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	 สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร	@Rama	ทุกท่านครับ	
	 ในโอกาสทีค่ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	ก�าลงัก้าวเข้า
สู่ปีที่	54	ของการด�าเนินการ	คณะแพทย์ของเราได้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
มาอย่างต่อเนื่อง	หนึ่งในกิจกรรมที่คณะแพทย์ได้ด�าเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง	ซึ่งทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมจะมีผู้ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	 และการจัดกิจกรรมในปีนี้มีด้วยกันสองระยะ	 ได้แก่	 ระยะ	 4.5	
และ	 ระยะ	11.8	กิโลเมตร	จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมสุขภาพกันนะครับ	 รายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์	
med.mahidol.ac.th/running	รายได้จะมอบให้แก่สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมุทรปราการ	
และส�าหรบัผู้อ่านท่านใดทีมี่จติเป็นกศุลและมคีวามประสงค์ทีจ่ะร่วมท�าบญุเพือ่จัดซือ้เครือ่งมอืแพทย์ให้แก่สถาบนัการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์	ก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่	มูลนิธิรามาธิบดีฯ	โทร.	0-2201-1111	เช่นเดียวกันครับ
 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้เปิดด�าเนินการ
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ในคลินิกต่าง	ๆ	ได้แก่	คลินิกกุมารเวชกรรม	จิตเวชและจิตเวชเด็ก	จักษุวิทยา	
ตจวิทยา(ผิวหนัง)	เวชศาสตร์ครอบครัว	เวชศาสตร์ฟื้นฟู	ศัลยกรรม	สูติ-นรีเวช	คลินิกโสต	ศอ	นาสิก	ออร์โธปิดิกส์	และคลินิก
อายรุกรรม	ซ่ึงคลนิกิจะให้บรกิารในเวลาท�าการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์	รวมทัง้ยงัมคีลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ	ในวนัท�าการปกติ
และในวนัเสาร์-วนัอาทติย์	อกีด้วยครับ	การเปิดให้บรกิารของสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	จะมุง่เน้นเพือ่รักษาพยาบาลผู้
ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก	ซึ่งนอกจากการบริการรักษาพยาบาลแล้ว	ในปี	2563	ก็จะเริ่มมีการเรียนการสอน
ภายในสถาบันแห่งนี้อีกด้วยครับ
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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านไป	นิตยสาร @Rama	ของเรามีคอลัมน์ที่น่าสนใจ
มาให้ติดตามกันเช่นเคยค่ะ	
	 ฉบบันีไ้ด้น�าความรูเ้กีย่วกบัโรคหดั (Measles)	มาฝากท่านผูอ่้านค่ะ	ซึง่ส่วนใหญ่จะพบในเดก็	แต่กอ็าจพบในผู้ใหญ่ได้
เช่นกัน	มาเรียนรู้อาการและวิธีการป้องกันได้ทีค่อลัมน์ Health Station	กันนะคะ	ต่อด้วยคอลัมน์ Believe it or not? ใน
ค�าถามทีว่่า	“ฟังเพลงดงั ๆ  เสีย่งต่ออาการหดูบัจรงิหรอืไม่”	ท่านผูอ่้านทีช่อบฟังเพลงดงั	ๆ 	พลาดไม่ได้เลยนะคะ	จากนัน้มา
เรยีนรู้วิธกีารรบัประทานอาหารอย่างถูกต้องกนัในคอลมัน์ Healty Eating ยงัไม่หมดเท่านีน้ะคะ	ยงัมคีอลมัน์ Beauty-Full 
จะมาช่วยไขข้อสงสัยว่า	ผิวแห้ง...ปัญหาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนั้น	มีวิธีป้องกันอย่างไรค่ะ	และในคอลัมน์ RDU	ได้กล่าวถึง
การใช้ยาทาสเตียรอยด์อย่างไรให้ปลอดภัย	พลาดไม่ได้ส�าหรับท่านที่ใช้ยาชนิดนี้บ่อย	ๆ	นะคะ	
	 ฉบบัน้ีถอืว่าพเิศษอกีฉบบัหนึง่ค่ะ	เพราะได้รบัเกยีรตจิาก	พญ.นันทกา เทพาอมรเดช	ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด	ีซึง่
เป็นศลัยแพทย์ผูเ้สยีสละแห่งโรงพยาบาลยะลา	มาให้สมัภาษณ์ใน	คอลัมน์ Behind the Scene	 ถ้าอยากรูว่้าการทีแ่พทย์
หญิงคนหนึ่งยอมเสียสละตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ค่อยมีใครอยากไปอยู่นั้นเพราะอะไร	 ห้ามพลาดคอลัมน์นี้เด็ดขาดนะ
คะ	อกีคอลมัน์ทีส่ร้างสสีนัให้	@Rama	คอื	คอลัมน์ Camera Diary	ฉบบันี	้จะพาไปตระเวนชมสวนสตัว์ดสุติ	หรอื	สวนสตัว์
เขาดนิวนา	หรือท่ีเรารูจั้กกนัในนาม	“เขาดิน”	นัน่เอง	ก่อนจะปิด	ต�านาน	80	ปี	เพราะย้ายไปเปิดท�าการยงัสถานทีใ่หม่	เรยีก
ได้ว่าใครยงัไม่เคยไปต้องเรยีกว่าพลาดแล้วหละค่ะ	แต่ไม่ต้องเสยีดายไปนะคะ	สามารถอ่านและดภูาพสวย	ๆ 	ภายในคอลมัน์ได้
เลย		
	 สุดท้ายนี ้คอลัมน์ Prevent & Protect	น้องใหม่ไฟแรง	ฉบับนี้พูดถึง	โรคติดเชื้อที่พบบ่อยจากสัตว์เลี้ยง	ซึ่งอาจ
น�าเชื้อโรคต่าง	ๆ	มาสู่คนได้อย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะ	มาอ่านวิธีป้องกันโรคเหล่านี้กันค่ะ	จะได้เลี้ยงพวกเขาอย่างมีความสุข	ส่วน	
คอลัมน์ Easy Living	ฉบับนี้	ได้น�าเอาข้อคิด...จากปีเก่า	สู่ปีใหม่	มาแบ่งปันกัน		ซึ่งมีข้อคิดดี	ๆ	สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิต
ประจ�าวันทั้งด้านการท�างาน	ครอบครัว	รวมทั้งการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยค่ะ			
          
	 	 	 	 	 	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	2562	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี	 โดยมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร ่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุม	 ซึ่งในปีนี้จัดข้ึนภายใต้หัวข้อ	 “The	 Political	
Economy	of	NCDs:	A	Whole	of	Society	Approach”	
เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ:	 แนวทางที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม	ภายในการประชุมได้ร่วมกัน
ระบุปัญหา	สาเหตุเชิงลึก	และประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ	ใน
การเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือเร่งการด�าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศและระดับโลก	
จนสามารถสรุปสาระส�าคัญดังนี้

	 1.	ผู้น�าประเทศต้องจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ไป
สู่การด�าเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน	 นโยบายทุกด้านต้อง
ประสานสอดคล้องกันตามหลักแนวทางขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ	
(whole-of-government)	และทกุนโยบายต้องห่วงใยสขุภาพ	
(health-in-all-policies)	 ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในและนอกภาคสุขภาพ	
	 2.	รฐับาลต้องจดัการให้มีทรัพยากรทีเ่พยีงพอท้ังระดบั
ท้องถิ่นและระดับประเทศ	 เพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจังส�าหรับ
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	 และควรมีการน�ากลไก
ทางการเงินรูปแบบใหม่มาใช้	เช่น	ภาษีสุขภาพ	
	 3.	ประเทศต้องพฒันาศกัยภาพทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิ
การอย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ	มุ่ง
เน้นการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	 การเสริมสร้างความเข้ม
แข็งต่อการบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	
และการด�าเนินงานตาม	 16	 มาตรการที่คุ้มค่าที่สุดให้เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละประเทศ	
	 4.	 สร้างกลไกและแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมี
ส่วนร่วม	เน้นการสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และภาคประชาสงัคม	ทีค่รอบคลมุทกุมติขิองการเปล่ียนแปลง
ในสังคม	ทัง้ทางกายภาพ	เศรษฐกจิ	และการติดต่อสือ่สาร	โดย
เฉพาะสื่อดิจิทัล	
	 5.	 การสนับสนุนการลงทุนสร้างความรู้	 ทั้งการวิจัย
เชิงนโยบาย	 การสร้างระบบข้อมูล	 และการสร้างระบบก�ากับ
ติดตาม	 เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับการขับเคลื่อน
นโยบายและการเคลือ่นไหวสงัคม	เพือ่การป้องกนัและควบคุม
โรค	NCDs

	 โรค	NCDs	หรือ	โรคไม่ติดต่อ	ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตสูงสุดมากถึง	41	ล้านคน	จากประชากรโลกที่
เสียชีวิต	57	ล้านคนทั่วโลก	(ร้อยละ	78	ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด)	 ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจากวิถีการใช้ชีวิตและ
พฤตกิรรมเสีย่งต่าง	ๆ 	รวมทัง้กจิกรรมทางกายทีไ่ม่เพยีงพอ	
การรับประทานอาหารหวานมันเค็ม	 ไม่กินผักผลไม้	 รวม
ทั้งสภาพจิตใจ	ได้แก่	ความเครียด	และแม้จะใช้มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพและชุดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิผล
ก็ตาม	แต่การป้องกันและควบคุมโรคยังไม่ได้ผลมากนัก	
	 ในที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา	อัน
เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและ
ระดับโลก	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน
ในระยะยาว	5	ประการด้วยกัน	คือ



	 ขึน้ช่ือว่า	“นวตักรรม”	แล้ว	หลายคนกค็งจะนกึถงึสิง่ใหม่	สิง่ประดิษฐ์	สิง่ทีล่�า้ยคุ	สิง่ทีท่�าให้เกิดความก้าวหน้า
ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ของประเทศ	

	 แล้วจะดีขนาดไหน	ถ้ามีนวัตกรรมที่ดีมาใช้ในทางการแพทย์

	 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์	 หรือ	MIND CENTER (Medical Innovations Development 
Center) เป็นศูนย์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแห่งใหม่	 ที่ผลิตผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เฉพาะ	 อันเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่าง	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ศนูย์พฒันานวัตกรรมทางการแพทย์
 MIND CENTER
(Medical Innovations Development Center)

	 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์	 เกิดขึ้นจากแนวคิดใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย	 4.0	
ของรัฐบาล	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวางรากฐานที่สามารถสานต่อการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว	20	ปี	เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และ
ยั่งยืนในการที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	โดย
มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ของกระทรวงสาธารณสุข	อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้วย	

	 ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์นั้น	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้เป็น
หน่วยที่ตั้งส�านักงานของศูนย์	 ซึ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน	 อาคาร	 4	 และเมื่อ
เดือนสิงหาคม	2561	ได้มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์	
อย่างเป็นทางการ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นประธานในพธิเีปิด	ร่วมด้วย	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 และ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	
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	 ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เกิดขึ้น	ภายใต้การด�าเนินงานของทั้ง	3	คณะฯ	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	
จะท�าให้มีแรงในการสนบัสนนุเป็นโครงการศูนย์พฒันาเครือ่งมอืแพทย์และนวตักรรมทางสขุภาพ	เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ความช�านาญทางด้านต่าง	ๆ	ทั้งแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์	 และวิศวกร	 ให้ท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะ
สร้าง	พัฒนา	และทดสอบหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าทางการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านสขุภาพทีส่�าคญั	และมเีป้าหมายทีจ่ะฝึกฝนการใช้และพฒันาหุน่ยนต์และเคร่ืองมอืแพทย์ให้กบับคุลากรทางการ
แพทย์เพือ่เพิม่การใช้งานในชวีติจริงและสร้างความเชือ่มัน่ในผลิตภณัฑ์ท่ีท�าในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน
สากล	และเป็นที่บ่มเพาะความรู้ให้แก่	นักศกึษา	วิศวกรชวีการแพทย์	และนักวิจยัในสาขาอืน่	ๆ 	ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป	 อีกท้ังเป็นสถานที่ศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยอ่ืนในเครือข่ายใน
ภูมิภาคต่าง	ๆ	ของประเทศไทยในรูปแบบ	Hub	and	Spoke

	 ศนูย์พฒันานวตักรรมทางการแพทย์	จะเป็นศนูย์กลางการให้
บริการที่มีคุณภาพ (One stop Service) ในด้านการพัฒนาเครื่อง
มอืและนวัตกรรมทางการแพทย์	ทัง้ยงัเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความ
ช�านาญทางด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์	 วิศวกร	 และภาค
เอกชนในการท�างานร่วมกัน	 ทั้งวิจัย	 พัฒนา	 และออกแบบนวัตกรรม
ในการน�านวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู ้ป่วยและผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย	 รวมทั้งส่งออกต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมทางการแพทย์	 ยังเอื้ออ�านวยความสะดวกด้านการจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา	 ด้านการขายสิทธิ์	 (licensing)	 ด้านการตลาด	
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้านการสร้างมาตรฐานในการพฒันา
และการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลอื่น	ๆ	รวมถึงภาคเอกชนในการ
พฒันานวตักรรมเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในผลติภัณฑ์ทีท่�าในประเทศไทย	
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ประเทศไทย	
รวมทั้ง	สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ภายในประเทศ
ให้แก่	นักศึกษา	แพทย์	วิศวกรชีวการแพทย์	และนักวิจัยในสาขาต่าง	ๆ 	

	 ภายในศนูย์พัฒนานวตักรรมทางการแพทย์	ประกอบด้วยห้อง
ปฏิบตักิารต่าง	ๆ 	ได้แก่	ห้องปฏบิตักิารหุน่ยนต์ทางการแพทย์	Medical	
ROBOT	 LAB	ห้องปฏิบัติการสร้างช้ินงานทางชีวภาพ	BIOFABRICA-
TION	LAB	ห้องปฏบิตักิารสร้างชิน้งาน	FABRICATION	LAB	ห้องปฏบิติั
การขึ้นรูป	3	มิติ	3D	PRINTING	LAB	และห้องทดสอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์กับผู้ป่วย

	 นวตักรรมเป็นสิง่ส�าคญัในยคุปัจจบัุน	 เพราะจะช่วยสร้างสรรค์
สิง่ใหม่ให้เกดิขึน้	เพือ่สนองตอบต่อการรกัษาและการวนิจิฉยัผู้ป่วยในทุก
ระยะของโรค	และทีส่�าคญัท่ีสดุ	นวตักรรมจะช่วยสร้างคน	สร้างชาติได้	

Rama
Update ดนัย	อังควัฒนวิทย์
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	 โรคหัดเป็นไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง	 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม	Morbillivirus	 มักพบในเด็กเล็ก	 แต่ก็อาจพบใน
เด็กโตหรือในผู้ใหญ่ได้	โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพราะสามารถติดต่อกันได้ง่าย	และในบางครั้งอาจพบภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้	โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	แต่ยังไม่มียารักษาเฉพาะ

ลักษณะอาการของโรคหัด
	 โรคหัดมีระยะฟักตัวประมาณ	8-12	วัน	หลังจากระยะฟักตัวแล้วจะเริ่มมีอาการดังนี้
  1. ระยะเริม่ต้น	ผูป่้วยจะเริม่มไีข้สูง	อ่อนเพลีย	มอีาการไอท่ีเด่นชดั	ร่วมกบัมอีาการตาแดง	อาจมอีาการ
เหมือนอาการแพ้แสงร่วมด้วย	ผู้ป่วยจะมีอาการในระยะนี้ประมาณ	2-4	วัน	ในระยะนี้ช่วงก่อนผื่นขึ้นอาจพบจุดขาว	ๆ	
บนพื้นแดงที่บริเวณกระพุ้งแก้มเรียกว่า	Koplik	spot	หากพบจุดขาว	ๆ	นี้	จะสามารถวินิจฉัยได้ค่อนข้างแน่นอนว่าเป็น
โรคหัด
  2. ระยะผื่น	หลังจากมีไข้สูง	ไอ	ตาแดง	2-4	วัน	ผู้ป่วยก็จะเริ่มมีผื่นแดง	ๆ	ขึ้น	โดยเริ่มที่ศีรษะ	บริเวณ
ไรผม	 กระจายไปตามล�าตัว	 ไปยังแขนขา	 ลักษณะผื่นช่วงแรกจะเป็นสีแดง	 ต่อมาจะกลายเป็นสีคล�้าอยู่รวมกันเป็นปื้น	
ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะยังมีไข้สูง	ไอ	ตาแดงอยู่	อาจมีต่อมน�้าเหลืองโตร่วมด้วยได้	ระยะนี้จะอยู่ราว	3-4	วัน	จากนั้นไข้จะลดลง	
ผื่นอาจอยู่ได้ถึง	1	สัปดาห์	และอาการไออาจอยู่ได้ถึง	2	สัปดาห์

ภาวะแทรกซ้อน
	 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ในผู้ป่วยโรคหัด	 ได้แก่	ภาวะปอดบวม	หูชั้นกลางอักเสบ	ถ่ายเหลว	สมองอักเสบ	
รวมถึงการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน	 โดยภาวะแทรกซ้อนพบได้ประมาณร้อยละ	 30	 ของผู้ป่วยโรคหัด	 	 ภาวะถ่าย
เหลวจะเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด	 ผู้ที่มีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น	 ได้แก่	 ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่า	 (เช่น	
รับประทานยากดภูมิ	ได้รับเคมีบ�าบัดอยู่)	หญิงตั้งครรภ์	เด็กอายุน้อย	โดยเฉพาะอายุน้อยกว่า	1	ปี	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ
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การแพร่เชื้อ
	 โรคหัดเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย	 ด้วยการติดต่อทางการหายใจ	 ติดต่อผ่านทางการไอ	 จาม	 พบว่าเชื้อไวรัสที่
ออกมาสามารถอยู่ในอากาศได้นานถึง	2	ชั่วโมง	และพบว่าผู้ที่สัมผัสเชื้อและยังไม่มีภูมิคุ้มกันมีโอกาสติดโรคหัดได้ถึง
ร้อยละ	90	ซึ่งผู้ป่วยโรคหัดสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ถึง	4	วันหลังผื่นเริ่มขึ้น

การรักษา
	 ปัจจุบันยังไม่มียารักษาจ�าเพาะ	 เป็นการรักษาตามอาการ	 ได้แก่	 การให้ยาลดไข้	 ให้สารน�้าและอาหารอย่าง
เพียงพอ	นอกจากนี้	การรับประทานวิตามินเอเสริมในผู้ป่วยโรคหัดจะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง	และ
ลดอัตราการเสียชีวิตได้

แนวทางการป้องกันโรคหัด
	 เนือ่งจากโรคหัดแพร่จากคนหนึง่สูอ่กีคนหนึง่ได้ง่าย	ดงันัน้	เมือ่พบผูป่้วยท่ีสงสยัว่าเป็นโรคหดั	ควรรายงานให้
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ	เพื่อช่วยในการควบคุมการแพร่ของเชื้อ	ต้องค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	เช่น	
ผูท่ี้ยงัได้รบัวัคซนีป้องกนัโรคหดัไม่ครบ	หรอืผูท้ีย่งัไม่เคยได้รับวคัซีนและยงัไม่เคยเป็นหัด	เพือ่จะแยกคนกลุม่นีอ้อกมา
ไม่ให้ไปสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรค	และหากได้สัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคแล้ว	ก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะเป็นโรคหรือไม่
	 ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคหัด	 ซึ่งเป็นวัคซีนรวมโดยมีวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน	 และโรคคางทูมอยู่ด้วย	
ในประเทศไทยแนะน�าให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด	2	ครั้ง	ครั้งแรกเมื่ออายุ	9	เดือน	และครั้งที่	2	เมื่ออายุ	2	ขวบครึ่ง

Health
Station อ.	ดร.	นพ.นพพร	อภิวัฒนากุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 จริงค่ะ...
	 การฟังเสียงดัง	 ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงอื่น	 ๆ	 เสี่ยงท�าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากประสาทหู
เสื่อมได้	 ผู้ป่วยอาจรู้สึกได้ยินลดลง	และอาจพบร่วมกับมีเสียงในหู	 เช่น	 เสียงวี๊ด	คล้ายจิ้งหรีด	 ซ่ึงมักเป็นที่ความถี่สูง
ก่อนและหากเป็นมากอาจสูญเสียที่ความถี่ต�่าร่วมด้วย	 และอาจเป็นแบบชั่วคราวได้	 แต่หากยังได้รับเสียงดังต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน	ๆ 	อาจท�าให้เกิดสูญเสียการได้ยินแบบถาวร	ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระดับความดังของเสียงและระยะเวลาที่ได้รับ
เสียง	เช่น	ผู้ที่ท�างานในสถานท่ีท่ีเสียงดัง	เช่น	โรงงาน	ผู้ที่ชอบฟังหูฟังแล้วเปิดเพลงดัง	ๆ	เป็นต้น		มักเสียการได้ยินใน
ระดับใกล้เคียงกันของหูท้ังสองข้าง	หรือ	การได้ยินเสียงดังมาก	ๆ	ในระยะเวลาสั้น	ๆ	เช่น	เสียงระเบิด	เสียงปืน	ก็ส่ง
ผลให้สูญเสียการได้ยินฉับพลันได้เช่นกัน	

	 เบือ้งต้นหาก	ได้ยนิเสยีงระเบดิ	แล้วหอูือ้	มเีสียงในห	ูได้ยนิลดลงทนัท	ีให้พักในทีเ่งียบ	หากไม่ดีขึน้	ควรพบแพทย์
เพือ่วนิจิฉัยและรกัษาต่อไป	ดทีีส่ดุคอืการป้องกนั	หลกีเลีย่งการฟังเสียงดงั	หากหลกีเล่ียงไม่ได้ควรหาอปุกรณ์ช่วยลดเสยีง	
เช่น	ที่ครอบหู	ที่อุดหู	และหากมีการได้ยินลดลง	หูอื้อ	มีเสียงในหู	ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา	ต่อไปเพราะอาการ
เหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ	ซึ่งบางโรคอาจรักษาได้และท�าให้การได้ยินดีขึ้นได้

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ.	พญ.นวรัตน์	อภิรักษ์กิตติกุล
ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ผ่านไปอกีหนึง่ปี ..	หลายคนมานัง่ทบทวนเหตกุารณ์ในอดตีทีผ่่านมา	ทัง้ทีเ่คยท�าพลาดไป	ทีเ่คยประสบความส�าเร็จ
ดังใจหวัง	เหตุการณ์ที่ท�าให้สุข	ทุกข์	ปะปนกันไป	..	เพื่อที่จะตกผลึกความคิดของตัวเอง	เพื่อที่จะเอามาแก้ไข	ปรับปรุงและ
พัฒนา	เพื่อที่จะได้ท�าสิ่งใหม่	ๆ	ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ	ๆ	ไป	..		เมื่อเวลาไม่เคยรอใคร	เวลาได้เดินไปอย่างเที่ยงตรง	ในทุก	ๆ	
วินาที	ทุกนาที	ทุกชั่วโมง	ในทุก	ๆ	วัน	เดือน	ปี	ไม่ว่าจะอยู่ซีกใดของโลก	เราจึงควรท�าทุก	ๆ	นาทีให้ดีที่สุด	เพื่อที่จะได้ไม่
ต้องเสียใจภายหลังเมื่อเวลาผ่านไป	..	ส�าหรับปีที่ผ่านมาฉันได้ตกผลึกความคิดของตัวเองขึ้นมา	5	ข้อ	ในเมื่อเวลาไม่เคยรอ
ใคร	ดังนั้นเราควร	..	

 1. ท�าดีกับทุก ๆ คน  โดยเฉพาะคนที่คุณรัก และคนในครอบครัวคุณ	บ่อยครั้งเรามักจะมองข้ามคนเหล่านี้ไป	
หลายคนเป็นห่วงความรู้สกึของคนรอบข้าง	หรอืแม้แต่คนในสงัคมทีเ่ราไม่รูจ้กั	แต่ลมืเป็นห่วงความรูสึ้กของคนในครอบครวั	
หรอืคนใกล้ตวั	เพราะเขาเหล่านัน้ใกล้ตวัเรามาก	มากจนเรามองไม่เห็นความรู้สึกทีอ่อกมาจากดวงตาคูน่ัน้	ๆ 	เลยทเีดยีว	มา
รู้อีกที	ก็เมื่อเวลาผ่านไป	หรือจนพวกเขาเหล่านั้นไม่อยู่กับคุณแล้ว	 ..	 เวลาก็ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีก	 เพราะฉะนั้นจงท�าดี
ตั้งแต่วันนี้	เพื่อจะไม่ต้องเสียใจในวันหน้า	..	หลายคนเสาะแสวงหา	“บ้าน”	หลังใหญ่	หลายคนเข้ามาในเมือง	เพื่อท�างาน
เก็บเงิน	จนเวลาผ่านล่วงเลยไป	จนลืม	“บ้าน”	หลังเก่า	ซึ่งอาจเป็นบ้านหลังเล็ก	ๆ	ไม่ใหญ่โต	แต่เป็นบ้านที่อบอวลไปด้วย
ความรัก	ความอบอุ่น	ของพ่อแม่พี่น้อง	“บ้าน”	ซึ่งหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินก้อนโต	ถึงจะมี	“บ้าน”	หลังใหญ่	แต่หากปราศจาก	
ความรัก	ความอบอุ่น	“บ้าน”	นั้นคงเป็นได้แค่สิ่งก่อสร้างหลังหนึ่งเท่านั้น	..	แล้วคุณล่ะคะ	อยากมี	“บ้าน”	แบบไหน	?	

 2. จงต้ังใจท�างานอย่างดทีีส่ดุ ..	เพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร	เราจะยอมรบัได้ว่าเราได้ท�าอย่างดทีีส่ดุแล้ว	
ในกรณีนี้สามารถใช้กับเด็ก	ๆ	ที่ต้องสอบเข้าไปเรียนยังที่ต่าง	ๆ	หรือสอบเพื่อให้ผ่านชั้น	หรือคนที่ต้องเตรียมน�าเสนองาน
ได้อีกด้วย	 ฉันเคยถามลูกศิษย์ว่าท�าไมถึงต้องเครียดกับการเตรียมน�าเสนอ	 ลูกศิษย์ฉันตอบว่าเพราะไม่เคยท�ามาก่อนเลย
เครียด	ฉันเลยบอกว่าท�าให้เต็มที่และดีที่สุด	พอน�าเสนอไปแล้ว	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าท�าดีที่สุดแล้ว	ไม่ต้องเครียด	หาก
มีคนติ	ก็เพื่อพัฒนา	เราก็แก้ไข	และท�าต่อไป	หลายคนกลัวที่จะถูกติ	ถูกวิจารณ์	แต่คนเราเมื่อมาท�างานแล้ว	ไม่มีใครท�าได้
สมบูรณ์แบบทุกคน	ย่อมต้องมีคนติ	คนชมเป็นธรรมดา	หากค�าตินั้นสร้างสรรค์น�าไปพัฒนาได้ก็น�าไปปรับปรุง	หากค�าตินั้น
ไม่สร้างสรรค์	ก็ทิ้งมันไป	..	คิดได้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องกลัว		ในอดีตฉันเคยกลัวที่จะถูกคนติ	หรือต�าหนิ	เวลาจะท�างานอย่าง
หนึ่ง	จะเครียดมาก	ต้องท�าให้ดี	พยายามจะไม่ให้ใครต�าหนิว่างานนี้มีจุดบกพร่อง	..	พอโดนต�าหนิ	ก็จะเศร้า	ผิดหวัง	และ
วันนั้นก็จะเป็นวันที่หดหู่ไปเลย	ต่อมา	ฉันเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่	เมื่อรู้ว่าคนเราต้องมีการพัฒนา	เราไม่สามารถท�าอะไร
ได้สมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง	..	เริ่มยอมรับกับค�าต�าหนิได้	ได้น�าค�าสอนเหล่านั้นไปพัฒนาตัวเอง	และเห็นว่าเราได้พัฒนาขึ้น
จริง	ๆ	กลายเป็นทุกครั้งที่ไปสอน	ต้องคอยถามครูบาอาจารย์ว่ามีอะไรจะติไหม	จะได้น�าไปปรับปรุง	หากเราไม่ยอมรับค�า
ต�าหนิ	และคิดว่าเราท�าดีแล้ว	เก่งแล้ว	วันนั้นเท่ากับเราได้หยุดพัฒนาตัวเอง	ต่อไปจะไม่มีใครกล้าสอน	กล้าเตือนอีกเลย	..	
ซึ่งจะเป็นผลเสียกับเราอย่างมาก	

 3. หากมีทุกข์ อย่าปล่อยให้ความทุกข์อยู่กับเรานาน ..	ใครเคยสังเกตไหมว่า	เวลาที่เด็กร้องไห้	หากเราเอาของ
เล่นไปดึงดูดความสนใจของเด็ก	 เด็กจะหยุดร้องไห้ทันที	 นั่นเพราะคนเราสามารถใจจดใจจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้เพียง
อย่างเดียว	 ดังน้ันหากมีทุกข์	 ให้เลียนแบบเด็ก	 ลองย้ายความสนใจเราไปที่อื่น	 บางคนเรียกวิธีนี้ว่า	 “การย้ายอารมณ์” 
หากเรายังคงจมอยู่กับอารมณ์นั้น	เราจะเกิดการปรุงแต่ง	จากทุกข์ระดับหนึ่งจะกลายเป็นทุกข์ระดับ	10	ทันที	จากน�้าตา

ข้อคิด .. จากปีเก่า สู่ปใีหม่

Easy
Living รศ.	พญ.โสมรัชช์	วิไลยุค	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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หนึ่งหยด	จะกลายเป็นน�้าตาหนึ่งกาละมังเลยทีเดียว	บางคนอกหักก็ยังอยากฟังเพลงเศร้า	ๆ	ยิ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการ
อกหักได้ยิ่งดี	ยิ่งเนื้อหาใกล้เคียงกับชีวิตเรามากแค่ไหน	ยิ่งชอบ	ยิ่งร้องไห้	ยิ่งเศร้า	หารู้ไม่ว่า	นั่นคือเราก�าลังท�าร้ายตัว
เอง	 เหมือนก�าลังเหยียบลงบนแผลสด	ให้กลายเป็นแผลเรื้อรัง	หรือแผลติดเชื้อนั่นแหละ	 เพลงอกหักถึงขายดีกว่าเพลง
ให้ก�าลังใจหรือเพลงที่เกี่ยวกับความสุข	บางทีนั่นเป็นเพราะเราเสพติดอารมณ์	ชอบที่จะมีอารมณ์	สังเกตง่าย	ๆ	คนกลุ่ม
นี้จะมีอารมณ์มากเวลามีสุขก็จะสุขจนถึงขีดสุด	เวลาทุกข์ก็จะดิ่งลงเหว	ประมาณรถไฟเหาะตีลังกาประมาณนั้น	แต่หาก
เราฝึกย้ายอารมณ์บ่อย	ๆ 	ไม่ว่าจะอารมณ์ทุกข์	เศร้า	เหงา	โกรธ	ก็จะช่วยบรรเทาลงได้อย่างดี	คราวนี้อาจเหลือแค่รถไฟ
หวานเย็น	ไม่ต้องขึ้น	ๆ	ลง	ๆ	ให้หวาดเสียวอีกต่อไป	ลองฝึกกันดูนะคะ	

 4. ระงับความโกรธ ..	 บ่อยครั้งท่ีความโกรธแผดเผาใจเรา	 ให้รุ่มร้อน	 หน้าเราก็จะหงิกไปด้วย	 หัวใจเต้นแรง	
พาลกินข้าวไม่ลง	หรือดีไม่ดี	เผลอไปอารมณ์เสียใส่คนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อีก	อันนี้เนื่องมาจากความโกรธ	ท�าให้เราขาดสติ	
เมือ่ไรทีเ่รารูเ้ท่าทนั	ให้เราดบัความโกรธเสยีก่อนทีจ่ะเกดิความเสียหายมากมายตามมา	เปรียบเหมอืนไฟไหม้บ้าน	บ้านก็
เหมือนใจเรา	หากปล่อยให้ไฟยิ่งลุกลาม	ก็จะไหม้ทั้งหลัง	ไม่เหลือบ้านอีก	นั่นคือความเสียหายจากไฟ	หากไฟแห่งความ
โกรธเผาไหม้ใจเราแล้ว	 บางคนขาดสติถึงกับด่าทอ	 ชกต่อย	 หรือท�าร้ายร่างกาย	 จนถึงกับเสียชีวิตก็มี	 นั่นคือไฟได้ไหม้
ทั้งใจแล้ว	มารู้ตัวอีกทีก็สายเกินไป .. ดังนั้นหากเรามีสติ รู้เท่าทันความโกรธ .. ความโกรธ ก็จะดับไป ..	 ใจเราก็ไม่
ต้องเร่าร้อน	ไม่ต้องทุกข์ใจ	ใจเราก็จะเย็นขึ้น	หากท�ายาก	ให้ฝึกระงับความโกรธด้วยการหายใจเข้าออกลึก	ๆ	หากยังไม่
สามารถระงับได้	ให้ออกจากสถานการณ์นั้น	ๆ 	หากคิดจะท�าอะไรตอนโกรธ	ให้คิดหลาย	ๆ 	รอบ	ถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท�าไป
จะดี	ให้หยุดท�า	และไปท�าอย่างอื่นแทน	ยกตัวอย่าง	ในสังคมปัจจุบันบ่อยครั้งที่เราเห็นคนที่ใส่อารมณ์กันบนโลก	social	
ไม่ว่าจะเป็น	facebook	line	instagram	pantip	ฯลฯ		สมัยก่อนไม่มีระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็วอย่างนี้	ครั้นจะโทรศัพท์
ไปต่อว่ากัน	ก็ต้องรอไปใช้โทรศัพท์ที่บ้าน	หรือหาเหรียญหยอดตู้สาธารณะ	ถ้าจะว่ากันทางจดหมาย	ก็ต้องไปซื้อซองกับ
กระดาษ	ไปนัง่เขยีน	และไปส่งจดหมายทีตู่ไ้ปรษณีย์	ในระหว่างทีต้่องเตรยีมตวัท�าหลายข้ันตอนดงักล่าว	สตกิก็ลบัมาทนั
พอดี	ได้คิด	ได้ตริตรอง	..	แต่ปัจจุบันทุกอย่างสามารถท�าได้รวดเร็ว	พอโกรธก็พิมพ์ข้อความและส่งได้ทันที	ไม่ทันที่เจ้า
สติจะทันตั้งตัว	ข้อความไปซะแล้ว	หรือมีโทรศัพท์มือถือ	สมัยนี้เบอร์ก็ไม่ต้องกด	กดที่ชื่อ	และกดโทรได้ทันที	ท�าให้คน
ทุกวันนี้อารมณ์ร้อนมากขึ้น	ทะเลาะกันมากขึ้น	บางทีทะเลาะกับใครก็ไม่รู้	ไม่รู้จักก็มี	..	ดังนั้น	เราควรฝึกสติ	ให้ใช้งาน
ได้ในทันที	ยิ่งระบบเทคโนโลยีเร็วเท่าไหน	ยิ่งต้องฝึกสติให้เร็วยิ่งกว่า	ยิ่งฝึกสติให้มาไวแค่ไหน	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ต่าง	ๆ	ก็จะหมดไป	

 5. การให้อภัย ..	ให้อภัยเป็นทานที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้	เพราะท�าได้ยากที่สุด	การให้ทานด้วยเงินทอง	เป็นสิ่งที่
ท�าได้ง่าย	ในขณะที่คุณยังโกรธ	คุณสามารถเปิดกระเป๋าเงิน	หยิบเงินในมือ	แล้วให้กับใครก็ได้	ถือว่าให้ทานแล้ว	แต่ใจ
ก็ยังเป็นทุกข์อยู่	 ..	 เมื่อใดก็ตามที่คุณดับความโกรธดังที่กล่าวไปแล้วได้	 คุณมาถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วคือ	 การให้อภัย	 ยิ่งให้
อภัยกับคนที่คุณไม่ชอบด้วยแล้ว	ยิ่งดีใหญ่	ถ้าท�าได้	ถือว่าคุณได้ให้ทานสูงสุดแล้ว	ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองแล้ว	ให้เย็น	ให้
มีสติ	ให้มีความเมตตา	และรู้จักการให้อภัย	ก่อนที่จะให้อภัยได้	คงต้องหายโกรธ	และมีสติก่อน	มีคนเคยบอกว่าให้คิดถึง
สิง่ดดีทีีบ่คุคลคนนัน้ได้ท�าไว้	อาจจะท�ากบัเราหรอืคนอืน่กไ็ด้	หากเรามองเขาในอกีมมุหนึง่	เรากจ็ะเหน็ว่าเขาไม่ได้มแีต่ข้อ
ไม่ดี	ยังมีข้อดีอีกมากมาย	ที่เราไม่เคยมอง	เท่านี้การให้อภัยก็จะตามมาได้อย่างไม่ยาก	อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการให้
อภัยอีกอย่างหนึ่ง	คือ	การมีทิฐิ		บ่อยครั้งที่เราคิดว่าเราถูก	อีกฝ่ายหนึ่งผิด	เขาต้องมาขอโทษเราถึงจะถูก	แต่นั้นคือความ
เห็นในมุมของเราคนเดียว	บางทีหากมองอีกมุมหนึ่ง	อาจไม่มีใครผิดก็เป็นได้	เพราะฉะนั้นการที่จะให้อภัยใครได้	ต้องหัด
รู้จักมองให้รอบด้าน	มองหลาย	ๆ	มุม	ด้วยใจเป็นกลาง	ถึงจะสามารถให้อภัยกันได้	

									เราล้วนต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน	ไม่ว่าจะพัฒนาด้านการท�างาน	ด้านการเรียน	แต่อย่าลืมที่จะพัฒนาด้านจิตใจ
ร่วมด้วยนะคะ	ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้	ส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากจิตใจ	ถ้าอย่างนั้นท�าไมเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอกันล่ะคะ	
บ่อยครั้งที่เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	หรือรอที่จะให้คนอื่นเป็นผู้แก้ปัญหา	แต่ถ้าเราฝึกแก้ปัญหาที่มาจากจิตใจเราได้									

.. ความสุขก็จะอยู่แค่เอื้อม ปีใหม่แล้วเรามาฝึกให้ใจเรามีสุขกันดีกว่าค่ะ ..
13



	 หลาย	 ๆ	 คนประสบกับปัญหาผิวแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้
ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอาจท�าให้คุณและลูกน้อยมีผิวแห้ง
มากกว่าภาวะปกติ	 ผิวแห้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้เกิดโรคผิวหนังอ่ืน	 ๆ	
ตามมาได้

ผิวแห้งเกิดจากอะไร?
	 ผิวแห้งเกิดจากการท่ีมีน�้าในผิวหนังชั้นหนังก�าพร้าลดลง	 โดย
ปัจจัยที่มีผลท�าให้เกิดภาวะผิวแห้ง	ได้แก่	เพศ	อายุที่มากขึ้น	โรคผิวหนัง	
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมภายนอก	 เช่น	 การอาบน�้าร้อน	 อากาศท่ีแห้ง
และเย็น	เป็นต้น

14



ผิวแห้งมีอาการอย่างไร?
	 ผู้ที่มีผิวแห้งจะมีผิวหนังท่ีแห้งกร้าน	 มองเห็นร่องของผิว	 ในรายที่มีอาการมากผิวหนังอาจมีอาการแดง	
ลอกเป็นขุย	แตกลาย	โดยมักพบบริเวณ	แขน	ขา	และมือ	นอกจากนี้ยังมีอาการแสบคัน	การเกาอาจจะท�าให้เกิดการ
ติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้อีกด้วย

วิธีการรักษา
	 วิธีรักษาเบื้องต้นคือ	ควรอาบน�้าในอุณหภูมิปกติ	ไม่อาบน�้าหรือแช่น�้านาน	ๆ	ทาโลชั่นบ�ารุงผิวหลังอาบน�้าใน
ตอนเช้าและตอนเย็น	โดยควรทาโลชั่นภายหลังการอาบน�้าและเช็ดตัวหมาด	ๆ	ทันที	หรือถ้าระหว่างวันรู้สึกว่าผิวแห้ง
ก็สามารถทาโลชั่นเพิ่มได้ตลอด	ควรเลือกใช้โลชั่นที่มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง	ไม่มีส่วนผสมของน�้าหอม	
สารกันเสียหรือมีสีเจือปนอยู่	เพราะอาจจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวได้
	 ในกรณทีีม่ผีวิแห้งมากจนเกดิอาการแสบคนั	แตก	ลอกเป็นขยุหรือมกีารอกัเสบของผวิเกดิขึน้	ควรไปพบแพทย์
เนือ่งจากอาจจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วยยาสเตยีรอยด์เพือ่ลดการอกัเสบของผิวหนงัและยาปฏชิวีนะเพือ่รกัษาภาวะ
ติดเชื้อของผิวหนัง

ควรเลือกใช้สบู่อะไรเมื่อมีปัญหาผิวแห้ง?
	 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาทดแทนสบู่เรียกว่า	 “syndet”	 สามารถท�าความสะอาดผิวหนังได้เหมือนสบู่
แต่เกิดอาการระคายเคืองและท�าให้ผิวแห้งน้อยกว่า	โดยแนะน�าให้ใช้	syndet	รูปแบบน�้าที่มีค่า	pH	น้อยกว่า	7		ไม่ใส่
สีหรือสารกันเสีย	และปราศจากน�้าหอม

เราสามารถป้องกันภาวะผิวแห้งได้อย่างไร?
	 เราสามารถป้องกันภาวะผิวแห้งได้โดยการหลีกเลี่ยงการอาบน�้าอุ่น	หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน�้าหอมและ
สารกันเสีย		และหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีอากาศแห้งและเย็น	ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรทาโลชั่นเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้ผิวหนังอย่างสม�่าเสมอ

Beauty
Full พญ.สัญชวัล	วิทยากรฤกษ์

หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 สวสัดปีีใหม่ผู้อ่านทุกท่านนะคะ	ขอต้อนรับเข้าสู	่Healthy	
Eating	2019	เช่ือว่าหลายท่าน	คงมแีผนเทีย่วหลากหลายทีใ่นช่วง
ปีใหม่นี้	ไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือของไทย	ดอย	หรือเขาต่าง	ๆ	ตาม
อุทยานในช่วงต้นปีน้ีมักเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว	 รวมถึงการเที่ยว
ต่างประเทศก็จะคึกคักเป็นพิเศษ	 แต่นอกจากการเร่ิมต้นปีด้วย
การท่องเที่ยวแล้ว	มีใครอีกหลายคน	ที่เริ่มต้นปีใหม่	ด้วยการเริ่ม
ต้นชีวิตดีดี	โดยการหันมาใส่ใจสุขภาพ									

	 ปีใหม่เป็นปีท่ีหลายคน	รวบรวมเรือ่งราวเหตกุารณ์ในปีเก่า	
ว่าเราได้ท�าอะไรลงไปบ้าง	 สิ่งที่ท�าลงไปส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน
บ้าง	 และแน่นอนว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปท�าสิ่งต่าง	 ๆ	
ให้ดีขึ้นได้	 หลายคนจึงตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีใหม่นี้	 เราจะท�าอะไรเพื่อ
ชดเชยสิ่งที่เราท�าพลาด	หรือท�าให้ชีวิตดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	ซึ่งมีไม่
น้อยเลยทีต่ัง้เป้าไว้ว่า	ปีนีฉ้นัจะรกัตวัเอง	ดแูลสขุภาพ	ฉนัจะลดน�า้
หนัก	 ฉันจะออกก�าลังกาย	 บางคนท่ีคุมน�้าหนักออกก�าลังกายอยู่
แล้ว	ก็จะตั้งเป้าให้ตัวเองมีวินัยมากขึ้นกว่าเดิม	

								Healthy	Eating	ฉบับนี้	อาจไม่ได้มาแนะน�าวิธีท�าอาหาร
ให้สขุภาพด	ีแต่เน้นเชญิชวนให้เริม่รกัสขุภาพและหนัมาใส่ใจ	ปรับ
พฤติกรรมการกินในปี	2019	นี้ค่ะ	สารอาหารหลักในอาหารที่เรา
กนิอยู่ทกุวนั	ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมนั	เกลอืแร่	
วิตามิน	หรือที่เราเรียกว่าอาหาร	5	หมู่นั่นเอง	แต่การทานอาหาร
ให้ครบ	5	หมู่ก็ยงัไม่สามารถตอบโจทย์เรือ่งสขุภาพได้	หากเราทาน
ในปริมาณที่มากเกินไป	 และทานแต่ละหมวดหมู่ในสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสม	 ซึ่งนั่นก็หมายถึงเราควรทานอาหารท่ีมีประโยชน์	 และ
ได้พลังงานโปรตีนตามที่ร่างกายต้องการนั่นเอง	

	 คนส่วนใหญ่ที่มักจะมีแรงกระตุ้นในการปรับพฤติกรรม	
หรือใส่ใจสุขภาพ	 มักจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่น	 วัยท�างาน	 หรือวัย
ผู้ใหญ่	 ในผู้หญิงวัยท�างาน	 และวัยผู้ใหญ่	 ควรรับประทานอาหาร
ให้ได้พลังงานเฉลี่ยวันละ	 1,200-1,600	 กิโลแคลอรี	 ขึ้นอยู่กับ
ความหนักเบาของกิจกรรมในการท�างาน	 โดยเป็นกลุ่มข้าวและ
แป้ง	ประมาณ	6-8	ทัพพีต่อวัน
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	 วัยรุ่นทัง้ชายหญิง	และชายวัยท�างาน	ตอ้งการพลงังานเฉลีย่
วันละ	1,800-2,000	กิโลแคลอรี	โดยควรรับประทานอาหารในกลุ่ม
ข้าวและแป้งวันละ	10	ทัพพี	ส�าหรับผู้ใช้พลังงานมาก	 เช่น	นักกีฬา	
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน	ต้องการพลังงานวันละ	2,400	กิโลแคลอรี	
ทานข้าวและแป้งได้ถงึวันละ	12	ทพัพต่ีอวนั	ในกลุม่เนือ้สตัว์กนิวนัละ	
6-12	ช้อนกินข้าวต่อวัน	ดื่มนมวันละ	1-2	แก้ว	ถ้าหากดื่มนมวัวไม่ได้
ให้ด่ืมนมถ่ัวเหลืองหรือนมจากธญัพืชแทนได้	แต่ควรเลือกชนิดทีเ่สรมิ
แคลเซียม	และควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพิ่มเติมด้วย	ควรกินผัก
วันละ	6	ทัพพี
 
	 ผลไม้ก็เป็นส่ิงหนึง่ท่ีหลายคนควรทานในปริมาณทีพ่อเหมาะ	
คือเลือกทานในปริมาณ	1	ฝ่ามือ	หรือ	6-8	ชิ้นค�าต่อมื้อ	นอกจากนี้
ควรควบคุมการบริโภคน�้าตาล	ไขมัน	และเกลือ	โดยเฉพาะปริมาณที่
เติมลงในอาหาร	ไม่ให้เกนิปริมาณท่ีเหมาะสม	คอื	น�า้ตาลไม่เกนิวนัละ	
6	ช้อนชา	ไขมันหรือน�้ามันไม่เกินวันละ	6-8	ช้อนชา	และเกลือไม่เกิน	
วนัละ	1	ช้อนชา	หรือเท่ากบัน�า้ปลาหรอืซอีิว๊ขาวหรอืซอสปรงุรสหรอื
ผงปรุงรสหรือผงชูรส	ประมาณ	3	ช้อนชา	หรือซอสหอยนางรมหรือ
ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริก	ประมาณ	3	ช้อนโต๊ะ

	 จากข้อมลูโภชนาการทีไ่ด้น�าเสนอมาแล้วข้างต้น	เราสามารถ
น�ามาปรับใช้กับเมนูต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวันของเราได้	ในกรณีคนที่
ดูแลสุขภาพอยู่แล้ว	อาจจะไม่มีปัญหาในการกินอาหาร	หรือสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้	 และมักจะมีการออกก�าลังกายอยู่เป็น
ประจ�า	แต่ในกรณีคนที่ควบคุมปริมาณอาหารไม่ได้	หรือไม่มีความรู้
ในการควบคุมพฤติกรรม		สามารถน�าข้อมูลโภชนาการที่น�าเสนอไป
นัน้ไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั	ท�าให้มคีวามเข้าใจมากข้ึนในการเลอืก
ทานอาหารในปรมิาณทีพ่อเหมาะกบัร่างกายนอกจากนีค้วรมีการออก
ก�าลังกายการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายเพื่อควบคุมน�้าหนัก	 โดย
กจิกรรมทีง่่ายทีสุ่ดคอื	การเดินให้ได้วนัละ	11,000-12,000	ก้าว	หรอื
ออกก�าลังกาย	เป็นเวลาอย่างน้อย	30	นาที	ให้ได้อย่างน้อย	3	ครั้งต่อ
สปัดาห์	การออกก�าลงักายและมกิีจกรรมเคลือ่นไหวทางกายนอกจาก
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ	และเบาหวานแล้ว	ยังช่วย
ท�าให้กระดูกแข็งแรงด้วย

	 Healthy	Eating	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์	 และได้เริ่มต้นปีสร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน	 แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ

แหล่งข้อมูล:	หนังสือองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับทุกช่วงวัย	

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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	 ตัวผมเองเคยนั่งคิดว่า	
	 อาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่มีคนอยากท�ามากที่สุด	
	 อาชีพอะไรที่ต้องท�างานหนักมากที่สุด
	 อาชีพอะไรที่ต้องมีความเสียสละเพื่อคนอื่นมากที่สุด
	 .
	 .
 “หมอ”
	 ค�าสั้น	ๆ	ที่มีความหมาย	และนัยยะลึกซึ้งมากมายแล้วแต่คนจะตีความ
	 แต่ค�าว่า	“หมอ”	ในความหมายของผม	คือผู้ที่เสียสละ	
	 ผูท้ีท่�าให้มคีวามหวงัในการมชีวีติ	ไม่ว่าจะเผชญิความเหนือ่ย	อ่อนล้า	ความอดทนในการรักษา	ในการดูแลคนไข้	
ทั้งที่ไม่ใช่ญาติ	ไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเอง	
 “หมอ”	เป็นอาชีพ	ไม่ใช่สิ	วิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติที่สุดอาชีพหนึ่ง
	 ..
 Behind The Scene ฉบบันี	้ผมมเีรือ่งราวของคณุหมอท่านหนึง่	ทีห่ลายคนอาจจะรูจ้กัว่า	คณุหมอท�างานอยูท่ี่
โรงพยาบาลในจงัหวดัยะลา	ถอืเป็นเกยีรติอย่างยิง่ท่ีผมเองได้สมัภาษณ์คณุหมอ	พญ.นนัทกา	เทพาอมรเดช	ต�าแหน่งนาย
แพทย์ช�านาญการพิเศษ	ประสาทศัลยแพทย์	โรงพยาบาลยะลา	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	27	ผู้เป็นแพทย์ที่
เสียสละตัวเองในการรักษาคนไข้ในพื้นที่เสี่ยง

Behind
The Scene เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์

ภาพ:	เมธี	บัวจู
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เหตใุดจงึเลือกเรียนหมอ และเรียนศลัยแพทย์
	 ก็ไม่คิดว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอ	คือที่บ้านหมอเอง	พ่อจะขายยา	แต่ไม่ได้เป็นเภสัชกร	คือขายยาแบบเมื่อก่อน	
ก็เลยจะคุ้นเคยกับการเจ็บป่วยของคน	 แล้วพอมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 สมัยนั้นหมอจะรู้จักอาชีพอยู่ไม่
กี่อาชีพ	จะมีหมอ	วิศวะ	สถาปัตย์	สมัยก่อนช่วยพ่อเฝ้าหน้าร้าน	ช่วยนับยาและขายลูกอม	เลยตั้งใจว่าอยากจะท�างาน
แบบที่อยู่กับโต๊ะ	ไม่ต้องลุกบ่อย	ๆ	เหมือนที่ลุกไปขายลูกอม	ต่อมามีเพื่อนมาชวนไปสอบหมอ	ก็เลยไปสอบ	ก็ปรากฏ
ว่าได้เรียนหมอ	 และเรียนจนจบ	 แต่เพิ่งมารู้หลังจากที่เรียนหมอจบว่า	 ตัวเองชอบผ่าตัด	 ซึ่งก่อนหน้านั้นชอบทางด้าน
สมอง	ซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถผ่าตัดสมองได้	ตัวเองจะเรียนได้	เพราะสมัยเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์	หน่วยประสาท
ศลัยศาสตร์ได้เรยีนแค่	2	สปัดาห์ดจูะเป็นวชิาทีย่าก	ไม่สามารถเข้าถงึได้	มนัค่อนข้างยากมาก	แต่พอเรยีนจบได้ไปท�างาน
จริง	ได้เห็นเคสทีม่ปัีญหาทีต้่องท�าการผ่าตดัสมองค่อนข้างเยอะ	ได้เข้าช่วยรุน่พีผ่่าตดัทีโ่รงพยาบาล	กเ็ลยรูส้กึว่าเป็นวชิา
ที่สัมผัสได้จริงแล้วก็เป็นโรคที่รู้สึกว่าผ่าตัดแล้วเห็นผล	ช่วยคนได้ชัดเจน	ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนประสาทศัลยศาสตร์	

การผ่าตดัยากไหม
	 ส�าหรับหมอแล้ว	การผ่าตัดมีทั้งที่ยากและไม่ยาก	 รู้สึกว่าพอตั้งใจท�าแล้ว	อ่านหนังสือแล้ว	ดูคนอื่นผ่าตัดแล้ว	
ดูคลิป	ศึกษาจากที่เราเรียนมา	ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดี	หากเราเจอเคส	เราก็สามารถวางแผนการรักษาได้	เพียงแต่ว่าทักษะ
ในการผ่าตัดนั้นก็ต้องหมั่นฝึกฝน	หากอยากให้คล่อง	ก็ต้องฝึกบ่อย	ๆ	ก็ต้องฝึกจากหุ่นเย็บ	แล้วก็จะท�าได้เองตามที่เรา
ตั้งใจ	

ท�าไมถงึไปท�างานท่ียะลา 
	 ต้องบอกว่าเดิมทีไม่ได้อยากไป	 แต่จับฉลากแล้วบังเอิญได้ไป	 แล้วก็พอมาเรียนเฉพาะทาง	 ก็ขอทุนมาเรียน	 ก็
คิดว่าพอใช้ทุนครบก็จะย้ายออก	แต่ด้วยว่าอาจจะอยู่แล้วเคยชินกับที่นี่	(ยะลา)	แล้วก็ไม่มีหมอ	สงสารชาวบ้าน	ในพื้นที่
ขาดแคลนหมอ	เลยอยู่ท�างานที่นี่	หมออยู่มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2545	

หมอผ่าตดัรักษาอะไรบ้าง
	 ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นประสาท	ผ่าตัดกระดูกคอ	กระดูกหลัง	กระดูกเอว	หรือเส้นประสาทที่มือที่เท้า	
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทสมองก็ด้วย	เนื่องจากว่าแถวนั้นอาจจะหมอน้อย	ก็เลยท�าเกือบทุกอย่าง	
	 เคสที่ต้องผ่าตัด	 ส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุ	 เส้นเลือดแตกจากความดัน	 จากสถานการณ์ความไม่สงบ	 จากเหตุ
ระเบิด	เหตุถูกยิงก็มีบ้างประปราย	ซึ่งช่วง	2-3	ปีหลังมานี้	สถานการณ์ดีขึ้นมาก	ไม่ได้มีเหตุการณ์ใหญ่	มีแต่เหตุการณ์
เล็ก	ๆ	โดยต�าแหน่งตอนนี้ก็จะเป็นประสาทศัลยแพทย์เพียงคนเดียวในโรงพยาบาลยะลา	ที่ผ่านมามีหมอมาใช้ทุนและ
หมอมาช่วยเป็นระยะล่าสุดมีน้อง	ๆ	หมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาช่วยด้วยชั่วคราว

เป็นหมอในพืน้ท่ี กลัวระเบดิหรือเหตกุารณ์ความไม่สงบไหม
	 ถามว่ากลัวระเบิดมั้ย	ก็กลัว	ที่ยะลาจะมีอยู่	2	อย่างก็คือ	ระเบิด	กับยิง	ถ้ายิงก็แปลว่าเขาตั้งใจมายิงเรา	ส่วน
ระเบิดก็อาจจะสร้างสถานการณ์	ต้องการท�าลายคนเยอะ	ๆ	ใจหมอก็คิดว่า	กรณียิงเนี่ย	เราไม่ใช่เป้าหมาย	แล้วถึงเขา
มาท�าเรา	เขาก็คงไม่ได้ค่าหัว	ส่วนเรื่องระเบิด	ถ้าช่วงที่ดูแล้วเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ	ก็จะมีข่าวออกมาก่อน	ก็จะไม่
ไปตรงชุมชนที่คาดว่าจะมีระเบิด	 ก็เลยอยู่ได้	 ส่วนใหญ่ก็คือ	 ถ้าระเบิดไปแล้ว	 ก็จะออกมาเที่ยวได้	 เพราะจะไม่ระเบิด
ติดกัน	แต่ช่วงไหนที่เงียบ	ๆ	มีข่าวมาก็ต้องระวัง	ก็จะพยายามไม่ออกไปไหนในช่วงนั้น	

ชาวบ้านมคีวามห่วงใยสถานการณ์กับความเป็นหมอของเราไหม
	 ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วง	กจ็ะมมีาบอกว่าช่วงนีห้มออย่าออกนะ	อย่าออกไปแถวนัน้นะ	อะไรอย่างนี	้หรือว่าบางที
พอมีเหตุเกิดปุ๊บ	ก็มีคนโทรมาบอกว่าเกิดระเบิดตรงนี้นะ	วันนี้ได้ข่าวว่ามีเหลืออีก	5	ลูก	10	ลูกก็ว่าไป	ก็อย่าออกไป	ก็
เหมือนมาช่วยเตือนเราด้วย	
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แผนในอนาคตจะเป็นหมออยูท่ี่นีไ่ปตลอดไหม
	 อนาคตก็ยงัอยู	่เนือ่งจากทีย่ะลา	หมอทางสมองขาดแคลน	จะมหีมอมาอยู	่แล้วกย้็ายเป็นช่วง	ๆ 	แบบนี	้กเ็ลยรูส้กึ
ว่า	การเติบโตของงานด้านระบบประสาท	อาจจะยังไม่ได้ดั่งที่ใจคิด	อยากให้แผนกผ่าตัดสมองโรงพยาบาลยะลาสามารถ
ท�าอะไรได้มากกว่านี	้กต็ัง้ใจว่ามน้ีองหมอท่ีจบเฉพาะทางมาหลายคน	กจ็ะสร้างทมี	พอทมีแข็งแกร่งได้	หมอก็จะขยบัขยาย
ออกมา	

การเป็นหมอในเมอืงกับหมอต่างจงัหวัด ต่างกันเยอะไหม
	 ก็น่าจะต่างหลายอย่าง	 เคสก็น่าจะต่าง	 เพราะในต่างจังหวัดกว่าคนไข้จะมาอาการก็หนักแล้ว	 แล้วเครื่องมือใน
การผ่าตัดก็อาจจะไม่สะดวกเท่าในเมือง	 หรือว่าการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่สิ้นเปลืองเราก็ใช้ไม่ได้	 แต่ทั้งนี้	 โรงพยาบาล
ยะลาก็ถือว่ายังดูแลเคสที่ยาก	ๆ	ได้	สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม	ส่วนคนไข้ต่างจังหวัดหมอก็ว่าน่าจะมี
ความน่ารัก	ไว้ใจหมอให้ดูแลรักษา	ไว้ใจให้ผ่าตัดรักษา	แม้ในช่วงที่มีภาวะแทรกซ้อน	ใจเขาก็สู้	และรับได้	ก็ท�าให้เรายิ่งมี
ความตั้งใจช่วย

ความตัง้ใจในอนาคตกับการเป็นประสาทศลัยแพทย์
	 อยากจะสร้างทีมศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลยะลาให้แข็งแกร่งก่อน	 จากนั้นก็อาจจะไปช่วยจังหวัดใกล้เคียงต่อ	
อยากจะให้ชาวบ้านต่างจังหวัดมีคุณภาพในการดูแลชีวิต	 ดูแลรักษาได้ใกล้เคียงคนในกรุงเทพ	 ถ้าย้ายก็คงจะอยู่ภาคใต้
เหมือนเดิม	เพราะบ้านก็อยู่ตรัง	

บทบาทการเป็นอาจารย์สอนนกัเรียนแพทย์
	 ที่ยะลา	 จะได้สอนนักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทย์ยะลาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เด็กส่วนใหญ่
ที่เรียนแพทย์ก็จะเป็นคนพื้นที่	ก็ตรงตามเป้าหมายของศูนย์แพทย์ที่อยากจะให้หมอที่จบจากศูนย์แพทย์อยู่ในพื้นที่	แล้ว
นกัศึกษาแพทย์ทีน่ีส่่วนมากก็จะเป็นมสุลมิ	กจ็ะมคีวามเข้าใจบรบิทของศาสนาได้มากกว่าหมอด้วยซ�า้	กพ็ยายามเน้นสอน
หลักวิชาการและหลักความเป็นหมอ	

อาจารย์ท่ีเป็นบรมครูของเรา
	 ต้องขอบคุณภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ที่รับหมอเป็น	
resident	เพราะสมัยก่อน	resident	ประสาทศัลยกรรมที่เป็นผู้หญิง	หาได้ยาก	แต่พอหมอมาสมัครที่ภาควิชา	อาจารย์
ประเสริฐ	ศัลยวิวรรธน์	ก็บอกว่าจริง	ๆ	 เขาไม่มั่นใจนะว่าผู้หญิงจะเรียนได้หรือเปล่า	ก็ไม่ค่อยมีหมอผ่าตัดเป็นผู้หญิง	ก็
เป็นผู้หญิงคนแรกท่ีเรียนจบประสาทศัลยกรรมของรามาธิบดี	 อาจารย์ประเสริฐบอกว่าที่รับเรียนเพราะว่า	 คะแนนตอน
จบแพทย์ดี	แต่ว่าจะให้ลองเรียนดูก่อน	ถ้าเรียนไม่ได้จะให้ไปเรียนศัลยศาสตร์ทั่วไป	สุดท้ายก็เรียนจนจบ	
	 มอีาจารย์ท่ีเป็นไอดอลกค็อื	อาจารย์ศริะ	บญุยรตัเวช	อาจารย์สอนการผ่าตัด	สอนการดูเคสแบบท่ีเราเข้าใจได้ง่าย	
แบบทีเ่ราเข้าใจธรรมชาตขิองโรค	เข้าใจการผ่าตดั	ท�าให้หมอรูส้กึว่าเรยีนประสาทศลัยกรรมแล้วไม่ได้ยาก	ซึง่อาจารย์ก็จะ
คอยสอนเทคนิคการผ่าตัดให้	

ฝากอะไรถงึแพทย์รุ่นน้อง
	 หมอใช้หลักง่าย	ๆ	ก็คือ	เอาใจเขามาใส่ใจเรา	เวลาเราท�างาน	แน่นอนว่ามีความเหนื่อย	ความล้า	มีความขี้เกียจ	
ให้พยายามคิดว่า	เอาเราเองเป็นคนไข้	แล้วเราอยากได้แบบไหน	เราอยากให้หมอดูแลเราแบบไหน	เราอยากให้พยาบาล
ดูแลเราแบบใด	 อยากให้คนท�าความสะอาดถูเตียงที่เรานอน	ถูห้องพักที่เรานอนแบบไหน	 เราก็ควรจะดูแลเขาแบบนั้น	
เราอยากจะให้คนไข้ได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว	ถ้าเขาไม่ผ่า	แล้วพิการ	เราก็ควรจะลุกไปผ่าเลยเดี๋ยวนั้น	เราไม่อยากจะให้
พยาบาลโดนเราด่าเยอะ	ๆ 	เวลาทีท่�างานไม่ถกูใจ	เรากอ็ย่าไปด่าเขาเยอะ	เพราะเราต้องท�างานเป็นทมีจงึต้องเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา	
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 ประวตักิารศกึษาและการท�างาน
•	มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนบูรณะร�าลึก	จังหวัดตรัง
•	มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพมหานคร
•	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	พ.ศ.	2540
•	ประสาทศัลยแพทย์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	พ.ศ.	2545
•	Attended	course	MSc	program	in	Neurovasculardisease	Paris	Sud	University	and	
Mahidol	University	พ.ศ.	2548

 รางวลัท่ีได้รับ 
•	แพทย์ดีเด่น	
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป	พ.ศ.	2550
•	ประสาทศัลยแพทย์ดีเด่น	
วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2555
•	ศัลยแพทย์ดีเด่น	
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2558
•	ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น	
ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน	 สมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	พ.ศ.	2561

*ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก	Mahidol	Channel*

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา เวลาเราท�างาน 
แน่นอนว่ามีความเหนื่อย ความล้า มีความขี้เกียจ 

ให้พยายามคิดว่า เอาเราเองเป็นคนไข้ แล้วเราอยากได้แบบไหน
เราอยากให้หมอดูแลเราแบบไหน เราอยากให้พยาบาลดูแลเราแบบใด 

อยากให้คนท�าความสะอาดถูเตียงที่เรานอน ถูห้องพักที่เรานอนแบบไหน 
เราก็ควรจะดูแลเขาแบบนั้น”
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	 ยาที่มีบทบาทมากในการรักษาโรคผิวหนังที่มีอาการ
อักเสบ	คัน	หรือแพ้	คือ	ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) 
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ	กดภูมิคุ้มกันและอื่น	ๆ	 เหมือนกับคอร์ติซอล	 (cortisol)	 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจาก
ต่อมหมวกไต	 โดยพบว่าโรคผิวหนังเช่น	 โรคสะเก็ดเงิน	 (psoriasis)	 โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง	 (atopic	dermatitis)	 โรคผิวด่าง
ขาว	(vitiligo)	มีการตอบสนองได้ดีต่อยาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอก	(topical	steroids)	

	 โดยในท้องตลาดมีจ�าหน่ายหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ขี้ผึ้ง	 ครีม	 เจล	 โลชัน	 และมีลักษณะของผลิตภัณฑ์และวิธี
ใช้แตกต่างกัน	การเลือกใช้ต้องพิจารณาถึง	ชนิดของโรค	ต�าแหน่ง	ลักษณะรอยโรค	ตัวยา	รูปแบบและความแรงของตัวยา	
เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย	แม้ว่ายาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอกจะออกฤทธิ์เฉพาะที่	ถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้น้อย	และค่อนข้างปลอดภัย	แต่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้	โดยส่วนใหญ่เป็นอาการที่เกิดเฉพาะที่	เช่น	ท�าให้
แผลทีเ่ป็นอยูห่ายช้า	ผวิหนงับรเิวณทีท่ายาบางลง	ผิวแดง/ด่าง	มร้ิีวลาย	การทาบริเวณหน้าอาจเกดิผ่ืนแดงและตุ่มแดงคล้าย
สวิ	มีส่วนน้อยทีเ่กิดกบัระบบภายในร่างกายเมือ่ใช้ยาทีม่คีวามแรงสงูตดิต่อกนัเป็นเวลานานและทาเป็นบรเิวณกว้างหรอืผวิหนงั
เปิด	เป็นต้น	อาการที่พบเช่น	ระดับน�้าตาลในเลือดสูง	ภาวะกดการท�างานของต่อมหมวกไต	เกิดกลุ่มอาการคุชิง	(Cushing’s	
syndrome)	โดย

ข้อแนะน�าเบื้องต้นในการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอก มีดังนี้

	 1.	 ไม่ใช้กับโรคผิวหนังที่มีการติดเชื้อ

	 2.	 ไม่ควรใช้ชนิดที่มีความแรงสูงกับผิวหนังที่บาง	เช่น	ใบหน้า	เปลือกตา	อวัยวะเพศ	ข้อพับ	และผิวทารก	รวมถึง
บริเวณผิวหนังเปิด	เช่น	ผิวถลอกหรือมีแผล	เนื่องจากจะมีการดูดซึมยาได้มากขึ้น

	 3.	 การใช้ยาทาชนิดอื่น	ๆ	ร่วมกับยาสเตียรอยด์ชนิดใช้ภายนอก	ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน	เนื่องจากยา
ทาบางชนิดจะเพิ่มการดูดซึมของยาได้มากขึ้น	เช่น	กรดซาลิไซลิก	(salicylic	acid)

	 4.	 หลกีเลีย่งการใช้ยาชนดิทีม่คีวามแรงสงูต่อเนือ่งเป็นเวลานาน	และทาเป็นบริเวณกว้าง	หากมคีวามจ�าเป็นควรใช้
ยาภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร

	 5.	 หลีกเลี่ยงการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ควรเลือกใช้ความแรงต�่าหรือปานกลาง	และใช้แค่ระยะเวลาสั้น	ๆ	ส่วนหญิง
ให้นมบุตร	ห้ามทายาที่บริเวณเต้านมก่อนให้นม

	 ปัจจบุนั	มกีารน�ายาสเตยีรอยด์ชนดิทีใ่ช้ภายนอกมาใช้อย่างไม่ถกูต้องกนัอย่างแพร่หลาย	เนือ่งจากยาสามารถทเุลา
อาการได้ดีและเห็นผลเร็ว	 แต่ถ้าน�ามาใช้ไม่ตรงกับโรค	 อาจท�าให้ผลของยาบดบังอาการของโรค	 และเป็นสาเหตุท�าให้โรค
ลุกลาม	จนอาจเกิดอันตรายได้	ดังนั้นจึงควรใช้ยาตามข้อแนะน�าข้างต้น	และใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร

Rama
RDU ภก.ชวัลวิชญ์	เลิศตระการสกุล

ภญ.นันทพร	เล็กพิทยา
เภสัชกรคลินิก	งานเภสัชกรรมคลินิก	
ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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“เขาดิน”	ชื่อนี้มีที่มาจากค�าว่า	“เขาดินวนา” 
ซึ่งต่อมาถูกเรียกกันใหม่ว่า	

 “สวนสัตว์ดุสิต”
	 กว่า	80	ปีที่สวนสัตว์ใจกลางเมืองแห่งนี้ได้สร้าง
ความสขุให้แก่คนไทยและคนจากทกุมมุโลกได้มาเยีย่มชม
บรรดาสัตว์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่	สัตว์เล็ก	สัตว์น�้า	
สัตว์บก	สัตว์ปีก	รวมถึงชมการแสดงของสัตว์	
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	 จนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อน	 สวนสัตว์แห่งนี้ได้ปิด
ตัวลง	พร้อมกับสร้างต�านานและเรื่องราวที่เชื่อว่า	หลายคน
ก็คงจะมีความทรงจ�าดีดีกับสวนสัตว์แห่งนี้มากมาย	 บ้างก็
อาจจะเคยไปดูช้างกับพ่อแม่	 บ้างก็ไปดูยีราฟกับครอบครัว	
หรอืไปดูแม่มะล	ิฮิปโปโปเตมสั	ไอดอลแห่งความน่ารกัทีเ่ป็น
สัญลักษณ์ของสวนสัตว์เขาดินมาอย่างยาวนาน
	 ตัวผมเองได้มีโอกาสไปที่สวนสัตว์เขาดินอยู่บ่อย	ๆ	
ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่แห่งนี้มาโดยตลอด	 จึงพอ
จะมีความทรงจ�าอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว	 แต่ที่ท�าให้ผม
ต้องสะดุดตามากที่สุดก็คือ	แนวก�าแพงของสวนสัตว์ที่มีการ
วาดภาพสัตว์ชนิดต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีความเหมือนมากเลยทีเดียว	
(เสียดาย	 ถ่ายรูปมาอวดไม่ทัน)	 ท�าให้ผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มี
สัตว์อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้จัก	หรือบางชนิดอย่างเสือด�า	เราก็
จะไม่รู้มาก่อนว่า	 มีลายดาวอยู่บนล�าตัว	 อย่างเต่าบางชนิด

ก็อยู่ในน�้าไม่ได้	 บางชนิดก็อยู่ได้ทั้งบนบกและใน
น�้า	นอกจากนี้ยังมีนกอย่าง	อีกา	ที่สามารถบินได้
อย่างอิสระในสวนสัตว์แห่งนี้	 โดยไม่ต้องถูกน�าไป
ไว้ในกรงเหมือนนกชนิดอื่น	ๆ	

Camera
Diary เรียบเรียง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์

ภาพ:	เอกพจน์	รอดชาวนา
ขอขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก
เพจ	Rama	Lounge
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	 ผมเองได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ที่
อยู่ที่สวนสัตว์เขาดินมาอย่างยาวนานที่สุด	 2	 ชนิด	 นั่น
ก็คือ	ลิงอุรังอุตัง	ชื่อ	“สุดหล่อ”	ซึ่งเป็นลิงตัวใหญ่เพศผู้	
อยูม่าอย่างยาวนาน	ชอบกนิอาหารทกุประเภทเลยเชียว	
สุดหล่อจะย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	ใคร
ที่อยากไปเจอก็ตามไปดูกันได้ครับ
	 ส่วน	 “แม่มะลิ”	 ฮิปโปโปเตมัสเพศเมีย	 ที่อายุ
มากถึง	 52	 ปี	 มีลูกมาแล้ว	 14	 ตัว	 แม่มะลิอยู่มาอย่าง
ยาวนานจนไม่กลัวผู้คนที่แวะเวียนมาชมกันเลย	แถมยัง
กนิพชืผกัผลไม้ได้ทกุชนดิ	กนิเรยีบได้ทกุอย่างอกีด้วย	แต่
ที่ชอบสุด	 ๆ	 จะเป็นหญ้าขน	ที่กินมากถึง	 40	 กิโลกรัม

ต่อวัน	 และยังชอบนอนสบายอยู่ในน�้า	 แม่
มะลิได้ย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เรียบร้อย	ใครที่คิดถึงก็ไปเจอแม่เขาได้ที่นั่น
กันเลยครับ
	 นับว่าเป็นความทรงจ�าที่ตัวผมเองจะ
ขอบันทึกเอาไว้ในความทรงจ�า	 ว่าก่อนที่
สวนสัตว์แห่งนี้จะปิดตัวลง	 ผมได้เคยไป
เจอบรรดาสัตว์ต่าง	ๆ	พร้อมทั้งร�่าลา	และ

คงจะคิดถึงที่แห่งนี้	ที่ที่เป็นความทรงจ�าดีดีตั้งแต่วัยเด็ก
	 ฉบับนี้	 ผมก็มีภาพความน่ารักของสัตว์ชนิด
ต่าง	ๆ	มาฝาก	ให้หวนนึกถึงในความทรงจ�าอีกครั้งครับ

	 จุดเด ่นที่ เราจะร�าลึกถึงได้มากอีกอย่างก็คือ	
จักรยานเรือถีบ	 ที่จะเมื่อก่อนจะมีท้ังเรือท่ีเป็นรูปนก	 เป็ด	
หงส์	กังหันน�้า	หรือแม้รูปช้างก็เคยมีมาแล้ว	บอกตามตรง
ว่า	ผมเป็นคนนึงที่ถีบจักรยานเรือถีบไม่ค่อยเป็น	ก็อาจจะ
ไม่ค่อยได้มีโอกาสลองเท่าไรนัก	อ้อ..แต่ระหว่างถีบไป	ต้อง
ระวังเพื่อนตัวใหญ่ในน�้าของเรากันด้วยนะ	 ใช่แล้ว..ตัวเงิน
ตัวทอง	ตะกวด	หรือตัวกินไข่	ซึ่งมีอยู่เยอะมากกกก	ก.ไก่	
ลากยาว	
	 สัญลักษณ์ของสวนสัตว์เขาดินอย่างคือ	 รูปปั้น
กวางเขาสวยงาม	 ที่ใครมาที่นี่ก็มักจะมาถ่ายรูปไว้เป็นจุด	
Check	in	กันเสมอ	ๆ	เลย	

27



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ





มีเกล็ดเลือดต�่า	ซึ่งเราคิดว่าจริง	ๆ	แล้วโรคไม่ได้หายไปไหน	แต่
ในคนไข้รายนีก้ารด�าเนนิโรคช้ามากท�าให้การก�าเรบิของโรคเกิด
ค่อนข้างช้า	
	 ส่วนการให้ยารักษาในปัจจุบัน	 เนื่องจากภูมิคุ ้มกัน
ท�างานมาก	 ก็ต้องให้ยากดภูมิ	 พอให้ยากดภูมิก็อาจติดเชื้อ
ได้	 แต่ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยที่ได้ยากดภูมิทุกคนจะต้องเกิดการติดเช้ือ
เสมอไป	 ผู้ป่วยบางรายก็ไม่พบการติดเช้ือเลยถึงแม้ว่าได้รับยา
กดภูมิขนาดสูงเหมือน	 ๆ	 กัน	 จึงคิดว่ามีความแตกต่างกันของ
ระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยแต่ละราย	 มีหลายสถาบันที่ก�าหนด	
Guideline	 การรักษาโรค	 SLE	 ไว้อยู่เหมือนกัน	 ซึ่งก็พอจะใช้
เป็นแนวทางในการรักษาได้บ้างในผู้ป่วยที่อาการไม่ได้สลับซับ
ซ้อน	 แต่ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีอาการแทรกซ้อน
เกิดขึ้น	 Guideline	 เหล่านี้ก็ไม่สามารถเอามาใช้แล้วท�าให้ได้
ผลการรักษาที่ดีได้จริง	 จึงไม่มีสูตรส�าเร็จทางการแพทย์ในการ
ให้การรกัษาโรค	SLE	เพยีงแบบเดยีวแล้วจะท�าให้ได้ผลในคนไข้	
SLE	 ทุกคน	 ในบางการศึกษามีรายงานว่าเร่ืองเช้ือชาติและพื้น
ฐานของพันธุกรรมของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน	 ซึ่งอาจน�ามาใช้เป็น
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค	 SLE	 ในประชากรกลุ่มนั้น	 ๆ	 ได้	
ตัวอย่างเช่น	 หากพบว่าเป็นเชื้อชาตินี้ควรเร่ิมด้วยยาตัวนี้เลย	
เพราะว่ายาอีกตัวหนึ่งไม่ได้ผล	 ท�าให้การรักษาคนไข้ได้ผลดีที่
เร็วขึ้น	โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปใช้ยาที่ไม่ได้ผล
	 ปัญหาของโรค	SLE	ในเชื้อชาติของไทยเราคือ	ยังไม่มี
ข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่าพันธุกรรมแบบใดจะตอบสนองกับ
ยาตัวใดที่เหมือนกับข้อมูลของเชื้อชาติอื่น	 แล้วยังมีปัจจัยอ่ืน
ร่วมด้วยในการพิจารณาการรักษา	เช่น	สิทธิเบิกจ่าย	ยาที่ใช้ใน
การรักษาได้	 ซึ่งท�าให้การวางแผนการรักษาท�าได้ยากขึ้น	 ส่วน
ความชุกของโรค	 SLE	 ตัวเลขน่าจะอยู่ในหลักหลายหมื่นคน
ถึงแสนคน	 เป็นการประมาณการณ์จากข้อมูลที่ส�ารวจในชาว
เอเชียที่รายงานว่า	พบผู้ป่วยทุก	ๆ 	1	คนในประชากร	1,000	คน	
โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด	เกิดในคนอายุน้อย	ต้องรักษา
กนัไปหลายสบิปี	ดงันัน้	ผูป่้วยต้องมคีวามเข้าใจโรคและให้ความ

	 โรค	 SLE	 อย่างที่ทราบกันว่าเป็นโรคที่มีระดับความ
รุนแรงในผู้ป่วยแตกต่างกันไป	 และยังมีปัจจัยการเกิดโรคจาก
หลายสาเหตุ	 รวมทั้งมีความยากในการวินิจฉัยโรคและรักษา	
หากจะหยิบยกงานวิจัยเกี่ยวกับโรค	SLE	ที่ประสบความส�าเร็จ
ขึ้นมา	 ก็คงจะต้องเป็นงานวิจัยท่ีมีผลลัพธ์ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
	 ฉบับน้ี	 คอลัมน์	 Research	 Focus	 ได้รับเกียรติจาก	
อ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโน
วิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้ที่ท�างานวิจัย
ด้าน	 SLE	 มาโดยตลอด	 มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์	 เป็นที่น่า
ภาคภูมิใจ	 และเป็นผู้ที่มีรูปแบบการท�างานวิจัยที่มีแบบแผน	
ท�าให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการท�างานวิจัยในปัจจุบัน	

ความสนใจเกีย่วกบัโรค SLE 
	 โรค	SLE	เป็นโรคแพ้ภมูตินเอง	โดยภมูคุ้ิมกันของผูป่้วย
ท�างานมากกว่าปกต	ิท�างานต่อต้านเนือ้เยือ่ของตวัเองและท�าให้
เกดิการอกัเสบตามมา	SLE	เป็นโรคทีม่คีวามยากต่อการวนิจิฉัย
และการรักษา	 แล้วก็ยังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนอายุน้อยเมื่อ
เทยีบกับกลุ่มอายุอ่ืน	ๆ 	บางรายอาจเป็นต้ังแต่เดก็	ซึง่คนไข้กลุ่ม
น้ีจะรกัษาค่อนข้างยากเพราะอาจมคีวามผดิปกติทางพนัธกุรรม
บางอย่างซ้อนอยู	่และโรค	SLE	กย็งัเป็นโรคเรือ้รงัท่ีเป็นมาจนถงึ
วัยผู้ใหญ่ได้	 ผู้ป่วยโรค	 SLE	 บางรายเมื่ออายุมากขึ้น	 โรคอาจ
ควบคุมได้ง่ายขึ้นหรือสงบลง	เพราะภูมิคุ้มกันจะท�างานลดลง	
	 เราสามารถพบผู้ป่วยโรค	SLE	ได้ในทุกเพศทุกวัย	และ
พบในผู้หญิงได้มากกว่าผูช้ายในอตัรา	9	ต่อ	1	คน	ถงึแม้ว่าผูช้าย
จะพบน้อยกว่าผู้หญิง	แต่มักจะเป็นหนักในผู้ชาย	นอกจากนี้ยัง
ไม่มกีารรกัษาในปัจจุบนัทีท่�าให้หายขาดได้	แต่ท�าให้อาการสงบ
จากการรับประทานยาได้	 ที่ผ่านมาเราพบผู้ป่วยที่เป็นมานาน	
แล้วอาการหายไปนาน	30	กว่าปี	โดยที่ไม่ได้กินยา	แต่ในที่สุด
ก็กลับมาพบแพทย์และมีอาการหนักมาเลย	 พบอาการไตวาย	

อ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล
“งานวิจัยที่มีแบบแผนกับผู้ป่วยโรค SLE”

Research
Focus เรื่อง:	ดนัย	อังควัฒนวิทย์	

ภาพ:	เมธี	บัวจู
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ร่วมมือในการรักษาอย่างมาก	ต้องกินยา
อย่างสม�่าเสมอ	บางครั้งผู้ป่วยคิดว่าหาย
แล้วไม่ต้องกินยาแล้ว	 แต่พอหยุดยาไป
สักพักโรคก็ก�าเริบเลย	 และถ้ามีอาการ
ก�าเริบเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า
โรคจะก�าเริบที่อวัยวะใด	 ผู้ป่วยบางราย
ก็ซื้อยากินเอง	ซื้อสเตียรอยด์กินเอง	กว่า
จะมาพบแพทย์อีกครั้งก็บวม	 มีอาการ
หนักไปแล้วก็มี	 ซึ่งการได้ยาสเตียรอยด์
อย่างเดียวก็ไม่สามารถควบคุมอาการ
ของโรคได้ดี	ถึงแม้ว่าโรค	SLE	เมื่อเทียบ
กับจ�านวนโรคทั้งหมดแล้วมีอัตราที่พบ
ได้ไม่บ่อยมาก	แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ส�าคัญของการเกิดไตวายเรื้อรังที่ต้องท�า	
Dialysis	 	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต้องมีค่าใช้
จ่ายในการรักษาจ�านวนมากที่จะเกิดขึ้น
ในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้	 ท้ังหมดน้ีนับว่า
เป็นเรื่องที่ท้าทายมากส�าหรับตัวเองที่
อยากให้เกิดการรักษาคนไข้	 SLE	 ให้ได้
ประสิทธิภาพและเกิดผลแทรกซ้อนให้
น้อยที่สุด	 เพื่อคนไข้จะได้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น	 จึงท�าให้มาสนใจท�างานวิจัยทาง
ด้าน	SLE	โดยเฉพาะ	

“เริ่มต้น
ในสิ่งที่ตัวเองรู้

จะดีที่สุด
ต้องพยายามยืน
และเดินอยู่บนขา
ของตัวเองก่อน

อย่าเริ่มต้นท�าวิจัย
ในสิ่งที่เราไม่เชี่ยวชาญ

เพราะเราต้อง
ขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นในสิ่งที่เรา

ไม่เชี่ยวชาญ”
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อยากให้เล่าเกีย่วกับการท�างานวจิยัโรค SLE 
	 เริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อมูลมากมาย	 แล้วต้ังสมมติฐาน
กับสิ่งที่ตัวเองสนใจ	 ด้วยความที่โรค	 SLE	 นั้นมีความยุ่งยากสลับ
ซับซ้อน	 การท�าวิจัยในผู้ป่วยมีข้อจ�ากัดของการได้มาของตัวอย่าง
เซลล์และเนือ้เยือ่ของผูป่้วยทีจ่ะน�ามาทดสอบ	และการศึกษาในคน
ไม่สามารถตอบโจทย์เรือ่งความเข้าใจของกลไกการเกดิโรคได้อย่าง
ชัดเจน	ในฐานะแพทย์เมือ่เราพบคนไข้ท่ีมอีาการของโรคชดัเจนตรง
หน้า	 โดยผู้ป่วยแต่ละคนก็มาหาด้วยอาการที่แตกต่างกัน	 แต่สิ่งท่ี
เราไม่รู้คือความผิดปกติอะไรที่เกิดก่อนหน้านั้นที่ท�าให้ผู้ป่วยเกิด
โรค	 ดังนั้น	 ในช่วงที่ตัวเองไปท�างานวิจัยท่ี	 National	 Institutes	
of	Health	 (NIH)	ที่สหรัฐอเมริกา	 จึงท�าการศึกษาและทดลองใน
สัตว์ทดลอง	โดยท�าในหนูทดลองที่เป็นโรค	SLE	ซึ่งหนูทดลองบาง
สายพันธุ์ก็เป็นโรค	 แต่ยังไม่รู้ว่ามีความผิดปกติที่ใด	 โดยในโมเดล
สัตว์ทดลองที่เป็น	 SLE	 จะมีหลายโมเดลที่ท�าให้เกิดโรค	 แต่ความ
แตกต่างเกิดจากพันธุกรรมของหนูที่แตกต่างกัน	ซึ่งเราคิดว่าถ้าเรา
สามารถศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเข้าใจความผิด
ปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่สลับซับซ้อนในโมเดลสัตว์ทดลองได้	 ก็
น่าจะท�าให้เราเข้าใจการเกิดโรคในคนและท�าวิจัยในผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ผลงานวจิยัท่ีภาคภมูใิจ
	 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 Science	ที่รู้สึกภาคภูมิใจ	 ซึ่ง
ได้ตีพิมพ์เรื่องราวงานวิจัยท่ีอยู่ในความสนใจของผู้คนท่ัวไป	 เป็น
งานวิจัยที่ออกแบบท�าในหนูทดลองโมเดลหนึ่ง	 ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้
กันมานานกว่า	30	ปีแล้ว	ในโมเดลหนูทดลองที่เราศึกษานั้นทราบ
กันอยู่ก่อนว่า	หนูตัวผู้จะแสดงอาการของ	SLE	รุนแรงมากกว่าตัว
เมีย	ซึ่งจะทราบกันแค่ว่า	Y	โครโมโซมของหนูสายพันธุ์นี้มีความผิด
ปกติ	แต่ไม่รู้ว่าผิดปกติอย่างไร	ส่วนที่เราค้นพบก็คือ	Y	โครโมโซมที่
มคีวามผิดปกต	ิเกิดจากการมบีางส่วนของ	X	โครโมโซม	ไปอยูบ่น	Y	
โครโมโซม	หรือพูดง่าย	ๆ 	คือมีการ	duplicate	ของ	X	โครโมโซมไป
อยู่บน	Y	โครโมโซม	ซึ่งโดยปกติหนูตัวผู้จะต้องมี	X	โครโมโซม	เพียง	
1	ชุด	แต่หนูตัวผู้โมเดลนี้มี	X	โครโมโซม	ไปอยู่บน	Y	โครโมโซมด้วย	
ฉะนั้น	จึงท�าให้มี	X	โครโมโซม	2	ชุด	คล้ายกับหนูตัวเมีย	แต่หนูตัวผู้
น้ีจะมีความแตกต่างจากตวัเมยีกค็อื	ตวัเมยีมี	X	โครโมโซม	2	ชดุ	แต่
มีกระบวนการที่ท�าให้เกิด	X	activated	จึงท�าให้	X	โครโมโซมจริง

ไม่ท�างาน	1	ชุด	แต่ส�าหรับตัวผู้ไม่มีกระบวนการนี้	จึงท�าให้
ยีนที่อยู่บน	 X	 โครโมโซมท�างานทั้ง	 2	 ชุด	 และท�าให้มีการ
ท�างานของยีนนั้นเพิ่มขึ้น	2	เท่า	นอกจากนี้	ยังค้นพบอีกว่า	
หนทูดลองตัวนีม้กีารท�างานทีเ่พ่ิมขึน้ของยนี	TLR7	ซึง่อยูใ่น
ต�าแหน่งทีเ่กดิ	Duplicate	เมือ่เรากระตุ้น	TLR7	กม็กีารสร้าง	
Autoantibody	เกดิขึน้	งานวจิยันีส่้งผลให้มกีารต่อยอดการ
ท�างานวจัิยจากเราไปอกีหลายชิน้	มผู้ีพยายามพัฒนายาเพือ่
ยับยั้ง	 TLR7	 และมีผู้ตรวจหาการเกิด	 Duplication	 ของ	
TLR7	ในผู้ป่วย	SLE	ซึ่งเมื่อเรากลับมาที่รามาฯ	เราเองก็ได้	
Set	Lab	วจัิยเพ่ือตรวจหาในคนไข้	SLE	ของเราว่ามียนี	TLR7	
เพิ่มขึ้นหรือไม่	ซึ่งพบว่าในผู้หญิงบางคนมีปริมาณยีน	TLR7	
ที่เพิ่มขึ้น	แต่ในผู้ป่วยเพศชายกลับไม่ค่อยเจอ
 
พื้นฐานในการ Set Lab จ�าเป็นอย่างไร 
	 โดยส่วนตวัคดิว่าถ้าเราอยากม	ีLab	อะไรเกิดขึน้โดย
เรว็กค็งต้องลงมอืท�าเอง	แต่ถ้าต้องขอความช่วยเหลอืจากคน
อื่นให้ท�าให้ก็คงต้องรอ	ความจ�าเป็นในการ	Set	Lab	หากมี
ความสามารถในเร่ืองนี้ก็จะดีมากเพราะจะท�าให้เกิดการท�า
วิจัยได้เร็ว	มีอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีไฟ	มีความเก่งในการท�างาน
มากมาย	 แต่เมื่อจะเข้าสู่กระบวนการท�างานแล้ว	 อาจไม่มี
ความรู้เรื่องการ	Set	Lab	มาก่อน	ก็อาจขอทุนในการจัดหา
คนมาช่วยท�า	 Lab	 ให้ได้	 แต่ก็อาจไม่ได้ผลเร็วดังใจเพราะ
ต้องรอ	และถ้าเกิด	Lab	มีปัญหาก็อาจไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้	ดังนั้นถ้าหากมีความสามารถในการ	Set	Lab	ได้เอง	ก็
จะเป็นทักษะที่ช่วยให้ท�าวิจัยได้คล่องตัวขึ้นอีกระดับหนึ่ง	

การแบ่งเวลาในการท�างานวิจัย
	 ในการท�างานวิจัยจะมีตารางเวลาท�างานไม่เหมือน
กนั	จะพยายามไม่น�างานหลายอย่างมาท�าพร้อมกนั	พยายาม
ท�างานตาม	Plan	เช่น	วันนี้จะเขียน	Paper	ก็ท�าตาม	Plan	
นั้น	วันนี้จะท�าวิจัย	สอนหนังสือ	ดูคนไข้	ก็ท�าตาม	Plan	จะ
พยายามไม่ให้งานกระจัดกระจายออกไป	พยายามรวมงาน
ที่ท�าได้ในระยะเวลาสั้น	 ๆ	 ไปอยู่รวมกัน	 และจัดเวลาที่ว่าง
หลายชั่วโมงมาให้กับงานวิจัยเพราะเวลาดูผลของงานวิจัย
หรือเขียน	Paper	เราจะต้องมีช่วงเวลายาว	ๆ	ไปกับมัน	

การท�างานวิจัยในแบบตัวเอง
	 ส่วนมากจะเริ่มต้นด้วยค�าถามวิจัยที่เราเจอ	ทั้งจาก
คนไข้หรอืมโีจทย์ทีเ่ราเจอจากในวารสารต่าง	ๆ 	กม็าดวู่า	เรา
จะท�าอะไรได้บ้าง	แล้ววางแผน	ทีส่�าคญัเราไม่สามารถท�างาน
คนเดียวได้	 ต้องมีรวมตัวของเครือข่ายวิจัยข้ึนมา	 แล้วแบ่ง
หน้าทีร่วมทัง้ระดมความคดิกนัว่ามอีะไรทีท่�าได้บ้าง	เช่น	ทุน
วจัิยเรามอียูเ่ท่าไร	พอหรือไม่	ต้องช่วยกันเขยีน	ช่วยกันหาทนุ	
ทีส่�าคัญคอืต้องพยายามหาค�าตอบในจดุทีส่�าคญัท่ีสุดก่อน	ให้
พยายามดูจุดที่ส�าคัญนั้นเป็นหลัก	และเก็บข้อมูลอื่น	ๆ 	รอบ
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ข้างที่อาจเป็นตัวแปรในการแปลผลงานวิจัยด้วย	หรือถ้าเรื่องที่
เราสนใจมันเป็นเรื่องยาก	 เราก็จะท�าการทดลองเป็น	Pilot	 ไป
ก่อนเพื่อดูแนวโน้มของความเป็นไปได้ของการท�าวิจัยต่อไป	
	 เมื่อได้ค�าถามแล้ว	 วางแผนการท�าทดลองแล้ว	 ก็
วางแผนการเก็บข้อมูล	 แล้วดูว่ามีกลไกอะไรในการท�างานที่จะ
ช่วยในการท�าวิจัยได้บ้าง	 ส่วนตัวโชคดีที่มีนักเรียนมาช่วยงาน
วิจัย	นอกจากนี้	เรายังต้องเลือกทีมที่ดีส�าหรับเรา	ต้องสามารถ
ท�างานเข้ากันได้	 คุยกันเข้าใจไปในทางเดียวกัน	 แล้วเราก็ต้อง
ค�านึงด้วยว่าเราจะช่วยทีมได้อย่างไรบ้าง	 ไม่ใช่แค่ต้องการให้
ทีมเขามาช่วยเราเท่านั้น	จากนั้นก็วางแผน	A	แผน	B	จะมีเพียง
แผนเดียวไม่ได้	เพราะแม้การท�างานตามขั้นตอนในแผน	A	แล้ว
ไม่เวิร์ค	เรายังสามารถน�าข้อมูลมาใช้กับ	แผน	B	ต่อได้	

นกัวิจยัจ�าเป็นต้องอ่านงานวจัิย
จ�านวนมากหรอืไม่ 
	 หากเป็นอาชีพนักวิจัยการอ่านงานวิจัยจะยิ่งดีมาก	 ๆ	
จะท�าให้ได้รู้ว่าอะไรทีน่่าท�า	ไม่น่าท�าในงานวจิยั	จดุใดทีน่่าสนใจ
หรอืไม่น่าสนใจ	แล้วยงัท�าให้ได้รูด้้วยว่ามเีรือ่งอะไรทีม่คีนเคยท�า
ไปแล้วบ้าง	ท�ากนัเยอะไหม	หรอืมมีมุอืน่อะไรทีย่งัไม่มใีครท�า	ส่ิง
ท่ีอยากให้เน้นคือ	 เราควรจะเพิ่มความรู้ใหม่แก่ชุมชนมากกว่า	
ซึ่งบางครั้งความรู้ที่ได้อาจยังน�าไปใช้ทันทีในการรักษาผู้ป่วยไม่
ได้	 แต่เป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญที่ต้องเติมและต่อยอด	 และเรา
ชื่อมั่นว่าในที่สุดก็จะกลับมาสู่การรักษาผู้ป่วย	ซึ่งในการท�าวิจัย
เรากต้็องท�าให้คนอืน่เขารูด้้วยว่าเราค้นพบอะไร	และสดุท้ายคอื
การน�าสิ่งที่ค้นพบไปเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยการตีพิมพ์	

งานวิจัยอื่น
	 อีกงานวิจัยคือ	 งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลงปก	 เร่ือง	 IL-
17	mediates	 glomerulonephritis	 independently	 of	
autoantibodies	ในวารสาร	 Immunity	ซึง่งานวจิยัของเราได้
รบัการตอบรับให้ตีพมิพ์ในวารสารนี	้ และทางกองบรรณาธกิาร
ได้ขอให้เราส่งภาพเพือ่ประกอบกบัเนือ้หางานตพีมิพ์ของเรา	เพือ่
คดัเลอืกในการน�าลงปกวารสารน้ี	ซึง่รปูท่ีเราส่งไปกไ็ด้รบัการคดั
เลือก	 ซึ่งงานวิจัยที่ได้ลงปกนี้ท�าในโรค	 SLE	 เช่นเดียวกัน	 โดย
การน�าหนทูดลองทีม่คีวามผิดปกตขิองยนี	Fc	gamma	receptor	
2b	ซึง่มอีาการของโรค	SLE	มาค้นหาค�าตอบว่าจะท�าอย่างไรให้
หนูทดลองหายจากโรค	 เราก็ท�าการทดลองและพบว่าการไม่มี
โปรตนีชนดิหนึง่ทีช่ื่อ	 Traf3ip2/Ciks	 ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถส่ง
สญัญาณของ	 IL-17	 ไซโตไคน์ได้	 จะท�าให้หนมูชีวีติอยูร่อดและ
ไม่เกดิการอกัเสบทีไ่ต	 (lupus	nephritis)	 การท�างานวจัิยชิน้นี้
สามารถแสดงกลไกการเกิดโรคทีส่ลบัซับซ้อนได้อย่างละเอยีด
	 ยังมีงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อกลางปี	2561	
ในหนังสือ	Scientific	Reports	ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้	SLE	
ทีม่คีวามยากในการรกัษา	ซึง่เราต้องการติดตามโรคเพือ่ควบคมุ
ไม่ให้โรคก�าเริบโดยใช้	 biomarker	 ใหม่	 ๆ	ที่ดีกว่าที่มีใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั	เพือ่ทีเ่ราจะได้ปรบัยาให้คนไข้เพือ่จะได้ควบคุมโรคได้ดี	
ซึ่งเราได้ท�าการ	Set	Lab	กับแผนกอิมมูโนโลยี	ภาควิชาพยาธิ
วิทยา	 เพื่อตรวจหา	 circulating	 immune	 complex	 (CIC)	
ซ่ึงเราคิดว่ามันเป็นส่วนส�าคัญในขบวนการเกิดโรค	 SLE	 ซึ่งจะ
เป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มๆก่อนที่โรคจะก�าเริบ	 และเราก็
พบว่าการตรวจหา	 CIC	 นี้มีความไวและความจ�าเพาะต่อการ
ก�าเริบของโรค	 SLE	 มากกว่า	 biomarker	 ที่ใช้กันในปัจจุบัน	
จากข้อมูลนี้จึงน�ามาซึ่งการเปิด	Lab	ตรวจหา	CIC	และใช้	CIC	
ในการติดตามการรักษาโรค	SLE	ในโรงพยาบาลรามาธิบดี	

ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่
	 เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองรู้จะดีที่สุด	 ต้องพยายามยืนและ
เดินอยู่บนขาของตัวเองก่อน	 อย่าเริ่มต้นท�าวิจัยในสิ่งที่เราไม่
เชี่ยวชาญเพราะเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในสิ่งที่เรา
ไม่เชี่ยวชาญ	เพราะอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าเราต้องรอความช่วย
เหลือ	 ถัดมาคือพยายามอ่านรีวิวให้มาก	 อาจใช้เวลาในการเตรี
ยมนานหน่อย	วางแผนให้ดี	ท�าตามขั้นตอนที่วางแผนไว้	หาทีม
งานที่ดี	 การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมีทีมท�างานไปด้วยกัน	 ถ้า
เกิดเราไม่มีคนที่สามารถท�างานไปด้วยกันได้	 งานเราก็มีโอกาส
ไม่ส�าเร็จได้	เพราะงานวิจัยในปัจจุบันจะเป็นแบบสหสาขา	และ
เรากไ็ม่สามารถรูไ้ปได้หมดทุกสาขา	แล้วกส็ร้างเครือข่ายในการ
ท�างานด้วย	พยายาม	set	up	meeting	ร่วมกันให้เป็นประจ�า
ก็จะช่วยท�าให้งานมีความคืบหน้าได้	 เพื่อให้เห็นทิศทางในงาน
ของเรา	ส่วนเรื่องแหล่งทุน	มีแหล่งทุนอยู่บ้าง	ให้พยายามเขียน
ส่งไป	 ต้องไม่สิ้นความพยายามในการขอแหล่งทุน	 สักวันจะมี
คนเห็นและสนใจให้ทุนได้	 ข้อแนะน�าคือ	 เมื่อขอทุนให้ระบุไป
ด้วยว่าจะน�าผลจากงานวิจัยนี้ไปขอทุนนี้นั้นต่อ	เราก็อาจได้ทุน
มา	สิง่ส�าคญักค็อืเราต้องรูว่้าเราท�าเพ่ืออะไร	ต้องมจีดุยนืของเรา	
อย่างของหมอคอืการค้นพบส่ิงใหม่	ๆ 	จากสมมติฐานของเรา	เม่ือ
เราได้ค�าตอบส่ิงทีเ่ราสงสัย	กเ็กดิความสุขใจเหมอืนกับได้รางวลั
กลับมา	ถือเป็น	self-reward	ที่ไม่ต้องให้ใครมาให้รางวัล	และ
เป็น	 self-motivation	 ให้ท�างานวิจัยต่อไป	 เนื่องจากงานวิจัย
ท่ีดีและมี	 impact	 ต่อสาธารณะชนมักจะไม่ได้เกิดจากการท�า
วิจัยที่ฉาบฉวย	ต้องทุ่มเท	ใช้เวลา	และต้องมีการสนับสนุนจาก
คนรอบข้าง	ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุคนทีทุ่ม่เทท�างานวิจยัเพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของเรา	
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	 กว่าจะมาเป็นแพทย์ให้การรักษา	ตรวจวินิจฉัยโรคทุกวันนี้ได้	แพทย์จ�าเป็นต้องได้รับการ
ขัดเกลา	บ่มเพาะ	ทั้งวิชาแพทย์ท่ีต้องร�่าเรียนมากถึง	6	ปี	การออกไปใช้ทุนเพื่อเรียนรู้การเป็นแพทย์อย่างจริงจัง	รวมทั้งการ
ศึกษาวิชาและโรคต่าง	ๆ 	อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งในการเรียนการสอนที่โรงเรียนแพทย์	โดยเฉพาะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	นั้น	นอกจากนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนจากครูแพทย์แล้ว	ยังได้เรียนจากอาจารย์ใหญ่	และ
เรียนจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยต่าง	ๆ 	อีกด้วย	..หนึ่งในการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ผมจะกล่าว
ถึงนั้นคือ	Simulation	ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ในโรงเรียนแพทย์ที่น�ามาใช้ประกอบการเรียนในชั่วโมงเรียน	Simulation	คืออะไรไป
ติดตามกันครับ
	 Simulation	เป็นรูปแบบการจ�าลองการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ถูกน�ามาใช้สอนนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์	ซึ่ง
ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้น�ามาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว	 Simulation	 มีคุณประโยชน์
หลากหลายด้านในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาแพทย์ให้มีความเข้าใจก่อนที่จะเทิร์นขึ้นสู่การเป็นแพทย์ได้เป็นอย่าง
ดี	...Simulation	มีหลากหลายรูปแบบ	ตัวอย่างเช่น	Simulation	ที่เป็นเทคโนโลยีหุ่นสอนการผ่าตัด	หุ่นสอนการกู้ชีพ	หุ่นสอน
ที่เป็นเด็กเล็ก	หุ่นผู้ชาย	ผู้หญิง	สตรีตั้งครรภ์	หุ่นส�าหรับการอัลตราซาวด์	เป็นต้น	ในที่นี้จะขอน�าเสนอเครื่อง
มือที่ทันสมัย	2	ชนิด	ได้แก่	เครื่อง	Harvey	ซึ่งเป็นหุ่นจ�าลองการตรวจวินิจฉัย	และ
เครื่อง	Body	Interact	ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการรักษา-กู้ชีพผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง	
ๆ	โดย	รศ.	นพ.ธีรภัทร	ยิ่งชนม์เจริญ	หน่วยโรคหัวใจ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	และผู้ช่วย
คณบดฝ่ีายการศกึษาและวจิยั	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลัย
มหิดล	ได้อธิบายเครื่องต่าง	ๆ	ให้เราฟัง

 เครื่อง Harvey
	 Harvey	เป็นหุ่นจ�าลองที่ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบ	Simulation	เป็น
หุ่นยนต์ขนาดครึ่งล�าตัวท่ีสามารถสอนการจับชีพจรได้ท่ีบริเวณคอ	 ข้อมือ	 ข้อพับแขน	 และขาหนีบ	สามารถฟังเสียงอัตราการ
เต้นของหัวใจ	 รวมไปถึงสามารถฟังเสียงหัวใจท่ีช่วยวินิจฉัยโรคบางโรคในกลุ่มโรคหัวใจได้ด้วย	 และยังสามารถฟังเสียงในการ
ตรวจปอดได้	เคร่ือง	Harvey	นีจ้ะมเีครือ่งเสยีงอยูภ่ายใน	โดยมกีารบนัทกึเสยีงทีส่มจรงิระบบเสยีงคณุภาพสงู	เรยีกได้ว่าให้ความ
สมจริงในการตรวจวินิจฉัย	ทั้งยังสามารถใช้อุปกรณ์	Bluetooth	เพื่อฟังร่วมกันได้มากถึง	20	เครื่องต่อการเรียนการสอน	ซึ่งจะ
ช่วยให้เรียนได้พร้อมกันครั้งละหลายคน	กลุ่มโรคที่จะสามารถเรียนรู้ได้จากเครื่อง	Harvey	ได้แก่	โรคลิ้นหัวใจตีบ	โรคลิ้นหัวใจ
รั่ว	ซึ่งจะมีเสียงผิดปกติของหัวใจ
	 ข้อดขีองเครือ่ง	Harvey	คอื	ไม่รบกวนผูป่้วยจริง	สามารถตรวจซ�า้ได้	เรียนรู้ได้ตลอดเวลาทลีะหลายคน	สามารถก�าหนด
อาการของโรคและรูปแบบการวินิจฉัยที่หลากหลายได้	 และสามารถใช้ในการสอบของนักศึกษาแพทย์ได้	 ซ่ึงเราจะใช้ในการ
สอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	4	และปีที่	5	ในการสอบแบบ	1	ต่อ	1	เช่น	การตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค	ซึ่งเครื่อง	Harvey	
สามารถส่งเสียงร้อง	แสดงอาการในจุดที่สังเกตได้ง่ายของโรค	รวมถึงจุดที่สังเกตได้ยากของโรคด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์
ได้หัดสังเกตอาการของโรคแม้ในจุดเล็ก	ๆ		
	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลัยมหดิล	เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งหนึง่ท่ีน�าการเรียนการสอนรปูแบบ	
Simulation	มาใช้ในการฝึกเรียนควบคู่ไปกับการเรียนจากผู้ป่วยจริงในวอร์ด	ในรูปแบบที่เรียกว่า	Hybrid	Sim	ซึ่งการสอนด้วย
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เครือ่งจ�าลองสถานการณ์ควบคูก่บัการสอนด้วยผูป่้วยจริง	จะมคีวามแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดัคอื	การปฏบิติักบัผู้ป่วยอย่างอ่อนน้อม	
จรงิใจ	และค�านงึถงึใจของผูป่้วย	ทีอ่าจใช้กบัเครือ่งจ�าลองสถานการณ์ไม่ได้จริง	แต่ทัง้สองรูปแบบกล้็วนแล้วแต่มข้ีอดีทีแ่ตกต่าง
กนัด้วยเช่นเดยีวกัน	ทัง้นี	้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม่	จะบรูณาการการเรยีนการสอนแบบ	Simulation	เข้าไปในหลักสูตร
ด้วย	โดยจะเริ่มใช้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	แล้วยังท�าเป็นศูนย์	Simulation	Center	ขนาดใหญ่
ที่จะมีทั้งห้องพักฉุกเฉินจ�าลอง	ท�าห้องคลอดจ�าลอง	และห้องผ่าตัดจ�าลอง	แล้วยังมีการเรียนการสอนเทรนด์ใหม่	เรียกว่า	IPL	
(Internationl	Professional	Learning)	เป็นการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างสหสาขา	เพือ่เชือ่มโยงการเรยีนการสอนระหว่าง
แผนกเข้าด้วยกัน	ภายใน	Simulation	Center	ในลักษณะ	Mix	and	Match	จ�าลองสถานการณ์ในการสอนได้	เช่น	แผนกอายุร
กรรมกับแผนกศัลยกรรม	มาเรียนร่วมกัน	จ�าลองสถานการณ์ร่วมกัน	ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้	Simulation	ให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างแผนกกันได้
	 โดยทัว่ไปแล้ว	การเรยีนการสอนมกัจะให้นักศกึษาแพทย์ได้เรยีนกบัผูป่้วยจรงิ	แล้วโอกาสทีจ่ะได้พบเจอผู้ป่วยทีมี่อาการ
ของโรคต่าง	ๆ	ที่หลากหลายแตกต่างกันนั้นท�าได้ยาก	หากนักศึกษาแพทย์ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสอาการแสดงของโรคนั้น	ๆ	ก่อน
ที่จะเรียนจบไปท�าการรักษาจริง	ก็อาจจะวินิจฉัยโรคผิดพลาดเกิดขึ้นได้	ฉะนั้น	การเรียนการสอนในรูปแบบ	Simulation	ด้วย
เครื่อง	Harvey	จะเป็นโอกาสที่ช่วยให้เขาได้เรียนรู้ก่อนจะไปเผชิญสถานการณ์จริง	

 เครื่อง Body Interact
	 Body	 Interact	 เป็นเครื่องที่ใช้ในการจ�าลองสถานการณ์การวินิจฉัยคนไข้ใน
ภาวะฉุกเฉิน	 ตัวเคร่ืองจะเป็นจอขนาดใหญ่วางระนาบในลักษณะเหมือนกับการตรวจ
ผู้ป่วยจริง	โดยจะมีการจ�าลองสถานการณ์โรคต่าง	ๆ	ให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกเรียน	โดย
มุ่งเน้นการจ�าลองสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นหลัก	เช่น	ผู้ป่วยมีอาการหอบ	ตัวเขียว	
ชีพจรต�่า	ปากซีด	อาจารย์ผู้สอนก็จะท�าการสอนการวินิจฉัยอาการให้แก่นักศึกษาแพทย	์
นอกจากนี้ยังสามารถซักประวัติผู้ป่วยได้หลากหลายฟังก์ชั่นความต้องการ	 สามารถฟัง
เสียงหัวใจเต้น	วัดความดันโลหิต	วัดชีพจร	ให้ออกซิเจน	ตรวจ	EKG	ได้	ซ่ึงอาจารย์ผู้สอน
สามารถแนะน�าวิธีการรักษาในรูปแบบต่าง	ๆ 	รวมถึงแนะน�าการตัดสินใจในการรักษาด้วย

แนวทางต่าง	ๆ 	ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี	และสามารถท�าได้ถูกต้องตามวิธีการในสถานการณ์
จ�าลองภายใต้เวลาที่จ�ากัด		
	 สถานการณ์จ�าลองส่วนมากจะเป็นกลุม่ภาวะฉกุเฉนิทางอายรุศาสตร์	ศลัยศาสตร์	กมุารเวชศาสตร์	และสตูนิรเีวชศาสตร์	
เป็นต้น	อาจารย์แพทย์สามารถสอนในสถานการณ์แบบเร่งด่วนทีต้่องกูชี้พได้ด้วยเคร่ืองนี	้ซึง่เคร่ืองจะตอบโต้ความรูส้กึกับเราได้	
นอกจากนี้	หากต้องการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็สามารถท�าได้	ผลที่ได้จะเป็นใบแสดงขึ้นที่หน้าจอเลย	ซึ่งเป็นการทดแทน
การไปตรวจจรงิ	เป็นการเร่งกระบวนการตรวจให้เรว็ข้ึนในเวลาทีจ่�ากดั	อกีท้ังสามารถท�าการตรวจทางห้องปฏบิตักิารท่ีซบัซ้อน
ได้	เช่น	การท�า	CT	ในช่องอก	หรือการท�า	Echo	ได้อีกด้วย	
	 การเรียนการสอนด้วยเครื่อง	Body	Interact	ยังสามารถท�าให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการ
ติดตามผลการรักษาผ่านการจ�าลองสถานการณ์	ซึ่งการจ�าลองสถานการณ์ในแผนกผู้ป่วยนอกจะตอบโจทย์การเรียนได้มาก	ทั้ง
การดึงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อซักประวัติ	ดูประวัติการให้ยา	การนัดครั้งถัดไป	แล้วก็เรียกคนไข้กลับมาเพื่อดูการตอบสนองต่อยา	ดูผล
ข้างเคียง	ดูผลสรุปของการรักษาได้	ในระยะยาวจะท�าให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเขาตรวจรักษาอะไรผิดไป	ควรได้รับการตรวจรักษาแบบ
ใดจึงจะถูกต้อง	มีวิธีการสังเกตอาการผู้ป่วยต่อหนึ่งการจ�าลองสถานการณ์อย่างไร	ก็เชื่อว่าการเรียนการสอนแบบ	Simulation	
จะช่วยให้ผู้เรียนได้สนุก	เข้าใจ	และเป็นผู้ช่วยที่ดีในการเรียนของเขา
	 ถึงแม้ว่าเครื่อง	Body	Interact	จะยังไม่เคยถูกน�ามาใช้ในการสอบ	แต่ก็มีความเหมาะสมอย่างมากในการสอบ	ซึ่งอาจ
น�ามาใช้สอบในอนาคต	ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ	Simulation	นั้น	ยังสามารถปรับรูปแบบการสอนได้หลายรูปแบบ	
เพ่ือให้เกิดความรวดเรว็ขึน้ในการตดัสนิใจรกัษาผูป่้วย	ปรับระดับความยากง่ายได้	เพ่ิมลดเวลาในการวนิจิฉัยได้	กจ็ะท�าให้อาจารย์
จากหลายภาควิชาสามารถมาใช้ร่วมกันได้ในรูปแบบสหสาขาวิชา
  

Education
Talk เรี่อง:	 ดนัย	อังควัฒนวิทย์

ภาพ:	 เมธี	บัวจู
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	
	 ในช่วงเวลาหลายเดอืนทีผ่่านมา	ดเูหมอืนปัญหาฝุ่นจ๋ิว	PM	2.5	จะเป็นเร่ือง
ใหญ่ทีย่งัปัญหาไปถงึสขุภาพของประชาชนอย่างเหน็ได้ชดั	ไม่เพยีงในกรงุเทพฯ	แต่
ยังรวมถึงประชาชนตามภาคเหนือและอีสาน	 ท่ามกลางความพยายามของหลาย
ภาคส่วนในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ประชาชนจะต้องให้ความ
ส�าคัญถึงปัญหาและการป้องกันด้วยการหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง	 โดย
วธิกีารทีง่่ายทีส่ดุคือการสวมใส่หน้ากากอนามยัทีส่ามารถกรองฝุน่ละอองขนาดเลก็
ได้	ดฉินัเชือ่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เริม่ตระหนักในความหนกัหนาของปัญหาและหนัมา
ใส่หน้ากากอนามัย	N95	มากขึ้น	แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบ้านเรายังไม่
ทราบข้อมูลเรื่องวิกฤตนี้มากนัก	 	 เราคงไม่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศ
เราแล้วกลับประเทศไปจนมีปัญหาสุขภาพและไม่กลับมาประเทศเราอีกเลย	ดังนั้น
ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต้อนรับพวกเรา	 โดยการให้ข้อมูล	 ให้ค�า
แนะน�าเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพนกัท่องเทีย่วในฐานะเจ้าบ้านทีดี่เมือ่มแีขกมาเยีย่ม
เยอืนบ้านเราได้	มกีารคาดการณ์ว่า	วกิฤตฝุน่ควนัอาจท�าให้รายได้จากการท่องเท่ียว
ลดลง	 แต่ดิฉันเช่ือว่าน�้าใจไมตรีท่ีเราสามารถหยิบยื่นให้นักท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้	
จะช่วยสร้างความประทับใจกับพวกเขาและมันยังคงเป็นอาวุธส�าคัญท่ีจะท�าให้เรา
ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้

	 พิธีลงนามข ้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ	
(MOU)	 กับ	 University	 of	 South	 Florida	 (USF)	 โดยมี	
ศ.	นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	Professor	John	Sinnot		
หัวหน้าภาควิชา	Internal	Medicine,	University	of	South	
Florida	ตัวแทนจาก	University	of	South	Florida	ระหว่าง
สองสถาบนั	วนัที	่22	ตลุาคม	2561	ณ	ห้องประชมุ	2	ส�านกังาน
คณบดี	ชั้น	5	อาคารบริหาร

	 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	
กับ	 Kansai	 Medical	 University	 ประเทศญี่ปุ ่น	 โดย	
ศ.	นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	 Prof.Koichi	 Tomoda,	
M.D.,	 อธิการบดี	 Kansai	Medical	University	 ระหว่างสอง
สถาบัน	วันที่	30	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงาน
คณบดี	ชั้น	5	อาคารบริหาร

		 ศ.	นพ.บญุส่ง	องค์พิพัฒนกุล	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	และ	ศ.	นพ.วชิยั	เอกพลากร	
หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน	ให้การต้อนรับคณะผูศ้กึษาดงูานจาก	Resolve	
to	Save	Lives,	US-CDC	และองค์การอนามยัโลกในโอกาสเยีย่มชมห้องแลบ็วจิยั	
equipment	for	serum	trans	fatty	acid	analysis	และหารือความเป็นไปได้
ในการท�าความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างเป็นทางการ	ในวันที่	31	มกราคม	2562	
ณ	ห้องประชุมส�านักงานวิจัย	อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Rama Go Inter

	 	 	 ศาสตราจารย์	นาวาอากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	
																										 	 	 	 		รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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	 คณะแพทยศาสตร ์ โร งพย าบาลร าม า ธิ บ ดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มอื	(MOU)	กับ	CP	Medical	Centre	Co.,	Ltd.,	และ	Liberty	
Biosecurity,	LCC	สหรฐัอเมรกิา	โดย	ศ.	นพ.ปิยะมติร	ศรีธรา	
คณบด	ีให้การต้อนรบัคณะตวัแทนจาก	Liberty	Biosecurity,	
LCC	น�าโดย	Mr.	Jason	Anderson,	Chief	Executive	Of-
ficer	สหรัฐอเมริกา	พร้อมด้วย	Dr.	Kent	Goeking,	Director	
Asia	Operations	และตวัแทนจาก	CP	Medical	Centre	Co.,	
Ltd.,	น�าโดย	Mr.	Marek	Stepniak	ประธาน	พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เพื่อส่ง

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก	Graduation	School,	Kunming	Medical	
University	 เมืองคุนหมิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เข้าศึกษาดูงานและร่วม
หารอืกบัคณะฯ	ถงึความเป็นไปได้ในการท�าความร่วมมือด้านการศกึษาและแลก
เปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ทั้งระดับปริญญาและหลังปริญญา	โดยมี	ศ.	พญ.ดวงฤดี	
วัฒนศิริชัยกุล	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ให้การต้อนรับ	 วันที่	 21	
พฤศจิกายน	2561	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	ส�านักงานคณบดี	อาคารบริหาร

	 ศ.	 น.ท.หญิง	 พญ.ศิรินธรา	 สิงหรา	 ณ	 อยุธยา	 รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์	 ผู้แทนคณบดี	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุขส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	 จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 รุ่นที่	 21	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการแพทย์
และสาธารณสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานโครงการตามพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีส�านกัพระราชวงั	กรมความ

	 ศ.	 นพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ		Sir	David	Sloman,	NHS	Re-
gional	Director	 for	 London	ประเทศอังกฤษ	พร้อมผู้ติดตาม	 ในโอกาสบรรยายพิเศษ
เรื่อง	Management	of	Health	Service	System	in	London	และหารือความเป็นไปได้
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน	วันที่	28	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	5	
ส�านักงานคณบดี	อาคารบริหาร

เสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการข้อมูล	(Big	Data)	ไปสู่การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโรคมะเร็ง	
วันที่	14	พฤศจิกายน	2561	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	ส�านักงานคณบดี	อาคารบริหาร	

ร่วมมือระหว่างประเทศ	 และมหาวิทยาลัยมหิดล	 ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรเข้าร่วมใน	 5	 หลักสูตร	 ประกอบด้วยหลักสูตรวิสัญญีวิทยา	
หลักสูตรนักเซลล์วิทยา	หลักสูตรศัลยศาสตร์	หลักสูตรจิตเวชศาสตร์	และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	–	การบริหารพยาบาล	จ�านวน
ทั้งสิ้น	14	คน	วันที่	18	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	5	ส�านักงานคณบดี	อาคารบริหาร

Rama
Go Inter นู๋โน	โกอินเตอร์
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	 ในปัจจุบนั	การเลีย้งสตัว์เลีย้งในบ้านเป็นทีน่ยิมมาก
ขึน้เรือ่ย	ๆ 	ส่วนหน่ึงเป็นเพราะสตัว์เลีย้งสามารถอยูเ่ป็นเพือ่น
เราได้	สามารถช่วยคลายเครยีด	ท�าให้มคีวามเพลดิเพลนิ	ช่วย
เราท�างานบางชนิดได้	สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมได้แก่	แมว	สุนัข	
นก	กระต่าย	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังพบว่าการเลี้ยงสัตว์มีส่วน
ช่วยในการบ�าบัดโรคได้	 (Pet	 Therapy)	 โดยเชื่อว่าผู้ป่วยที่
ได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงในขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาล	 จะท�าให้ผู้ป่วย
เหล่านั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น	มีก�าลังใจในการรักษาโรคต่าง	ๆ	
ที่เป็นอยู่
	 อย่างไรก็ตาม	สัตว์เลี้ยงก็อาจน�าโรคมาสู่คนได้	โดย
เฉพาะโรคติดเชื้อต่าง	 ๆ	 ซึ่งในบางครั้งสัตว์เลี้ยงก็เป็นรังโรค
ของเชื้อโรคหลายชนิด	 โดยที่เชื้อโรคเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้เกิด
โรคในสัตว์	 แต่เมื่อเชื้อโรคเหล่านี้ติดมายังคน	สามารถท�าให้
เราเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงได้	ในที่นี้จะกล่าวถึงโรคติดเชื้อที่
พบบ่อยที่มาจากสัตว์เลี้ยงที่เรานิยมเลี้ยงกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 
	 โรคนี้มีการระบาดในปีที่ผ่านมา	 โรคนี้นับเป็นโรคที่
ร้ายแรงมาก	 เพราะถ้าคนเป็นมีโอกาสเสียชีวิตเกือบ	100%	
โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส	 rabies	 คนสามารถติดเช้ือโดยถูก
สัตว์กัด	 หรือถูกสัตว์เลียท่ีบริเวณเยื่อเมือกหรือบริเวณ
แผลเปิด	 โดยเชื้อไวรัสน้ีพบได้ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทุก
ชนิด	ซึ่งหมายความว่า	พบได้ในสุนัข	แมว	หนู	ค้างคาว	ฯลฯ	
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือจะมีอาการกลืนไม่ได้	 มีน�้าลายไหลมาก	 กลัว
แสง	กระสับกระส่าย	มีพฤติกรรมก้าวร้าว	แล้วซึมลงในที่สุด	
การป้องกันโรคนี้ท�าได้โดย

1.	 พาสัตว์เล้ียงที่เป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจ�า

2.	หากถูกสัตว์กัด	ควรรีบล้างแผลด้วยน�้าสบู่อย่างน้อย	
15	 นาที	 แล้วรีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 รวมถึงรับ
อิมมูนโกลบูลิน

3.		ถ้าสังเกตอาการของสุนขั	หรือแมวท่ีกดัได้	ควรสงัเกต
อย่างน้อย	10	วัน	ถ้าภายใน	10	วัน	สัตว์เสียชีวิต	ควรติดต่อ
ทางสถานเสาวภา	เพื่อน�าสัตว์ไปตรวจว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

หรือไม่

โรคท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรีย 
	 มีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดสามารถติดต่อจากสุนัข
หรือแมวมายังคนได้	 ที่พบบ่อยเช่น	 เช้ือ	 campylobacter	
เชื้อ	 salmonella	 การติดเชื้อเกิดจากการที่คนไปสัมผัสกับ
มูลของสัตว์	 แล้วไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารเข้า
ปาก	 อาการที่พบคืออาจมีไข้	 ปวดท้อง	 ถ่ายเหลว	 รวมถึง
อาจถ่ายเป็นมูกเลือดได้	ในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันปกติ	มักจะหาย
เองได้	 การรักษาเป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคองให้
น�้า	 และเกลือแร่ให้เพียงพอ	 ในผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
หรือในเด็กเล็ก	 อาจมีอาการรุนแรงได้	 เช่นมีการติดเชื้อใน
กระแสเลือด	แล้วไปมีการติดเชื้อตามอวัยวะต่าง	ๆ	เช่น	เชื้อ	
salmonella	อาจท�าให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	หรือการติด
เชื้อในข้อ	หรือในกระดูก
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 โรคซิตาโคซิส (Psittacosis) 
	 เป็นโรคทีต่ดิจากนกทีเ่ลีย้ง	เช่น	นกแก้ว	นกพาราคีท	
โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่เรียกว่า	คลามัยเดีย	(Chla-
mydia	psittaci)	 	 เชื้ออาจพบในมูลของนก	ตามขนของนก	
แล้วคนหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป	 อาการของโรคจะคล้ายกับ

ไข้หวัดใหญ่	คือมีไข้สูง	ปวดเมื่อยตามตัว	 ไอแห้ง	ๆ	 เจ็บ
หน้าอก	มีอาการของปอดอักเสบ	เป็นต้น

 โรคฉี่หนู (Leptospirosis) 
	 โรคน้ีตามชือ่เกดิจากการสมัผสัปัสสาวะของหน	ูเช่น	
ไปย�่าน�้าที่มีการปนเปื้อนของปัสสาวะหนู	 แต่พบว่าสามารถ
พบในปัสสาวะสุนขัได้เช่นกนั	เชือ้นีเ้กดิจากเชือ้แบคทเีรยีกลุม่
เลปโตสไปรา	(leptospira)	อาการที่เกิดคือมีไข้สูง	ปวดน่อง	
ตาแดง	 ในรายที่อาการรุนแรงอาจมีภาวะไตวาย	 ตับอักเสบ	
และไอเป็นเลือดได้

การติดเชื้อพยาธิของสัตว ์
	 เชือ้พยาธขิองสนัุขหรอืแมวอาจมาตดิคนได้	โดย
ไข่ของพยาธิปนเป้ือนมากบัมลูของสตัว์เหล่านี	้แล้วคน
ติดโดยการกินไข่ของพยาธิเข้าไป	 อาการท่ีพบคือตัว
พยาธิจะไชไปตามทีต่่าง	ๆ 	เช่นทีผ่วิหนงักจ็ะท�าให้เกิด
อาการคัน	อาจไปที่ทางเดินหายใจ	ท�าให้มีอาการ
ไอ	 หอบเป็นต้น	 ถ้าไปท่ีตา	 ก็จะท�าให้การมอง
เห็นผิดปกติได้

การติดเชื้อราของสัตว์ 
	 เชือ้ราของสตัว์ท�าให้เกดิการติดเชือ้ท่ีผวิหนงัและขน	
ซึง่ตดิมายงัคนได้ถ้าไปสมัผสักับผวิหนงัของสตัว์ท่ีตดิเชือ้ท�าให้
เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังท่ีเรียกว่าโรคกลาก	 ลักษณะเป็นวง
แดง	ๆ	และคัน	เชื้อรานี้อาจพบได้ในผิวของสุนัข	แมว	หรือ
กระต่าย

โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) 
	 โรคน้ีเกิดจากเชื้อปรสิตชื่อว่า	 Toxoplasma	 โดย
ปกตจิะพบเชือ้นีใ้นอจุจาระของแมว	คนตดิเชือ้นีจ้ากแมวโดย
ไปสมัผสัมลูของแมว	แล้วไม่ล้างมอืให้สะอาดก่อนหยบิอาหาร
เข้าปาก	หรอืเชือ้จากมลูของแมวไปปนเป้ือนในดนิและในผกั
ท่ีรับประทาน	 ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติอาจไม่มีอาการ	 หรือมี
อาการไข้	ต่อมน�า้เหลอืงทีค่อโต	แล้วหายเอง	ในผูท่ี้มภีมูคิุม้กนั
ต�า่	อาจท�าให้มอีาการปอดอกัเสบ	ทีส่�าคญัคอืมกีารตดิเชือ้ใน
สมองท�าให้มีอาการอ่อนแรงของแขนขาได	้ ในหญิงตั้งครรภ์
ถ้าติดเชื้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	3	เดือนแรกของการตั้ง
ครรภ์	จะท�าให้ทารกในครรภ์ตดิเชือ้นีต้ัง้แต่อยูใ่นครรภ์ได้	ซึง่
อาจแท้งได้	ทารกที่เกิดมาอาจมีความพิการแต่ก�าเนิด	เช่น	มี
การอักเสบของจอประสาทตา	มีศีรษะเล็ก	มีอาการชัก	มีตับ
ม้ามโต	เป็นต้น	ทารกบางคนทีต่ดิเชือ้อาจไม่แสดงอาการตอน
แรกเกดิ	แต่มามอีาการในวยัเดก็	เช่น	มอีาการชกั	พฒันาการ
ช้า	ตาบอดเป็นต้น	ดังนั้นจึงมีการแนะน�าว่าหญิงตั้งครรภ์	ไม่
ควรไปสัมผัสมูลของแมว	

	 โดยสรุปโรคท่ีติดเชื้อจากสัตว์เล้ียงส่วนใหญ่เกิดจาก
การที่เราไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลของ
สัตว์	 ดังนั้น	 การป้องกันที่ส�าคัญคือพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจกับ
สัตวแพทย์เป็นระยะ	 รวมถึงการให้วัคซีนในสัตว์อย่างเหมาะ
สม	นอกจากนีแ้ล้วควรมกีารล้างมอื	ฟอกสบูใ่ห้สะอาดทุกครัง้
หลังสัมผัสสัตว์	หากถูกสัตว์กัดและมีแผลลึก	มีเลือดออกควร
ไปพบแพทย์

Prevent 
อ.	นพ.นพพร	อภิวัฒนากุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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