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 สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ 
Mind Center ขึ้น โดยศูนย์แห่งนี้ก่อก�าเนิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความมุ่งหวัง
ในการจดัตัง้ศนูย์ฯ นี ้เพือ่ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางในการประดษิฐ์และพฒันามวลรวมทางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นการตอบ
โจทย์ความต้องการในด้านการรกัษาพยาบาล และการบรกิารเกีย่วกบัทางการแพทย์ในอนาคต อนัมผีลงานนวตักรรมต่าง ๆ  
ที่ผนวกองค์ความรู้หลากหลายด้านเข้าไว้ด้วยกัน เกิดเป็นผลงานที่สามารถน�าไปใช้ในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 
 หน่ึงในผลงานอันโดดเด่นของศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ เทคโนโลยี 3D printing ซึ่งเป็น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถพิมพ์สิ่งของออกมาเป็นต้นแบบ 3 มิติ โดยชิ้นงานสามารถท�าให้มีความละเอียดและซับซ้อน
ได้โดยไม่ต้องใช้เครือ่งจกัรราคาแพงและไม่ต้องท�าแม่พมิพ์ จดุเด่นส�าคญัคอืเทคโนโลยนีีส้ามารถผลติอปุกรณ์ท่ีมขีนาดและ
รูปร่างเฉพาะส�าหรับบุคคลได้ เช่น อวัยวะเทียม แขนเทียม ขาเทียมส�าหรับผู้พิการ ส้นรองเท้า รวมทั้ง กระดูกเทียมที่ท�า
จากไทเทเนียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบส�าหรับช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในผลงาน
ของศูนย์ฯแห่งนี้ และในอนาคตจะมีการพัฒนารูปแบบทั้งสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โดยคณะฯ จะมุ่งมั่นด�าเนินการพัฒนาผล
งานนวัตกรรมด้านการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



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

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ
 ใกล้จะสิน้ปีแล้ว @Rama มเีรือ่งราวดดี ีมาน�าเสนออกีเช่นเคยค่ะ เริม่กนัด้วยเรือ่งทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัทีถ่กเถยีงกนั
ในวงกว้างกันก่อน คือ “สังคมไทยกับทางไปของกัญชา” เราได้เสนออีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กัญชากับการรักษาทางการแพทย์ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ เชิญติดตามได้ในคอลัมน์ Health Station นะคะ 
 อีกหนึ่งเรื่องที่ตกเป็นประเด็นของสังคม คือ “ชานมไข่มุกอุดตันล�าไส้ได้จริงหรือไม่?” เนื่องจากมีข่าวที่แชร์กันทาง
โลกโซเชยีลอย่างมากถงึเด็กคนหนึง่ทีเ่กดิภาวะล�าไส้อดุตนัจากการกินชานมไข่มกุ ค้นหาค�าตอบร่วมกนัได้ในคอลมัน์ Believe 
it or not?  
 ส่วนคอลัมน์ Beauty-Full ขอน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปานแดงที่พบได้ตั้งแต่แรกเกิด หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “ปาน
สตรอว์เบอร์รี่” คุณพ่อคุณแม่อาจตกใจหากลูกเรามีปานนี้ จะท�าการรักษาอย่างไร ปล่อยทิ้งไว้ได้หรือไม่ เข้าไปอ่านกันได้ที่
คอลัมน์นี้เลยนะคะ .. มาต่อกันทีค่อลัมน์ Rama RDU ฉบับนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกินวิตามินอย่างไรให้เหมาะสม บางที
เราซื้อวิตามินมากินเพราะคิดว่าเป็นประโยชน์ หารู้ไม่ว่ากินมากเกินไปก็เป็นโทษได้เช่นกันค่ะ   
 ปิดท้ายกันที่ “วัคซีนในผู้สูงอายุ” พอพูดถึงวัคซีนเราจะนึกถึงเด็กน้อยที่ต้องไปรับวัคซีนเป็นประจ�า แต่จริง ๆ
แล้ว วัคซีนยังส�าคัญในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน เพราะผู้สูงอายุเวลาไม่สบายจะมีอาการรุนแรงกว่าคนหนุ่มสาว ดังนั้นอ่าน
คอลัมน์น้ีแล้วอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะคะ .. พิเศษส�าหรับฉบับนี้เรามีค�าแนะน�าในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับโรคหัวใจมาฝาก!! คลิกชมวิดีโอนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าท�าไมเราต้องพาคนที่เรารักไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ติดตามได้
ทาง QR CODE นี้เลยค่ะ 

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ นิตยสาร @Rama

   ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกมากมายในเล่ม 
เชิญติดตามกันเลยนะคะ .. 
 เข้าหน้าฝนแล้ว ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและ
ขอให้แข็งแรงกันถ้วนหน้าทุกท่านค่ะ ..        
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บรรณาธิการ
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ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
ศศิกานต์ ค�ารักษ์เกียรติ
โนรี พรรคพิบูลย์
มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เลขานุการกองบรรณาธิการ

ดนัย อังควัฒนวิทย์

ฝ่ายออกแบบ

พิชชา โภคัง

ฝ่ายช่างภาพ

กุสุมา ภักดี
เอกพจน์ รอดชาวนา
เมธี บัวจู

ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์

สาธิต หุ่นเลิศ
รติกร สุนทรเจริญนนท์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

สิทธิ แสงเจริญวัฒนา

ฝ่ายการเงิน

ณัฐภัสสร กษิดิ์วรานนท์

ฝ่ายจัดส่ง

ระวีนุช วิบุญกูล
บุญญวัตร แก้ววิไล
ลักขณา รูปใส

ขอขอบคุณ
เอื้อเฟื้อการถ่ายภาพปก

โชติกา ใจกว้าง

Rama Update 6       
ธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank

Health Station 8
สังคมไทยทางไปของกัญชา

Believe it or not?  10
ชาไข่มุกอุดตันล�าไส้ได้จริงหรือ?

Rama Comic  11
Easy Living 12                       
เงินหรืองาน บันดาลสุข

Beauty-Full  14     
มาท�าความรู้จักปานสตรอว์เบอร์รี่กันเถอะ

Healthy Eating 16        
“นมแม่” สุดยอดอาหารของลูกวัยแรกเกิด

Behind the Scene  18         
ความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย ... ที่ไม่สิ้นสุด

Rama RDU  22
“วิตามิน” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

Camera Diary  24         
เที่ยวน่านหน้าฝน... แบบคนคูล ๆ

Giving and Sharing 28
โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวคุณช่วยได้

Research Focus 30          
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย 3D Printing

Education Talk 34          
ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล

Rama Go Inter 36         
นานาชาติรามาธิบดี

Prevent & Protect  38         
วัคซีนในผู้สูงอายุ
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 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพ
ส�าหรบัโรคมะเรง็แบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) ต่อยอดงานวจิยั
สูก่ารวนิิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง” ขึน้ ณ ห้องประชมุท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ 
ชัน้ 5 อาคารศนูย์การแพทย์สริกิติิ ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ความส�าคัญของการจัดตั้งธนาคารชีวภาพส�าหรับโรค
มะเร็งแบบครบวงจร จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกันได้เลยครับ
 “ธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร” จัดตั้งขึ้นมาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ด้วยความ
ร่วมมือกับกลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต และส�านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล แรกเริม่ได้ท�าการเกบ็รวบรวมตวัอย่างชิน้เนือ้มะเรง็ ชิน้เนือ้ปกติ  องค์ประกอบของเลอืด และสารคดัหลัง่ต่าง ๆ  
เช่น เซรั่ม พลาสม่า ที่เหลือจากการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบแช่แข็ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  รวมจ�านวนตัวอย่างทางคลินิก
ที่จัดเก็บไว้ในปัจจุบันมากกว่า 16,000 ตัวอย่างจากผู้ป่วยมะเร็งกว่า 2,000 ราย
 “ธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร” มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งหวังให้เกิดการสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาวิจัยเชิงลึกระดับชีวโมเลกุลด้านโรคมะเร็งร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์คลินิกสาขาต่าง ๆ อาจารย์แพทย์นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเร่งพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ป่วยโรค
มะเร็งชาวไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 เพราะในปัจจุบันมีผู้ป่วยใหม่ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นจ�านวน
มากกว่า 3,500 รายต่อปี ซึง่การรกัษาโรคมะเรง็จดัอยูใ่นกลุม่โรคท่ีมค่ีาใช้จ่ายสูง รวมท้ังแนวทางการรกัษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์
แม่นย�า จ�าเป็นต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและในระดับคลินิก ซึ่งใช้เงินงบประมาณใน
การวิจัยสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงขึ้น จัดตั้งธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจรขึ้นนั้น เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างทางคลินิกที่เหลือจากขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง ในระยะยาวจะส่งผลดีต่อการพัฒนารูปแบบ
การวนิจิฉยัและรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็แบบใหม่ได้เองในอนาคต ทัง้ยงัเพ่ือเป็นการจัดระเบียบการเกบ็ตัวอย่างทางคลินกิและข้อมูล
ชีวภาพของผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีระบบ ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางพยาธิโมเลกุล
โรคมะเร็งแบบสหสาขา ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกที่ได้จากทะเบียนมะเร็งรามาธิบดีที่เชื่อมต่อกันโดยตรง 

ธนาคารชีวภาพ
ส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

Ramathibodi Comprehensive 
Tumor Biobank
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 การด�าเนินการของธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจรในเฟสที่ 1 ได้เริ่มต้นเก็บตัวอย่างทางคลินิกจากผู้ป่วย
ที่ยินยอมเข้าโครงการรายแรกในปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีจ�านวนชิ้นเนื้อมะเร็งสด ชิ้นเนื้อปกติ ชิ้นเนื้องอก องค์ประกอบของเลือด
และสารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่เหลือจากขั้นตอนการวินิจฉัยรักษามะเร็งของผู้ป่วย ซึ่งแช่แข็งไว้รวมกันมากกว่า 16,000 ตัวอย่าง จาก
ผู้ป่วยกว่า 2,000 ราย โดยมีแพทย์สาขาต่าง ๆ เข้าร่วมช่วยเก็บจาก 8 ภาควิชา งานวิจัยส�าคัญภายหลังจากธนาคารชีวภาพเกิด
ขึ้น คืองานวิจัยเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็ง (cancer biomarker) และผลงานวิจัยส�าคัญคือการค้นพบตัวบ่งชี้การ
เกิดมะเร็งร่วมต�าแหน่งที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�าคอ เป็นครั้งแรกในโลก ส่วนการด�าเนินงานในเฟสที่ 2 นั้น ได้น�าเซลล์ที่ได้
จากชิ้นเนื้อมะเร็งสดของผู้ป่วยมาพัฒนาต่อยอดเป็นโมเดลออร์แกนอยด์มะเร็ง (cancer organoid) ลักษณะเป็นสามมิติเหมือน
ก้อนเนื้อเยื่อจ�าลองขนาดเล็กและสามารถคงคุณสมบัติทางชีววิทยาได้ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อมะเร็งในผู้ป่วยจริง ออร์แกนอยด์ถูกใช้
เป็นโมเดลของโรคมะเรง็เพือ่การศกึษาความรนุแรงของโรค การค้นพบตัวยาใหม่ และการทดสอบประสิทธภิาพของตัวยาแทนตวัผู้
ป่วย การใช้โมเดลมะเร็งออร์แกนอยด์สามมิติเพื่อท�านายการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย จะช่วยส่งเสริมความส�าเร็จในการรักษา
มะเร็งแบบการแพทย์แม่นย�า ปัจจุบันมีการสร้างโมเดลออร์แกนอยด์จากเนื้อเยื่อมะเร็งมีหลายชนิด เช่น มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็ง
เต้านม และมะเร็งตับ 

 นอกจากนี้ สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการสร้างโมเดลมะเร็งออร์แกนอยด์สามมิติคือ การค้นหาสูตรน�้ายาเลี้ยงเซลล์ซึ่งสามารถ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของออร์แกนอยด์ น�้ายาส�าหรับออร์แกนอยด์ของมะเร็งแต่ละชนิดมีสูตรที่แตกต่างกัน ทีมวิจัยได้ประสบ
ความส�าเร็จในการคิดค้นสูตรน�้ายาและระบบการเลี้ยงเซลล์ส�าหรับการผลิตออร์แกนอยด์จากเนื้อเยื่อมะเร็งจอประสาทตาของ
ผู้ป่วยเด็กที่เก็บในธนาคารชีวภาพฯ ท�าให้ประเทศไทยเป็นที่แรกในโลกที่มีการสร้างโมเดลออร์แกนอยด์ของมะเร็งจอประสาทตา
ส�าเร็จ ทั้งนี้ ทางธนาคารชีวภาพฯ ยังผลิตและเก็บสะสมออร์แกนอยด์ของมะเร็งหายากและมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดอื่น ๆ อีกด้วย 
ได้แก่ ออร์แกนอยด์มะเร็งสมองในเด็ก ออร์แกนอยด์มะเร็งเต้านม ออร์แกนอยด์มะเร็งล�าไส้ใหญ่ โดยได้ปรับสูตรน�้ายาเลี้ยงเซลล์
ให้มีราคาถูกลงและเหมาะสมกับเนื้อเยื่อมะเร็งของผู้ป่วยไทย โมเดลออร์แกนอยด์มะเร็งสามมิติที่ถูกสร้างขึ้นและเก็บในธนาคาร
ชีวภาพฯนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยมะเร็งของประเทศในอนาคต

Rama
Update ดนัย อังควัฒนวิทย์
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 หากพูดถึงเร่ืองกัญชาแล้ว คงจะเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มากก็น้อย หลายประเด็นที่มี
การถกเถียงกันมากมาย รวมท้ังประเด็นการน�ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ก็มีอยู่ไม่น้อยเลย คอลัมน์ Health Station ฉบับน้ี 
มาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ในมุมมองของแพทย์กันครับ

 สาร THC ในขนาดท่ีเหมาะสม
จะมีผลในการลดปวด ลดการเกร็งของ
กล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หาก
ได้รับในขนาดสูงจะท�าให้มีอาการเมา
เคลิ้ม ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน 
รบกวนการรับรู้การตัดสินใจและความจ�า 
นอกจากน้ีการใช้สาร THC ขนาด
สงูสม�า่เสมอท�าให้เกิดภาวะดือ้ต่อ
สาร (tolerance) ท�าให้ต้องมีการ
เพิ่มขนาดเพื่อจะให้ได้ผลเท่าเดิมและ
เกิดการติดยาได้

 สาร CBD เป็นสารท่ีมฤีทธิต้์านอาการ
เมาเคล้ิมและอาการทางจิตของ THC มีการ
ศึกษาใช้สาร CBD เพื่อควบคุมอาการชักและ
อาการปวด สาร CBD ยังไม่พบว่าท�าให้เกิด 
การดื้อหรือติด

Cannabidiol (CBD)

 ปัจจบัุนองค์การอนามยัโลก
ได้จัดสาร THC เป็นสารเสพติด
ประเภทที่ 1 คือ มีโอกาสเสพติด
ได้มโีอกาสน�าไปใช้ในทางทีผิ่ด แต่
มีประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะที่
จัดให้สาร CBD ไม่เป็นสารเสพติด 
ส�าหรบัพชืกัญชายังนบัว่าเป็นสาร
เสพติดประเภทที่ 1

Tetrahydrocannabinol (THC)

 พืชกัญชาแต่ละพันธุ์จะมีระดับสาร THC และ CBD แตกต่างกัน ขณะเดียวกันเทคนิคการปลูกก็มีผลต่อระดับสาร
เหล่านีด้้วย ผลทีไ่ด้จากการใช้กญัชาจากแต่ละแหล่งจงึแตกต่างกนัได้ ในกลุ่มท่ีต้องการฤทธิเ์มาเคล้ิมหรือน�ามาเพือ่
สันทนาการจะพยายามพัฒนาให้กัญชามีระดับ THC สูง และมี CBD ต�่า ในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข้อสรุปข้อมูลทางการแพทย์ของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์และกัญชา 

 กลุม่สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) เป็นกลุม่สารท่ีพบในพชืกญัชามสีารอยูห่ลายชนิด ชนดิทีม่ข้ีอมลูใช้ทางการแพทย์
มากมีสองชนิดคือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ทั้งสองสารเป็นสารที่ละลายในไขมัน
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พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของ THC ในพืชกัญชาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 1995 เป็นร้อยละ 12 ในปี ค.ศ. 2015 ขณะที่ค่า
เฉลี่ยของสาร CBD ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.5 ในปี ค.ศ.2000 เหลือเพียงร้อยละ 0.1 ในปี ค.ศ. 2015 การจะน�ากัญชาและสาร
กลุม่แคนนาบนิอยด์มาใช้ในทางการแพทย์ จะต้องควบคมุให้พืชทีน่�ามาใช้มมีาตรฐาน (standardize) มปีริมาณสารทีค่งทีแ่ละไม่มี
สาร THC สูงจนเกินไปและต้องไม่มีสารปนเปื้อน

 ในปัจจุบันมีการน�าสารสกัดจากกัญชาในรูปน�้ามัน เนย และข้ีผึ้ง ซ่ึงจะน�าไปแปรรูปต่อเป็นขนมหรืออาหารซึ่งพบว่ามี
ระดับ THC สูงมากกว่าที่พบในธรรมชาติหลายเท่า โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดูภายนอกจะไม่ต่างกับขนมหรืออาหารท่ัวไปท�าให้เกิด
การกินโดยไม่ตั้งใจและบาดเจ็บจาก THC เกินขนาดได้

 ประโยชน์ที่น�าสารกลุ่มแคนนาบินอยด์มาใช้ทางการแพทย์พบว่า สาร THC สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ และลด
ปวดได้ ส่วนสาร CBD ที่มีใช้ทางการแพทย์ในการลดปวดและควบคุมอาการชักได้ ส�าหรับภาวะอื่น ๆ ยังต้องมีข้อมูลสนับสนุนใน
คนเพิ่มเติม

ปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของ
สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ดังนี้ 
1. ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่รับยาเคมีบ�าบัดเมื่อใช้ยามาตรฐานไม่ได้ผล 
2. ลดอาการเบื่ออาหารน�้าหนักลดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
3. โรคลมชักรุนแรงสองชนิดที่ชื่อว่า Lennox-Gastaut syndrome และ Dravet syndrome

ขณะที่ประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มให้ใช้กรณีควบคุมอาการปวดเรื้อรัง รักษาอาการปวดจากโรค
เอ็มเอส ลดปวดและคลื่นไส้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซ่ึงข้อบ่งชี้ของทางออสเตรเลียนั้นก�าหนดไว้ว่า
ให้ใช้เมื่อการรักษามาตรฐานยังได้ผลไม่ดีเท่านั้น

 ผลระยะยาวของการเสพกัญชาพบว่า สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิต การฆ่าตัวตาย การติดยา สมองฝ่อ ความคิดความจ�าผิด
ปกติ เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งอัณฑะ การสื่อสารให้เข้าใจการใช้สาร
กลุ่มแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์นั้นแตกต่างจากการเสพกัญชา ข้อมูลของรัฐโคโลราโดพบผู้ที่เสพติดกัญชาเพิ่มขึ้น ผู้ที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ตรวจพบสารกลุ่มแคนนาบินอยด์มากขึ้น ผู้ที่ท�าร้ายตนเองที่ตรวจพบสารกลุ่มแคนนาบินอยด์มากขึ้น และ
พบว่ามีอัตราการนอนโรงพยาบาลจากภาวะท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชามากขึ้น หลังการประกาศใช้กัญชาทางการแพทย์และเสรีกัญชา 
ในรัฐอื่น ๆ  ในสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตใช้แคนนาบินอยด์ทางการแพทย์บางรัฐมีการจ�ากัดปริมาณ THC ให้ต�่าและ CBD ให้สูง ขณะ
ที่รัฐที่เปิดเสรีกัญชามีการควบคุมระดับ THC ในผลิตภัณฑ์และมีการติดตามและจ�ากัดปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อคน

 สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในขนาดที่เหมาะสมมีประโยชน์ทางการแพทย์บางข้อมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอแล้ว อีกหลายข้อ
ยงัต้องศกึษาเพิม่เตมิ แต่หากไม่มกีารควบคมุระดบัสารให้อยูใ่นระดับท่ีปลอดภยัและมมีาตรฐานสารกลุ่มแคนนาบนิอยด์และกญัชา
ก็มีผลข้างเคียงและโทษต่อสุขภาพ

Health
Station ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ 

หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 จากกรณีท่ีมีข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนเกี่ยวกับการรับประทานชานมไข่มุก แล้วพบในผู้หญิงท่านหนึ่งว่ามีไข่มุก
ติดค้างอยู่ในร่างกายนั้น จากท่ีได้เห็นภาพแล้ว คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับ เหตุผลมีอยู่ 2 อย่างคือ 

 1. ชานมไข่มุกมีคุณสมบัติเป็นแป้ง ภาพท่ีเห็นในเอ็กซเรย์เป็นสีขาว ซึ่งสีขาวแบบนี้โดยทั่วไปแล้ว เป็นส่ิงที่
ค่อนข้างมีความแข็งพอสมควร เช่น กระดูก หรือโลหะบางอย่าง หรืออุจจาระที่อัดแน่น 

 2. เม็ดของไข่มุกเนี่ย จะเป็นแป้ง ซึ่งเป็นแป้งมันส�าปะหลัง ซ่ึงพอรับประทานเข้าไปแล้ว จะย่อยสลายตั้งแต่
ล�าไส้เล็กแล้ว จึงท�าให้ไม่เห็นลักษณะของเม็ดไข่มุกในระบบล�าไส้ใหญ่ 

 ตัวไข่มุกไม่น่าจะท�าให้เกิดการอุดตันในล�าไส้ได้ ยกเว้นถ้าผู้ที่รับประทานมีโรคที่ผิดปกติอยู่ เช่น ล�าไส้เล็กตีบ 
จากเพราะพังผืด จากก้อน หรือจากแผลบางอย่างที่กดล�าไส้นะครับ 

 โดยทั่วไป ถ้าเป็นเม็ดไข่มุกท่ีท�ามาจากแป้งมันส�าปะหลังธรรมดา ย่อมไม่สามารถจะอุดตันได้นะครับ แต่ถ้า
เกิดส่ิงที่ผสมเข้ามา เกิดไม่ใช่แป้ง อาจจะเป็นเม็ดพลาสติก หรืออะไรที่ผสมเข้ามา เรียกว่าเป็นเม็ดไข่มุกปลอมดีกว่า
นะครับ ก็อาจจะท�าให้เกิดการอุดตันได้ครับ

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
อ. นพ.นรินทร์ อจละนันท์

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” 

 เป็นค�าขวัญที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก  .. ไม่แปลกเลยที่ใครหลายคนคิดแบบนี้ 

 ปัจจุบันคนส่วนมากมุ่งมั่นกับการท�างานเพื่อหาเงิน เพื่อจะได้มีบ้านใหญ่ ๆ รถแพง ๆ โก้ ๆ ท�าให้ต้องท�างานมาก
ขึน้ไปเร่ือย ๆ  บางคนกไ็ด้เงนิมาแล้วกเ็กบ็อย่างเดยีว พอแก่แล้วกเ็อาเงนิทีเ่กบ็มาจ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาล .. บางคนอยาก
รวยทางลดักท็ุม่ไปกบัการเล่นการพนนั .. การทุจรติคอรปัชัน่ .. บ่อยครัง้ท่ีมเีร่ืองทะเลาะกันกไ็ม่พ้นเพราะเรือ่งเงนิทอง บาง
คนสายเลือดเดียวกันแท้ ๆ  แต่ก็ต้องตัดขาดกันเพราะ “เงิน” .. หรือข่าวตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็เห็นกันบ่อยไปว่ามีคน
ท�าร้ายกันเพราะเรื่อง “เงิน” อีกเช่นกัน ถามว่า “เงิน” เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่า .. เปล่าเลย “เงิน” ไม่ได้ท�าอะไรผิด เงิน
ไม่มีชีวิต เพียงแต่เจ้าเงินนี่แหล่ะ ที่มนุษย์เป็นคนก�าหนดให้มันมีค่า ใช้แลกเปลี่ยนข้าวของได้เท่านั้นเอง  มนุษย์ต่างหากที่
ยึดติดกับเงินมาก จนเกิดความโลภ ความหลง และเป็นสาเหตุให้น�าไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายต่าง ๆ ตามมา คงไม่เถียงว่า
ทุกคนล้วนอยากมีความสุข .. แต่ “เงิน” ไม่เท่ากับ “ความสุข” ที่แท้จริง เงินไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด เดี๋ยวเสียเงินก็เศร้า 
พอได้เงินก็ดีใจ อารมณ์ขึ้น ๆ  ลง ๆ   พอต้องการเงินมาก “ความโลภ” ก็เข้าครอบง�า และเป็นจุดเริ่มต้นของอบายอีกหลาย
อย่างตามมา .. 

  แล้วเราเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่า “ความสุข” ที่แท้จริง คืออะไร? หรือที่เราท�างานทุกวันนี้เพราะอะไร? 

 เมือ่หลายปีทีแ่ล้วฉนัเคยอ่านบทความของผู้ชายคนหนึง่ท่ีได้เล่าเรือ่งราวของตัวเขาเองกบัครอบครัวไว้ใน website 
หนึ่ง เขาเล่าว่า เขาท�างานอยู่กรุงเทพฯ ก�าลังกลุ้มใจเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต�่า เขาต้องท�างานหนักเพื่อหาเงิน วันหยุดยาวช่วง
หนึ่งท�าให้เขาได้มีโอกาสกลับไปบ้าน ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด บ้านเขาไม่รวย เป็นบ้านติดทะเล เขาถามพ่อกับ
แม่ว่า รู้ไหมว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี หุ้นก็ตก พ่อแม่บอกว่าไม่รู้ และไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เพราะพ่อแม่ก็มีอาหารกินอุดม
สมบูรณ์อยู่ทุกวัน บ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้ออกไข่ พ่อก็ออกไปตกปลามาเป็นอาหาร แม่ปลูกผักเอง ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านล้วน
เอามาท�าอาหารกินได้ อิ่มหน�าส�าราญ ถึงแม้หุ้นจะตก พวกเขาก็ยังมีข้าวปลาอาหารกิน ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียดเหมือน
นกัธรุกิจร้อยล้านทีก่�าลงักงัวลว่าหุน้ตก จะเสยีเงนิไปอกีเท่าไร .. ก่อนกลบัมากรงุเทพฯ ชายหนุม่คนนีก้เ็ข้าใจค�าว่าอยูอ่ย่าง 
“พอเพยีง” แบบพ่อกับแม่เขานี ่กม็คีวามสขุดนีะ ดกีว่าชวีติเขาและเจ้านายเขาอกี ทีดู่มเีงนิเยอะ แต่กต้็องท�างานหนกั และ
คอยกลุ้มใจเวลาเศรษฐกิจตกต�่า ไม่เห็นยิ้มเหมือนพ่อกับแม่เขาเลย ..

 ส่วนอีกครอบครัวหนึ่ง บ้านใหญ่โต มีรถหรูนับสิบคัน มีเงินเยอะมาก ๆ ประมาณว่าใช้ชาตินี้ก็ไม่หมด แต่อยู่ตัว
คนเดียว ไม่เคยแบ่งปันให้คนอื่น ไม่รู้จักค�าว่าให้ .. เขาไม่มีเพื่อน ญาติก็ไม่มีใครคบ ไม่มีคนที่รักเขาจริง ๆ เขาบอกว่า ตื่น
ขึ้นมา ไม่มีใคร ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า คุณจะเลือกเป็นอย่างนี้ไหม? อันนี้หรือเปล่าที่เราเรียกว่า “ความสุข” ? ระหว่าง
เงินจ�านวนมาก หรือ ความสัมพันธ์ที่ดี ความรักจากเพื่อน คนในครอบครัว หรือการมีคุณค่าในตัวเอง ?
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 อาจจะมีคนถามฉันว่า กล่าวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม แล้วตัวฉันล่ะไม่ต้องการเงินเลยหรืออย่างไร? เปล่าเลยค่ะ ทุก
คนล้วนต้องการเงินเพื่อมาซื้อปัจจัย 4 ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตทั้งนั้น แต่ต้องการแต่เพียงพอดี เมื่อเงินที่เรามีสามารถ
ท�าให้เราด�ารงชีวิตได้ มีที่อยู่อาศัย มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ให้เราได้เติบโต แข็งแรง ใช้รักษายามเจ็บไข้ได้ จะได้มี
แรงไปช่วยเหลือคนอื่น ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานต่อไป 

 .. ไม่ใช่ต้องการเงินจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น แล้วต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น หรือกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว 
คดโกง กลายเป็นมีเงินแล้วทุกข์ กลัวเงินจะหาย อันนี้เงินก็ไม่ได้ท�าให้คุณมีความสุขแต่อย่างใด .. 

 หลายคนท�างานเพือ่หาเงนิ .. กจ็ะมคีวามสขุทกุวนัสิน้เดอืน พอเงนิหมดความสขุกห็าย ไม่มแีรงท�างาน พอโดน
ตัดเงินเดือน เจ้านายไม่ให้ 2 ขั้น ก็ไม่อยากท�างานแล้ว แถมโกรธเพื่อนอีก ท�าไมเพื่อนได้เงินเดือนขึ้น แต่เราไม่ได้ .. เคย
ฟังพระอธกิารไพศาล วสิาโล เจ้าอาวาส วดัป่าสคุะโตเทศน์ ท่านเล่าว่า มคีนงานก�าลงัก่อก�าแพงวดัอยู ่3 คน พอถามคน
แรกว่าก�าลังท�าอะไร ชายคนนั้นก็ตอบว่าก�าลังก่ออิฐ พอถามคนที่สองบอกว่าก�าลังสร้างก�าแพง พอถามคนที่สามบอก
ว่าก�าลังสร้างวัด การท�างานของทั้งสามคนต่างกันมาก คนแรกดูเหนื่อยล้า ไม่มีความสุข รอแต่เมื่อไรจะเลิกงาน ขณะ
ที่คนที่สามท�างานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบาน ถึงเหงื่อท่วมตัว ก็ดูไม่เหน็ดเหนื่อย ทั้งที่เป็นงานเดียวกัน .. 

 หากคุณท�างานเพราะเงิน คุณก็อาจจะเหนื่อยล้า และไม่อยากมาท�างาน หากวันใดเงินหมด เงินเดือนไม่ขึ้น 
หรือเพื่อนได้เงินมากกว่าเรา แต่หากคุณคิดว่าคุณก�าลังท�างานเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้
คนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณก�าลังท�า สิ่งที่คุณท�าเป็นสิ่งมีคุณค่า คุณก็จะท�างานอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น คน
ญีปุ่น่ท�างานทีร้่านอาหาร บรกิารดเีกนิร้อย โค้งแล้วโค้งอกี อาหารกไ็ม่ได้แพง ท�าไมถงึบรกิารดอีย่างนี ้หรอืคนขบัแทก็ซี่
บริษัทแห่งหนึ่ง ที่บริการลูกค้าประดุจญาติมิตร พูดจาสุภาพ หรือคนท�าความสะอาดห้องน�้า ที่ท�าด้วยรอยยิ้มถึงแม้จะ
ต้องอยู่ในห้องน�้าทั้งวัน .. เมื่อถามคนเหล่านี้ จะได้ค�าตอบว่า สิ่งที่เขาท�าเพื่ออยากเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาที่มากิน
ข้าวที่ร้านอาหาร เวลานั่งรถของเขา หรือแม้แต่เวลาเข้าห้องน�้า บ่งบอกว่าเขาท�างานได้ส�าเร็จแล้ว แค่นี้เขาก็มีสุขที่ได้
ท�างานแล้ว คนญี่ปุ่นจะไม่อยากได้เงินค่าทิป เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ทีเขาต้องท�าให้ดีที่สุด .. หากท�างานเพื่อหวังว่า
จะได้ค่าทิป แล้วไม่ได้ ก็จะไม่มีสุขในการท�างาน มีคนเคยถามฉันว่าตรวจคนไข้เหนื่อยไหม? เพราะเห็นฉันคุยกับคนไข้
ได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แม้จะดึกแล้วก็ตาม ฉันบอกว่าตรวจคนไข้เหมือนตรวจญาติ รู้จักกันมานาน บางคนดูกันตั้งแต่
เกิดจนโต ได้รับรู้ความเป็นไปของพวกเขา เห็นพัฒนาการ จากเด็กประถม จนเข้ามหาวิทยาลัย จนท�างาน พอรักษาเขา 
แล้วเขาหายกเ็ป็นเหมอืนก�าลงัใจให้เรามแีรงท�างานต่อไป นีค่อื “ความสุข” ทีไ่ด้จากการท�างาน .. ยอมรับว่าก่อนตรวจ
คนไข้บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเพราะท�างานมาทั้งวัน แต่ที่แปลกกว่า คือ พอตรวจเสร็จ ความเหนื่อยกลับหายเป็นปลิดทิ้ง 
ได้ความอิ่มเอิบใจมาแทน .. 

 พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุจึงกล่าวเกี่ยวกับงานไว้ว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน 
บันดาลสุข ท�างานให้สนุก เป็นสุขเมื่อท�างาน” หากเราท�างานเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นท�างานให้มี
ความสุข เราก็จะสนุกกับงานที่ได้ท�า .. ฉันเชื่อว่าหากเราท�างานดี ตั้งใจท�า ท�าด้วยความสุข .. อันนี้ถือว่าเราได้ “ความ
สขุ” ไปแล้วในขัน้แรก ส่วนเงนิกจ็ะตามมาเอง และหากเราอยูอ่ย่าง
พอเพียง เราก็จะไม่หงุดหงิดและทุกข์ใจ 

“คนที่มีความสุข ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนที่รวยที่สุด”  
แต่ 
“คนที่รวยความสุข คือ คนที่รู้จักพอเพียง และรู้จักแบ่งปัน ..” 
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 ปานสตรอว์เบอร์รี่ มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Infantile hemangioma 
 เป็นโรคเนื้องอกหลอดเลือดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเป็นโรคเน้ืองอกชนิดดี (ไม่ใช่มะเร็ง) ที่พบได้บ่อย
ท่ีสุดในบรรดาโรคเน้ืองอกหลอดเลือดท้ังหมด โดยพบได้ประมาณร้อยละ 5 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด  

ลักษณะของ infantile hemangioma 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามระดับความลึกของก้อนเนื้อ 

 1. ก้อนเนื้ออยู่เฉพาะช้ันตื้น (superficial type) 
จะเห็นรอยปานสีแดงสดคล้ายสตรอว์เบอร์รี่อยู่บนผิวหนัง

 2.  ก้อนเนื้ออยู่ในชั้นลึก (deep type) ก้อนจะอยู่
ใต้ชัน้ผวิหนัง โดยจะเหน็สขีองผวิหนงับนตวัก้อนจะออกเป็น
สีเขียวหรือฟ้าอมเขียว เหมือนสีของเส้นเลือดที่เราเห็นตาม
ผิวหนัง 

 3. แบบผสม (mixed type) ผู้ป่วยจะมีก้อนของ
เน้ืองอกในชั้นลึก และด้านบนของก้อนจะเห็นรอยปานสี
แดงของชั้นตื้นอยู่

เนื้องอกหลอดเลือดชนิดนี้มีการด�าเนินโรคที่พิเศษเฉพาะ คือ จะเริ่มพบรอยปานตอนอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยอาจจะ
เห็นเป็นจุดแดงเล็ก ๆ เหมือนตุ่มยุงกัด หรืออาจเห็นเป็นจุดของเส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ ต่อมาปานจะมีการขยายใหญ่ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยจะมีขนาดโตที่สุดในช่วงอายุ 6-9 เดือน หลังจากนั้นก้อนเนื้องอกหลอดเลือดจะมีขนาดคงที่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ 
แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ในที่สุดก้อนจะเริ่มมีสีซีดลง และขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ซึ่งมักพบหลังอายุ 1 ปีเป็นต้นไป โดย
จะมีอัตราการเล็กลงประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และจะเหลือรอยเป็นปื้นของเส้นเลือดฝอยขนาดเล็ก หรืออาจเหลือเป็นก้อน
ของพังผืดไขมันใต้ชั้นผิวหนังหากก้อนของรอยโรคตอนแรกมีขนาดใหญ่
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ภาวะแทรกซ้อน
 โดยปกติโรคนี้สามารถหายได้เองในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยไม่จ�าเป็นต้องให้การรักษา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรค
นี้ส่วนหนึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนจากก้อนเนื้องอกร่วมด้วย ได้แก่ 

 1. เกิดการผิดรูปหรือการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ ผิดปกติไป เช่น หากก้อนอยู่ที่เปลือกตา อาจท�าให้การมอง
เห็นผิดปกติ ก้อนอยู่ที่ปลายจมูกอาจท�าให้การเจริญของกระดูกจมูกไม่สมบูรณ์ 

 2. ก้อนแตกเป็นแผล ผู้ป่วยจะมีเลือดไหลซึมออกจากก้อนและเจ็บมาก มักเกิดกับตัวโรคท่ีอยู่ในต�าแหน่งที่มี
การเสียดสีบ่อย ๆ เช่น ริมฝีปาก คอ หรืออวัยวะเพศ

 3. ก้อนทีเ่กดิกับอวยัวะภายในร่างกายและส่งผลให้มภีาวะแทรกซ้อนอย่างรนุแรง เช่น ก้อนเนือ้งอกหลอดเลอืด
ในตับ โดยมักพบร่วมกับการที่มีก้อนของโรคอยู่บนผิวหนังตั้งแต่ 5 อันขึ้นไป มักท�าให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะ
ฮอร์โมนไทรอยด์ต�่า หรือ ก้อนในหลอดลม มักพบร่วมกับก้อนของโรคที่ผิวหนังบริเวณคาง และ คอ อาจท�าให้เกิดภาวะ
อุดกั้นทางเดินหายใจ

การรักษา
 แนะน�าให้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์ เพือ่ตรวจหาว่ามข้ีอบ่งชีท้ีจ่�าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือไม่ เป้าหมายของการ
รกัษาโรคนี ้คอื การควบคมุไม่ให้ก้อนขยายขนาดใหญ่มากจนเกดิภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ   โดยจะให้การรักษาจนกว่ารอย
โรคจะเข้าสู่ระยะคงที่ ประมาณอายุ 1 – 1 ½ ปี หากยิ่งเริ่มการรักษาได้เร็ว มักจะมีผลการรักษาที่ดี โดยระยะเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเริ่มการรักษา คือ อายุ 1-3 เดือน ยาที่ใช้รักษาในปัจจุบัน คือ propranolol เป็นยาชนิดกิน หรือ
หากรอยโรคอยูใ่นชัน้ตืน้อย่างเดยีวและขนาดไม่ใหญ่มาก อาจสามารถใช้ยา timolol ทาได้ ผลข้างเคยีงของยาทีอ่าจพบ
ได้ คือ ภาวะความดันโลหิตต�่า ภาวะชีพจรเต้นช้า และภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

 การรักษาอื่น ๆ ที่อาจใช้ร่วมกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวโรคและภาวะ
แทรกซ้อนของผูป่้วยแต่ละราย ได้แก่ สเตยีรอยด์ ทัง้แบบชนดิกนิ ฉีดเข้าหลอด
เลือดด�า หรือฉีดเข้าท่ีตัวก้อนเน้ืองอกหลอดเลือด มักใช้กับก้อนขนาดใหญ่
ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต การยิงเลเซอร์จะใช้ในกรณีที่ตัว
ก้อนแตกเป็นแผล หรือ รอยที่เหลือหลังจากตัวก้อนยุบหมดแล้ว และการ
ผ่าตดัเอาก้อนออก มกัใช้ในกรณทีีก้่อนของโรคยบุหมดแล้วและเหลอืเป็น
ก้อนพังผืดของไขมันชั้นใต้ผิวหนังแทน

ถ้ายิ่งเริ่มการรักษาได้เร็ว...
    ...มักจะมีผลการรักษาที่ดี

Beauty
Full พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เพิง่ผ่านวนัที ่12 สงิหาคม “วนัแม่แห่งชาต”ิ มา
ไม่นาน พร้อมเสียงเพลงค่าน�้านมที่เปิดก้องไปทุกหนทุก
แห่ง คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เมื่อไรที่เราได้ยินเพลงค่าน�้า
นม จะมีน�้าตาแห่งความรักของแม่ลูกที่มีต่อกัน ภาพแม่
ลกูโอบกอดกนัอย่างอิม่อุน่หวัใจ หากแต่ว่าอทิธพิลความ
รักนี้ไม่ใช่เพราะมีค�าว่า “นมแม่” อยู่ในเนื้อเพลง แต่เป็น
คณุค่าของ “น�า้นมแม่” ทีห่ล่อเล้ียงให้ลูกได้เตบิโตสมวยั 
มสุีขภาพท่ีแข็งแรงด้วยภมูต้ิานทานจากนมแม่ และความ
รักความผูกพันท่ีก่อเกิดข้ึนมาตอนทีแ่ม่โอบอุม้ลกูน้อยให้
อยู่ในอกนั่นเอง

 วนันีเ้มนทูีแ่พรวอยากจะน�าเสนออาจจะดแูตกต่างจากทกุครัง้ ทีร่สชาตไิม่จดัจ้าน ไม่มสีสัีน ไม่ต้องผ่านการปรงุ แต่รบัรอง
ว่าจะต้องอบอวลไปด้วยความรักจากแม่ และอ้อมกอดอันอบอุ่น นั่นก็คือ “นมแม่” แพรวเองก็เพิ่งจะเป็นคุณแม่ได้ไม่นาน เรียก
ได้ว่าเป็นคุณแม่มือใหม่เลยก็ได้ แพรวผ่านการคลอดลูกด้วยวิธีผ่าคลอด และถูกกระตุ้นน�้านมด้วยการนวดเต้านม ซ่ึงมีพยาบาล
คอยสอนวิธีการนวดเพื่อกระตุ้นให้น�้านมมาเร็วขึ้น เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนรู้ว่าน�้านมมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อลูกน้อย ประหยัดเพราะ
ไม่ต้องหาซื้อที่ไหน แต่จะมีคุณแม่สักกี่คนที่รู้ความส�าคัญของนมแม่จริง ๆ ฉบับนี้แพรวจะน�าเอาข้อมูลประโยชน์และส่วนผสมใน
นมแม่มาฝากกันค่ะ
 
 “นมแม่” เป็นอาหารที่ดีที่สุดส�าหรับลูกน้อย เพราะมีองค์ประกอบด้านโภชนาการและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น 
แอนติบอดี้ และโปรตีนต่าง ๆ สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน รวมท้ังแบคทีเรียท่ีดีต่อระบบทางเดินอาหารของทารก ซึ่งนมแม่มี
ความจ�าเพาะกับแม่และลูก องค์ประกอบในนมแม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และมีความแปรผันอยู่เสมอ เพราะนมแม่ที่ผลิตขึ้นมาใน
แต่ละช่วงการเจริญเติบโตของทารก จะมีคุณค่าสารอาหารที่แตกต่างกันตามความต้องการของร่างกายทารก และยังจ�าเพาะกับ
สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของทารกยังไม่สมบูรณ์ ทารกจะมีภูมิคุ้มกันโดยรับแอนติบอดี้ต่าง ๆ ตามที่
แม่สร้างขึ้นผ่านทางนมแม่ นมแม่จึงช่วยให้ทารกสามารถปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องทารกจากสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ นมแม่จึงถือเป็นอาหารและยาที่ดีที่สุดของทารก ซ่ึงแตกต่างจากนมผงปรุงแต่งที่ถึงแม้ว่าบริษัท
ผู้ผลิตจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความใกล้เคียงกับนมแม่ แต่ไม่สามารถสังเคราะห์สารก่อภูมิคุ้มกันที่มีความจ�าเพาะตามที่แม่สร้าง
ได้ อย่างไรก็ตาม หากแม่ไม่สามารถให้นมลูกจากอก หรือไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลา การเก็บรักษาน�้านมเพื่อให้ลูกกินในภายหลัง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท�าให้ลูกได้รับนมแม่ และจัดเก็บนมแม่ให้ถูกวิธีเพื่อคงคุณค่าสารอาหารในนมแม่ไว้

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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 นมแม่ที่ร่างกายผลิต แบ่งเป็น 3 ระยะ 
 • ระยะแรก หรือโคลอสตรุ้ม (colostrum) จะสร้างขึ้นเพียง 1-3 วันแรกหลังการคลอดบุตรเท่านั้น ประกอบไปด้วยสาร
สร้างภูมิต้านทาน เช่น IgA แลคโตเฟอริน เซลล์เม็ดเลือดขาว โปรตีนต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งนมในระยะนี้จะมีน�้าตาล
แลคโตสไม่สูงมาก มีปรมิาณแร่ธาตตุ่าง ๆ  น้อยกว่านมทีผ่ลติระยะหลงั ถอืได้ว่านมระยะแรกเน้นการสร้างความแขง็แรงของร่างกาย
มากกว่าเร่งการเจริญเติบโต
 • ระยะปรับเปลี่ยน (Transition milk) เป็นระยะที่เปลี่ยนจากหัวน�้านมเป็นน�้านม น�้านมจะมีลักษณะขาวขึ้น จะหลั่งใน
ช่วง 5 วัน ถึง 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก
 • ระยะน�า้นมแม่ (mature milk) เป็นระยะทีน่�า้นมมสีขีาวมากขึน้กว่าระยะปรบัเปลีย่น มไีขมนัมากขึน้ และน�า้นมจะผลติ
ได้มากขึ้น ประกอบด้วยสารอาหารหลัก ได้แก่ โปรตีน ไขมัน น�้าตาลแลคโตส ที่ช่วยให้เจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้
กับร่างกาย ซึ่งปริมาณสารอาหารในนมแม่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่แม่ได้รับ น�้าหนักตัวแม่ การมีประจ�าเดือน และความถี่ของการให้
นมบุตรด้วย

 ส�าหรับคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่กับลูก หรือจ�าเป็นต้องปั๊มน�้านมเก็บไว้ให้ลูกทานในภายหลัง ล�าดับแรกควรค�านึงถึงความสะอาด
ของอุปกรณ์ และภาชนะในการจัดเก็บ อุปกรณ์ภาชนะทุกชิ้นที่ใช้ควรผ่านความร้อน อาจจะด้วยวิธีการต้ม หรือลวกน�้าร้อนฆ่าเชื้อ 
แล้วผึ่งให้แห้ง หรือใช้เครื่องนึ่งภาชนะอุปกรณ์ส�าหรับเด็ก จัดเก็บน�้านมแม่ลงในถุงเก็บนมแม่ ซึ่งมีระยะเวลา และอุณหภูมิในการ
จัดเก็บดังนี้

 นมแม่นอกจากจะท�าให้ลูกน้อยของเราอิ่มท้อง ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลูกน้อยของ
เราอีกด้วย ในขณะที่คุณแม่สมัยนี้ต้องออกไปท�างาน ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ก็มีทางเลือกอื่นอย่างการเก็บนมแม่ให้ถูกวิธี ก็จะท�าให้ลูก
ของเรายังคงได้น�้านมแม่อยู่ อย่าลืมนะคะว่า นมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อลูก แถมประหยัดเพราะนมแม่ผลิตได้เอง ที่
ส�าคัญนมแม่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และไม่มีนมชนิดไหนให้คุณค่าได้เท่านมแม่นะคะ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: บทความเผยแผ่ความรู้สู่ประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่เก็บ อุณหภูมิ ระยะเวลา ข้อควรค�านึง

ตั้งทิ้งไว้ อุณหภูมิห ้อง 
(25°c)

6-8 ชั่วโมง ภาชนะควรปิดสนทิ อาจจะใช้ผ้าเย็นห่อไว้เพือ่ให้อณุหภูมติ�า่กว่า
อุณหภูมิห้อง

ภาชนะเก็บความเย็น 4-15°c 24 ชั่วโมง ควรให้ภาชนะทีบ่รรจนุ�า้นมสมัผสัเจลเยน็ตลอดเวลา ไม่ควรเปิด
ภาชนะเก็บความเย็นบ่อยๆ

ตู้เย็น 4°c 5 วัน ควรเก็บไว้ด้านหลัง เน่ืองจากเป็นส่วนที่มีอุณหภูมิต�่า และคงที่
ที่สุด

ช่องแช่แข็ง

ตู้เย็นประตูเดียว -15°c 2 สัปดาห์ ควรเก็บไว้ด้านหลัง เนื่องจากเป็นส่วนที่มีอุณหภูมิคงที่ที่สุด นม
ที่เก็บเป็นระยะเวลานาน ไขมันบางส่วนจะถูกย่อยสลายด้วย
เอนไซมไ์ลเปสท�าให้น�้านมมีคุณภาพลดลง

ตู้เย็นสองประตู -18°c 3-6 เดือน

ตู้แช่แข็ง -20°c 6-12เดือน
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 ท่ามกลางแสงแดดร�าไร ณ ทุ่งนาแห่งหนึ่งในอ�าเภอศรีประจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าวส่วนใหญ่แตกรวงเป็น
สีทองเกือบหมดแล้ว ฉันมองดูรวงข้าวเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจ สายลมเย็น ๆ พัดมากระทบใบหน้า รวงข้าวโอนเอน
ตามสายลมนั้นช้า ๆ ท�าให้ฉันมองเห็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่ในรวงข้าวสีทองอร่ามตา 

 ‘แม่แก้ว’ หญิงผู้แข็งแกร่งและสู้ชีวิต ปีนี้อายุย่างเข้าปีที่ 54 แล้ว แม่แก้วแต่งงานกับพ่อละอองตั้งแต่อายุ 19 ปี 
และมีลูกด้วยกัน 2 คน คนโตเป็นผู้ชาย ก�าลังจะแต่งงาน และคนเล็กเป็นผู้หญิง ซึ่งก็คือตัวฉันเอง

 ฉนัเป็นพยาบาลทีห่น่วยเยีย่มบ้าน ในทกุ ๆ  วนั ฉันจะใส่ชดุพยาบาลสีฟ้าไปท�างาน ฉันท�าหน้าทีใ่นการให้ความรู้
แก่ผูป่้วยและญาตทิีห่อผูป่้วยอายรุกรรมหญงิ เพ่ือเตรียมญาตสิ�าหรบัดแูลผูป่้วย เตรยีมผู้ป่วยส�าหรบัการดแูลตนเองก่อน
กลับบ้าน และติดตามเยี่ยมบ้านเมื่อโรงพยาบาลจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว

 ครอบครัวของแม่แก้วเป็นครอบครัวเล็ก ๆ  มีอาชีพท�านาและท�าไร่ ฐานะปานกลาง พอมีพอกิน แม่แก้วเคยบอก
กับฉันว่า “กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ผ่านความล�าบากมามาก แม่ต้องตื่นต้ังแต่ตี 4 เพื่อมาเก็บผักผลไม้ พวกฟักแฟงหรือ
แตงโม แล้วทั้งแบกทั้งหามเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดในตอนเช้ามืด” 

 ด้วยการท�างาน ท�าให้แม่แก้วต้องแบกและหามของหนักมาตลอดชีวิตตั้งแต่วัยแรกรุ่น แต่แม่แก้วรู้สึกโชคดีมาก
ที่มีพ่อละอองเป็นคู่ชีวิต เพราะทั้งสองขยันและสู้มาด้วยกันจนมีทุกวันนี้ จากการที่แม่แก้วท�างานหนักมาเป็นระยะเวลา
นาน ท�าให้มีผลต่อสรีระของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น เริ่มแรกแม่แก้วเริ่มปวดหลังและปวดเข่าทั้ง 2 ข้าง ช่วงแรกก็ปวด
พอทน แต่ช่วงหลังเริ่มปวดบ่อยและรุนแรงขึ้น ท่านจึงไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านและได้ยาแก้ปวด แม่แก้วต้องกินยา
แก้ปวดทุกสัปดาห์ แม้ลูก ๆ อยากให้ไปโรงพยาบาล แต่ท่านกลัวและไม่ยอมไปพบแพทย์

 ในระยะหลัง ๆ นั้น ฉันสังเกตเห็นว่าท่านเดินได้ไม่ถึง 10 ก้าวก็ต้องหยุดพักจากอาการปวดเข่า และเริ่มเดินตัว
เอียงมากขึน้ ฉนัตดัสนิใจคยุกบัแม่อกีครัง้เพือ่ให้มาพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดี คร้ังนีแ้ม่ยอมมาโรงพยาบาลเพราะ
อาการปวดเข่าทีร่นุแรงขึน้ หลงัจากทีแ่ม่ได้พบแพทย์แล้ว แพทย์วนิจิฉยัว่าแม่เป็นโรคข้อเข่าเสือ่มทัง้สองข้าง และจ�าเป็น
ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ซึ่งแพทย์จะท�าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทีละข้าง 

Behind
The Scene พวงรัตน์  มณีวงษ์ 

งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 แม่แก้วกลวัการผ่าตดัจงึไม่ยอมมา และกลบัไปกนิยาแก้ปวดทีค่ลนิกิเช่นเดมิ ประกอบกบักนิยาสมนุไพรควบคู่
ไปด้วย ฉนัได้แต่คดิในใจว่า ‘ท�าไมแม่ถงึดือ้อย่างน้ี’ เมือ่ระยะเวลาผ่านไปเกอืบปี แม่เดินตัวเอยีงไปด้านขวาและปวด
เข่ารนุแรงมากขึน้ จนแม่บอกฉนัว่าปวดมากจนทนไม่ไหวแล้ว ฉันจึงพาแม่มาพบแพทย์ที ่แผนกศลัยกรรมกระดูกและ
ข้ออกีครัง้ แพทย์นดัวนัเพือ่ผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าให้ทนัท ีหลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย แม่แก้วมสีีหน้าแจ่มใส ยงัคงมอีาการ
ปวดแผล แต่แพทย์ให้ยาแก้ปวดแล้วอาการปวดทุเลาลงได้ดี แม่แก้วนอนพักรักษาตัว 2 คืน 3 วัน หลังจากนั้นแพทย์
จึงให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ฉันจึงลางานเพื่อมาดูแลแม่

 วนันีแ้ม่แก้วมอีาการปวดแผลผ่าตดับรเิวณเข่า ปวดศรีษะ อารมณ์หงุดหงดิ และรู้สกึว่าตวัเองไร้ค่า เพราะเวลา
จะท�าอะไรต้องพึง่พาลกู ๆ  เสมอ ฉนัแนะน�าเรือ่งการบรรเทาอาการปวดและให้แม่ฝึกท�ากายภาพบ�าบดัด้วยตวัเอง แต่
แม่ไม่อยากท�า ฉันเริ่มหงุดหงิดพลางคิดในใจอีกแล้วว่าท�าไมแม่ถึงดื้อแบบนี้ เวลาที่ฉันแนะน�าผู้ป่วยอื่น ๆ  ท�าไมไม่ดื้อ
แบบแม่ของฉัน ฉันพยายามควบคุมตัวเองแต่ฉันกลับพูดเสียงดังกับแม่ จนกระทั่ง ... แม่ร้องไห้

 “เคยเข้าใจคนไข้บ้างมั้ยว่ารู้สึกยังไง” แม่ถามฉัน 

 ฉันอึ้งไปชั่วขณะ และคิดได้ว่าขณะนี้ฉันมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลไม่ใช่พยาบาล ฉันต้องท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้เต็มที่ 
ต้องรับฟังปัญหาของแม่ ไม่ใช่ให้แม่ท�าตามที่ฉันต้องการ ฉันกราบขอโทษแม่ 

 “ไม่มีแม่คนไหนโกรธลูกตัวเองได้ลงหรอก” แม่พูดทั้งน�้าตา 

 ดวงตาของฉันเริ่มแดง แล้วน�้าตาก็ไหลริน ฉันกอดแม่ แม่กอดฉัน ... เรากอดกันร้องไห้ 

 วันต่อมาอาการปวดเริ่มค่อย ๆ ดีขึ้น แต่แม่แก้วกลับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ และปวดศีรษะ
รุนแรง ฉันจึงพาแม่มาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ตรวจร่างกายและเจาะเลือด พบว่ามีความ
ดันโลหิตต�่าและเกลือแร่ในเลือดต�่า ส่วนอาการที่แม่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนั้น แพทย์จึงให้ท�าเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าแม่มีปัญหาสมองบวม ฉันเดินเข้าออกที่ห้องฉุกเฉินอยู่หลายชั่วโมงด้วยความเป็นห่วงแม่ และ
ในที่สุดแพทย์บอกว่ากับฉันว่าต้องให้แอดมิท เนื่องจากต้องสังเกตอาการ หาสาเหตุ และให้การรักษาให้ดีขึ้น

 ‘เตียงในโรงพยาบาลรามาธิบดีหายากยิ่งกว่าทองค�า’ ฉันนึกเปรียบเทียบในใจ เพราะแพทย์ได้บอกกับฉัน
ว่าต้องให้แม่นอนที่ห้องฉุกเฉินก่อน เนื่องจากเตียงบนหอผู้ป่วยนั้นยังเต็มอยู่ 

 ฉันมองแม่ที่ก�าลังนอนอยู่บนรถนอน แม่แก้วต้องใส่สายออกซิเจนที่จมูก (O2 Cannula) และใส่สายสวน
ปัสสาวะ ขอบตาของฉันร้อนผ่าว ฉันรีบหันหน้าหนีเพื่อไม่ให้แม่เห็นน�้าตา ฉันไม่อยากให้แม่รู้ว่าฉันก�าลังอ่อนแอ

 “แม่เป็นอะไรมากหรือลูก” แม่พูดกับฉันทั้งน�้าตา “แม่เจ็บ แม่อยากเอาสายสวนออกได้มั้ย” 

 วนิาทนีัน้ฉนัรูส้กึเจบ็และสงสารแม่จบัใจ ฉันได้แต่เพียงจับมอืและบอกแม่ว่า “หนูอยูต่รงน้ีนะ แม่ไม่ต้องกลวั 
หนูจะอยู่ข้าง ๆ แม่ตลอดเวลานะ” ฉันเช็ดน�้าตาให้แม่ และแอบหลบไม่ให้แม่เห็นว่าฉันร้องไห้ ฉันคิดในใจว่าเวลานี้
ฉันต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นก�าลังใจให้แม่ เพื่อให้แม่ต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ พ่อละอองเดินทางจากสุพรรณบุรีเพื่อมาเฝ้าแม่
แก้วในช่วงกลางวันสลับกับฉันซึ่งอยู่กับแม่ในช่วงกลางคืน 

 พ่อนั่งที่เก้าอ้ีหน้าห้องฉุกเฉิน ฉันแอบเห็นพ่อนั่งสัปหงกเอาศีรษะพิงเสาแล้วผลอยหลับไป บางครั้งพ่อก็กิน
ขนมโดยใช้มือเปล่าจับ ฉันจะหาช้อนให้พ่อ แต่พ่อไม่อยากให้ฉันต้องล�าบาก 
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 “แค่มือเปื้อน เดี๋ยวพ่อล้างเอาก็ได้ ลูกอย่าล�าบากเลย” พ่อบอกฉัน

 ฉนัได้แต่สงสารพ่อกบัแม่เหลอืเกนิ ‘ช่วงเวลาน้ีคอืช่วงทีค่รอบครัวของฉันอยูใ่นภาวะวิกฤติใช่มัย้’ ฉันคดิในใจ 
แต่ยังไงฉันก็ต้องสู้ 

 ฉันพยายามติดต่อหาเตียงเพื่อย้ายแม่ไปยังหอผู้ป่วย แต่ความพยายามของฉันไม่ส�าเร็จ ยังคงไม่มีเตียงไหนว่าง
เลยในโรงพยาบาลรามาธิบดี แม่แก้วนอนที่ห้องฉุกเฉินทั้งหมด 2 คืน 3 วัน 

 ในการนอนเฝ้าญาติที่ห้องฉุกเฉินนั้น ฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นญาติได้เป็นอย่างดี ในคืนแรกนั้นพี่ชายของฉันอาสา
ตากยุงเพ่ือเฝ้าแม่ ให้ฉันกลับบ้านไปนอนพักหลังจากเหนื่อยมาท้ังวัน ในคืนท่ีสองนั้น ฉันโชคดีมากท่ีมีญาติคนไข้อื่น ๆ 
ให้ยืมมุ้งมากาง เนื่องจากยุงเยอะมาก และอีกคนให้ฉันยืมเสื่อและผ้าขนหนูผืนบางมาหนุนศีรษะแทนหมอน นอนบนพื้น
ซีเมนต์ จะด้วยความสงสาร เห็นใจ หรืออย่างไรไม่ทราบได้ แต่ฉันรู้สึกประทับใจในน�้าใจของพวกเขาเหล่านั้นอย่างบอก
ไม่ถกู ถงึแม้ว่าฉนัและพวกเขาจะเพ่ิงเจอกนัเป็นคร้ังแรก แต่ความมนี�า้ใจทีพ่วกเขามอบให้ฉันเป็นส่ิงทีฉั่นประทบัใจไม่เคย
ลืม 

 ฉันมุดเข้าไปนอนในมุ้งแล้วหลับตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อน หยดน�้าใส ๆ ไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้าง ฉัน
มีความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ทั้งสับสน ทั้งท้อแท้ ฉันได้แต่บอกกับตัวเองว่าต้องสู้ ห้ามอ่อนแอ ต้องเป็นก�าลังใจให้แม่ผ่านพ้น
ภาวะวิกฤตินี้ไปให้ได้  

 ฉันคิดว่าฉันท�างานที่โรงพยาบาลแห่งนี้มา 6 ปี ท�าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ให้ค�าแนะน�า และท�าทุกอย่างอย่างเต็มที่ แต่
พอถึงเวลาที่ต้องมาดูแลแม่ของตัวเอง กลับต้องมารอคอยเตียงผู้ป่วยซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ แม้แต่ที่นอนก็ไม่มี มีแค่เสื่อ
หนึ่งผืน หมอนหนึ่งใบ และมุ้งอีกหนึ่งหลังที่มีคนอื่น ๆ ให้ยืมมา

 ฉันไม่สามารถอธิบายความรู้สึกในประสบการณ์คร้ังนี้ออกมาเป็นค�าพูดได้ ฉันคิดแต่เพียงว่า ถ้าแม่ของฉันเป็น
อะไรไปในวันนั้น ฉันคงไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิต และนับตั้งแต่วินาทีนั้นมา ฉันจะต้องท�าหน้าที่เป็นทั้งพยาบาลและ
เป็นทัง้ผูด้แูลในเวลาเดยีวกนัให้ดีทีส่ดุ ถงึแม้จะมีเพียงแค่เส่ือผืน หมอนใบ และมุง้อกีหนึง่หลัง ล�าบากเพียงเท่านีไ้ม่เป็นไร 
แต่สิ่งที่แม่ล�าบากมาเพื่อฉัน สู้มาเกือบทั้งชีวิต เหนื่อยกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่า มันไม่เท่าสิ่งที่แม่ท�าให้ฉัน ฉันต้องท�าให้แม่ให้
ดีที่สุด และมันยังท�าให้ฉันได้รู้ว่า 

 ‘ผู้ป่วยและญาติที่มารักษาที่ห้องฉุกเฉินก็คงไม่ต่างจากฉัน ไม่มีที่นอน ไม่มีหมอน ไม่มีมุ้ง แต่เขาก็ต้องสู้เพื่อ
ให้บุคคลอันเป็นที่รักของเขากลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน’

 แม่ถามฉันเป็นระยะว่าได้เตียงหรือยังเพราะแม่นอนไม่หลับมาหลายคืน จนกระทั่งในที่สุดความโชคดีก็มาถึงจน
ได้ แม่แก้วได้รักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยที่ฉันเป็นผู้ดูแล

 แม่แก้วนอนทีโ่รงพยาบาลทัง้หมด 5 วนั 4 คนื เมือ่อาการดีขึน้แพทย์จึงให้กลับบ้าน แม่แก้วหน้าตาสดใส ยิม้แย้ม
แจ่มใสขึ้น ต่อจากนี้ไปฉันต้องดูแลแม่ให้ดีกว่าเดิม 

 และวันนี้ ... 
 ฉันได้มายืนดูแม่ที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งท่ามกลางทุ่งนาที่แม่รัก 
 และฉัน ... ต้องท�าหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดี ทั้งบทบาทพยาบาลและบทบาทผู้ดูแล 
 เพื่อคนที่ฉันรักและรักฉันมากที่สุด
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“อยากกินวิตามินเพื่อบ�ารุงร่างกาย ควรกินวิตามินอะไรดี”
“กินวิตามินติดต่อกันได้นานเท่าไหร่”

“กินวิตามินแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรไหม”

 ปัจจุบันประชาชนใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะออกก�าลังกาย เลือกอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงวิตามิน โดยเชื่อ
ว่าวติามนิจะเสรมิสร้างความแขง็แรงแก่ร่างกาย แต่ว่า.....เราจะสามารถเลอืกกินวติามนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และไม่ส่งผล
เสียต่อร่างกายได้อย่างไร
 ในหนึง่วันร่างกายต้องการวิตามนิในปรมิาณเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ แต่ถงึแม้ต้องการเพียงเลก็น้อยเรากค็วรกินให้เพยีงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย เพราะวติามนิเป็นสารทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวติและส�าคญัต่อการท�าหน้าทีต่ามปกตแิละร่างกาย
ไม่สามารถสร้างหรอืสงัเคราะห์วติามนิขึน้เองได้ วติามนิจึงได้มาจากการกนิอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยวติามนิแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มหลัก  ได้แก่ วิตามินที่ละลายในน�้า และ วิตามินที่ละลายในไขมัน
 1. วิตามินละลายในน�้า ได้แก่ วิตามิน B และ วิตามิน C โดยวิตามิน B สามารถพบได้ในอาหารจ�าพวกนม ไข่แดง เนื้อสัตว์ 
ส่วนวติามิน C มักพบในผลไม้รสเปรีย้ว เมือ่มกีารกินเกนิความจ�าเป็นของร่างกายจะมกีารขบัออกทางปัสสาวะ โอกาสท่ีจะสะสมใน
ร่างกายจึงมีน้อย อย่างไรก็ตามหากได้รับในปริมาณที่มากเกินความจ�าเป็นอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น หากได้รับวิตามิน C เกิน
ความจ�าเป็นอาจท�าให้เกิดการตกตะกอนที่ไต และมีโอกาสเกิดนิ่วที่ไตได้ 
 2. วิตามินละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน A, D, E, K วิตามินในกลุ่มนี้สามารถสะสมได้ในร่างกาย ดังนั้นการได้รับใน
ปริมาณสูงและเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน
 โดยปกติร่างกายจะได้รับวิตามินต่าง ๆ จากอาหารที่กินเข้าไปอยู่แล้ว แหล่งที่มาของวิตามินที่หาได้ง่ายคือ ผักและผลไม้
ต่าง ๆ ดังนั้น การกินวิตามินเพื่อเสริมเข้าไปอาจจ�าเป็นในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เช่น ผู้สูงอายุที่มีการดูดซึมที่ลดลง อาจส่งผลต่อ

การดูดซึมวิตามินที่ลดลง หรือในผู้ป่วยบางรายที่มีการกินยาที่อาจส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินบางชนิดที่ลดลง แต่หากไม่มี
ความเสีย่งทีจ่ะขาดวติามนิกไ็ม่ควรกนิวติามนิเสรมิทีม่ากเกนิไป เพราะการได้รบัวติามนิทีม่ากเกนิไปอาจก่อให้เกดิผลเสียต่อ
ร่างกายได้ รวมทัง้การกนิวติามนิอย่างต่อเนือ่งอาจสะสมในร่างกายจนท�าให้เกดิอนัตรายได้ จงึไม่ควรใช้เกนิขนาดทีก่�าหนด
หรอืตดิต่อเป็นเวลานาน ดงันัน้ หากต้องการเลอืกซ้ือวติามนิควรทีจ่ะปรกึษาแพทย์และเภสชักรทกุ ๆ  ครัง้ก่อนการกนิ เพือ่

ประโยชน์และความปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภคเอง

Rama
RDU ภญ.นันทพร เล็กพิทยา และ 

ภก.วงศกร เภาเสน
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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 สวัสดีค ่ะท่านผู ้อ ่านชาว @Rama ทุกท่าน 
ฉบับนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและ
อากาศเย็น ๆ ของหน้าฝนทางภาคเหนือท่ีจังหวัดน่านกัน
ค่ะ เราตั้งใจไปหลายสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดน่าน
เลย พาหนะการเดินทางของเราคือ ‘มอเตอร์ไซค์’ และ
เราเลือกไปเที่ยวหน้าฝนด้วย (ฮ่า ๆ) ต้องขอบอกก่อนว่า
ทริปน้ีมีเปียกกันแน่นอนค่ะ แต่ด้วยความท่ีได้อ่านมาจาก
หลาย ๆ รีวิวว่า น่านหน้าฝนเนี่ยสวยอย่าบอกใคร เราเลย
ต้องไปสัมผัสกับตาและรู้สึกด้วยใจให้ได้ค่ะ ดังนั้น สายฝน
และมอเตอร์ไซค์จึงไม่ใช่อุปสรรคของเรา เพราะพอเห็นวิว
สวย ๆ และความงดงามของสถานที่ที่ไปเยือนแล้วก็ท�าให้
เราหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะ

หอศลิป์รมิน่าน
 สถานที่แรกที่เราแวะก็คือหอศิลป์ริมน่าน เพราะ
เป็นหอจัดแสดงศิลปะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น�้าน่าน ค่า
เข้าชมคนละ 20 บาทเท่านั้น 
 หอศิลป์ริมน่าน ได้จัดแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
ค่ะ แต่น่าเสียดายมากที่เราพลาดไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศ
มาให้ชม ภายในยังมีการจัดแสดงผลงานของศิลปินและ
นิทรรศการส�าคัญ ๆ ท่ีสัญจร นอกจากนี้ยังมีเฮือนหนาน
บัวผัน และพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานอีกด้วยค่ะ 

เทีย่วน่านหน้าฝน ...
แบบคนคูล ๆ

มองจากระเบียงวัดภูเก็ตจะเห็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา
ด้านล่างเป็นฮักนาไทลื้อ&ฮักนากาแฟ
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Hang Out Café
 ขณะก�าลังเดินทางอยู่ใจกลางเมืองปัว ฝนก็ตกลง
มาพอดีค่ะ ท�าให้เราต้องหาที่หลบฝน เราเลยเลือกร้าน 
Hang Out Café เป็นที่นั่งพักรอฝนหยุดตกและตั้งใจเช็ค
ภาพที่ถ่ายมาไปด้วย ร้านบรรยากาศดีมาก ตกแต่งสไตล์
ลอฟท์ มเีพลงเปิดคลอเบา ๆ  นัง่ท�างานไป จบิกาแฟไปด้วย 
แอร์เย็นฉ�่ามาก นั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายสุด ๆ ภายในร้านมี
ท้ังอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มให้บริการตามชอบใจ
เลยค่ะ 

ตบูนา โฮมสเตย์
 กว่าจะเดินทางถึง ‘ตูบนา โฮมสเตย์’ ที่พักคืน
แรกของเราก็เกือบมืดในสภาพเปียกปอนและหนาวสั่นไป
ทั้งตัวภายใต้เส้ือกันฝน แต่เช่ือมั้ยคะ เรากลับรู้สึกอุ่นใจ
ทันทีที่เห็นเจ้าของที่พักลงมาต้อนรับและถามไถ่อย่างเป็น
ห่วง ประกอบกับมองไปรอบ ๆ แล้วเห็นวิว หมอก ท้องนา
เขียวขจีแบบที่เรารอคอย เพียงเท่านั้นรอยยิ้มบนริมฝีปาก
กป็รากฎขึ้นทันที รู้สึกไม่ผิดหวังจริง ๆ ที่เลือกมาช่วงนี้ ถึง
แม้จะต้องเจอกบัสายฝนท่ีโปรยปรายลงมา แทบตลอดเวลา 
มองไปเบื้องหน้าเจอเมฆหมอกขาวบนยอดเขาเต็มไปหมด 
เร่ืองความสวยของทีพั่ก บรรยากาศความงามโดยรอบถอืว่า
คุ้มค่าที่เดินทางมาพักผ่อนจริง ๆ ค่ะ
 ตูบนา โฮมสเตย์มีห้องพักแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 
ห้องพักโซนตูบนาและห้องพักในโซนตูบน่าน ทุกห้องจะ
มองเห็นนาข้าวและเห็นภูเขาโอบล้อม และโซนกระท่อม
กลางนา ที่เปิดในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ให้บรรยากาศของ
การ Camping กลางนาข้าว 
 ส่ิงท่ีประทับใจมากคอืการได้กนิ ‘ขนัโตก’ หรอืมือ้
เยน็ของทีน่ี ่เพราะอาหารรสชาตอิร่อยมาก นัง่ทานไปพร้อม
กับซึมซับบรรยากาศฝนตกพร�า ๆ มีเสียงจิ้งหรีดเรไรร้อง
กล่อม คละเคล้ากับกลิ่นธรรมชาติของท้องทุ่งนา ช่างเป็น
สิ่งที่หาไม่ได้ในเมืองกรุงจริง ๆ ค่ะ   

เทีย่วน่านหน้าฝน ...
แบบคนคูล ๆ

Camera
Diary เรื่องและภาพ: กุสุมา ภักดี
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วดัภเูกต็
 วัดภูเก็ต เห็นชื่อแล้วอาจแปลกใจว่าวัดน่าจะอยู่
ในจงัหวัดภูเก็ตมากกว่าทีจ่ะอยูใ่นจงัหวดัน่าน ซึง่ความจรงิ
แล้ว วัดภูเก็ตตั้งชื่อตาม ‘หมูบ้่านเกต็’ แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บน
เนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า ‘ดอย’ หรือ ‘ภ’ู จึงตั้งชื่อว่า
วัดภูเก็ต 
 จุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติด
กบัทุง่นาทีก่ว้างไกล โดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอย
ภูคา นักท่องเที่ยวที่ไปมักไปยืนถ่ายภาพบริเวณนี้กัน  
  
ร้านกาแฟบ้านไทลือ้
 ชิมกาแฟและชมวิวธรรมชาติสวย ๆ  ขอแนะร้านนี้
เลยค่ะ ร้านตกแต่งสไตล์ไทลื้อ มีสะพานไม้ยาวเชื่อมต่อกับ
ร้านล�าดวนผ้าทอ ซึง่มผ้ีาทอไทลือ้ ผ้าทอน�า้ไหล ลายโบราณ 
ให้เลอืกซือ้เยอะมากและราคาไม่แพงด้วยค่ะ นอกจากนีย้งั
มีสะพานไม้เชื่อมวนไปยังซุ้มกาแฟ เห็นวิวดอยภูคา และ
ท้องนาใกล้เคียง หากเป็นหน้าหนาวจะมีดอกไม้เบ่งบาน
สวยงามมาก แต่เราไปหน้าฝนเลยจะเห็นเป็นต้นข้าวเขียว
ขจีแทน นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของท่ีน่ีคือ ทางเดินไม้ไผ่
ตามทางเดินท่ีจะมีผ้าสวย ๆ สีสันสดใสตากไว้ เหมาะแก่
การถ่ายภาพมากเลยค่ะ   
 

วดัศรมีงคล (วดัก๋ง)
 วดัศรีมงคล หรือ วดัก๋ง เป็นวดัข้ึนชือ่ของจงัหวดั
น่านทีเ่ราต้องไปค่ะ เพราะเป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ด้รบัพระราชทาน
วสิงุคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 หลวงปูก๋่ง คือ พระสงฆ์ท่ี
มชีือ่ท่ีสดุของวัดนี ้ด้านหลงัของวดัมลีานชมวิว มทีศันยีภาพ
งดงามมาก มองเหน็ทุง่นาเขยีวขจี และเหน็ทวิเขาของดอย
ภคูาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมองลงไปเหน็ร้าน
กาแฟชือ่ ‘ฮักนาน่าน’ มสีะพานไม้ไผ่เชือ่มจากตัววดั สามารถ
ลงไปเดนิเล่นและถ่ายภาพได้ ภายในวดัมอีงค์พระประธาน
เป็นพระพทุธรปูเก่าแก่ รวมถงึภาพจิตรกรรมฝาผนงัและมี
พพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัส ี ซึง่รวบรวมของโบราณต่าง ๆ ไว้
ให้ได้ชมกนั  

บ้านพระจันทร์
 บ้านพระจันทร์เป็นทีพั่กคนืทีส่องทีเ่ราพักค่ะ เป็น
บ้านพักหลังเล็ก ๆ  ทีม่แีค่ 4 หลัง บ้านพักแต่ละหลังตกแต่ง
ได้น่ารัก ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน การตกแต่งมีความ
ใส่ใจในรายละเอยีด อปุกรณ์ภายในครบครัน ห้องน�า้สะอาด 
อาหารเช้าสดุแสนดีงาม ยกเป็นขันโตกมาเลยค่ะ หน้าตาน่า
รับประทาน สีสันสดใส อร่อยและมีหลายเมนูมาก    

ด้านหลังวัดศรีมงคล (วัดก๋ง) จะเห็นวิวของฮักนาน่าน
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วดัภมิูนทร์
 วั ดภู มินทร ์ อยู ่ ใ กล ้ กั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิม
มีชื่อว่า ‘วัดพรหมมินทร์’ ประวัติ
บอกว่าเป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น คือ โบสถ์และวิหาร
สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกับประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะ
สลักลวดลาย โดยช่างฝีมือล้านนา นอกจากนี้ยังมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนถึงชีวิตและวัฒนธรรมของ
ยุคสมัยที่ผ่านมา เช่น จิตรกรรมกระซิบรักอันโด่งดังของ
ชายหญิงชาวไทลื้อเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ‘ปู่ม่านย่า
ม่าน’ ที่ได้รับการยกย่องว่าสมบูรณ์แบบท้ังความสวย
และอารมณ์ 

ซุม้ลีลาวด ี(ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน)
 ซุ้มแห่งน้ีตั้งอยู่ใกล้กับวัดภูมินทร์ จุดนี้เราแวะ
ถ่ายภาพกันไม่นานเลย ไม่ได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้าน
ใน แต่มองจากจุดท่ียืนไปเห็นอาคารทรงยุโรป ก็ท�าให้
อดนึกเสียดายไม่ได้ เพราะด้านในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งของ
ชิ้นที่ส�าคัญ เช่น งาช้างด�า วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน 
สมบัติของเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านรักษาสืบต่อกันมา
หลายช่ัวคน ส่วนของซุม้ต้นลลีาวดี หรอืต้นลัน่ทม บรเิวณ
หน้าพพิธิภณัฑ์แห่งชาติน่านทีข่ึน้เรยีงเป็นแถว 2 ข้างทาง
เดินนี้ แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ท�าให้คล้ายอุโมงค์
ต้นไม้ค่ะ เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปและมาพัก
ผ่อนหย่อนใจ บ้างก็มาเดินเล่น บรรยายากาศที่นี่ค่อน
ข้างร่มรื่นถึงมีแดด มาแล้วต้องแวะเก็บภาพสวย ๆ กลับ
ไปด้วย

วดัพระธาตแุช่แห้ง
 วดัพระธาตุแช่แห้งเป็นวดัประจ�าปีเถาะท่ีเราตัง้ใจเดนิ
ทางมากราบนมัสการเลยค่ะ เนื่องจากหนึ่งในทริปมีคนเกิด
ปีเถาะด้วย เราจึงใช้เวลาในวัดพระธาตุแช่แห้งในการชื่นชม
ความงามขององค์พระธาตุและพระพุทธรูปด้านในนานพอ
สมควร วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบัน
เป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุแช่แห้งเป็นสีทองสุกปลั่ง 
สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากมีความสูงถึง 55.5 เมตร 
เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่าน
กับเมืองสุโขทัยในอดีต ก่อนกลับเราแวะเติมพลังท่ี ร้านข้าว
ซอยน�้าเงี้ยว รสโบราณ (สีแ่ยกกาดลุ่ม) เมนูข้าวซอยน�้าเงี้ยว 
รสชาติอร่อยใช้ได้เลยค่ะ 
 
 อิ่มท ้องกันแล้ว เต็มอิ่มกันหรือยังคะ กับภาพ
บรรยากาศหน้าฝนของเมอืงน่านทีเ่ราพาไปสมัผสั คนส่วนใหญ่
จะนกึถงึการท่องเทีย่วน่านในช่วงฤดูหนาว หากอ่านคอลมัน์นี้
จบและหลงรักเรื่องเที่ยวน่านหน้าฝน... แบบคนคูล ๆ ของเรา 
ก็อย่าลืมไปสัมผัสเมืองน่านหน้าฝนสักครั้งให้ได้นะคะ 

...เพราะจริง ๆ เราก็ยังอยากอยู่น่านนาน ๆ กว่านี้...      

วัดพระธาตุแช่แห้ง

27



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
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มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน 
ผสานความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทั้งในด้านการแพทย์ ด้าน
วทิยาศาสตร์ และด้านวศิวกรรม ส่งผลให้เกดิผลงานนวตักรรม
ท่ีใช้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ท้ังในด้านการวินิจฉัย การรักษา 
และการทดลองวิจัยในคน 

 คอลัมน์ Research Focus ฉบับนี้ มีหนึ่งในผล
งานอันโดดเด่นของศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คือ  
3D Printing มาแนะน�า

 การสร้างนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส�าคัญไปแล้ว
ในปัจจุบัน เพราะการสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมจะช่วย
สร้างและต่อเติมความส�าเร็จในด้านผลงาน ทั้งยังช่วยต่อยอด
ผลส�าเรจ็ทางธรุกิจท่ีดผ่ีานการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมให้เกดิ
ขึ้น ..คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ก็เป็นองค์กรที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการต่อยอดพัฒนา
ผลงานให้เกิดขึ้นผ่านการสร้างงานทางด้านนวัตกรรม

 การจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ 
Mind Center จะท�าให้การพัฒนาผลงานทางนวัตกรรมด้าน
การแพทย์นัน้เป็นไปได้ตามรปูแบบและขัน้ตอนทีมุ่ง่ผลส�าเร็จ
ได้ชดัเจน การท�างานของศนูย์พฒันานวตักรรมทางการแพทย์
ที่ผ่านมา มีหลากหลายผลงานที่ได้น�ามาพัฒนา ต่อยอด สร้าง
ข้ึน จนเกิดเป็นความร่วมมือท่ีส�าคัญร่วมกันระหว่าง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการแพทย์
ด้วย 3D Printing

Research
Focus เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ 

ภาพ: เมธี บัวจู
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รูปแบบการท�างานของเครื่อง

 ก่อนที่จะพิมพ์งาน 3 มิติ ต้องมีการสร้างข้อมูล 3 มิติ
ในรปูแบบของดจิติอล ทีส่ามารถน�าไปใช้งานกบัเครือ่งพมิพ์ 3 
มติ ิจากการออกแบบร่วมกบัการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ช่วย
การออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) นอกจาก
จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแล้ว ยังสามารถใช้ 
Scanner 3 มิติ ในการสร้างข้อมูลโดยการอ่านแบบวัตถุจริง
ที่น�ามาท�าส�าเนา 3 มิติได้ ไฟล์ดิจิตอลที่สามารถน�าไปใช้งาน
กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติโดยทั่วไป คือ ไฟล์ STL 

 เมื่อได้แบบจ�าลองหรือชิ้นงาน 3 มิติ ในรูปของไฟล์
ดิจิตอลแล้ว ซอฟต์แวร์ของการพิมพ์ก็จะน�าไฟล์นั้นไปท�าการ
ตัดออกมาให้เป็นชั้นในลักษณะแผ่นงาน 2 มิติ จ�านวนชั้น
หรือแผ่นงานขึ้นกับความละเอียดในการพิมพ์ เพื่อที่จะสั่งให้
เครื่องพิมพ์พิมพ์ชุดแผ่นงานทับต่อกันเป็นช้ัน ๆ จนเกิดเป็น
วัตถุ 3 มิติข้ึนมา หากยังนึกไม่ออกลองนึกถึงก้อนขนมปัง
ก้อนยาว ๆ แล้วถูกหั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ซ่ึงถ้าเราเอาแผ่น
บาง ๆ  มาวางเรียงซ้อนกนัแล้วทาแยม ลงระหว่างแผ่นขนมปัง 
ก็จะท�าให้เกิดเป็นขนมปังก้อนยาวก้อนเดียว ซึ่งตัวแยมนั้น 
ก็เปรียบเสมือนกาวที่เอาไว้ยึดระว่างแผ่นขนมปัง 

 หลังการพิมพ์จะมีการตกแต่งผิวงาน ซึ่งหากการ
พิมพ์มีความละเอียดสูงหรือลักษณะการน�างานพิมพ์ 3 มิติไป
ใช้อย่างเรียบง่าย อาจไม่มีความจ�าเป็นต้องตกแต่งผิวงาน แต่
ทั้งนี้ในการพิมพ์ระบบฉีดเส้นวัสดุบางครั้งมีการใช้วัสดุรองรับ 
(support material) เพ่ือรับน�้าหนักวัสดุพิมพ์ที่ยื่นออกมา
ในลักษณะนั่งร้าน ซึ่งจ�าเป็นต้องขจัดวัสดุรองรับออกก่อน
การน�างานพิมพ์ไปใช้งาน ซ่ึงวัสดุรองรับนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
วัสดุเดียวกันกับวัสดุที่ใช้พิมพ์ แต่มีเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติบางรุ่น
ที่ใช้วัสดุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพิมพ์ให้ได้รูปร่าง
หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เครื่อง 3D Printing คืออะไร

             3D printing คือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถ
พิมพ์สิ่งของจาก idea ให้ออกมาเป็นต้นแบบ 3 มิติ เช่น การ
สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เนื่องจาก 3D Printer 
สามารถช่วยในการสร้างช้ินงานท่ีมีความละเอียดซับซ้อนโดย
ไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงและไม่ต้องท�าแม่พิมพ์ การปรับ
เปลีย่นดไีซน์ของผลติภณัฑ์ท�าได้ง่ายดายและมต้ีนทนุต�า่ เทยีบ
กับการท�าแม่พิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน  สามารถ
ผลติอุปกรณ์ทีมี่ขนาดและรปูร่างเฉพาะส�าหรบัแต่ละบุคคลได้ 
เช่น แขนเทียมและขาเทียมส�าหรับผู้พิการส้นรองเท้าที่เข้ากับ
รูปเท้าได้พอดี พิมพ์อวัยวะมนุษย์ได้ เช่น กระดูกเทียมท�าจาก
ไทเทเนียม

31



ประโยชน์ในทางการแพทย์

 • ช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น การพิมพ์รูป
ทรง 3 มิติ พยาธิสภาพของโรคทางออร์โธปิดิกส์ โรคทาง
หัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  

 • การพิมพ์รูปทรง 3 มิติ จะท�าให้แพทย์สามารถ
ออกแบบการรักษาได้ดีขึ้น ลดเวลาในการผ่าตัด และ ลด
ความเส่ียง เนือ่งจากแพทย์สามารถทดสอบการผ่าตดัเบือ้ง
ต้น 

 • การน�าไปใช้เพื่อการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการ
รักษา เช่น การสร้างตัวน�าทางในการตัดกระดูกเพื่อใส่ข้อ
เขาเทยีม  การสร้างเผอืกหรอือปุกรณ์ช่วยพยงุในผูป่้วยทีมี่
กระดกูหกัซับซ้อน ซึง่จะท�าใหแ้พทยส์ามารถท�าการรกัษา
ได้มีความแม่นย�ามากขึ้น  

 • การน�าไปใช้เพื่อการสร้างอวัยวะเพื่อทดแทน 
โดยใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่เหมือนอวัยวะจริง

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดระยะเวลาใน
การรักษา

 • สร้างนวัตกรรมการรักษาในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าเครือ่งมอืแพทย์ ลดค่าใช้
จ่ายในการรักษา ลดเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย 
ลดชัว่โมงการท�างานของบคุลากรทางการแพทย์ เนือ่งจาก
การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  

หลักการท�างานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) 
ในปัจจุบันมี 2 รูปแบบคือ 

 1. การพิมพ์ 2 มิติ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ
 ใช้หลักการเดียวกับการพิมพ์ 2 มิติ ในแนวนอน แล้วน�า
มาต่อซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นที่พิมพ์คือภาพตัดขวาง (cross 
section) ของวัตถุนั้น เมื่อพิมพ์เสร็จในสองมิติในชั้นแรกแล้ว
เครื่องพิมพ์จะเลื่อนแท่นรับงานพิมพ์ขึ้นหรือลงในแนวตั้ง เพื่อ
พิมพ์ชั้นถัดไป จากน้ันการพิมพ์ซ้อนและเลื่อนแท่นรับงานลงใน
แนวตั้งที่ละชั้นอย่างต่อเนื่องจนออกมาเป็นรูปร่าง 3 มิติ 

 2. การพิมพ์ 3 มิติ โดยตรง 
 แบบเครื่องบินจากปากกา 3 มิติ การพิมพ์ที่ไม่อาศัยการ
พมิพ์ซ้อนกันช้ัน ๆ  อาจเป็นลกัษณะการวาดขึน้รปูวสัดสุามมติด้ิวย
มอือย่างอิสระ (3D pen) (ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki/
การพิมพ์_3_มิติ)

จุดเด่นส�าคัญของเครื่อง

 เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทั้งแบบวัสดุสังเคราะห์ (3D 
printing) และแบบวสัดชุวีภาพ (3D Bio printing) จะเป็นอปุกรณ์
ท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา ลดระยะเวลาในการ
รกัษา และ สร้างนวัตกรรมการรกัษาในรปูแบบใหม่ ซึง่เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
ลดเวลาในการอยูโ่รงพยาบาลของผูป่้วย ลดช่ัวโมงการท�างานของ
บุคลากรทางการแพทย์
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ความร่วมมือในการใช้งาน
แบบสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมี
ความร่วมมือกับคณะ สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 2. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innotech) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความช�านาญทางด้าน
การบริหารจัดการสิทธิบัตรและภาคธุรกิจและค�าแนะน�าใน
การเริ่ม Start-up 

 3. มีร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยเครือ
ข่าย (Spoke network) เพื่อเป็นการกระจายความรู้และร่วม
กันพัฒนานวัตกรรม

 4. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบริการด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์ย่านโยธ ี(Yothi Medical Innovation District: 
YMID) 

 5. ท�างานร่วมกับเขตบริการทางสาธารณสุขในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ และช่วยฝึกฝนแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้เคร่ืองมือแพทย์หรือ
เครื่องมือชนิดใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้กับเขตสุขภาพต่าง ๆ

ความก้าวหน้าในอนาคต
กับการใช้เครื่อง3D Printing

                คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเป้า
หมายจะพัฒนาศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ให้เป็น
ศูนย์นวัตกรรมและบริการการพิมพ์ 3 มิติ ทางการแพทย์ ที่
มีมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์แบบสากล ISO13485 
Medical devices -- Quality management system ในการ
ผลตินวตักรรมทางการแพทย์จากเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ์ 3 มติิ 
(3D  printing ) และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทางชีวภาพ 
(3D Bio- printing) นอกจากมาตรฐานการผลิต รวมทั้งจะ
พัฒนาทีมผู้วิจัยในการศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตนวัตกรรม
ทางการแพทย์    ทั้งที่ใช้ภายนอก และจ�าพวกฝังในร่างกาย 
ประเภทอวยัวะประดษิฐ์ชวีภาพ (Bio-artificial Organs) แผ่น
ปิดกะโหลก กระดกูประดษิฐ์ชวีภาพ และ หลอดเลอืดประดษิฐ์
ชีวภาพ ที่ได้มาตรฐาน ISO10993 Biological evaluation 
of medical devices ซึ่งโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและ
บริการการพิมพ์ 3 มิติ ทางการแพทย์ จะต้องมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือให้สามารถผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการการ
พิมพ์ 3 มิติ ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
ระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยและสามารถน�าไป
ต่อยอดในต่างประเทศ

33



34



 กลบัมาอกีครัง้... 
 การจัดแสงละครเวทกีารกศุลฝีมือนกัศกึษาแพทย์
รามาธิบดี Rama Drama ..ที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมส�าหรับ
การจัดกิจกรรมของเหล่านักศึกษาแพทย์ ในครั้งนี้ถือเป็น
ครั้งที่ 12 ของการน�าเสนอสุดยอดผลงานการแสดงละคร
เวทีที่น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ได้ร่วม
แรงร่วมใจกัน ท�าให้การแสดงละครเวทีในปีนี้ต้องยอมรับ
ว่ามคีวามสนกุ บนัเทงิ ปนหลากหลายรสชาต ิอย่างแท้จริง
 ความพิเศษในครั้งน้ี เป็นปีแรกท่ีได้ร่วมกันจัด
ละครเวทีกับนักศึกษาแพทย์และการสาธารณสุขของ
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ราชวทิยา
ลัยจุฬาภรณ์ โดยรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรทั้งหมด จะ
น�าไปสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 “ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล” คือ ชื่อเรื่องของละคร
เวทีการกุศลในครั้งนี้ โดยมีเรื่องราวเก่ียวกับ “ผู้มอบความตาย
อย่างอ่อนโยน” คือกลุ่มวิญญาณที่ถูกมอบหมายให้ตามหาความ
ปรารถนาสุดท้ายของคนใกล้ตายและช่วยท�ามันให้เป็นจริง 
พวกเขามีพลังพิเศษในการอ่านความทรงจ�าเพ่ือสืบเรื่องราวของ
เป้าหมาย ซึง่ “ภาณ”ุ กเ็ป็นหนึง่ในกลุม่วญิญาณผูท้ีม่หีน้าทีพิ่เศษ
นี ้และ “นสิา” กค็วรท่ีจะเป็นเพียงอกีภารกจิหนึง่ของเขา ถ้าหาก
ไม่ใช่ว่าเธอความจ�าเสื่อม!
 นิสา ประสบอุบัติเหตุเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เธอสูญเสียความ
ทรงจ�าเกือบทั้งหมด ยกเว้นชื่อของ “ตะวัน” แม้นิสาจะจ�าไม่
ได้ว่าเขาเป็นใคร แต่เธอก็รู้สึกคิดถึงและอยากพบกับเขาอีกครั้ง 
ด้วยหน้าที่ ภาณุจึงอาสาที่จะช่วยเธอตามหาเขา โดยไม่รู้ตัวเลย
ว่าหัวใจของตนเองก�าลังถล�าลึกไปอีกทาง
 การแสดงนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 รอบ 
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปีหน้า น้อง ๆ  นกัศกึษาแพทย์รามาธบิดี จะมผีลงานการ
แสดงในเรื่องอะไรอีก ต้องติดตามกันให้ได้เชียว

Education
Talk เรี่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์

ภาพ: เมธี บัวจู
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน 
 ภาพทะเลเพลิงที่ลุกไหม้ท�าลายผืนป่าแอมะซอน ป่าเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับ
ขนานนามว่าเป็น “ปอดของโลก” ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้ประชาชน
ทั่วทุกมุมโลก อย่างที่เราทราบกันดี ระบบนิเวศป่าแอมะซอนผลิตออกซิเจนถึงร้อยละ 20 ให้กับโลก 
ช่วยรักษาสมดุลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลก  ดังนั้น เมื่อจ�านวนไฟป่าเพิ่มขึ้น ขยายวงมากขึ้น 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกเ็พิม่ขึน้ตามไปด้วย ท�าให้อณุหภมูโิดยรวมของโลกเพิม่ขึน้และเกดิสภาพ
อากาศที่รุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร และ
แน่นอน สุขภาพของมนุษย์อย่างพวกเรา 
 ถึงเวลาหรือยังที่มนุษย์ตัวเล็ก ๆ อย่างพวกเราจะตระหนักกันได้แล้วว่า ท�าสิ่งใดย่อมสร้าง
ผลกระทบ เหมือนวลี “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ท�าลายป่าก็จะกระทบต่อช้ันบรรยากาศ
และอุณหภูมิของโลกด้วยเป็นธรรมดา ฉันใดฉันนั้น หากเราร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความ
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลงังาน ถงุพลาสตกิ และใช้ทรพัยากรอย่างตระหนกั แม้
จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือโลกของเรา แต่ดิฉันเชื่อว่า หากร่วมมือกันมาก ๆ ทุกพลัง
เหล่านั้นย่อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นได้ เพื่อที่เราทุกคน 
จะยังสามารถด�ารงชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขต่อไปได้

 ศ. พญ.ศริินธรา สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 
พร้อมด้วย ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง
ปริญญา และคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย ให้การต้อนรับ Prof. David Wilkin-
son, Deputy Vice-Chancellor (Engagement) และทีมผู้บริหาร
จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทาง
เข้าร่วมหารือความร่วมมือในการจัดตั้ง ASEAN Hearing Hub and 
Communication Sciences Center ซ่ึงจะเกิดข้ึนภายใต้โครงการสร้าง
ความร่วมมอืระหว่าง มหาวทิยาลยัมหดิล และ Macquarie University 
(Mahidol-Macquarie Centre for International Education – MCIE) 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความ
หมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 4 อาคาร 4

 ศ. พญ.ศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ 
ให้การต้อนรับ Mr.Ryoji Noritake CEO ของ Health and Global 
Policy Institute (HGPI) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจาก
ประเทศญีปุ่น่ จากหลากหลายองค์กร อาท ิMinistry of Health, Labour 
and Welfare, Dementia Friendship Club, National Center for 
Geriatrics and Gerontology ในโอกาสเดนิทางมาบรรยาย งานประชมุ
วชิาการ THAILAND – JAPAN DEMENTIA CONFERENCE ภายใต้หัวข้อ
หลัก Redesigning Dementia for People with Dementia เมื่อวัน
ที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ศ. นพ.บรรจง มไหสวรยิะ รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
มหิดล รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วเิทศสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร เดนิทางเข้าร่วมการประชมุ China-ASEAN 
Medical Education Symposium and Roundtable Discussion on 
Establishing China-ASEAN University Consortium on Medical 
Education, Research and Healthcare ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26–27 กรกฎาคม 2562 โดยในโอกาส
นี้ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย  ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา 
ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Rama Go Inter

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
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 ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ. นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วเิทศสมัพนัธ์ และคณาจารย์ภาควชิาวิทยาศาสตร์สือ่ความหมายและ
ความผิดปกตขิองการส่ือความหมาย ให้การต้อนรบั Assoc.Prof.Ste-
phen Moore, Department of Linguistics, Faculty of Human 
Sciences, Macquarie University ออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทาง
เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยในด้าน Audiology & 
Speech-Pathology

 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย  ศ. พญ. อลิสา 
ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ 
Prof. Bryan McNally, MD, MPH, Professor of Emergency Medi-
cine, Executive Director CARES, Emory University School of 
Medicine ในโอกาสเข้าพบและหารอืความร่วมมอือย่างเป็นทางการ รวม
ทัง้เยี่ยมชมการเรยีนการสอนของภาควชิาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน เมือ่วนัที ่22 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย  ศ. พญ.ศิรินธรา 
สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศ. พญ.อลิสา ลิ้ม
สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ให้การ
ต้อนรับ Dr. Tivakorn Kasemsri, Chief, Division of Pediatric และ 
Ms. Michelle Ensminger, Senior Director of Global Health 
Office จาก Texas Tech University Health Science Center 
สหรัฐฯ ในโอกาสเข้าพบและหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ยินดีต้อนรับนักวิชาการอาคันตุกะ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

 ศ. พญ.ศริินธรา สงิหรา ณ อยธุยา รองคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 
พร้อมด้วย ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร
งานโรงพยาบาล และทีมโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับ Prof. John Hamilton ผู้แทนจากสถาบัน UCLA California 
NanoSystems Institute ในโอกาสเข้าร่วมหารอืความคืบหน้าของงาน
วิชาการ Bangkok International Fetal Echocardiography Sym-
posium ทีจ่ดัขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 รวมทัง้ได้เริม่หารอืความร่วม
มือ MOU และ โครงการ Joint Unit ที่จะจัดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2562

 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย ศ. พญ.ศิรินธรา 
สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศ. นพ.บุญส่ง องค์
พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดใีห้การต้อนรบัคณะผูบ้ริหารจ�านวน 14 ท่าน
จาก Peking University Health Science Center ประเทศจีน ใน
โอกาสศกึษาดงูานด้านการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั และหารอืเป็นไปได้ใน
การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 814 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Associate Professor Amir 
Khorram-Manesh จาก Goth- 
enburg University, Sahlgren- 
ska สวีเดน ซึ่งมาเป็นนักวิชาการ 
อาคันตุกะ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ 
ฉุกเฉิน (วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 24 
สิงหาคม 2562)

Professor Manoj Kumar 
Karmakar จาก The Chi-
nese University of Hong 
Kong Prince of Wales Hos-
pital ฮ ่องกง ซ่ึงมาเป็น นัก
วิชาการอาคันตุกะ ณ ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา (วันที่ 19 สิงหาคม  
ถึง 13 กันยายน 2562)  

Rama
Go Inter นู๋โน โกอินเตอร์
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 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเปล่ียนผ่านไปยังสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 จึงจ�าเป็นที่เราควรหันมาให้
ความส�าคญัและใส่ใจในคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ท่านมคีวาม
สุข ปราศจากโรคภัยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน

 ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต�่ากว่าคนวัยหนุ่มสาว ท�าให้มี
โอกาสติดเชือ้โรคได้ง่าย รวมถึงมีการติดเชือ้รุนแรง มภีาวะแทรกซ้อน 
และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซ่ึงแท้จริงแล้วโรคติดเชื้อบางอย่าง 
สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ แต่การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล 
จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนรับรู้ว่า วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองของเด็ก
เท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงวัคซีน 4 ชนิดที่จ�าเป็นในผู้สูงอายุ ได้แก่

 ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจ
เกดิหลอดลมอกัเสบและปอดบวม หรอืบาง
รายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หาก
อาการรุนแรงก็อาจท�าให้เสียชีวิตได้

ค�าแนะน�า
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี

 โรคปวดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ 
ท่ีท�าให้ผู้สูงอายเุสียชวีติ โรคปอดบวมมสีาเหตุ
ส�าคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ซึ่งอาจมีการติด
เชือ้ในกระแสเลอืดและเยือ่หุม้สมองอักเสบได้

ค�าแนะน�า
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สาย
พันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด
23 สายพันธุ์ 
1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี
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 โรคงูสวดัเกิดจากเช้ือไวรสัชนดิเดียวกนั
กับโรคอีสุกอีใส ท�าให้เกิดตุ่มน�้าใสตามแนวเส้น
ประสาท อาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ ปวดแสบ
ปวดร้อนตามผิวหนัง 

ค�าแนะน�า
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว 

 หากเกิดแผลในผู ้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อ
บาดทะยักได้ง่าย ท�าให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจ
ล�าบาก โรคคอตีบที่รุนแรงท�าให้หายใจล�าบาก ทั้งโรค
บาดทะยักและคอตีบหากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได ้
และโรคไอกรนท�าให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง 

ค�าแนะน�า
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม 
และวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

Prevent 
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

&Protect
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