ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว	จะมกีารรกัษาทีแ่ตกต่างกนัไป	จงึควรปรกึษาแพทย์เพือ่วางแผนการรกัษาและให้การ
รักษาที่ถูกต้องตามแต่ละภาวะ	

	 ปัญหาที่พบบ่อยในการรักษาคือ	ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธี	ไม่ว่าจะซื้อยาใช้เองจนเกิดผลข้างเคียง	เช่น	เกิด
ภาวะหน้าบางและรอยด�าอีกชนิดจากการรักษา	หรือบางครั้งต้องใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกันแต่กลับเลือกรักษาเพียงวิธี
เดียวท�าให้ผลการรักษาไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

ซื้อยาใช้เอง อาจเกิดผลข้างเคียง!!ควรปรกึษาแพทย์เพ่ือวางแผนการรกัษา

ฝ้าที่เกิดขึ้นบนใบหน้าผู้ป่วย ผลข้างเคียง
ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธี

	 ในการรักษาฝ้าอันดับแรกต้องหลบ
แดด	 ป้องกันแสงแดด	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้สาร
กันแดด	กางร่ม	สวมหมวกปกปิด	ซึ่งนอกจาก
จะท�าให้ฝ้าจางลงแล้ว	 ยังสามารถป้องกันฝ้า
ไม่ให้กลับมาเป็นซ�้าได้	 ส�าหรับผู้ที่เริ่มเป็นฝ้า
ภายหลังใช้ยาคุมก�าเนิด	 แนะน�าให้เปลี่ยนวิธี
คุมก�าเนิด	บางรายอาการจะดีขึ้นภายหลังหลีก
เลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัด	หรือหยุดใช้ยาคุม
ก�าเนิด

	 ส�าหรับการใช้ยา	 สามารถใช้ยาที่มี
ฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีซึ่งมีหลายชนิด	 โดยมาก
จ�าเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเพื่อให้ผล
การรักษาดีท่ีสุด	 เนื่องจากยาที่มีฤทธิ์ลดการ

สาเหตุหลัก

ของการเกิดฝ
้าคือ 

แสงแดด
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	 สวัสดีค่ะ	 ฤดูหนาวก�าลังผ่านพ้นไป	 หลาย
คนก็คงจะไปเท่ียว	 โดยเฉพาะทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย	ตามดอยต่าง	ๆ	หรืออุทยาน	ที่ให้พัก
ด่ืมด�่าธรรมชาติอันสวยงาม	 และบรรยากาศเย็น
สบาย	 นอกจากที่เที่ยว	 ที่พัก	 ที่เหลือก็ต้องเป็น
อาหารการกินตามที่ต่าง	ๆ 	ที่เราไปเยือน	อาหารเช้า	
กาแฟร้อน	ไข่กระทะ	ขนมปังญวน	อาหารต่าง	ๆ	ที่
อาจจะเอ่ยได้ไม่หมด	 แต่พอตกเย็นย�่า	 จะมีอะไรดี
เท่ากบัการนัง่ล้อมวงป้ิงย่าง	ท่ามกลางอากาศหนาว
เย็น

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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	 ด้วยส่วนประกอบที่น้อย	และวิธีท�าแค่	3	ขั้นตอน	คงท�าให้หลายคนสนุกกับ
อาหารมื้ออร่อยและได้สุขภาพ	ไม่ว่าจะเที่ยวไกลแค่ไหน	เราก็สามารถท�า	และพกพา
ไปได้ทุกที่	นอกจากท�าเพื่อตัวเองแล้ว	เรายังแชร์สุขภาพให้เพื่อนร่วมก๊วนได้	หรือจะ
แบ่งปันให้คนในครอบครัวก็ได้เช่นกัน	

	 คนในครอบครวัอย่างผูสู้งวยัหลายคนเริม่มีปัญหากบัการรบัรสชาตต่ิาง	ๆ 	การรบัรสเปลีย่นไป	ต้องกนิอาหาร
ทีร่สจดัขึน้	ลกูหลาน	หรือคนในครอบครวัจงึต้องระมัดระวงั	คอยห้ามโน่นนี	่บางครัง้กท็�าให้ผูส้งูวยัหมดสนุกได้เช่นกนั	
น�้าจิ้มซีฟู้ดเพื่อสุขภาพ	อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่ง	 เพราะนอกจากจะเป็นน�้าจิ้มแล้ว	 ยังสามารถดัดแปลงเป็น
น�้าย�าได้ด้วย	 เราจึงสามารถประยุกต์ท�าอาหารได้หลากหลาย	 ไม่จ�าเจ	 และอาจท�าให้ผู้สูงวัยมีความสุขกับการทาน
อาหารร่วมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลมากขึ้นด้วย	

	 หนาวน้ีผงิไฟ	กนิป้ิงย่างให้อร่อย	แบบ	Healthy	กนันะคะ	หวงัว่าคงถูกใจตัง้แต่วยัรุน่	ไปจนถงึวยัชรา	ตดิตาม
เมนูใหม่ได้ในฉบับหน้า	สวัสดีปีใหม่	2561	จ้า

รากผกัชี   2 ราก
กระเทียมกลีบใหญ่  3 กลีบ
น�้ำผึ้ง	 	 	 	 1	 ช้อนโต๊ะ
เกลือ    1/4 ช้อนชา
ใบโหระพา พริกขี้หนู น�้ามะนาว ตามชอบ

ส่วนประกอบ

วิธีท�ำ

	 พอพดูถงึ	“ป้ิงย่าง”	ลองนกึภาพดสูคิะว่า	จะมอีะไรบ้างอยูบ่นเตา	เมือ่นกึภาพตามแล้ว	สิง่ทีห่ลายคนนกึถงึ
คนไม่พ้นอาหารทะเลต่าง	ๆ 	เมือ่มอีาหารทะเล	น�า้จิม้ซีฟูด้กต้็องมาค่ะ	เด็ดตรงนีแ้หละ	เจ้าไหนจะอร่อยวดักนัทีน่�า้จิม้
ซีฟู้ด	ยิ่งแซ่บยิ่งนัว	แต่รู้มั้ยคะ	ว่ายิ่งนัวโซเดียมก็ยิ่งสูง	ส่วนประกอบหลักแบบแซ่บซี๊ด	น�้าปลา	น�้าตาล	กระเทียมดอง	
ผงนัว	(ผงชูรสนั่นเอง)	ถ้าพอมีเวลาลองวิ่งเข้าครัวหยิบฉลากโซเดียมข้างบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาอ่านนะคะ	ค�านวณเล่น	ๆ	
ซิว่า	ปริมาณที่เรากินเข้าไป	1	มื้อ	เราได้โซเดียมเท่าไร	ใช้มือนับคงไม่พอ	ใช้เครื่องคิดเลขเลยดีกว่า	

	 หากนบัดปูรมิาณโซเดยีมทีเ่ราได้รบัในมือ้นัน้	ๆ 	แล้ว	เวลาจะกนิครัง้นงึคงจะรูส้กึผดิมาก	ท�าให้อาหารมือ้นัน้
หมดอร่อย	หมดสนุก	แต่วันนี้แพรวท�าให้ทุกคนสนุกกับอาหารมื้อนั้นได้ด้วย	“น�้าจิ้มซีฟู้ดเพื่อสุขภาพ”	ที่มีโซเดียม
ต�่า	อาจจะเป็นทางออกที่ดีให้กับมื้ออาหารมื้อนั้นได้	ตามมาดูส่วนประกอบและวิธีท�ากันเลยค่ะ

1. ล้างรากผกัชีให้สะอาดแล้วสบัพอหยาบ 
 สบักระเทียม พริกขี้หน ูแล้วใส่ลงในโถปั่น 
2. ใส่ใบโหระพา ปรงุรสด้วย น�้าผึ้ง เกลือ มะนาว 
 กดปั่นให้ละเอยีด 
3.	จัดเสิร์ฟ	ทำนคู่กบัอำหำรซฟีู้ด

แพรวพาชิม
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Behind
The Scene นางสาวอมรกานต์	บัวทอง	

งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร	
ฝ่ายการพยาบาล	
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

16



 ฉนัขยบัขาพาตวัเองเดนิลงจากเตยีงชัน้สองไปทีร่ะเบยีงห้อง	พลางยกแขนชขูึน้เหนอืศรีษะเพ่ือขบัไล่ความ
ง่วงงุน	เช้าตรู่วันนี้ท้องฟ้าเป็นสีน�้าเงินเข้ม	ยังคงมองเห็นแสงกระพริบของดวงดาวได้พอราง	ๆ	เสียงนกหลายชนิดที่
ฉันไม่รู้จัก	ร้องเจื้อยแจ้วขณะก�าลังบินออกหาเหยื่อในตอนเช้า	กิ่งไม้ใบไม้โยกไหวไปตามสายลมที่พัดโชยอ่อน	ๆ	ฉัน
ปล่อยให้ตวัเองด่ืมด�า่กบัภาพบรรยากาศยามเช้าทีแ่สนโปรดปรานอยูค่รูใ่หญ่	ก่อนจะบงัคบัให้ตัวเองเดินไปเข้าห้องน�า้
เตรียมตัวส�าหรับการท�างานในเช้าวันนี้

 ฉันลงลิฟต์มายังช้ันหน่ึง	 สายลมเย็นพัดมาปะทะใบหน้าฉันเข้าอย่างจัง	 ฉันรีบขยับเสื้อคลุมให้กระชับเข้า
กบัตวั	พลางเดนิอย่างรวดเรว็เพือ่ไปรบัประทานอาหารเช้า	ระหว่างทางฉนัเหลอืบไปเหน็เอีย๊มสฟ้ีาก�าลงัพลิว้ไหวตาม
จังหวะการก้าวเดิน	 เท้าเล็ก	ๆ	สวมรองเท้าสีขาวสะอาดสะอ้านก้าวเดินอาด	ๆ	อย่างมุ่งมั่นมาตามทางเดิน	น้อง	ๆ	
นกัศึกษาพยาบาลนัน่เอง	น้อง	ๆ 	ก�าลังถอืหนงัสอืการพยาบาลสตรีตัง้ครรภ์เล่มขนาดย่อมไว้แนบอก	ฉนัยิม้ให้กบัภาพ
นัน้อย่างนกึเอน็ด	ูการได้มองเหน็นกัศกึษาพยาบาลใส่ชดุเอีย๊มสีฟ้าทีข่ะมกัเขม้นในการค้นคว้าและแลกเปล่ียนข้อมูล
ซึ่งกันและกัน	เพื่อน�าไปใช้ให้การพยาบาลผู้ป่วยบน	Ward	ท�าให้ฉันหวนร�าลึกถึงวันเวลาเก่า	ๆ 	...	วันที่ตัวฉันเองก็ยัง
เป็นนักศึกษาพยาบาลอยู่

 ตอนนั้นฉันฝึกคอร์สผู้น�า	(Leader)	อยู่ที่สูติกรรม1	คนไข้ที่มานอนโรงพยาบาลล้วนแล้วแต่มีภาวะการ
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะผิดปกติ	 เช่น	 การเจ็บครรภ์ก่อนก�าหนด	ภาวะถุงน�้าคร�่าแตกก่อนการเจ็บครรภ	์
ดาวน์ซินโดรม	ภาวะทารกบวมน�้า	หรือแม้กระทั่งการท�าแท้ง	เป็นต้น	โดยเฉพาะเคสที่นัดมาท�าแท้งนั้น	พี่พยาบาล
ที่สูติกรรม1	 ทุกคนจะมีจุดยืนในการให้การพยาบาลที่ชัดเจนมาก	 คือ	 การให้ยาไซโตเทค	 (Cytotec)	 เพื่อท�าแท้ง	
ไม่ว่าจะเป็นการอมยาใต้ลิ้นหรือการเหน็บยาทางช่องคลอดให้แก่คนไข้	ต้องให้แพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้มาลงมือกระท�า
เองเท่านั้น	 ทั้งน้ีพี่พยาบาลให้เหตุผลว่า	 การให้ยาที่ต้องไปคร่าชีวิตของผู้อื่นนั้นท�าให้พี่พยาบาลรู้สึกไม่สบายใจและ
รู้สึกผิดเป็นอย่างมาก		“เราสามารถปฏิเสธค�าสั่งการรักษา	(Order)	ที่ท�าให้เรารู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกผิดในใจได้”	
พีพ่ยาบาลกล่าวเช่นนัน้	แต่กระนัน้กไ็ม่ได้ละเลยการดแูลคนไข้	ยงัคงให้การพยาบาลและดแูลช่วยเหลอืให้คนไข้สามารถ
ผ่านพ้นช่วงยากล�าบากไปได้อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ

 จากนัน้มา	จนถงึทกุวนันี	้ฉนัได้รบัเลอืกให้ท�างานทางด้านสตูกิรรมทีฉ่นัชืน่ชอบ	ฉนัยงัคงไม่ลมืปณธิาน
ที่ตั้งไว้ในใจตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาพยาบาล	 คือ	 หากมีคนไข้มายุติการต้ังครรภ์	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
และทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่	 ฉันจะไม่ยอมเป็นคนน�ายาไซโตเทคไปให้คนไข้เป็นอันขาด	 ยกเว้นแต่กรณีที่ทารกเสียชีวิต
ในครรภ์เท่านั้น

 ฉันเดินไปรับประทานอาหารเช้าและรีบขึ้น	Ward	 อย่างรวดเร็วเช่นทุกครั้ง	 เช้าวันนี้เป็นวันที่ยุ่งมากอีก
วันหนึ่ง	มีคุณแม่มารอคลอดและรอผ่าตัดคลอดเต็มเกือบทุกห้อง	และที่ส�าคัญมีคนไข้มายุติการตั้งครรภ์ด้วย	

 ฉันท�างานท่ีได้รับมอบหมายตามปกติ	 จนกระทั่งช่วงหนึ่งที่พยาบาลทุกคนยุ่งกันมาก	 มีคุณแม่พร้อมเบ่ง
คลอดพร้อม	ๆ 	กันสองท่าน	พี่พยาบาลอินชาร์จเรียกฉันด้วยน�้าเสียงเร่งรีบ	“แนน	พี่ฝากเอายาให้คนไข้อมหน่อยจ้ะ”	
ฉนัรบีท�าตามค�าสัง่	น�ายาไซโตเทคไปให้คนไข้ทีม่ายติุการต้ังครรภ์อมใต้ล้ิน	“ยาอมใต้ล้ินค่ะคนไข้”	ฉันบอกคนไข้พร้อม
กับยื่นแก้วยาในมือให้	แต่ในขณะที่ฉันยื่นแก้วยาใส่ในมือคนไข้นั้นเอง	 ...	ฉันก็นึกขึ้นได้ถึงความผิดพลาดอันร้ายแรง
ของตัวเอง

 ใช่แล้ว...	 คนไข้รายนี้มายุติการตั้งครรภ์เพราะทารกในครรภ์มีภาวะดาวน์ซินโดรม	 ทารกในครรภ์ยังมี
ชีวิตอยู่อย่างแน่นอน	 ฉันมองเห็นหน้าท้องของคนไข้มีครรภ์โป่งนูนขึ้นเล็กน้อยจากแรงเคล่ือนตัวของทารกในครรภ์	
ราวกับจะย�้าให้ฉันได้ประจักษ์ชัดถึงความมีเลือดเนื้อและความมีชีวิตฉะนั้น
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 ฉันเดินออกจากห้องคนไข้ด้วยหัวใจท่ีห่อเห่ียวสุดจะประมาณได้	 ฉันรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเอง	 สูญเสีย
ปณิธานที่ตั้งใจไว้เมื่อนานมาแล้ว	 ฉันก�าลังมีส่วนร่วมในการพรากชีวิตผู้อื่นอย่างนั้นใช่ไหม	 ฉันเสียใจมากแต่ก็ไม่ได้
เล่าให้ใครฟัง	เพราะความรู้สึกผิดมันท่วมท้นเกินกว่าที่จะเอ่ยถ้อยค�าใดออกมาได้	ฉันฝืนใจท�างานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดทั้งเวรนั้น

 ปลายเวร เสียงออดเตือนขอความช่วยเหลือปลุกฉันให้ตื่นจากภวังค์ความคิดทั้งมวล	ฉันรีบเปิดประตู
ห้องเพื่อเข้าไปดูคนไข้	คนไข้กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียง	ใบหน้าบิดเบี้ยวเหยเกด้วยความเจ็บปวด	“ปวดท้องมากเลยค่ะ	
ปวดมาก	ๆ	เลย”	คนไข้พูดพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างกุมหน้าท้องไว้	“รอสักครู่นะคะ	เดี๋ยวตรวจภายในดู	ปากมดลูก
คงจะเปิดมากขึ้น”	ฉันบอกคนไข้	

 พ่ีพยาบาลอนิชาร์จมาตรวจภายใน	ปากมดลกูของคนไข้เปิดเพิม่เลก็น้อย	แต่ยงัไม่ใกล้ทีจ่ะคลอด
ทารกออกมา	พี่พยาบาลอินชาร์จจึงฉีดยาแก้ปวดให้คนไข้

 ฉันยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้โดยต้องการสังเกตอาการของคนไข้มากกว่ารู้สึกอย่างอื่น	คนไข้มองหน้าฉัน	 แวว
ตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด	ความเศร้าโศกเสียใจ	ความรู้สึกผิด	ความรู้สึกมากมายของคนไข้กลั่นออกมาเป็นหยาด
น�า้ตา	หลัง่ไหลออกจากดวงตาทีร้่าวราน	...	หลัง่ไหลเข้ามาในใจของฉนั	“ไม่อยากให้เขาออกมาเลยค่ะ	ท�าใจไม่ได้	กลัว
บาปกรรม”	คนไข้พูดพร้อมกับสะอื้นไห้จนสั่นไปทั้งตัว	ฉันสงสารคนไข้จับใจ	ความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นของฉันในตอนที่
ให้ยาแก่คนไข้นั้น	คงเทียบกันไม่ได้เลยกับความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ก�าลังจะได้เป็นแม่	แต่ก็ต้องมาสูญเสียลูกใน
ท้องและสูญเสียความเป็นแม่ไปอย่างแทบไม่ทันตั้งตัว	ฉันโน้มตัวลงไปใกล้คนไข้	ค�าพูดพรั่งพรูออกมาเองโดยที่ฉันไม่
ได้ตระเตรียมมาก่อน	

 “คนไข้ฟังพยาบาลนะคะ	ทกุการกระท�าข้ึนอยูก่บัเจตนาของเรา	 เราไม่ได้ต้ังใจให้เร่ืองนีเ้กดิ
ขึน้	 ไม่มแีม่คนไหนอยากท�าเรือ่งแบบนี	้ เราไม่ได้มเีจตนาร้าย	 แต่บางครัง้คนเรากม็คีวามจ�าเป็นบาง
อย่างให้ต้องฝืนใจท�าในสิง่ท่ีรูส้กึว่าไม่ถกูต้อง	แต่ไม่ว่าจะอย่างไรขอให้รูไ้ว้นะคะ	ว่าคณุกย็งัดพีอส�าหรบั
ทกุอย่างในอนาคต	ดพีอทีจ่ะเป็นภรรยาท่ีดี	ดีพอท่ีจะเป็นคุณแม่ท่ีอบอุน่	คณุกย็งัเป็นคนดีนะคะ”

 ค�าพดูทีห่วงัจะให้ก�าลงัใจและเยยีวยาหวัใจทีบ่อบช�า้ของคนไข้	ได้แปรเปลีย่นเป็นค�าพดูทีก่ลบัมาเยยีวยา
หวัใจของฉนัเองอย่างไม่น่าเชือ่	ความรูส้กึผดิท้ังหมดของฉันเหมอืนได้รบัการอภยัแล้ว	ความรูส้กึหนกัหน่วงในใจได้รบั
การปลดปล่อย	ฉันรู้สึกเหมือนดั่งได้รับแสงแรกของรุ่งอรุณหลังจากผ่านค�่าคืนมืดมิดมายาวนาน	

 ใช่...แม้ฉนัจะรู้สกึผดิมากเหลอืเกนิท่ีเป็นคนให้ยาแก่คนไข้	แต่คณุค่าของฉันกย็งัคงมอียู	่ฉันยงัสามารถเป็น
พยาบาลที่ดีได้	ยังสามารถท�าคุณประโยชน์	ให้การดูแลช่วยเหลือ	ให้ค�าแนะน�า	และให้ความรู้แก่คนไข้ได้	คุณค่าของ
ฉันไม่ได้หมดไปเพราะการกระท�าเพียงการกระท�าเดียวนั้น

 คนไข้ยิม้น้อย	ๆ 	ตอบฉนัพร้อมกบัพยกัหน้า	“ขอบคณุนะคะคณุพยาบาล”	แม้หยาดน�า้ตาจะไม่ได้เหอืดแห้ง
ไปจากใบหน้าของคนไข้	แต่แววตาและสีหน้าที่ดูเข้าใจและยอมรับได้มากขึ้นนั้น	ก็เพียงพอแล้วส�าหรับฉัน	ฉันยิ้มให้
คนไข้อย่างจริงใจ	รู้สึกร้อนผ่าวบริเวณขอบตาอย่างช่วยไม่ได้	

 หลาย ๆ  ครัง้ฉนัท�าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ยียวยาคนไข้	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ	แต่คร้ังนีฉั้นและ
คนไข้	เราต่างก็เยียวยาซึ่งกันและกัน	รอวันที่บาดแผลของเราจะตกสะเก็ดและค่อย	ๆ	จางหายไป
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 ยาหยอดห ู(Ear drops)	เป็นยาท่ีใช้เพือ่รกัษา
การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องหู	รักษาการอักเสบ
ภายในหูชัน้นอก	หชูัน้กลาง	และใช้รกัษาการอดุตนัของขีหู้

ประเภทของยาหยอดห	ู(จ�าแนกตามชนิดของตัวยา)

	 1.	ยาต้านจุลชีพ	เช่น	neomycin,	gentamicin,	polymyxin	B	เพื่อลดการอักเสบของหูชั้นนอก	หูชั้นกลาง	หากมีหนอง
หรือเนื้อเยื่อที่ตายอยู่ในหูชั้นนอก	ควรท�าความสะอาดก่อน	เพื่อให้ยาสัมผัสและออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	ยาระงับปวดมักเป็นยาชาเฉพาะที่	เช่น	lidocaine	หรือ	benzocaine	มักผสมยาต้านจุลชีพ	เพื่อลดอาการปวดจากการ
อักเสบติดเชื้อและลดการระคายเคืองจากยาต้านจุลชีพ

	 3.	ยาต้านการอักเสบเป็นยาสเตียรอยด์	ซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบ	บวม	เช่น	prednisolone,	dexamethasone,	hydro-
cortisone	หลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดหูที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม	ในผู้ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อรา	วัณโรค	หรืองูสวัด	ในช่องหู

	 4.	ยาต้านเชื้อราส�าหรับการติดเชื้อราในช่องหู	เช่น	clotrimazole

	 5.	ยาละลายขี้หู	ใช้ในผู้ป่วยที่มีขี้หูอุดตัน	ยาละลายขี้หูจะท�าให้ขี้หูอ่อนนุ่ม	จนสามารถเอาออกได้โดยง่าย

วิธีการใช้ยาหยอดหู

	 1.	ล้างมอืให้สะอาด	และควรปรบัอุณหภูมิของยาให้ใกล้เคยีงกบัอณุหภมูิ
ของร่างกาย	หากเก็บยาไว้ในตู้เย็น	ควรน�ามาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง	หรือก�ายา
ไว้ในอุ้งมือจนได้อุณหภูมิพอเหมาะ	

	 2.	เอียงศีรษะให้หูข้างที่จะหยอดยาอยู่ด้านบน	หยอดยาเข้าไปในหูตาม
ที่ก�าหนด	ระวังไม่ให้น�าหลอดหยดสอดเข้าไปในรูหู

	 3.	เอียงตะแคงหูอยู่ในท่าเดิมอย่างน้อย	5-10	นาที	

	 4.	 ก่อนลุกขึ้นหรือหยอดหูอีกข้าง	 ควรน�าส�าลีอุดที่ช่องหูชั้นนอกข้าง
ที่หยอดหู	 เพื่อให้ยาค้างและสัมผัสอยู่ในช่องหูนานที่สุดเท่าท่ีจะนานได้	 	 และ
สามารถน�าส�าลนีีอ้อกได้หลงัจากผ่านไป	20–30	นาที	หากมยีาในช่องหไูหลออกมา
ให้เช็ดท�าความสะอาดเฉพาะบริเวณรอบหู

ค�ำถำมที่พบบ่อย

ยาหยอดตาสามารถน�า
มาหยอดหูได้หรือไม่?

	 	 	 	 	ยาหยอดหูผ่านการท�าให้สะอาดและ
ปรับสูตรให้เหมาะสมกับผิวหนังในช่องหู
เท่านั้น	 แต่ไม่เหมาะสมกับดวงตา	 ฉะนั้น
ยาหยอดหูห้ามน�ามาใช้หยอดตาโดยเด็ด
ขาด	 ยกเว้นในยาบางชนิดที่ภาชนะบรรจุ
เขียนว่าสามารถใช้ทั้งยาหยอดหูและยา
หยอดตาได้

Rama
RDU ภก.	คุณาวุธ	จิรัฐติกร	

งานเภสัชกรรมคลินิก	ฝ่ายเภสัชกรรม	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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	 	 ขึ้นชื่อว่าโบราณสถานของประเทศไทยแล้ว	 นับต้ังแต่
วัยเด็ก	 ผมเองก็มีความทรงจ�าดีดีเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 วัดวาอาราม	พุทธสถาน	 เทวสถาน	
พิพิธภัณฑสถาน	 เจดีย์ที่สวยงาม	 และประติมากรรมฝาผนัง
ตามสถานที่ส�าคัญมากมาย	 ..แล้วจะดีไหม	 ถ้าสถานที่ส�าคัญ
เหล่านี้ได้มาอยู่รวมในแหล่งเดียวกัน	แล้วยังอยู่ใกล้กรุงเทพฯ
แค่เอื้อม	 และที่ส�าคัญที่สุดห่างจากสถาบันการแพทย์
จกัรนีฤบดนิทร์ของเราเพยีง	20	กโิลเมตร	ใช่แล้วครบั..ฉบบันี้
เราจะ	One	Day	Trip	กนัทีเ่มอืงโบราณ	จงัหวัดสมทุรปราการ	

	 	 ก่อนอื่นเลยการเดินทางมาที่น่ีง่ายมาก	 เพียงวิ่งตามถนนสุขุมวิทตรงไปจังหวัดสมุทรปราการประมาณ
กโิลเมตรที	่33	ทางเข้าเมอืงโบราณจะอยูฝ่ั่งเดยีวกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	(หากวิง่มาจากปากน�า้จะถงึ
ก่อนสถาบนัการแพทย์จักรนีฤบดนิทร์)	การเข้าชมเมอืงโบราณ	ทีน่ีเ่ปิดบริการทกุวนั	ตัง้แต่เวลา	09.00-19.00	น.	
ถ้าให้ดีศึกษาพื้นที่ภายในกันไปก่อนนะครับ	เพราะที่นี่กว้างใหญ่ขนาด	800	ไร่	ซึ่งรวบรวมสถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ	
มาจากทั่วประเทศตั้งจ�าลองไว้มากมายเลยล่ะครับ	

‘เมืองโบราณ’ 
    นานาอารยสถานของไทย
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	 	 การเดินทางภายในพื้นที่	 เนื่องจากพื้นที่เมืองโบราณกว้างขวางมาก	หลังจากจ่ายค่าเข้าชม	350	บาทต่อท่าน	
จะได้รบับตัรไปแลกจกัรยานเพือ่ขับชมโดยรอบได้	1	คนัหรือท่านใดทีไ่ม่อยากออกก�าลังกายกส็ามารถรอใช้บริการรถ
รางได้ฟร	ีถ้าท่านใดทีม่าเป็นหมูค่ณะอาจเลอืกเช่ารถกอล์ฟ	หรือจะขบัรถเข้าไปได้ด้วยนะครับ	แต่กจ็ะมค่ีาธรรมเนยีม
ในการน�ารถเข้าไป	(คันละ	400	บาท)	ผมว่าบรรยากาศดี๊ดีแบบนี้การปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ดีแถมประหยัดด้วย
ครับ	แค่ขยับเท่ากับออกก�าลังกายครับ

	 	 ภายในเมืองโบราณได้แบ่งพื้นออกเป็นส่วนต่าง	ๆ		โดยภายในมีสถาปัตยกรรมอยู่	3	ส่วนหลัก	ๆ	คือ	ส่วนที่รื้อ
ถอนมาปลูกสร้าง	 ส่วนที่รังวัดสร้างใหม่ในขนาดที่เท่ากันหรือเล็กกว่าหรือสร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 และ
ส่วนที่ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่	ซึ่งแบ่งตามส่วนแสดงเป็นโซน	เช่น	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาค
กลาง	ตลาดน�้า	ตลาดบก	ส่วนประวัติศาสตร์ประเทศไทย	ซึ่งล้วนแล้วแต่ก็จัดวางได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่	

	 	 ผมค่อนข้างทึ่งในตัวคุณเล็กและคุณประไพ	วิริยะพันธ์ุ	ของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเมืองโบราณ		ที่มีจิตใจที่แน่วแน่
มากในการสร้างเมืองโบราณแห่งน้ี	 ที่ีน่ีเหมือนรวบรวมสมบัติของชาติ	 ทั้งความคิด	 วรรณคดี	 ศิลปะ	 ประวัติศาสตร์	
ขนบธรรมเนยีม	ชวิีตความเป็นอยู	่เกบ็ไว้ให้ลกูหลานเราได้ชม	หากท่านใดทีม่ลีกูหลานผมว่าทีน่ีเ่ป็นตัวเลอืกทีดี่นะครับ	
เรียนรู้แก่นสารของวัฒนธรรมไทยได้ประโยชน์ความรู้กลับบ้านไปเยอะครับ	ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่	ผมคนที่หลงใหล
ในศิลปะสถานแบบผม	ยังไม่สามารถเดินทางชมรายละเอียดได้ทั่ว	(อย่างนี้ต้องไปอีก	^	^)	

	 	 เอาเป็นวา่	ขอแนะน�าสถานทีส่�าคญัทีไ่ม่ควรพลาดภายในเมอืงโบราณแหง่นีก้ันแบบพอหอมปากหอมคอกแ็ล้ว
กันนะครับ	

เจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่:
	 อยู ่ที่วัดโพธารามมหา
วิหาร	 สร้างในสมัยพระเจ้า
ติโลกราช	 กษัตริย์ล้านนา	
โดยจ�าลองแบบมาจากพุทธ
คยา	ประเทศอินเดีย

วัดจองค�า ล�าปาง:
	 วัดจองค�าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่
ตามแบบพุกามประเทศ	 อาคารสร้างด้วย
ไม้สักทั้งหลัง	วิหาร	ศาลา	และกุฏิ	รวมอยู่ในชุด
เดียวกันหมด	หลังคาเป็นชั้น	ๆ 	ซ้อนเป็นทรงสูง	
ต่อด้วยยอดหอทรงแปลก

Camera
Diary เรือ่งและภาพ:	ดนยั	องัควฒันวทิย์
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เรือส�าเภาไทย:
	 เรือส�าเภาไทยแบบนี้เคยจอดเทียบท่าอยู่
ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	ตั้งแต่ปากน�้ามาจนถึง
กรงุเทพฯ	และเรอืแบบนีก้ค่็อย	ๆ 	หมดไปหลงั
สมัยรัชกาลที่	5	เป็นต้นมา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ปางแสดงปาฏิหาริย์:
	 อีกมิติหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม	
ในการรักษาพระพุทธศาสนาคือการรักษาความยุติธรรมใช้พระ
เดชานุภาพปราบปรามฝ่ายอธรรม	 แสดงปาฏิหาริย์ที่สร้างความน่า
สะพรึงกลัวให้ปรากฏแก่หมู่มาร

เสาชิงช้า:
	 เสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์	 มีไว้เพื่อให้พราหมณ์
โล้ชิงช้าถวายพระเป็นเจ้าได้ทอดพระเนตร	 แสดงถึง
ความภักดีและขอบพระคุณท่ีเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์
ในแต่ละปี	 โล้ชิงช้าเป็นพระราชพิธีหลวงซึ่งปรากฏอยู่
ในพระราชพิธีสิบสองเดือนของราชอาณาจักร	 ท่ีเรียก
ว่า	“พระราชพิธีตรียัมปวาย”

เขาพระสุเมรุ:
	 เขาพระสเุมรคุอืหลักของโลก	เป็นศนูย์กลางของจกัรวาลท่ีลอย
อยูเ่หนอืพ้ืนน�า้	โดยมปีลาอานนท์แห่งนทีสีทนัดร	(ปลาทีท่�าหน้าที่
หนนุแกนจกัรวาล)	หนนุอยูร่อบเขา	เป็นทีอ่ยูข่องสิง่มวิีญญาณใน
ภพภมูต่ิาง	ๆ 	บนยอดเขาพระสเุมรคุอืสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์	เป็นนคร
แห่งเทพที่มีพระอินทร์เทวราชเป็นผู้ปกครอง
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วิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย:
	 วิหารหลวงวัดมหาธาตุอยู่ในเมืองเก่าสุโขทัย	 เป็นวิหาร
สิบเอ็ดห้อง	 ภายในวิหารมีฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธ
รูปส�าริดขนาดใหญ่พระนามว่า	 “พระศรีศากยมุนี”	 เสา
วิหารท�าด้วยศิลาแลง	ตัดเป็นแผ่นหนา	กลม	วางเรียงซ้อน
กันเป็นรูปเสาโคนใหญ่ปลายเรียว

พระธาตุพนม นครพนม:
	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวนับถือกัน
มาแต่โบราณ	 เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระ
อรุงัคธาต	ุ(กระดกูส่วนหน้าอก)	ของพระพทุธเจ้า

ปราสาทเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ:
 ปราสาทเขาพระวหิาร	ต้ังอยูบ่นยอดเขาพระวหิาร	
ในเทือกเขาพนมดงรัก	 ที่กั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา	
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่	1	แห่งเขมร	ทาง
เดนิเป็นทางลาดต�า่เชงิเขาเป็นทวิขึน้ไปจนถงึผาชันสดุ	
มีปราสาทต้ังเรียงรายส่ีระดับ	 ท�าเป็นอาคารหลังคา
ทรงจั่ว	ไม่มีเรือนยอดปราสาท	

	 	 แรงบนัดาลใจ	จากคณุเลก็และคณุประไพ	วริยิะพนัธุ์	ทีอ่อกส�ารวจ
เก็บข้อมูลกว่า	10	ปี	ทั่วประเทศ	ทุกสถานที่	ก่อนเริ่มลงมือสร้าง	เมือง
โบราณแห่งนี้	 จึงมีเสน่ห์และเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมไทย	นอกจากมุม
สวย	 ๆ	 ที่ผมเก็บภาพมาฝากวันนี้	 ยังมีมุมสวย	 ๆ	 อีกมากเก็บมาฝากไม่
หมดครับ	แบบนี้ต้องลองแวะมาเที่ยวด้วยตัวเองครับ	“เมืองโบราณ	วิถี
แห่งสยามท่ียังมีชีวิต”	 หรือเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนได้ท่ี	 www.
ancientcitygroup.net/ancientsiam/
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Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	กุสุมา	ภักดี
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 ไม่บ่อยครัง้นกัทีจ่ะได้มโีอกาสสัมภาษณ์นกัวจิยัทีเ่ป็นหวัหน้าภาควชิา ซึง่นบัเป็นโอกาสดทีีไ่ด้สมัภาษณ์ถงึงานวจิยัทาง
ด้านกระดูกกับ รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยหญิงผู้มีผลงานวิจัยมากมายหลากหลายด้าน ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
มาโดยตลอด ..ติดตามบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยที่อาจารย์ได้ท�าไว้กันครับ

‘รศ. ดร. พญ.ภทัรวณัย์ วรธนารัตน์’
นกัวจัิยหญงิผูส้ร้างผลงานด้านออร์โธปิดกิส์

ท�ำไมจึงสนใจเรียนแพทย์ด้ำนออร์โธปิดิกส์
	 ส่วนตัวชอบเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่าง
มาก	สนใจตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	ซึ่งในสมัย
น้ันท่ีรามาธิบดีจะมีหมอทางออร์โธปิดิกส์เป็นผู้ชายส่วนใหญ	่
นี่ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์	 แต่ด้วย
เงื่อนไขทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์อยากได้คนที่เรียนทางด้าน
วิจัยด้วย	 จึงไปเรียนปริญญาเอกทางด้านระบาดวิทยาคลินิก	
โดยท�าการวิจัยเฉพาะ	 ซึ่งทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ก็เลยรับ
เป็นแพทย์ประจ�าบ้าน	

แรงบันดำลใจในกำรเป็นแพทย์ด้ำนออร์โธปิดิกส์
	 แรงบนัดาลใจมาจากอาจารย์ผูใ้หญ่ในภาควชิาหลาย
ท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดี	 และในภาควิชาเองก็มีเครื่องมือ	
นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ	 จึงอยากเรียนทางด้านนี้	 ทางบ้าน
เองกใ็ห้การสนบัสนนุ	รูส้กึว่าเป็นอะไรทีท้่าทาย	เพราะไม่ค่อย
มีผู้หญิงเรียนทางด้านนี้เท่าไรนัก	 และปัจจุบันก็เป็นหัวหน้า
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ท่ีเป็นผู้หญิงคนแรก	 ส่วนตัวมีความ
เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก	ดูแลเด็กขาโก่ง	ขาเก	ขาเบี้ยว	
ขาสัน้ยาวไม่เท่ากัน	แขนผดิรปู	กระดกูและข้อผดิปกติ	กระดกู
หัก	เป็นต้น	

อยำกให้เล่ำถึงผลงำนวิจัย
	 ผลงานเก่ียวกับงานวิจัยมีกว ่า	 50	 เรื่อง	 โดย
เกี่ยวข้องกับออร์โธปิดิกส์เด็ก	 ระบาดวิทยา	 อุบัติเหตุ
จราจร	 ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป	 และอื่น	 ๆ	 ซึ่งผลงานเด่นท่ี
เป็นออร์โธปิดิกส์เด็กก็จะมีเรื่องกระดูกข้อศอกหัก	 ซึ่งเป็น	
Reference	ใน	Text	Book	แล้ว	โดยกระดูกหักจะเป็นอาการ
ทีพ่บบ่อยทีส่ดุในเดก็	เพราะเล่นตกชิงช้า	ลืน่	ล้ม	กระดกูหกัได้
ง่าย	ในงานวิจัยเองก็ได้เข้าไปท�าในเรื่องวิธีการใส่เหล็กยึดตรึง
กระดูกว่าควรจะใส่ด้วยวิธีการใด	 จะใส่เหล็กไขว้กัน	 หรือจะ

ใส่เหล็กด้านข้าง	ผลงานวิจัยก็พบว่า	ใส่ด้านข้างจะไม่กระทบ
เส้นประสาท	การใส่เหล็กไขว้จะไปกระทบเส้นประสาทได้	งาน
วจิยันีใ้ช้ประชากรทีเ่ป็นเดก็จ�านวนพนัราย	และน�างานวจิยัทีม่ี
อยู่แล้วคัดเลือกเด็กตามเกณฑ์ที่เราก�าหนดเข้ามาท�าวิจัย	เช่น	
เด็กที่มีปัญหากระดูกเคลื่อนแล้วต้องได้รับการผ่าตัด	 โดยใช้
กระบวนการวจัิยและสถติิ	ใช้ระยะเวลาในการท�างานวจิยัราว	
6	เดือน	

	 หากเป็นงานวิจัยที่เป็น	Paper	เลย	ก็จะเป็นงานวิจัย
ที่ท�าชิ้นแรก	ๆ	กลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นผู้สูงอายุ	อีกทั้งเมื่อก่อน
ได้ท�าเก่ียวกับระบาดวิทยา	 ก็ท�า	 hit	 fracture	 เรื่องกระดูก
สะโพกหักในผู้สูงอายุ	 แล้วก็ดูว่าปัจจัยเส่ียงใดท่ีท�าให้กระดูก
สะโพกหัก	 โดยท�าเป็น	 Series	 เลย	 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ	
ศ.	 นพ.ไพบูลย์	 สุริยะวงศ์ไพศาล	 หลังจากนั้นก็ได้ท�าเรื่อง
อุบัติเหตุจราจร	 และปัจจัยเส่ียงของยาและสารออกฤทธิ์ทาง
จิตประสาท	 เช่น	 ยาที่แพทย์สั่ง	 ยาคลายกล้ามเนื้อ	 ยาแก้
อาการปวดบางชนิดที่ท�าให้มึนงง	 ข้อมูลที่พบก็คือ	 หากดื่ม
แอลกอฮอล์จะเกิดอุบัติเหตุได้มากถึง	60	เท่า	แต่ถ้าเป็นยาที่
แพทย์สัง่จ�าพวกออกฤทธิท์างจติประสาทกจ็ะมโีอกาสเส่ียงได้	
2-3	เท่า	ซึ่งน้อยกว่า	แต่ก็จะมียาแก้หวัดบางตัวที่กินแล้วง่วง	
เมื่อขับรถก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้	

	 ส่วนงานวจิยัทางด้านระบาดวทิยา	กจ็ะมเีรือ่งกระดกู
สะโพกหกั	ส่วนเร่ืองอบุติัเหตุกจ็ะพบว่าการขบัขีจั่กรยานยนต์
ไม่ถูกต้องกจ็ะเกดิอบุติัเหตุได้	จึงร่วมมอืกบับริษทั	HONDA	ใน
การใช้ศูนย์ฝึกขับจักรยานยนต์จ�าลองในการวิจัย	ก็พบว่าหาก
ขับขี่ปลอดภัย	โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยกว่า	
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กระบวนกำรคิดในกำรท�ำงำนวิจัย
	 อันดับแรกต้องเป็นปัญหาสังคม	 ตัวอย่างเช่น	 เร่ือง
อุบัติเหตุจราจร	 อันดับถัดมาเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง	 จึงคิดว่า
ทางกระดูกเด็กเรามีปัญหาอะไรบ้าง	 จนได้ท�าวิจัยเก่ียวกับ
ปัญหาโรคหัวกระดูกสะโพกตายขาดเลือดไม่ทราบสาเหตุ	 ซึ่ง
เราพยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง	 เช่น	 กลไกใน
การแขง็ตวัของเลอืดทีผ่ดิปกต	ิมเีส้นเลอืดอดุตนัหรอืไม่	แม้จะ
พบโรคนีไ้ด้น้อยมาก	แต่เมือ่เป็นแล้วอาจจะทุพพลภาพ	เดินได้
ล�าบาก	หัวกระดูกสะโพกผิดรูปได้	เมื่ออายุมากขึ้นข้อสะโพก
ก็จะเปลี่ยนรูป	ท�าให้เกิดอาการเจ็บ	ต้องมาเปลี่ยนข้อสะโพก	
ก็ไม่อยากให้เด็กต้องมาทุกข์ทรมาน	 พอเราไปตรวจสอบเรื่อง
การแข็งตวัของเลอืดทีผ่ดิปกตกิพ็บว่า	จะพบอาการได้มากกว่า
ในคนปกต	ิเพราะปกตหิวักระดกูสะโพกจะมเีส้นเลอืดไปเล้ียง	
พอการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติหรืออุดตัน	เส้นเลือดก็ไม่ไป
เลีย้ง	หวักข็าดเลอืดและตายไป	หากเราตรวจหาสาเหตไุด้ก่อน
ก็จะสามารถพยากรณ์โรคได้	

มีงำนวิจัยใดที่ได้รับรำงวัลมำ
	 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการเรื่อง	Supra	Panela	ท�า
ร่วมกับอาจารย์ชนิกา	 เคยได้รับรางวัลมาและได้ไป	 ประกวด
ผลงานได้รับรางวัลท่ีหนึ่งจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย	และได้รางวัลระดับ	International	ทั้งยังได้รับ
รางวัลจาก	HA	5	ดาวทอง	จากผลงานเรื่องติดเชื้อในระหว่าง

ผ่าตดัของโรคทางออร์โธปิดกิส์	1,600	ราย	ซึง่เราอยากทราบว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่ท�าให้เกิดปัญหาการติดเชื้อ	เราก็พบว่า	คนไข้
ที่มีโปรตีนในเลือดต�่าหรือได้รับการผ่าตัดกระดูดสันหลังจะมี
โอกาสติดเชือ้ได้มากกว่าผู้ป่วยทัว่ไป	การใช้หุน่ยนต์ช่วยผ่าตดั
ก็จะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อลงได้	

	 รางวัลที่เพิ่งได้รับมาก็เป็นรางวัลนวัตกรรมของ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 โดยคิดเคร่ืองมือข้ึนมาร่วมกับอาจารย์
ชูศักดิ์	 ในตอนนั้นท�าเรื่องเอ็นไขว้หน้ากระดูกขาด	 ซึ่งเครื่อง
มอืนีไ้ด้ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการผ่าตดัส่องกล้อง	น�าเอ็นส่วน
อืน่มาใส่แทน	และต้องใช้เครือ่งมอืทีม่สีองแกนทางแนวตัง้และ
แนวนอนในการช่วยประคอง	ท�าให้เราผ่าตัดสมดุลได้ดีขึ้น	จึง
ผลิตเครื่องมือนี้ขึ้นมา	และอาจได้ใช้ภายใน	2	ปี	

งำนวิจัยที่ถนัดกับงำนวิจัยที่ก�ำลังท�ำอยู่
	 งานวิจัยที่ถนัดที่สุดคือ	 งานวิจัยทางคลินิก	 และงาน
วิจัยทางระบาดวิทยา	ซึ่งขณะนี้ก็เป็น	Mentor	ให้กับนักวิจัย
รุ่นใหม่	 และช่วยดูงานวิจัยให้ทุกหน่วยในภาควิชา	 ส่วนงาน
วิจัยที่ก�าลังท�าอยู่คือ	 งานวิจัยเกี่ยวกับหัวกระดูกสะโพกตาย
ขาดเลือดไม่ทราบสาเหตุ	
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งำนวิจัยวิเครำะห์กำรเดิน
	 งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่อง	 Motion	 Analysis	 ซึ่งจะมี
ค่าอ้างอิงจากต่างประเทศว่า	 ขารูปแบบใดจึงจะปกติ	 ค่า
งอเข้า-งอออกเท่าใด	 ค่าในคนไทยเท่ากันกับที่ต่างชาติท�า
หรอืไม่	เมือ่เราได้เครือ่งมากม็าท�าการตัง้ค่าใหม่โดยใช้จ�านวน
ประชากร	 400	 คน	 เน้นที่ประชากรทั่วไปที่ค่อนข้างปกติไร้
การบาดเจ็บ	 งานวิจัยวิเคราะห์การเดินนี้ได้ท�ามาระยะหนึ่ง
แล้ว	พอจะได้ข้อมูลว่า	คนไทยค่อนข้างจะมีข้อสะโพกหุบเข้า
ในมากกว่าในคนต่างชาติ	 แต่มีหน้าแข้งปัดออก	 จึงท�าให้เกิด
การสมดุลขึ้นของขา	 ผลที่ได้ก็ก�าลังหาสมมติฐานอยู่ว่า	 จริง	
ๆ	แล้วเรานั่งพับเพียบกันเป็นส่วนมาก	จึงท�าให้สะโพกเราหุบ
เข้าใน	และเรานั่งขัดสมาธิด้วย	หากท�างานวิจัยนี้เสร็จแล้วก็มี
ความสนใจที่จะตีพิมพ์ออกไปให้ได้รับทราบกันว่าขาของคน
ไทยเป็นแบบใดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง	

“แรงบันดำลใจ
กำรเป็นแพทย์ด้ำนออร์โธปิดิกส์

มำจำกอำจำรย์ผู้ใหญ่
ในภำควิชำหลำยท่ำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

และในภำควิชำเองก็มีเครื่องมือ
นวัตกรรมใหม่ที่น่ำสนใจ 
จึงอยำกเรียนทำงด้ำนนี้

ทำงบ้ำนเองก็ให้กำรสนับสนุน
รู้สึกว่ำเป็นอะไรที่ท้ำทำย

เพรำะไม่ค่อยมีผู้หญิงเรียน
ทำงด้ำนนี้เท่ำไรนัก

และปัจจุบันก็เป็นหัวหน้ำภำควิชำ
ออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้หญิงคนแรก”

รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนำรัตน์

ที่มำของกำรใช้งำนใน Gait Lab
	 ที่สหรัฐอเมริกามีการใช้	 Motion	 Analysis	 บันทึก
วิดีโอในคนไข้โรคสมองพิการท่ีมีการเดินผิดปกติ	 มีกล้ามเนื้อ
เกรง็	ข้อตดิ	แล้วกท็�าการรักษา	พอท�าหลายปีกใ็ช้	Gait	Analy-
sis	ท�าการวัดข้อและกล้ามเนื้อ	ซึ่งได้รับความสนใจมาก	จึงคิด
ว่าในประเทศไทยเองก็น่าจะมี	แต่เราไม่ได้มี	Gait	Lab	ใช้เป็น
เรื่องเป็นราวมากนัก	 ท่ีมีอยู่จะมีแค่ใช้บางส่วนหรือใช้ในการ
กีฬา	 ไม่ได้ใช้ในทางคลินิกมากเท่าใด	หรืออาจใช้ดูแรงกดเท้า
เท่าน้ัน	 ไม่ได้ใช้ทั้งตัวแบบที่รามาธิบดีใช้อยู่	 จึงคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์มากที่สุดในคนไข้ของเรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้
สมองพิการ	 คนไข้ผ่าตัดเน้ืองอกบริเวณขา	 เข่าเส่ือม	 สะโพก
เสือ่ม	คนไข้ทีเ่ป็นเส้นเลอืดในสมองแตก-เส้นเลอืดในสมองตบี	
เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนไข้จะสวมรองเท้าแบบใดดี	

	 การใช้งาน	 Gait	 Lab	 ก่อนอื่นต้องมาพบแพทย์เพื่อ
ประเมินการตรวจก่อน	 ทั้งการเดิน	 ดูรูปเท้า	 สะโพก	 กล้าม
เนื้อ	ซึ่งท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการวิจัยจ�านวน	400	ราย	
ก็สามารถติดต่อมาได้ที่	 02-201-0412	 เรามีความมุ่งหวังใน
การน�าค่าวิจัยอ้างอิงไปใช้ในประชากรไทยได้ทุกวัย	 ตั้งแต	่
2	ขวบถึง	60	ปี	

ฝำกอะไรถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
	 ช่วงแรกของการท�าวิจัย	ก็ขอให้นักวิจัยมีก�าลังใจ	คิด
เชิงบวกหาทางแก้ไขปัญหา	 มีความสุขกับการท�างานวิจัยให้
มาก	คิดซะว่าเหมือน	เจ.เค.โรว์ลิ่ง	ที่เมื่อรู้สึก	Failed	เหมือน
เขาอยูก้่นเหว	ยงัไงกไ็ม่มแีย่ไปกว่านี	้แต่ละวนัจะต้องดขีึน้กว่า
นี	้ไม่ท้อถอยต่ออปุสรรค	คดิหาหนทางแก้ไขปัญหา	มีความร่วม
มอืและอาจารย์ท่ีปรกึษาทีด่	ีขอให้ท�าวจิยัในสิง่ทีเ่ราชอบ	สิง่ที่
เราถนัด	จะท�าให้เราท�าได้ดี
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“ตอนน้ีทมีงานกป็ระชมุกนัตลอด 
ฉะนัน้เราจะเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิเป็นรปูร่างชัดเจนขึน้ 

เพราะไม่ต้องการให้มองว่าสถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์เป็นอกีทีห่นึง่ 
แต่ทีน่ั่นกค็อืรามาธบิดเีหมอืนกนัซึง่เป็นสถานทีเ่พิม่ศกัยภาพ

ในด้านการเรยีนการสอนและบรกิารให้มากขึน้ เราจะต้องท�ให้ส�เรจ็” 

	 น่ีคือค�าบอกเล่าจากอาจารย์นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ	 หนึ่งในแพทย์จากทีมงานสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์	 ผู้มีความตั้งใจในการวางรากฐานการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสร้างต้นแบบโรงเรียนแพทย์
ที่ดี	 ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือเพื่อรามาธิบดีเพียงอย่างเดียว	 แต่เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาได้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ
ในอนาคตตามแผนที่วางไว้นั่นเอง

จากแรงบนัดาลใจ...สูก้่าวใหม่
การเป็นอาจารย์แพทย์ CNMI
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[จากอดตีนกัเรยีนแพทย์ 
             สู่การเป็นอาจารย์แพทย์]
	 ผมจบแพทย์ที่รามาธิบดีรุ ่นที่	 37	 ออกไปใช้ทุนแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นเวลา	1	ปี
และไปเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรเีมอืงใหม่	จงัหวดัอบุลราชธานี	
อกี	3	ปี	จากนัน้กก็ลบัมาเรยีนต่อยอดทีค่ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	ในด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด

	 ที่ เลือกกลับมาเรียนต ่อยอดก็เพราะต ้องการท�างาน
ด้านการศึกษา	 ระหว ่างนั้นก็ได ้ทราบว ่าคณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่	
คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	ซึ่งทาง	รศ.	พญ.โฉมศรี	โฆษิต
ชยัวฒัน์	หวัหน้าภาควชิาอายรุศาสตร์	และ	รศ.	นพ.อาทติย์	องักานนท์	
หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด	 ท่านก็ได้มาเชิญชวนให้มา
ท�างานที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

[เพราะทีน่ี.่..คือการเปล่ียนแปลงทีดี่]
	 ในตอนนัน้กเ็ริม่หาข้อมลูกเ็หน็ว่าท่ีนัน่มแีนวคดิทีด่มีาก	ซึง่จากทีผ่มได้เรยีนรูแ้ละเหน็ช่องว่างของระบบการเรยีน
การสอนทีค่ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีอกีทัง้กรณศึีกษาผูป่้วยกมี็ความซบัซ้อนมากขึน้ส�าหรบันกัศกึษาแพทย์	
ทีส่ถาบนัการแพทย์จักรนีฤบดนิทร์จึงเป็นสถานทีส่่งเสริมการเรยีนรู	้การสร้างพ้ืนทีส่เีขยีว	การจดัการสิง่อ�านวยความสะดวก	
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้	เช่น	ห้องสมุด	24	ชั่วโมง	ศูนย์กีฬาครบวงจรและการคัดเลือกกรณีศึกษาผู้ป่วยที่เหมาะสมส�าหรับ
การเรียนการสอน	 ปัจจัยท้ังหมดน้ีก็เพื่อการผลิตแพทย์ที่ตอบโจทย์ของประเทศและก้าวไปสู่การเป็น	 Transformative	
Leader	ผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง	เพราะเราเชื่อว่า	ทุกคนมีพหุศักยภาพ	คือทุกคนมีความสามารถหลากหลาย	

[วางแผนงานกันเข้มข้น...ตัง้แต่เริม่ต้น]
	 ทมีงานมกีารประชมุกนัอยูต่ลอด	ฉะนัน้เราจะเหน็ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิเป็นรูปร่างชดัเจนข้ึน	เพราะไม่ต้องการ
ให้มองว่าสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์เป็นอกีท่ีหนึง่	เพราะคอืรามาธบิดีเหมอืนกนัซ่ึงเป็นสถานท่ีเพ่ิมศกัยภาพในด้าน
การเรียนการสอนและการบริการให้มากขึ้น	เราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ

[ขอให้มัน่ใจในสถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดินทร์]
	 ทุกการเปลี่ยนแปลง	 เราจะเกิดความกลัวว่าจะเป็นอย่างไร	 จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป	 แต่ที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์เป็นสถานที่ใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้มากข้ึน	ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง
มั่นใจได้ว่า	ถ้าได้มาเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	น้อง	ๆ	จะไม่เพียงแต่เป็นแพทย์ที่เก่ง	แต่จะเป็นคนที่มีการ
พัฒนาพหุศักยภาพ	 พัฒนาในสิ่งที่ตนเองสนใจ	 สร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมให้ดีข้ึนได้จะมีชมรมต่าง	 ๆ	 มีการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายที่อาคารนันทนาการที่มีความสะดวกและอุปกรณ์ครบครันเป็นอย่างมากครับ	รับรอง
ว่าจะมีความสุขและสนุกกับทุก	ๆ	วันแน่นอน

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ
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ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกระยะของงาน
“เดิน-วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 
เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพดีแล้ว ยังได้บุญกันถ้วนหน้าอีกด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักวิ่งทั้งมืออาชีพ เท้าไฟ ขาเร็ว สายอึด และสายรักสุขภาพ

ทั้งหลายได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกก�าลังกายกับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และยังได้ท�าความรู้จักกับสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ ในชื่อ

 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
ที่เปิดให้บริการไปแล้วอีกด้วย

แล้วพบกันในกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งถัดไป





	 งานวเิทศสมัพนัธ์มส่ีวนช่วยสนบัสนนุยทุธศาสตร์สร้างความเป็นสากล	Internationalization	ด้วยการส่งเสรมิและประสานงานอ�านวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษาของคณะฯ	 ทั้งในระดับปริญญาตรี	 บัณฑิตศึกษา	 แพทย์ประจ�าบ้าน	 (Resident)	 และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	
(Fellow)	 ไปเข้าสังเกตการณ์ทางคลินิกเสริมประสบการณ์พิเศษและรับการฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันการศึกษาต่างประเทศทั้งที่มีและไม่มี
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างสถาบัน	และในทางกลับกันก็ประสานงานกับสถาบนัทีม่บีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืหรอืกบันกัศกึษาแพทย์
วชิาเลือกจากต่างประเทศทีป่ระสงค์เข้าสงัเกตการณ์ทางคลนิกิทีค่ณะฯ	อกีทัง้มส่ีวนในการจดัอบรมจดัประชมุวชิาการนานาชาตทิีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อการผลักดันให้เกิดความเป็นสากลในคณะฯ	ด้วย
	 นอกจากน้ี	ยงัมส่ีวนช่วยในการผลกัดนัให้บุคลากรทางการแพทย์	คณะผู้บรหิารจากสถาบนัต่างประเทศเข้าเยีย่มชมดงูานภายในคณะฯ
ทั้งทวีปอเมริกา	 ยุโรป	 เอเชียและออสเตรเลีย	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูงานที่หลากหลาย	 อาทิ	 การเยี่ยมชมการด�าเนินการด้านการบริหาร
โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์และพยาบาลแขนงต่าง	ๆ	อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	การหารือเกี่ยวกับการท�า	Teleconference	เพื่อแลกเปลี่ยนการบรรยายโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ	
การหารือเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่	ๆ	ทางด้านการศึกษา	วิจัย	การพัฒนาคุณภาพการสอน	รวมทั้ง	การร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
สถาบันในอนาคต
	 ฉบับนี้	Rama	Go	Inter	ถือโอกาสรวบรวมภาพกิจกรรมการสร้างบรรยากาศความเป็น	International	ของคณะฯ	ที่น่าสนใจในช่วง
เวลาสามปีที่ผ่านมามาให้ท่านชมกันนะคะ	มาดูกันเลย

ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือระหว ่างคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 กับ	 School	 of	
Nursing	of	Yale	University,	School	of	Nursing	of	
University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill	,School	
of	Nursing	of	University	of	Washington	และ	School	
of	Nursing	of	Columbia	University	(24	ก.พ.	2558)

Joint	 Conference	 Between	
The	 Hadassah	 Med ica l	
School,	 Hadassah	 Medical	
Center,	 Israel	 and	 Faculty	
of	 Medicine	 Ramathibodi	
Hospital	,Mahidol	University,	
Thailand	in	201560th	Birthday	
Anniversary	 Celebration	 of	
HRH	 Princess	 MahaChakri-
Sirindhorn	(28–29	ก.ค.	2558)

ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร ่วมมือระหว ่าง
คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีกับ	
Hadassah	 Medical	
Organization	 ประเทศ
อสิราเอล	(27	ก.ค.	2558)

จัดการฝึกอบรม	USMLE	Workshop	2015	(19-21	ม.ค.	2558)

Rama Go Inter

เสวนา	“Dean’s	PARTIEs”เป้าหมายคอืเพือ่กระตุน้	
และเสรมิสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาศักยภาพ
ของนักศึกษาแพทย์ให้ไปสู่ระดับสากล	(10	และ	20	
ส.ค.	2559)
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ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สาธารณสุขศาสตร์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกับคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ในการวิจัยเรื่อง	National	Health	
Survey	และเรื่อง	Genomics	(3	มี.ค.	2560)

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิลกบัคณะกรรมการพลงังานปรมาณปูระเทศฝรัง่เศส	
Commissariat	à	l’EnergieAtomique	(CEA)	
(5	เม.ย.	2560)

คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือการทางศึกษา	 การวิจัยทางการแพทย์
เพิ่มเติม	ณ	สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ต่าง	ๆ	ใน
ฝรั่งเศสและอังกฤษ	(12-18	ก.พ.	2560)

งานประชุมวิชาการนานาชาติ	 2nd	
Joint	 Conference	 Ramathibodi-
Osaka	University	ภายใต้หวัข้อ“Active	
Aging”	ซึง่นบัเป็นการจดัประชมุวิชาการ
นานาชาติร่วมกันครั้งที่สองระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	 Osaka	 Uni-
versity	ประเทศญี่ปุ่น	(26	พ.ค.	2560)

คณบดี	 พร้อมด้วย	 รองคณบดีฝ ่ายวิเทศสัมพันธ์	
และคณะฯ	 เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิบไตย
ประชาชนลาว	 เพื่อเข้าร่วมหารือในประเด็นการสร้าง
ความร่วมมือในการวิจัยและการศึกษากับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ	
(3–5	ก.ย.	2559)	

คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือการทางศึกษา	 การวิจัย
การการแพทย์เพิ่มเติม	ณ	สถาบันการ
ศกึษาทางการแพทย์ต่าง	ๆ 	ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	(13–19	ต.ค.	2560)

คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเดินทางไปศึกษาดูงาน
เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง
คณะฯ	และ	Hadassah	Medical	
Organization	(HMO)	รวมถึงเรยีน
รู้แนวความคิดใหม่	ๆ 	ด้านวิชาการ	
ด้านการศกึษา	และด้านการท�าวจิยั	
(1-6	ก.ค.	2560)

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์
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มวิีธใีนการดแูลตนเองอย่างไรบ้าง เช่น นอนพกัผ่อน 
เข้ายมิ เข้าฟิตเนส ออกก�าลังกาย งานอดเิรก
	 	 ผมชอบออกก�าลังครับ	 ถ้าว่างจะเข้ายิมออกก�าลัง
ให้เหงื่อออกเยอะ	ๆ	กลับมาหลับสบายเลย	หรือง่าย	ๆ	เลย
ถ้าหากไม่มีเวลาเข้ายิม	ก็ใช้วิธีวิดพื้น	ซิทอัพที่กองละครครับ

แบ่งเวลาในการดูตนเองกับการท�างานอย่างไรบ้าง
	 จริง	ๆ		ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองมาก	ในวัน
ที่ท�างานละครนอกเหนือจากการท�างานผมจะให้เวลากับ
การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	และหาโอกาสไปดูแลเรื่อง
ผวิหน้าบ้าง	เพราะเป็นสิง่จ�าเป็นครบัส�าหรบัการเป็นนกัแสดง

เคล็ดลับในการดูแลดวงตา เพราะสัมผัสกับแสงไฟ
ในกองถ่ายละครตลอด
	 ท่ีเป็นบ่อยเลยคือรู้สึกเมื่อยล้าท่ีตา	 เพราะต้องสู้
แสงไฟในกองละคร	กจ็ะใช้ผ้าห่อน�า้แขง็มาประคบตาบ้างใน
บางครั้ง	แต่ถ้าเจ็บตาหรือเคืองตามากผิดปกติ	ก็ไปหาหมอ
เพื่อตรวจทันทีเลยครับ	

ปกตแิล้วได้ท�าบญุร่วมกบัโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน
	 ถ้าไปท�าที่โรงพยาบาลโดยตรง	ไม่บ่อยครับ	เพราะ
หาโอกาสนานมาก	แต่ผมจะไปท�าบุญ	บริจาคเงินตามกล่อง
รับบริจาคต่าง	ๆ	ที่วางทั่วไปตามเคาน์เตอร์จ่ายเงินครับ	ผม
เห็น	ผมกใ็ส่กล่องเลย	แต่ทีเ่คยไปกบัครอบครัวคอืไปบรจิาค
ที่โรงพยาบาลสงฆ์ครับ

อยากให้ฝากผลงานการแสดง
	 ผลงานเร็วๆ	นี้ที่ก�าลังจะ	On	Air	คือ	“เสน่ห์มายา”	
และที่ก�าลังถ่ายท�าคือ	 “พ่อมดเจ้าเสน่ห์”	 ฝากผลงานและ
เป็นก�าลังใจให้ผมด้วยนะครับผม	ขอบคุณครับ

“หมู”ภูษณะ บัวงาม

Star’s
กองบรรณาธิการHealth
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