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สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยสุขภาพของท่านในช่วงรอบ
หลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการแพร่ระบาดส�าคัญของเชื้อ
ไวรสัชนดิใหม่ทีก่่อให้เกดิโรคไวรสัโคโรนา COVID-19 ผลกระทบจากท้ังสองเรือ่งได้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง 
รวมถึงข้อมูลในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

 ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในฐานะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้มีพันธกิจส�าคัญในการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน เรามีความห่วงใยทุกท่านใน
การดูแลตนเองทั้งในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย และการป้องกันเพื่อรับมือโรคไวรัสโคโรนา 
COVID-19 

 ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสถานการณ์ของโรคได้ทางสถานี
โทรทัศน์รามาฯ แชนแนล และนิตยสาร @Rama ได้ทุกช่องทาง ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรค
ต่าง ๆ ครับ 
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 สวสัดคุีณผูอ่้านทุกท่านค่ะ ก่อนอ่ืนต้องขอออกตวัก่อนว่า นีค่งเป็นฉบบัสดุท้ายทีเ่ป็นบรรณาธกิารแล้วนะคะ จะขอลา
ท่านผู้อ่านทกุท่านไว้ ณ เล่มนีเ้ลย อยูก่บั @Rama ตัง้แต่ฉบบัที ่1 มนีาคม 2555 จนถึงฉบบัที ่35 ในปี 2563 @Rama เปรยีบ
เสมอืนลกูทีค่อยประคบัประคอง ดเูขาค่อย ๆ เตบิโต และกถ็งึเวลาทีต้่องส่งต่อแล้วนะคะ ผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีบ่รรณาธิการท่าน
ใหม่ คอื ผศ. พญ.จรยิา ไวศยารทัธ์ ซึง่การนัตไีด้ว่าท่านผู้อ่านจะได้ทัง้สาระและความบนัเทงิเช่นเดมิค่ะ 
 ฉบับนี้มาเริ่มต้นกันกบัเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาท�าให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงหน้าหนาวที่ไม่มีฝนตก วันไหนท้องฟ้าขมุกขมัว วันนั้นก็เป็นวันของ PM 2.5 นี้แหล่ะค่ะ ผ่านพ้น PM 2.5 ก็มาเจอกับ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ท่ีท�าให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ ท�าให้ประชาชนประหวั่นพรั่นพรึงไม่แพ้เจ้า PM 2.5 
เลยค่ะ ที่ผ่านมาเราพบว่าประชาชนยังใช้หน้ากากอนามัยอย่างผิดวิธีกันอยู่ซึ่งจะน�าไปสู่การติดเชื้อได้แม้ใส่หน้ากากอนามัย 
ดังนั้นในฉบับนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธกีันนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยแล้วอย่าลืม ล้างมือบ่อย ๆ 
กินของร้อน และใช้ช้อนกลาง ด้วยนะคะ 
 เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฉบับนี้ จะว่าด้วยเรื่องการกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์มากกว่าโทษนะคะ ติดตามได้ใน
คอลัมน์ Believe it or not? ในหัวข้อ “กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่” ตามด้วยคอลัมน์ใน Health station ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ทีก่งัวลกนัทัว่ทัง้โลกอย่าง โรคไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ลองติดตามกนัดูว่าเราจะมวีธิรัีบมอืกนัอย่างไร 
ส่วนคอลัมน์ Beauty-Full เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยค่ะ คอลัมน์นี้ได้แนะน�าเรื่อง “ท�าอย่างไรหากสงสัยว่าแพ้เครื่องส�าอาง” 
พลาดไม่ได้เลยนะคะ ต่อด้วยคอลัมน์ RDU ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “วัคซีนไข้เลือดออก” ซึ่งก�าลังเป็นวัคซีนที่มีคนสนใจ
และซักถามกันอย่างมากค่ะ  
 สุดท้ายน้ีขอแนะน�าหลักสูตรใหม่ท่ีก�าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้นะคะ นั่นคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะ หลายคนดูซีรี่ส์ “รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance)” ที่มาถ่ายท�าที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์กันแล้ว มีคนสนใจและอยากเรียนหลักสูตรนี้มากเลยค่ะ หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถติดตามได้ในคอลัมน์ 
Education Talk นะคะ 
 ขอขอบคุณท่านผู ้อ่านทุกท่านท่ีติดตามและสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะ @Rama วางแผนจะเพ่ิมช่อง
ทางการติดตามและ update ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าถึงสาระดีดีแบบนี้ได้ทันท่วงทีนะคะ ส่วนรายละเอียด
จะแจ้งใน @Rama ฉบับหน้าค่ะ 

รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ นิตยสาร @Rama



ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ผศ. นพ.ภาวทิย์ เพยีรวิจิตร

บรรณาธิการ
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค

กองบรรณาธิการ

ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
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

ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay

Rama Update 6       
Doctor by design เรียนแพทย์ที่เราออกแบบได้

Relaxing Corner  7
จ�าปี 

Health Station 8
วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Believe it or not?  10
กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่

Rama Comic  11
Easy Living 12                       
ชีวิตนี้คุ้มหรือยัง?

Beauty-Full  14     
ท�าอย่างไรหากสงสัยว่า “แพ้เครื่องส�าอาง”

Healthy Eating 16        
ช่อม่วง ภูมิหลังอาหารชาววังรูปสวย รวยรส

Behind the Scene  18         
รักษ์ไร้พรมแดน

Rama RDU  22
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine)

Camera Diary  24         
เที่ยว กิน เช็คอิน ฟิน

Giving and Sharing 28
หนึ่งการให้เพื่อหลายชีวิตปลอดภัย ด้วยการปั๊มหัวใจ CPR

Research Focus 30          
เข็นครก (งานวิจัย) ขึ้นภูเขา

Education Talk 34          
จากบทบาทจริงหมอฉุกเฉิน สู่ซีรีส์ รักฉุดใจนายฉุกเฉิน

Rama Go Inter 36         
นานาชาติรามาธิบดี

Prevent & Protect  38         
สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

4





 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมกบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดังานแถลง
ข่าวเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ร่วมกัน ในชื่อ “หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งผลิตสร้าง  “แพทย์
นวัตกร” ตอบโจทย์ยุค Disruption และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนแพทย์และวิศวกรรมควบคู่กันไป 
 การเรยีนการสอนจะเป็นรปูแบบเรยีน 3-1-3 ปี รวมทัง้หมดใช้เวลาเรยีน 7 ปี ซ่ึงจะได้รบัปริญญาบตัรสองใบ (แพทยศาสตร
บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์) 
 ความส�าคัญของการเปิดหลักสูตรใหม่นี้ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปัจจบัุน การน�านวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากแนวโน้มของการน�าดจิทิลัและเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในทางการ
แพทย์เพือ่การรกัษาผูป่้วยมมีากขึน้อย่างต่อเนือ่ง แพทย์จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน นอกจากความรูด้้านการ
แพทย์ทีด่แีล้ว ทกัษะและความเข้าใจทางด้านวศิวกรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนการท�าวจัิยและพัฒนานวตักรรม ถอื
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับแพทย์ยุคใหม่ หลักสูตรร่วมนี้จะช่วยดึงศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็ม
ที่ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ จากความรู้ทางด้านแพทย์และวิศวกรรม 

          ทัง้นี ้จดุเด่นส�าคญัทีส่ดุของของหลกัสตูรใหม่ ยังเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และพัฒนาทกัษะทางการแพทย์และความ
รูท้กัษะพืน้ฐานทางวศิวกรรม ได้ท�างานด้านพฒันานวตักรรมทางการแพทย์ร่วมกบันกัวจิยัและอาจารย์ทัง้ในคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นักศกึษาทีเ่ข้ามาเรยีนในชัน้ปีที ่1-3 จะได้เรียนทางด้านพรคีลนิกิเช่นเดยีวกบัหลกัสตูรแพทย์ปกต ิพอขึน้ชัน้ปีท่ี 4 จะได้เรยีนทาง
ด้านทักษะวิศวกรรมและลงมอืพฒันางานวจัิยหรือนวตักรรม และกลบัมาเรยีนชัน้คลนิกิเช่นเดยีวกับหลกัสตูรแพทย์ปกติ ในชัน้ปีท่ี 5-7 
 เมือ่จบการศึกษา กจ็ะมขีีดความสามารถในการเป็น “แพทย์นวตักร” ท่ีนอกจากสามารถท�างานเป็นแพทย์แล้ว ยงัสามารถ
มองเห็นปัญหาและโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยหลักการทางวิศวกรรม ต่อยอดพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และ
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีโอกาสสูงในการได้รับเลือกให้เรียนต่อเฉพาะทางหรือหลักสูตรปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศ  เนื่องจากมีประสบการณ์ท�างานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อีกด้วย 

Rama
Update ดนัย อังควัฒนวิทย์
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 วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก 

 “ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “COVID-19”

 ที่ก�าลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้อย่างแน่นอน กลุ่มไวรัสโคโรนานั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ท�าให้เกิด
ไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ต่างจากที่เคยเจอมาก่อน มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการแพร่กระจายเชื้อได้

โคโรนาคืออะไร?
 โคโรนาคือเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน แต่ตัวที่ระบาดมากที่สุดคือ SARS-CoV พบครั้งแรกที่ประเทศจีน ปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งได้ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตรา
การเสียชีวิตสูง ต่อมาพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ MERS-CoV เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบีย ในแถบตะวันออกกลาง

 จนกระทั่งล่าสุดพบ “เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของประเทศจีน โดย
บริเวณที่พบผู้ป่วยมากท่ีสุดและคาดว่าน่าจะเป็นรังของโรค คือ ตลาดอาหารทะเลและสัตว์หายากในเมือง ซ่ึงได้แพร่กระจายไป
ในหลายเมืองในประเทศจีน และหลายประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 โดยเฉพาะในประเทศไทยเอง ผู้ป่วยรายแรกที่พบนั้นเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 61 ปี จากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีอาการไข้ 
หนาวสั่น ปวดศีรษะและเจ็บคอ สามวันก่อนเดินทางมาที่ประเทศไทย ต่อมาได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อท่องเที่ยว เมื่อเดิน
ผ่านเครื่องตรวจจับความร้อนที่สนามบิน (Thermo scan) จึงพบว่ามีไข้ และถูกส่งตัวไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลทันที อีกสองวัน
ต่อมา ทางโรงพยาบาลสามารถแยกเชือ้โดยวธิีการทางโมเลกลุไดว้า่เป็นเชือ้ “ไวรสัโคโรนา 2019” จึงรายงานไปทีอ่งคก์ารอนามยั
โลก และประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรกนอกเหนือจากประเทศจีน ที่มีผู้ป่วยไวรัสโคโรนา

วิธีสังเกตอาการ
 หากได้รับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยจะเร่ิมแสดงอาการออกมา
ภายใน 1 วัน ถงึ 2 สัปดาห์ หลงัจากได้รบัเชือ้ โดยอาการเริม่แรกของผูป่้วยทีต่ดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการมีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย 
ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ หายใจหอบเหนือ่ย ถ่ายเหลวท้องเสีย หากผู้ป่วยมร่ีางกาย
ไม่แขง็แรงหรือมภีมูคุ้ิมกนัต�า่ จะท�าให้มคีวามรนุแรงถึงขัน้วกิฤตและเสยีชวีติได้
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วิธีป้องกัน
 เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังนี้

เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ 
จาม น�้ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

 เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดย
เฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมือง

อื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด

ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และ
อาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่

ควรล้างมือให้สม�่าเสมอด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที

งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่
ไม่มีการป้องกัน

ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทาน
อาหารที่ท�าจากสัตว์หายาก

ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้
ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง ควรใส่
หน้ากากอนามยั หรือใส่แว่นตานริภัย เพือ่ป้องกนั

เชื้อในละอองฝอยจากเสมหะ
หรือสารคัดหลั่งเข้าตา

  สุดท้ายขอฝากไว้ว่า อย่าต่ืนตระหนกจนเกินไปและอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะเชื่อในทันที

Health
Station อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 กินไข่เยอะ ๆ กลัวอะไร ก็กลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงไง ถ้ากินเยอะไป จะท�าให้คอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง เส่ียงกับโรคหัวใจ!!!!! 

 ค�าแนะน�าการบริโภคอาหารส�าหรับคนท่ัวไปในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาแนะน�าให้บริโภคคอเลสเตอรอลจากอาหาร
ไม่เกินวันละ 300 มิลลิกรัมต่อวัน ในไข่แดง 1 ฟอง มีคอเลสเตอรอลประมาณ 200 มิลลิกรัม ถ้านับรวมกับอาหารอย่าง
อื่นการกินไข่แดงมากกว่า 1 ฟองต่อวันมากกว่าค�าแนะน�าข้างต้น ท�าให้คนทั่วไปลด เลี่ยง การรับประทานไข่โดยเฉพาะไข่
แดง

 การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าคอเลสเตอรอลในอาหารท�าให้ระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงขึ้นจริง แต่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ไข่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ  
เช่น แร่ธาตุ วิตามิน และราคาไม่แพง ดังนั้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจึงมีการปรับเปลี่ยนค�าแนะน�าในการบริโภค อาหาร
ส�าหรับคนทั่วไปโดยยกเลิกการจ�ากัดคอเลสเตอรอลในอาหาร (จากเดิมที่จ�ากัดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม) อย่างไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่าเราจะสามารถกินคอเลสเตอรอลได้อย่างไม่จ�ากัด เป็นการอนุญาตให้รับประทานได้มากขึ้นได้ในคนทั่วไปที่

สุขภาพดี นอกจากน้ีกรรมพันธุ์ก็ยังเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ บางคนบอก
ว่ารับประทานไข่มากระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงชัดเจน แต่บาง
คนบอกไม่มีผลกับระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 

 โดยส่วนตัวมองว่าไข่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่เรารับประทาน
ทั้งวัน การรณรงค์ให้รับประทานไข่ 300 ฟองต่อปี ซึ่งคิดออกมาแล้วไม่
เกิน 1 ฟองต่อวัน สามารถท�าได้และไม่เกิดปัญหาส�าหรับคนส่วนใหญ่
ที่มีสุขภาพดี ถ้าจะรับประทานมากกว่านั้นคงต้องพิจารณาว่าอาหาร
อื่น ๆ ที่รับประทานที่มีคอเลสเตอรอล ไขมันอิ่มตัว หรือไขมันทรานส์
สูง ร่วมด้วยหรือไม่ ซ่ึงอาหารเหล่านี้จะส่งเสริมให้ระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือดสูงข้ึนได้ และควรจะต้องจ�ากัดอาหารดังกล่าวในรายที่มีโรค
ประจ�าตัวเช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหัวใจและหลอด
เลือดร่วมด้วย 

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
ผศ. ผญ.ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
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  เราเกิดมาเพราะอะไร?  ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยคิดนะ ท�าไมเราต้องเกิดมา .. ตอนนั้นสับสนเหมือนกันว่าเรา
เกิดมาเพราะอะไร แล้วถ้าเราตาย เราจะไปอยู่ไหน ตอนนั้นยังเด็ก ยังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะ เลยไม่ค่อยเข้าใจ แต่
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพราะอะไร ..  

 พระเคยสอนว่า การเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ยากมาก ๆ ดังนั้น การได้เกิดมานี่เป็นสิ่งที่โชคดีแล้ว เวลาเทวดาจะ
จุติ (ตาย) เทวดาองค์อื่น ๆ จะบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติ บางคนก็สงสัยว่าเทวดาก็อยู่บนสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอยู่แล้ว 
แล้วท�าไมยงัขอไปสู่สคุติอีก ในท่ีน้ีคอืเทวดาขอให้ได้ไปเกดิเป็นมนษุย์ เพราะการเกดิเป็นมนษุย์นัน้ย่อมมทีกุข์ มสีขุคละเคล้า
กันไป จึงถือว่ามีเครื่องเตือนสติ เตือนให้ไม่ประมาท เมื่อได้พบความทุกข์ มนุษย์ก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อยู่เรือ่ย ๆ  แต่เทวดามแีต่ความสขุ จงึใช้ชวีติประมาท ดังนัน้ เกดิมาเป็นมนษุย์กเ็พือ่ฝึกฝนและพฒันาตนเอง เพือ่ท�าความดี 
เพื่อเจริญในธรรม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคม การฝึกเหล่านี้สัตว์อื่น ๆ ท�าไม่ได้ ดังนั้นเราต้องรีบใช้โอกาส
น้ีทีไ่ด้เกดิมาเป็นมนษุย์เพือ่ท�าความด ีอย่าประมาท อย่าปล่อยเวลาไปกบัส่ิงอกศุล หรือการท�าชัว่ หากปฏบัิติได้ดีจนถงึขัน้
สามารถดับจากกิเลสทั้งปวงหรือที่เรียกว่านิพพานแล้วนั้น ก็สามารถจะหลุดพ้นจากการเวียน ว่าย ตาย เกิด ..

 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราใช้ชีวิตคุ้มแล้วกับการเกิดมาชาตินี้ บางท่านไม่มีเวลาคิด เพราะท�าแต่งาน 
ยุ่งแต่เรื่องของตนเอง พอเงยหน้ามาอีกที หมดเวลาแล้ว ไม่มีเวลาเหลือให้ท�าความดีแล้ว ถึงแม้มนุษย์จะสามารถมีอายุได้
นานถึง 100 ปีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอายุนานถึงขนาดนั้น อายุเฉลี่ยคนไทยเพิ่มจากแต่ก่อน จาก 55 ปี 
เป็น 75 ปีก็จริง แต่ถ้าเราไม่วางแผนที่จะท�าอะไร เราก็อาจจะไม่มีเวลาได้ท�าสิ่งนั้นแล้วก็เป็นได้ ..

 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันได้คุยกับรุ่นน้องคนหนึ่ง น้องเขาเป็นหมอ .. ความฝันของเขาคือการท�าหนังสือ
นิทานให้เด็ก ตอนแรกน้องก็วางแผนจะเป็นหมอเด็กนี่แหล่ะ แต่พอเขามาเรียนแล้ว เขารู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ น้อง
จึงลาออกไปท�าหนังสือนิทานให้เด็กอย่างที่ตั้งใจ .. 2 ปีที่แล้วน้องมีอาการปวดท้องอย่างมาก ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าเป็นโรคมะเร็งในล�าไส้ระยะลุกลามแล้ว น้องเขามีก�าลังใจดีมาก ๆ เขายิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเขา และเริ่มเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด เป็นธรรมดาท่ีน้องมีช่วงท่ีอ่อนแอ และแข็งแรงบ้าง แต่ส่ิงหนึ่งที่เขาไม่
เคยทิ้งคือความฝันที่เขาจะท�าหนังสือนิทานให้เด็ก อยากให้ความรู้กับเด็ก ๆ บางคนป่วยก็แย่แล้ว คิดว่าคงไม่ได้ท�าอะไร
นอกจากประคับประคองตัวเองให้ผ่านไปได้ แต่ความฝันที่น้องเขามี ได้น�าพาเขาให้อยู่เพื่อท�าสิ่งดี ๆ ไปได้อีกถึง 2 ปี น้อง
ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าจริง ๆ เขามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ รอบข้าง ได้ศึกษาธรรมะ ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคย
ไป ไม่ท�าให้การเจ็บป่วยทางกายมาเป็นอุปสรรคเลย ฉันเห็นรอยยิ้มของน้อง เป็นรอยยิ้มท่ีสดใสและบริสุทธิ์จริง ๆ  

Easy
Living รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในขณะที่น้องไม่สบาย คุณพ่อก็มาประสบปัญหาเดียวกัน คือเป็นมะเร็งปอด ส่วนคุณแม่น้องจากไปนานแล้ว น้องได้ดูแล
สุขภาพคุณพ่ออย่างดีที่สุด จนคุณพ่อผ่านพ้นโรคร้ายไปได้ แต่น้องผ่านมันไปไม่ได้ สองเดือนที่ผ่านมา น้องมีอาการปวดหัว
และอาเจียน มารู้อีกทีเจ้ามะเร็งได้ขึ้นไปที่สมองและกระดูกแล้ว น้องจึงปวดกระดูกอย่างมาก น้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่
จะให้หมอดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เพื่อให้ทรมานน้อยที่สุด ไม่ได้อยากได้ยาเคมีบ�าบัดอีกแล้ว เพราะ
น้องคิดว่าชีวิตที่เกิดมานั้นได้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ถึงแม้จะมีอายุแค่ 30 กว่า ๆ แต่เขาได้ใช้เวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่นี่ ได้ท�าความ
ดี ได้ท�าประโยชน์ให้คนอื่น ได้ดูแลบุพการี ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง .. ฉันมีโอกาสได้คุยกับน้องก่อนที่น้องจะหลับ
ไปอย่างไม่มีวันกลับ น้องอยู่บนเตียงโรงพยาบาลในห้องมีแสงไฟสลัวและเสียงบทสวดมนต์เบา ๆ น้องไม่มีทีท่าจะตระหนก
ตกใจ หรือทุกข์ร้อนอะไร น้องมีรอยยิ้มอ่อน ๆ  ให้ฉัน และบอกว่าเขาได้ท�าทุกอย่างแล้วจริง ๆ  เขาบอกว่าเขาไม่มีห่วงอีกแล้ว 
ได้ท�าตามทุกความฝัน นิทานส�าหรับเด็ก ได้ดูแลคุณพ่อ ได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ตอนนี้เขาพร้อมที่จะไปแล้ว ปกติถ้าเราเข้าไป
อยู่ในห้องคนไข้หนัก เราจะเศร้า และรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานรอบตัวจากคนไข้และครอบครัว แต่แปลกมากที่ฉันกลับไม่รู้
สกึอย่างนัน้ในห้องนี ้ฉนัรูส้กึสงบและเข้าใจชวีติมากขึน้ ฉันเข้าใจแล้วว่า การเกดิมาในชวีติหนึง่นัน้ บางทรีะยะเวลาทีเ่ราอยูก็่
ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชวีติได้คุม้ค่าเท่ากบัคนทีจ่ากไปก่อนวยัอนัควร และการตายไม่ได้น่ากลัวอย่างทีค่ดิ มนัขึน้กับคณุ
ได้เตรียมพร้อมกับชีวิตคุณแค่ไหน ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือเปล่า เราเตรียมพร้อมแค่ไหน ถ้าเราต้องจากไป 
คนส่วนมากคิดว่าเรายังอยู่ได้อีกนาน ไม่ได้คิดว่าเราสามารถจากไปได้ทุกเมื่อ จึงใช้ชีวิตอย่างประมาท กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว 
ไม่ได้ท�าอะไรหลายอย่าง .. ในเช้าวันหนึ่งน้องก็ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยใบหน้าที่เป็นสุขกับชีวิตที่ผ่านมา .. แม้กระทั่งวาระ
สุดท้ายของชีวิต น้องยังได้อนุญาตให้ฉันน�าเรื่องของเขามาเล่าให้ผู้อื่นฟังเพ่ือเป็นธรรมทาน จะเห็นว่าหากมีโอกาสแม้เพียง
เล็ก ๆ น้องก็พร้อมที่จะท�าความดีและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่นเสมอ .. 

 ถงึฉนัจะอายมุากกว่าน้องคนนีห้ลายปี แต่น้องได้สอนบทเรียนท่ีมค่ีากบัฉันมาก สอนด้วยการลงมอืท�าหรือปฏบัิตใิห้
ดู แล้วเขาท�าได้ดีมาก เป็นคนที่พร้อมจะจากไป โดยมีสติอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ฉันกลับมาทบทวนกับตัวเองว่า ฉันได้ใช้ชีวิตคุ้ม
ค่าหรือยัง ได้พัฒนาตัวเองเต็มที่หรือยัง ได้ช่วยเหลือคนอื่น ๆ มากพอหรือยัง ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณมากพอหรือยัง .. 

          ท่านผู้อ่านล่ะคะ คิดว่าเกิดมาครั้งนี้ได้ใช้ชีวิตคุ้มหรือยัง? 

 บางคนโกรธกัน ทะเลาะกัน 
 คุณรู้ได้ยังไงว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกหรือไม่ ทางที่ดีอย่าโกรธกันจะดีที่สุด เพราะเราไม่รู้หรอกว่า
 เขาหรือเราจะจากไปก่อนกัน 
 บางคนคิดมากทุกเรื่อง กลุ้มใจกับเรื่องรอบตัวทุกอย่าง ตอนคุณก�าลังจะตายนั้น
  คุณยังคงคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ไหม? คุณได้เคลียร์สมอง เคลียร์ความคิดคุณแค่ไหน? 
 บางคนห่วงทรพัย์สมบตั ิทีด่นิ บ้าน เงนิ ทอง ตอนทีค่ณุจากโลกนีไ้ป คณุจะสามารถเอามนัตดิตัวไปกบัคุณได้หรอืไม่? 
 มีไหมที่อยากท�าสิ่งไหน แต่ติดกับค�าว่า 

 “เอาไว้ก่อน ไว้พรุ่งนี้ค่อยท�า” พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ท�าเลยก็เป็นได้ 

 ฉันเคยดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า In time เป็นหนังที่เกี่ยวกับคนในโลกอนาคต เกิดมาทุกคนจะได้รับเวลาเพื่อมีอายุอยู่
แค่ถึง 25 ปี ถ้าอยากมีชีวิตต่อต้องท�างานเพื่อแลกกับเวลา ในโลกนี้ไม่ได้ใช้เงินเพื่อซื้อขายของ แต่ใช้เวลาในการมีชีวิตอยู่เพื่อ
ซือ้ขายของ หรอืรับเงนิเดอืน ทีแ่ขนของทกุคนจะมตีวัเลขบอกเวลาทีเ่หลอือยูข่องชวีติแต่ละคน หากท�าอะไรผดิเวลาก็จะหาย
ไป หากท�างานเวลากจ็ะเพิม่ข้ึนมา ในหนงัแต่ละคนสามารถรูว่้าตัวเองจะมีชีวติเหลอือยูไ่ด้ถึงเมือ่ไร ในความเป็นจรงิเรามเีวลา
ที่ก�าลังถอยหลังอยู่เหมือนกับคนในหนัง แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าเวลาของเราเหลืออีกเท่าไร? เพราะ
ฉะนัน้ ท�าให้ดีท่ีสุดในทกุ ๆ  วนั .. ท�าดกีบัคนรอบข้าง ปล่อยวางกบัเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง ช่วยเหลอืคนเมือ่มโีอกาส และหม่ันฝึกฝน
ตัวเองทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่เวลาของเราจะหมดกันดีกว่าค่ะ 
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 แพ้เครื่องส�าอาง เป็นอีกหนึ่งอาการที่หลายคนประสบปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มคน
ที่มีลักษณะผิวบอบบางแพ้ง่าย ท�าให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งจ�าเป็นต้องรู้วิธีการสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้แพ้ เพื่อการปฏิบัติ
ทีเ่หมาะสมหลงัมอีาการ รวมถงึการเลอืกผลติภณัฑ์ส�าหรบัใช้ในอนาคตให้เหมาะสมกบัสภาพผวิ ทัง้นีเ้มือ่เลอืกผลติภณัฑ์
ได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยหลีกเลี่ยงอาการแพ้ได้

 อาการแพ้เครื่องส�าอาง ได้แก ่ผื่นสัมผัส (Contact dermatitis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการอักเสบของผิวหนังที่
เกดิจากการสมัผสักับเครือ่งส�าอาง จากส่วนประกอบจ�าพวกน�า้หอมหรือสารแต่งกล่ิน และสารกนัเสียกนับดู แพ้เครือ่ง
ส�าอาง ที่พบบ่อยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การระคายเคือง และการแพ้

 • ผื่นระคายสัมผัส เกิดจากการระคายเคือง อาจเกิดได้จากกรดผลไม้ 
(AHA) BHA ยารักษาสิว ผลิตภัณฑ์สครับหรือขัดหน้า ผลิตภัณฑ์ก�าจัดขน เป็นต้น 
รู้สึกแสบหรือมีอาการคัน  โดยมักจะเกิดขึ้นเร็วหรือทันทีที่ใช้

 • ผื่นแพ้สัมผัส ท่ีพบบ่อยมักเกิดจากส่วนประกอบ
จ�าพวกน�้าหอมหรือสารแต่งกลิ่น และสารกันเสียกันบูด ยาย้อม
ผม เป็นต้น รูส้กึคนั มผีืน่แดง หลงัใช้ไปสกัระยะ ใช้เวลานานกว่า
การระคายเคือง

 บางครั้งเครื่องส�าอาง อาจก่อให้เกิดเกิดสิวลุกลามหรือรอยด�าคล�้า รอยด่าง แต่พบไม่บ่อย
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วิธีรักษาอาการแพ้

 หากแพ้ไม่รนุแรง ให้หยดุใช้ผลติภณัฑ์ทีท่�าให้แพ้ทนัท ีเพราะสามารถหายได้เอง หรือถ้ามอีาการแพ้ทีรุ่นแรงขึน้
ควรรีบพบแพทย์

วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้แพ้

 1. สังเกตว่าอาการแพ้เกิดหลังจากเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยใช้มาก่อน

 2. หากอาการแพ้เกิดหลังจากเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด ให้หยุดใช้ทุกอย่างแล้วค่อย ๆ  เริ่มใช้ทีละ 1 อย่าง 
จากนั้นรอดูอาการ 1-2 สัปดาห์หลังใช้ผลิตภัณฑ์นั้น หากไม่แพ้ให้ทดสอบผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป หรือหากมีอาการแพ้ควร
หยุดใช้แบบถาวร

 3.  สามารถท�าการทดสอบการแพ้ที่ท้องแขน โดยทาผลิตภัณฑ์ที่สงสัย ขนาดเท่าเหรียญสิบ ทาเช้า-เย็น 
ที่ต�าแหน่งเดิม ท�าซ�้า 1-2 สัปดาห์ เพื่อสังเกตอาการ

 4.  เม่ือมาพบแพทย์ แพทย์จะวินิจฉัยโดยการทดสอบทางผิวหนัง เพื่อหาสารส่วนประกอบที่ผู้ใช้แพ้เพื่อการ
หลีกเลี่ยงที่ถูกต้อง

วิธีป้องกันอาการแพ้เครื่องส�าอาง

 1. หลกีเลีย่งผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมของ สารทีร่ะคายเคอืงต่อผวิ น�า้หอม สารแต่งกลิน่ ส ีส่วนผสมทีไ่ม่จ�าเป็นอืน่ ๆ

 2. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันบูดสารกันเสียที่แพ้

Beauty
Full รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร 

สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เมือ่ไม่นานมานี ้แพรวได้ตดิตามละครไทยอยูเ่ร่ืองหนึง่ทีแ่ฝงไปด้วยกลิน่อายของความเป็นไทย ทัง้ความเป็นอยู ่และ
ศลิปะในการท�าอาหาร ท�าให้เราได้รูว่้า กว่าจะมาเป็นอาหารไทยในปัจจุบนัได้นัน้ จะต้องผ่านการเพาะบ่มประสบการณ์ใน
การทดลองท�า และรวบรวมต�าราอาหารให้คงอยู่มาจนชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ให้ตายไปพร้อมกาลเวลา อีกทั้งในปัจจุบันอาหาร
ไทยยังสามารถน�าไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลอง จนท�าให้อาหารไทยได้กล่าวไกลไปจนถึงครัวโลกเลยทีเดียว

 หากพูดถึงอาหารไทย
 เรากจ็ะนกึถึงรสชาตท่ีิแตกต่างกนัไปในแต่ละภมูภิาค แต่ละท้องถิน่ แต่ทีเ่สนอความเป็นไทยได้ชดัเจน คงหนไีม่พ้น 
“อาหารชาววงั” ทีไ่ด้ทัง้รปูสวยจากการประณตีบรรจงแกะสลกัผกัผลไม้ต่าง ๆ  ให้ออกมาเป็นภาชนะ หรอืเครือ่งเคียง และ
รวยรสด้วยความกลมกล่อม หรือมีลักษณะรสชาติที่โดดเด่นของอาหารแต่ละจาน จนท�าให้ใครหลายคนที่ได้กินตราตรึงใจ 
จนพูดว่านี่แหละรสชาติของอาหารไทย นี่แหละความสวยงามที่ประณีตบรรจงโดยคนไทย

 อยากจะลองถามทุกคนว่า หากพูดถึงอาหารไทยแล้ว มีใครนึกถึงเมนูอะไรได้บ้าง ถ้าให้ตอบก็คงจะบรรยายออก
มาได้ไม่หมด ดั่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เชื่อ
ว่าบางเมนูนั้น เราเองก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตา หรือเคยชิมมากก่อนเลย และบางเมนูนั้นก็คงจะหายากในปัจจุบัน แต่ส�าหรับ
แพรวแล้ว แพรวคิดว่า มีเมนูในดวงใจค่ะ 

 ครั้งหนึ่งแพรวเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทักษะการท�าอาหารกับนักเรียนจากประเทศเกาหลี ตอนนั้นเมนู
ที่นักเรียนไทยเตรียมไว้แลกเปลี่ยนคือ “ช่อม่วง” เป็นเมนูที่มีขั้นตอนในการท�าที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ต้องเริ่มจากผัด
ไส้ หลังจากนั้นก็เตรียมแป้งส�าหรับห่อ ขั้นตอนสุดท้ายคือการปั้น และจับจีบให้เป็นกลีบดอกไม้

 “ช่อม่วง”
 เปน็อาหารว่างที่มีประวัติยาวนาน ในประวัตินั้นกล่าวว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 หรือสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นขนมที่สามารถรวมทั้งรูปสวย ด้วยการจับจีบเป็นรูปทรงดอกไม้ที่ประณีต มีสีสันที่สวยงาม 
และรวยรสชาติการปรุงไส้ ที่มีส่วนประกอบของรากผักชี กระเทียม พริกไทย ซึ่งเป็นเครื่องปรุงหลักที่มีในอาหารไทยเกือบ
ทุกประเภท ผัดรวมกับเนื้อสัตว์ต่าง ๆ และการผสมแป้งให้มีเนื้อที่นุ่มนวล มีสีม่วงสวยงามจากน�้าที่สกัดได้จากดอกอัญชัน 
จึงเรียกได้ว่าช่อม่วงเป็นอาหารชาววังที่ทั้งรูปสวย รวยรสจริง ๆ  

 ปัจจุบันช่อม่วงค่อนข้างหาทานได้ยาก เนื่องจากเป็นขนมท�าสด ไม่สามารถเก็บได้นาน จึงไม่ได้มีขายทั่วไป 
อีกทั้งเป็นชนมชาววังที่ต้องใช้ความประณีตพิถีพิถัน  มักจะต้องสั่งกับร้านที่รับท�าขนมไทย หรือขนมไทยที่ใช้ในงานมงคล
ต่าง ๆ แต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะเกร็ด ก็จะได้เห็นได้ชิมขนมช่อม่วง เพราะเป็นสถานที่ท่ียังคงอนุรักษ์ขนมไทย
ขนมโบราณไว้ นอกจากขนมช่อม่วงที่หาทานยากแล้ว เราอาจจะได้รู้จัก และได้ชิมขนมไทยอ่ืน ๆ ที่มีประวัติยาวนาน
อย่างช่อม่วงก็เป็นได้

ขอบคุณภาพประกอบจาก
https://www.prayersandtears.com และ pinterest

Healthy
Eating แพรวพาชิม
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 เมือ่ความมดืมดิเริม่คบืคลานเข้าปกคลมุทุกพืน้ทีห่ลงัพระอาทติย์ลบัลาขอบ
ฟ้าไป หลาย ๆ คนเริ่มเข้าสู่กระบวนการนิทราเพื่อเติมพลังให้กับเช้าวันใหม่ แต่
ส�าหรับฉันกลับเป็นการเริ่มต้นการท�างานเม่ือใกล้จะผ่านพ้นค�่าคืนเพื่อเข้าสู่วัน
ต่อไป 
 ในคืนวันนั้นฉันต้องเข้าท�างานในเวรดึก ส�าหรับวอร์ด ไอ.ซี.ยู.เด็ก (PICU 
: หอผู้ป่วยวกิฤตเดก็) นบัว่าเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะต้องเตรยีมพร้อมรบัคนไข้ตลอดเวลา 
ภาวะวิกฤตในเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิตของเด็กป่วย และเป็นหน้าที่ของ
เราในการเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลคนไข้เด็กในช่วงวิกฤตนั้นให้ผ่าน้นไปได้อย่างปลอดภัย และนั่นเป็นเหตุผล
ที่ท�ำให้ฉันมำยืนอยู่ที่นี่ ณ เวลำนี้ ซึ่งผ่ำนมำแล้วถึง 5 ปี
 แต่ความไม่ปกตใินวันนีค้อื ผูป่้วยทีร่บัใหม่เป็นเดก็ชายชาวต่างชาตจิากประเทศเพือ่นบ้านด้านทศิตะวันออกเฉยีง
ใต้ของเรา ซึง่นาน ๆ  จะได้พบเจอ บดิามารดาของเขาพาบนิข้ามเส้นพรมแดนมารักษาตัวทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีและ
ตั้งความหวังไว้ไกลถึงประเทศไทยเลยทีเดียว 
 ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเวรพยาบาลในค�า่คืนนี้ และนั่นท�าให้ฉันต้องเตรียมพร้อมในการท�างานให้เต็ม
ที่ ประกอบกับหลังจากวันนี้ไปเด็กชายจะต้องอยู่ในความดูแลของฉันซึ่งเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของเขา จะต้องดูแลกัน
ไปตลอดจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงจนต้องจากกันไป ความกังวลเริ่มจู่โจมเข้ามา อาจเป็นด้วยเรื่องภาษา ฉันไม่รู้
ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไร และฉันจะสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่พ่อแม่ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ แต่ด้วยความเชื่อ
มั่นในทีมบุคลากรการแพทย์ ไม่ว่ายังไงทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่เคยเป็นเสมอมา 
   วินาทีที่เด็กชายบนรถนอน (Stretcher) ถูกเข็นผ่านประตูเข้ามาสู่

วอร์ด เขาดูเหมือนเด็กวัย 2 ขวบทั่วไป แต่ที่ต่างออกไปคือท่อช่วยหายใจที่มุมปากต่อ
เข้ากบัชดุช่วยหายใจแบบบบีมอื (Oxygen Reservoir Bag) นัน่บ่งบอกถงึความเหนือ่ย
หอบและความรุนแรงของโรคในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคปอด
เรือ้รงัท่ีจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจความถีส่งู (HFOV) ซ่ึงเป็นภาวะวกิฤติท่ีจ�าเป็น
ต้องเข้า ไอ.ซี.ยู. 
  ฉันสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของผู้เป็นแม่ เธอร้องไห้ตลอดเวลาด้วย
ความเสียใจที่ลูกชายอาการหนักยิ่งนัก ซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้พยายามปลอบใจอยู่ไม่ห่าง
กาย แต่หน้าที่ของฉันและทีมบุคลากรการแพทย์จ�าเป็นต้องให้การดูแลผู้ป่วยเป็น
หลัก หลังจากนั้นจึงจะสามารถอธิบายเรื่องต่าง ๆ ทั้งอาการ การดูแล การรักษา 
และอ่ืน ๆ  อกีมากมาย ในขณะท่ีรบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล ซึง่คืนน้ันเหตกุารณ์
ทกุอย่างกผ่็านไปได้ด้วยดี อาการของเด็กชายค่อนข้างคงท่ีหลังจากได้รับการรกัษา
อย่างทันท่วงที และแพทย์ก็ได้แจ้งอาการกบัผูป้กครองทัง้สองคน และให้กลบับ้าน

    เพื่อพักผ่อนก่อนจะมาเยี่ยมลูกในตอนเช้าอีกครั้ง 
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เป็นความโชคดีที่คุณพ่อสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะเคยเป็นแพทย์
อยู่ที่ประเทศของตนเอง

 ในการท�างานในแต่ละครั้งและแต่ละวันที่ต้องดูแลเด็กชายถือว่าอาการไม่ได้แย่เสียทุกวัน แต่ในการสื่อสารกับพ่อและ
แม่นั้นก็ไม่ได้ง่ายในช่วงแรก แต่หลังจากได้พูดคุยและแจ้งอาการในแต่ละวัน ฉันเริ่มจะปรับตัวได้ ความหนักใจต่าง ๆ ลดลงมาก 
สามารถพูดคุยบอกอาการท่ัวไปหรือในเวลาให้การพยาบาลได้ แต่อาการโดยรวมของเด็กชายก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยตลอดเวลาที่รับการ
รักษาอยู่ ความเครียดและความกังวลของพ่อแม่บ่งบอกได้จากทางสีหน้า แววตา และท่าทาง รวมถึงค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
การเป็นชาวต่างชาติมผีลให้ค่ารักษาสงูขึน้กว่าปกต ิพวกเขาจ�าเป็นต้องขายทีดิ่นและรถเพือ่มารักษาลกูชายทีนั่บวนัยิง่มค่ีาใช้จ่าย
ทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหลกัล้านเลยทเีดยีว แล้ววนัหนึง่ พ่อของเดก็ชายกไ็ด้แจ้งว่าเงินทีเ่กบ็รวบรวมไว้แทบไม่เหลือแล้ว ทัง้สองรวบรวม
ความกล้าในการขออนุญาตรบกวนทางโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ
 ทีมบุคลากรการแพทย์ได้ประชุมทีมร่วมกันและคิดว่าพอช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้อย่างไรบ้าง ข้ันแรกคือการท�าเรื่องไป
ยังส�านักงานผู้อ�านวยการเพื่อให้ค่ารักษาเป็นราคาในอัตราของคนไทย ซึ่งค่ารักษาทั้งหมดจะลดลงเกือบสองเท่า นั่นท�าให้ฉัน
ได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ  ต้องท�าอย่างไร และท�าให้ฉันรู้สึกว่าอยากท�าทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครวันี ้เพราะภายในประเทศของเขาเองไม่มคีวามพร้อมในการรกัษาคนไข้ เมือ่ทราบว่าทีไ่หนสามารถให้การรกัษาได้ พวกเขา
กไ็ปทกุทีเ่พือ่ให้ลกูหายป่วย จนกระทัง่ทราบถงึความก้าวหน้าทางสาธารณสุขของประเทศไทย จงึเดินทางมาไกลด้วยความหวงั
ที่เต็มเปี่ยม และแพทย์เจ้าของไข้สรุปประวัติการรักษาเพื่อให้บิดามารดาน�าไปแจ้งที่สถานฑูตของประเทศที่ประจ�าประเทศไทย 
เผื่อว่าทางนั้นอาจจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ได้อีกทางหนึ่ง แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาจากสถานฑูตคือค�าปฏิเสธ ......
 วันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์พร้อมกับอาการของเด็กชายที่เริ่มแย่ลง แพทย์เจ้าของไข้แจ้งอาการของผู้ป่วยกับพ่อและแม่
เป็นระยะ จากที่ทั้งสองสามารถรับรู้และรับฟังได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง กลับกลายเป็นว่าสภาพจิตใจที่ย�่าแย่และ
หม่นหมอง ท�าให้ไม่สามารถสือ่สารได้อย่างเคย จนจ�าเป็นต้องใช้ล่ามเจ้าของภาษาในการช่วยแปล แต่ถงึกระนัน้การพดูคุยก็ยงัเป็น
ไปอย่างยากล�าบาก ด้วยความทีจ่ติใจเศร้าหมองจนไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้ แนวทางในการรักษาก็ยิง่ยากขึน้ในทุกนาที 
และเป็นอย่างนี้ในทุก ๆ วันที่อาการของเด็กชายไม่คงที่หรือแย่ลง
 พ่อกับแม่ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อไปหาค่ารักษาเพิ่มเติม แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น อาการของ
เดก็ชายกลับแย่ลงในชัว่ข้ามคนื จนแพทย์ต้องตดิต่อพ่อและแม่เพือ่แจ้งอาการให้ทราบทางโทรศพัท์ ฉนัอยูใ่นเหตุการณ์นัน้ตลอด
เวลาจนรู้สึกได้ถึงสถานการณ์ว่าย�่าแย่เพียงใด ฉันได้ยินเพียงแต่เสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ดังเล็ดลอดออกมำ หลังจากนั้นทั้งสอง
ก็รีบเดินทางกลับมาประเทศไทยทันที  
 ในเวลานัน้เตม็ไปด้วยความวุน่วายในการพยายามช่วยชีวติเด็กชายรวมถึงการกู้ชีพ พ่อและแม่อยากพบลูกแทบขาดใจ 
เสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ดังก้องอยู่ในหัวของฉัน แพทย์ผู้ท�าการรักษาตัดสินใจแจ้งอาการของเด็กชายกับพ่อแม่อีกครั้ง เวลาแจ้ง
ข้อมูลทางการแพทย์จ�าเป็นต้องท�างานเป็นทีม และฉันก็เป็นหนึ่งในทีมในการเข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย 

แต่ปัจจุบนัไม่ได้ท�างานด้านนัน้แล้วเนือ่งจากประเทศ
ของเขาไม่สามารถให้ค่าตอบแทนได้เพียงพอที่
จะดูแลครอบครัวได้ เขาจึงต้องเปลี่ยนอาชีพมา
ท�างานรับเหมาก่อสร้างแทนตามความต้องการด้าน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ

Behind
The Scene เรื่อง โดย กนกพร จันทร์เผือก

หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน 
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียบเรียง โดย นันทิตา จุไรทัศนีย์
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 หลงัจากอาจารย์แพทย์และแพทย์เจ้าของไข้ได้แจ้งอาการให้ทัง้คูท่ราบ ทนัใดนั้น แม่ของเดก็ชายกก้็มลงกราบทมีแพทย์
และฉันเพื่อขอให้ช่วยลูกของตนเองให้ได ้เสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้ดังอยู่ไม่ขาด เธอคุกเข่าอยู่อย่างนั้น ผู้เป็นพ่อก็ย่อตัวลง
คุกเข่าร้องไห้กอดผู้เป็นแม่ไว้แน่นและขอให้ช่วยรักษาลูกให้ได ้ เขาได้แต่พูดว่า “หมอช่วยเอำปอดของผมไปให้ลูกแทนด้วย
เถอะ ผมยอมตำยแทนได้เพื่อให้ลูกรอดชีวิต” 
 ช่วงเวลานัน้ส�าหรบัฉนัเป็นช่วงทีชุ่ลมนุมากทีส่ดุในชวีติการท�างานกว่็าได้ ฉันต้องให้การพยาบาลเบือ้งต้นแก่มารดาทีเ่ป็นลม
จากการผิดหวังและร้องไห้ฟูมฟาย จนกระทั่งเมื่ออารมณ์ของเธอสงบลง ทีมแพทย์ได้ขอร้องให้พ่อกับแม่กลับไปพักผ่อน เนื่องจาก
เป็นเวลาดึกมากแล้ว และจากที่ได้รับการรักษาในช่วงวิกฤต อาการของเด็กชายกลับมาคงที่อีกครั้ง ฉันและพยาบาลคนอื่น ๆ อยู่
เป็นเพื่อนเพื่อให้ก�าลังใจทั้งคู่จนสามารถพูดคุยกันได้และกลับที่พักไปในที่สุด
 หลังจากวันนั้นฉันต้องไปประชุมวิชาการจึงไม่ได้มาท�างานหลายวัน และได้ทราบในภายหลังว่าเด็กชาย
อาการแย่ลงจนไม่สามารถยือ้ชีวติไว้ได้ ซึง่ได้สร้างความเสียใจให้กบัพ่อและแม่เป็นอย่างมาก เมือ่ได้รับรู้ฉันเอง
ก็เสียใจไม่แพ้กัน ได้แต่คิดถึงตลอดช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาที่ฉันมีโอกาสได้ดูแลเด็กชาย ฉันตัดสินใจว่าต้อง
ให้ก�าลังใจและหาโอกาสร�า่ลากบัพ่อและแม่เป็นครัง้สดุท้าย แต่เมือ่กลบัมาทีว่อร์ดอีกครัง้ ...... ฉนักลับไม่เจอ
ทั้งสองเสียแล้ว 
 อันที่จริงฉันพอจะทราบว่าการที่พ่อและแม่ต้องพาร่างของเด็กชายกลับสู่ประเทศของตนเองนั้นเป็น
เรื่องยากอย่างยิ่ง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงเอกสารต่าง ๆ แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี 
ทางครอบครวัได้รบัความช่วยเหลอืจากภาควชิากมุารเวชศาสตร์ ซ่ึงได้ร่วมสมทบทุนเพือ่ช่วยเหลอืในเรือ่งการ
เดินทางและการเตรียมเอกสาร ส่วนฉันก็เช่นกันที่ถึงแม้ว่ำอยำกจะช่วยเท่ำที่ท�ำได้ ..... แต่คิดว่ำคงไม่มีโอกำสแล้ว
 เช้าวันต่อมา ฉันมาท�างานตามปกติแตเ่หมือนมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ฉันรู้สึกโชคดีมากที่คุณพ่อของเด็กชายมาที่วอร์ดอีก
ครัง้ เพือ่วางพวงมาลยับนหวัเตยีงทีเ่ดก็ชายเคยนอนรกัษาตัวอยูต่ามความเชือ่เป็นคร้ังสุดท้าย ฉันจึงได้โอกาสมอบความช่วยเหลอื
ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ ตอนนั้นฉันมีสิ่งที่อยากจะบอกกับพ่อหลายอย่าง แต่มันตีบตันอยู่ในล�าคอ ฉันพูดอะไรไม่ออก สิ่งที่ฉัน
ท�าได้คือบอกว่า “ขอให้โชคดี” ซึ่งเขาก็ได้แต่บอกว่า “ขอบคุณส�ำหรับทุกสิ่งทุกอย่ำง ถ้ำมีโอกำสคงได้เจอกันอีก” 
 นั่นเป็นควำมรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วส�ำหรับฉันในชีวิตกำรท�ำงำนท่ีมีโอกำสได้ท�ำในส่ิงที่เป็นกำรช่วยเหลือโดยไม่หวังผล
ตอบแทน ฉันได้แต่คิดว่าสักวันหนึ่งคงมีโอกาสได้เจอกันในวันที่ครอบครัวของพ่อกับแม่เข้มแข็งและได้พบความสุขอีกครั้ง 
 หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากวันนั้น ฉันเปิดโซเชียลมีเดียเป็นปกติแบบที่เคยท�ามา สิ่งท่ีผ่านตาท�าให้ฉันได้พบเจอเรื่องราว
ต่าง ๆ มากมายของคนที่รู้จักผ่านการเล่าด้วยรูปภาพและตัวหนังสือ แตต่ัวอักษรสีแดงเด่นท�าให้ฉันสะดุดตาที่เห็นคนขอเพิ่มเป็น
เพื่อนที่ไอคอนรูปคน มีความรู้สึกบางอย่างที่ท�าให้ฉันตื่นเต้น เมื่อเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นใครและฉันรู้จักเขาหรือไม่ กลับพบว่าเป็น
คุณพ่อของเด็กชายคนนั้นที่มาขอเป็นเพื่อนทางโซเชียลมีเดีย ฉันจึงได้เข้าใจจริง ๆ  ว่า ถึงแม้เรำอำจไม่ได้พบเจอกันอีกในชีวิตจริง
แต่เรำสำมำรถรับรู้เรื่องรำวของพวกเขำได้เสมือนว่ำเรำได้พบกันอีกครั้ง

 สามปีแล้วที่เรื่องราวต่าง ๆ ได้ผ่านไปตามกาลเวลา ฉันได้รับรู้ถึงความสุข 
ความสดใสของครอบครัวนั้น และได้เห็นการระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ไม่เคยลืม
เลือน แต่กส็ามารถใช้ชีวติได้อย่างมคีวามสขุในปัจจบุนั ท�ำให้ฉันคดิว่ำกำรรกัษำใน
ครัง้นัน้ไร้ซึง่ขอบเขตและพรมแดน ถึงแม้จะต่ำงชำติต่ำงภำษำ แต่เรำสำมำรถรบัรูไ้ด้
ถึงควำมเอื้ออำทรที่มีให้แก่กันได้จริง ๆ จนถึงวันนี้และตลอดไป
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 โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (w) ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ 
DEN1 DEN2 DEN3 และ DEN4 โดยสามารถแพร่
ระบาดได้โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะน�าโรค อาการแสดง
ของโรคคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูง ปวดศรีษะ เป็นต้น 

 วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก ส�าหรับวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย คือ Dengvaxia®, Dengvaxia MD®  ซึ่งเป็นวัคซีน
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live, attenuated) ผลิตโดยบริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ จ�ากัด ใช้เทคโนโลยี recombinant DNA 
น�าส่วน Pre-Membrane (prM) และ envelope gene ของไวรัสเดงกี่ ทั้ง 4 สายพันธุ์ มาใส่ในไวรัส Yellow fever 
สายพันธุ์ 17D จากนั้นน�าไปเพาะเลี้ยงใน Vero cell เพื่อให้ได้วัคซีน Chimeric Yellow fever Dengue Tetravalent 
Dengue Vaccine (CYD-TDV) 

 วัคซีนน้ีจะออกฤทธิ์โดยเชื้อไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ไปแบ่งตัวและกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ โดยข้อ
บ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก อย.ประเทศไทย คือ ใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีมีสาเหตุจากไวรัสเดงกี่ ทั้ง 4 สายพันธุ์ 
ในผูป่้วยอาย ุ9-45 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณท่ีมกีารระบาดของโรค โดยจะต้องท�าการฉดีวคัซนีทัง้หมด 3 เขม็เข้าใต้ผวิหนงั 
(Subcutaneous Injection) บริเวณต้นแขน แต่ละเข็มฉีดห่างกัน 6 เดือน เมื่อฉีดครบ 3 เข็มแล้วจะสามารถป้องกันไข้
เลือดออกได้เป็นระยะเวลา 5-6 ปี ส�าหรับประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันเชื้อของทั้ง 4 สายพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ 65 ลดความรุนแรงของโรคได้ร้อยละ 93.2 และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ 80.8 แต่อย่างไรก็ตาม 
จากงานวิจัยด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนั้น การได้รับวัคซีน
จะเพิ่มโอกาสการนอนโรงพยาบาล รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดไข้เลือดออกรุนแรง ดังนั้น ทางอย.ประเทศไทยจึงได้
ประกาศเพิ่มเติมว่าไม่แนะน�าให้ฉีด Dengvaxia® ในผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกี่มาก่อน 

 โรคไข้เลือดออก เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่สามารถท�าให้เกิดอาการรุนแรงจนผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 
ส�าหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในทางเลือกซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค 
และลดอตัราการนอนโรงพยาบาลได้ อย่างไรกต็ามในผูป่้วยทีไ่ม่เคยเป็นโรคไข้เลอืดออกมาก่อน อาจจ�าเป็นต้องให้แพทย์
พิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

ท�าให้ผูป่้วยบางรายเข้าใจว่าตนเป็นเพยีงไข้หวดั ส่งผลให้ไม่ได้รบัการรกัษาที่
เหมาะสม จนอาจท�าให้โรครนุแรงข้ึนจนถึงขัน้เสยีชวิีตได้ จากสถานการณ์โรคไข้
เลือดออกของประเทศไทย ปี 2561 พบว่ามีจ�านวนผู้ป่วยสะสม 85,849 ราย และ
เสียชีวิตถึง 111 ราย ท�าให้การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งส�าคัญ 

Rama
RDU เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา

เภสัชกรหญิงเบญญาภา เพชรปวรรักษ์
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉลาดใช้ยา
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 ยงัร�าลึกถึงความทรงจ�าดดี ี  ตั้งแต่
วนัแรกทีคุ่ณได้ใช้บรกิาร MRT อยูห่รอืเปล่า
จากรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ซึง่
เป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิสายแรกของประเทศไทย 
Camera Diary ฉบับนี้ เราจะพาไปชม 
MRT สายสีน�้าเงินท่ีเชื่อมต่อจากสถานี
หวัล�าโพง 4 สถานใีหม่ ได้แก่ สถานวีดัมังกร 
สถานสีามยอด สถานีสนามไชย และสถานี
อิสรภาพ ซึ่งค่าโดยสาร 4 สถานีนี้จะคิดค่า
โดยสารตามระยะทางอยู่ที่ 16 – 70 บาท

 สถานีแรกเริ่มต้นที่สถานีวัดมังกร ภายในสถานี
ให้กลิ่นอายของสถาปัตยกรรมจีน และเป็นสถานีที่มีผู้ชม
เป็นจ�านวนมาก จุดเด่นที่ไม่ควรพลาดในการถ่ายรูปคือ
ท้องมังกรสีทองอร่ามที่พาดผ่านเพดานของบันได

 ด้านบนของสถานีจะพบกับความคึกคักของผู้คนท่ีมาไหว้พระท่ีวัด
มังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ สามารถเดินเที่ยวแนวสตรีทเพ่ือเก็บภาพ
ที่มีสีสัน และชิมอาหารอร่อยๆ ตั้งแต่เมนูคาวที่หลากหลายและปิดท้ายด้วย
เมนูหวานตลอดเส้นทางเลยทีเดียว
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 แ ล ะ ภ า ย ใ น ส ถ า นี ยั ง ไ ด ้ มี
การติดรูปภาพสมัยเก่าเพื่อเล่าเร่ืองถึง
ประวัติศาสตร์และที่มาของพื้นท่ีให้ผู ้ที่
สนใจได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการ
ริเริ่มการก่อสร้างรถไฟในยุคแรกเริ่ม

 ด้านบนของสถานีจะพบกับบรรยากาศย้อนอดีตของ
ย่านการค้าเก่าแก่ย่านวังบูรพา และร้านอาหารยอดนิยมอย่าง 
ออน ล็อก หยุ่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกที่มีมานาน
กว่า 80 ปี

 สถานีต่อมาคือ สถานีสามยอด การออกแบบทั้งภายนอก
และภายใน ได้รับการออกแบบจากคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ ที่
ต้องการให้คงความเป็นย่านวงับรูพาเอาไว้ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมสมยั
รัชกาลที ่5 ควบคูกั่บสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส หรือชโินโปรตกีุส ด้วย
การสร้างอาคารทางเข้าสถานจี�านวนสามหลัง โดยทัง้สามหลงัได้รบัการ
ออกแบบให้มคีวามโอ่โถงและโปร่งโล่ง เพือ่เปิดรบัลมจากภายนอกอย่าง
เต็มท่ี บริเวณทางเข้าสถานี และผนังโดยรอบได้มีการข้ึนปูนเป็นประตู
บานเฟ้ียมซึง่เป็นรูปแบบของประตูในสมยัเก่ามาปรับใช้ ส่วนบรเิวณเสา
สถานแีละพืน้ทีจ่�าหน่ายบตัรโดยสารได้มกีารน�ารปูทรงและลกัษณะของ
ซุ้มประตูสามยอดมาตกแต่งเพื่อสื่อถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 
  

Camera
Diary เรื่องและภาพ: นันทิตา จุไรทัศนีย์
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 สถานีสุดท้ายคือสถานีอิสรภาพ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีแรกและสถานี
เดียวของสายเฉลิมรัชมงคลท่ีมีเขตท่ีตั้งอยู่ท่ีฝั่งธนบุรี ก่อนที่จะท�าให้เราต่ืนเต้นไป
กบัการลอดอโุมงค์ใต้ดนิทีข่ดุลกึลงไปใต้ผวิดินของแม่น�า้เจ้าพระยาบริเวณปากคลอง
ตลาด และยกระดับขึ้นสู่สถานีท่าพระต่อไป 

 โดยสถานีนี้เป็นสถานีเดียวในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
พืน้ทีอ่นรุกัษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ในแนวถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร ด้านบนสถานี
สามารถเดินไปยังมิวเซ่ียมสยาม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระบรม
มหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปากคลองตลาดที่ไม่ไกลจากสถานีนัก 

 สถานีสนามไชย การออกแบบภายในใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นท้องพระโรงในสมยัรัตนโกสนิทร์ มกีารประดบั
ด้วยเสาสดุมภ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดิน ลงลาย
กระเบื้องเป็นดอกพิกุล ปลายเสาประดับด้วยบัวจงกล
ปิดทองค�าเปลว พื้นและผนังจ�าลองมาจากก�าแพงเมือง 
ประดบัด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวงั เพดานเป็น
ลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน ปิดทองค�าเปลว
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 จากประสบการณ์การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินของผู้โดยสารจ�านวนหลายล้านคน จวบจนวันนี้ได้ผ่านมาถึง 
15 ปีแล้ว การพัฒนาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินยังไม่หยุดนิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหากการก่อสร้างทั้งหมดส�าเร็จ
เรียบร้อย ผู้ใช้บริการก็จะสามารถเดินทางไปตามเส้นทางแห่งความสุข รวดเร็ว สะดวกสบาย และสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป

 จุดเด่นอย่างแรกภายในสถานีคือ 
รปูหงส์ทีป่ระดบัไว้ด้านในโดยได้แรงบันดาล
ใจมาจากวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ท่ีอยู่ไม่ไกลกัน โดยสามารถเข้าสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและกราบพระบรมรูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ภายในวัดได้
อีกด้วย

 ต่อจากนั้นเรายังไปเช็กอินต่อได้ที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของวัดแจ้ง ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรม และตั้งเด่น
เป็นสง่าริมแม่น�้าเจ้าพระยาเลยทีเดียว
 สถานอีสิรภาพจะถกูบนัทกึไว้ว่าเป็นสถานรีถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกทีต้ั่งอยู่
ฝั่งธนบุรี อันเชื่อมโยงกับฝั่งพระนครให้ไปหาสู่กันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้นอีกด้วย
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ง่ายอยูแ่ล้ว พอขาดคอร์ติซอลก็สามารถเกิดอาการช็อคได้เลย 
เราจึงต้ังค�าถามข้ึนมาว่า ต่อมหมวกไตของผูป่้วยกลุม่นีจ้ะกลบั
มาท�างานเป็นปกติอีกทีเมื่อไร? ในภาวะที่เครียด ผู้ป่วยกลุ่มนี้
ขาดคอร์ติซอลหรือไม่? หากขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลเราก็จะให้
สเตียรอยด์ขนาดต�่า ๆ ไปทดแทนก่อนในช่วงที่ผู้ป่วยเครียด 
จนกว่าผู้ป่วยจะผ่านพ้นภาวะเครยีดไปได้ จ�าได้ว่าขัน้ตอนการ
ท�างานวิจัยนี้ค่อนข้างยากทีเดียว เพราะต้องติดตามผู้ป่วยโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวตลอด ต้องเจาะเลือดดูเป็นระยะว่าต่อม
หมวกไตกลับมาท�างานได้หรือยงั และเวลาผู้ป่วยไม่สบายต้อง
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เขาขาดฮอร์โมนคอติซอล
หรอืไม่ ซึง่ไม่สามารถเลอืกเวลาได้เลยว่าผูป่้วยจะไม่สบายตอน
ไหน เราต้องคอยติดตามเอง เราเลยเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ อาจารย์จริงจังกับงานวิจัย
มาก บางคนก็กลัวที่จะมาท�างานวิจัยกับอาจารย์ เพราะถ้ามา
ท�ากบัอาจารย์ ต้องทุม่เทเตม็ที ่ไม่ใช่ท�าแต่พอผ่าน ตอนนัน้เรา
ตัดสินใจแล้วว่าจะท�าเรือ่งนี ้เอากเ็อา ได้อาจารย์ดแูลดอีย่างนี้ 
เราจะได้เรียนเต็มที ่ระหว่างการท�างานวจัิยกพ็บอปุสรรคบ้าง 
ต้องปรึกษาอาจารย์อยู่เป็นระยะ ๆ  แต่ในที่สุดก็ท�าส�าเร็จ งาน
วจิยัเราพบผูป่้วยรายหนึง่ขาดฮอร์โมนคอร์ตซิอลขณะไม่สบาย
และมีภาวะช็อกร่วมด้วย พอเรารู้ว่าภาวะช็อกนี้อาจเกิดจาก
การขาดคอร์ติซอล เราก็ให้ยาสเตียรอยด์ได้ทัน ผู้ป่วยก็ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ป็นอนัตรายแต่อย่างใด กว่างานวจิยัชิน้นีจ้ะ
ส�าเร็จได้ ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาจริง ๆ  ถ้าไม่มีอาจารย์
ค่อยให้ค�าปรึกษา คอยสอน คอยชี้แนะ คงจะส�าเร็จได้ยาก 
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่านน้ีคือ ศ. นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา 
ถือว่างานวิจัยนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ท�าด้วยตนเองคนเดียว ไม่ได้
ท�าเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้เยอะจริง ๆ 

 จากผลงานวิจัยนี้ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการ
ดูแลคนไข้ ในปัจจุบันเราจึงตรวจวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล
ในผูป่้วยโรคมะเร็งทีไ่ด้รับยาสเตียรอยด์มาเป็นระยะเวลานาน 
หากผู้ป่วยมีการติดเชื้อหรือความเครียดมาก ๆ เม่ือไร เราก็
จะให้ยาสเตียรอยด์ทดแทนทันที ท�าให้ป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการขาดคอร์ติซอลได้เป็นอย่างดี ภายหลังงาน
วิจัยนี้ได้ถูกน�าเสนอในหลาย ๆ เวทีทั้งในและนอกประเทศ 
ท�าให้เราได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย และได้ลงตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือเสียง ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ที่เริ่มสนุกกับงานวิจัย และเริ่มมองเห็นประโยชน์ของการท�า
จริง ๆ 

ท�าไมจงึสนใจงานวจิยั
 จุดเริ่มต้นของการสนใจงานวิจัยคือ เราเป็นคนที่
ขีส้งสยัมาตัง้แต่เด็ก ๆ  ชอบสงัเกต และชอบตัง้ค�าถามให้กบัตัว
เองอยูเ่สมอ ถ้าสิง่นีเ้ป็นอย่างน้ี จะท�าให้ผลลพัธ์เป็นอย่างไร ซึง่
ลกัษณะนสิยัน้ีตดิตัวมาตัง้แต่เมือ่ไร ก็จ�าไม่ได้แล้ว แต่ทีรู่อ้ย่าง
หนึ่งคือการที่ชอบตั้งค�าถามให้กับตัวเองอยู่บ่อย ๆ และการที่
เป็นคนช่างสังเกต เป็นพื้นฐานของการท�างานวิจัย สมัยก่อน
ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ ในช่วงออกไปชุมชน (community 
medicine) อาจารย์ก็เริม่ให้ท�างานวจิยัแบบง่าย ๆ  และท�ากัน
เป็นกลุ่ม ตอนนั้นภาพในหัวเราเรื่องงานวิจัยยังไม่ชัดเจน พอ
ขึ้นช้ันปีที่ 6 ตอนที่ต้องออกไปฝึกงานที่ โรงพยาบาลชุมชน 
อาจารย์ได้ก�าหนดว่าต้องมีประสบการณ์ในการท�างานวิจัยใน
ชุมชน ตอนนั้นได้พี่หมอท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษาเร่ืองงานวิจัย 
พี่เขาขยันและเก่งมาก แทนที่จะให้ท�างานวิจัยเรื่องเดียว พ่ี
ให้ท�าคนละหลายเรื่องเลย จนสามารถเย็บออกมาเป็นเล่มได้ 
ไม่เหมือนเพ่ือนกลุ่มอ่ืนเลย ตอนนั้นรู้สึกว่าท�าไมโชคร้ายจัง 
เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นไม่เห็นต้องท�าเยอะขนาดนี้เลย หารู้ไหมว่า
กลุ่มเรานี่แหละพิเศษแล้ว พี่เห็นในความสามารถของพวกเรา
เลยให้ท�าเยอะกว่าคนอื่น (คิดในแง่บวกเข้าไว้) 

 พอมาเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน หลักสูตรฝึกอบรมฯ
ก�าหนดว่าแพทย์ประจ�าบ้านทุกคนต้องท�างานวิจัยอย่างน้อย 
1 เรื่อง ไม่นั้นเรียนไม่จบ ตอนนั้นอาจารย์เปิดโอกาสให้เราได้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้ด้วยตัวเอง เพื่อน ๆ ก็เลือก
กันไปหมดแล้ว เพื่อนบางคนก็ถูกอาจารย์เลือกไปก็มี เหลือ
แต่เราทีย่งัไม่ได้ตัดสนิใจสกัทว่ีาจะท�ากบัอาจารย์ท่านใด ตอน
น้ันคิดแต่ว่าอยากเป็นคนก�าหนดหัวข้องานวิจัยเอง ไม่อยาก
ท�างานวิจัยที่อาจารย์เป็นคนก�าหนดให้ เลยต้องใช้เวลาตัดสิน
ใจนานกว่าคนอื่น อยู่มาวันหนึ่งได้มีโอกาสฟังรุ่นพี่คนหนึ่งน�า
เสนอเรื่องราวเก่ียวกับการท�างานของต่อมหมวกไต พี่เขาน�า
เสนอเก่งมากเห็นภาพเลย เราเลยสนใจหัวข้อนี้เลย (ปัจจุบัน
พี่คนน้ีคือ ศ. พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร) ปกติต่อมหมวกไตจะ
ต้องผลติฮอร์โมนทีช่ือ่ว่าคอร์ตซิอล ซึง่เป็นสเตยีรอยด์ฮอร์โมน
ชนิดหนึ่ง ฮอร์โมนชนิดน้ีจ�าเป็นต่อชีวิตเรามาก ในกรณีที่
ผู ้ป่วยกินยาสเตียรอยด์มานาน ต่อมหมวกไตจะไม่ท�างาน 
เพราะเหมือนมีคนมาป้อนสเตยีรอยด์ให้ทกุวนั ๆ  จงึไม่มคีวาม
จ�าเป็นทีต่่อมหมวกไตจะผลติฮอร์โมนคอร์ตซิอลอกี ถ้าวนัหนึง่
ผู้ป่วยหยุดกินยาสเตียรอยด์กระทันหัน ร่างกายเราก็จะขาด
ฮอร์โมนคอร์ติซอลทันที ถ้าเราอยู่ในภาวะปกติเราจะยังไม่มี
อาการอะไร แต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะเครียด เช่น มีการติดเช้ือ 
ไข้ขึ้น ร่างกายเราก็จะเป็นอันตราย ร่างกายเราสามารถช็อก
และเสียชีวิตได้เพราะตอนเครียดร่างกายเราต้องการฮอร์โมน
คอร์ติซอล  พอเรารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้ว เราก็เร่ิมสังเกตผู้ป่วย
โรคมะเร็งที่ได้รับยาสเตียรอยด์มานาน แล้วพอได้ครบแล้ว
ผู้ป่วยกลุม่นีก้จ็ะหยดุกนิสเตยีรอยด์ทันที ผูป่้วยกลุม่นีจ้ะติดเชือ้
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รบัผดิชอบเรือ่งค่าใช้จ่าย คณุภาพชวีติเดก็ทีต่่างประเทศจงึ
แตกต่างกับเด็กที่ประเทศเราอย่างมาก ด้วยความที่อยาก
ผลักดันให้ยาชนดินีเ้ข้าสูร่ะบบการเบกิจ่ายของรฐั ผูป่้วยที่
มข้ีอบ่งชีใ้นการใช้ยาชนดินีจ้ะได้เข้าถงึยาได้ทุกคน ไม่เกีย่ว
กบัมเีงนิมากหรอืเงนิน้อย เราจงึเก็บข้อมลูคนไข้ทีไ่ด้ยาชนดิ
นี้เร็วและช้า เนื่องจากคนไข้บางคนขอซื้อยาเอง เพราะไม่
อยากให้ลูกได้รบัยาสเตียรอยด์ บางคนกว่าจะหาเงินมลูนธิิ
มาให้ได้ กผ่็านไปนานโข เราจึงมข้ีอมลูของคนไข้สองกลุม่นี้ 

งานวิจยัในแบบตวัเองเป็นอย่างไร
 เน่ืองจากปัจจุบันเป็นกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซ่ัม 
งานวิจัยที่ท�าจึงเป็นโรคในกลุ่มภูมิต้านทานท�าร้ายตัวเอง ค�าถาม
งานวิจัยท่ีเกิดขึ้นน้ัน เกิดจากการมองเห็นปัญหาในระหว่างการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ยกตัวอย่าง การตรวจร่างกายเด็กที่เป็นโรคข้อ
นั้น ตรวจยากมาก ๆ ถ้าเปรียบเทียบกับการตรวจผู้ใหญ่ที่มีข้อ
อักเสบ หลายครั้งที่นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ�าบ้านยังไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อปกตกิบัข้ออกัเสบได้ อาการ
หน่ึงของข้ออกัเสบคอืข้อจะร้อน แต่ในโรคข้ออกัเสบเรือ้รังในเด็ก
นั้น ข้อจะร้อนเพียงเล็กน้อย สามารถร้อนกว่าข้อปกติได้ตั้งแต่ 1 
องศาเซลเซียสขึ้นไป หากข้อร้อนไม่มากหมอก็อาจตรวจไม่พบได้ 
ปัจจุบันจึงมีการตรวจโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ หรือการตรวจ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งจะเป็นการตรวจที่ไวมาก แต่มีราคา
แพงและคิวยาวมาก ๆ  และในเดก็เลก็การตรวจคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
ต้องดมยาสลบอีกด้วย เพราะเด็กต้องนิ่งมากเวลาท�า เราจึงคิด
ว่าหากมีเครื่องวัดความร้อนบริเวณข้อได้ คงจะดีไม่น้อย เราจะ
ได้ใช้วัดอุณหภูมิของข้อได้เลยที่คลินิก เราจึงเริ่มต้นค้นหาแล้ว
ว่ามีเครื่องอะไรใช้วัดได้บ้าง และก็มาเจอเครื่องวัดความร้อนของ
วิศวกร ท่ีเรียกว่า thermographic camera เป็นกล้องท่ีใช้วัด
รังสีอินฟราเรด ปกติเขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช็คว่ามีไฟรั่ว
ตรงไหน เพราะตรงไหนไฟรั่วจะเกิดความร้อนขึ้น จึงเป็นการเริ่ม
ต้นงานวจิยันีท้ีใ่ช้กล้องวัดรงัสคีวามร้อนมาวดัความร้อนของข้อใน
เดก็ ซึง่กล้องนีร้ฐับาลก็เคยใช้วดัอณุหภูมขิองคนทีเ่ดนิทางทีส่นาม
บินว่ามีไข้หรือไม่ในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดอีกด้วย 

ยกตวัอย่างงานวจิยัเด่น ๆ 
 งานวิจัย 2 ชิ้นที่กล่าวไปแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ดี แต่
กม็งีานวจิยัอกีหนึง่ชิน้ซ่ึงเกดิจากความสงสยัของตนเองอกีเหมอืน
กันในการรักษาคนไข้ ในเด็กท่ีเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดที่
เรียกว่า Systemic juvenile idiopathic arthritis (SJIA) นั้น
จะมีอาการข้ออักเสบเรื้อรัง ไข้สูง ผื่นขึ้น ตับม้ามโต เยื่อหุ้มปอด
หรือหัวใจอักเสบ การรักษาข้ออักเสบชนิดนี้คือการใช้ยากดภูมิ
ต้านทาน ยาที่ใช้กันบ่อยมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล คือ ยาสเตียรอยด์ 
ซึ่งยาชนิดนี้รักษาโรคได้ดี แต่ก็มีผลข้างเคียงที่สูงด้วย โดยเฉพาะ
ในเด็ก เด็กจะไม่โตและอ้วน เพราะหิวและกินเก่ง เนื่องจากเป็น
ผลข้างเคียงจากยา ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นยาอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเรียก
ว่าสารชีวภาพ (Biologic agent) ซึ่งยาชนิดนี้จะสามารถไปยับยั้ง
สารก่ออักเสบได้โดยตรง ได้ผลด ีและไม่มภีาวะแทรกซ้อนเหมอืน
ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ปัจจุบันยาชนิดนี้มีราคาแพงมาก ยากต่อ
การเข้าถึงยา การรักษาหลักของเราคือการให้ยาสเตียรอยด์ หาก
ไม่ไหวจริง ๆ เราก็ต้องดิ้นรน หาเงินทุนเพื่อมาซื้อสารชีวิภาพตัว
นี้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งก็ได้มูลนิธิต่าง ๆ คอยช่วยเหลือ แต่ผู้ป่วยที่เป็น
โรคนี้ที่ต่างประเทศจะได้สารชีวภาพตั้งแต่แรก ซึ่งรัฐบาลเป็นคน

thermographic camera เป็นกล้องที่ใช้วัดรังสีอินฟราเรด

น�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ
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การน�าธรรมะมาใช้ในการท�างาน
 ค�าถามนี้ดีมาก ๆ จะบอกว่าที่เป็นหมอมาได้ทุกวันนี้ 
ส่วนหนึง่เพราะธรรมะจริง ๆ  เพราะอาชพีหมอนีม่คีวามเครยีด
สูงมาก ๆ  ตั้งแต่เริ่มเรียน ต้องสอบทุกเดือน ต้องตื่นแต่เช้า อด
หลับอดนอน บางทีก็อดกินด้วย ต้องเสียสละความสุขส่วน
ตัวอย่างมาก เวลาคนไข้อาการไม่ดี คนไข้เสียชีวิต พวกนี้ล้วน
เป็นความเครียดทางจิตใจที่หมอทุกคนล้วนได้เจอด้วยกันทั้ง
สิ้น แต่ธรรมะสอนให้เรามีสติ สอนให้เราสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่คับขันหรือฉุกเฉินได้ดี และสอนให้เราเข้าใจใน
โลกธรรม และรู้จักการปล่อยวาง บางทีเราชอบคิดว่าเรามี
ความทุกข์ที่สุดเลย พอเราเจอคนไข้ที่เขามีความทุกข์มากกว่า
เรา เราหายเลย ความทุกข์ของเรามันเล็กน้อยมาก เทียบกับ
พวกเขา การเจ็บป่วยนี้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยนะ ท้ังตัวคนไข้และ
คนในครอบครัว มันเป็นความทุกข์ที่ควบคุมได้ยาก แต่เราจะ
อยูก่บัมนัได้ หากเราเข้าใจในหลกัธรรมะ เพราะทกุคนหลกีหนี
การเวียนว่ายตายเกิด และการเจ็บป่วยไปไม่พ้น บางครั้งเราก็
เผื่อแผ่ธรรมะให้กับผู้ป่วยร่วมด้วยนะ เราพิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกผู้ป่วยเลย พอเขาได้อ่าน เขาก็มีสติ รับมือกับโรคได้ดีขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกันปรากฏว่าคนไข้ที่ได้ยาชนิดนี้เร็ว มีโอกาส
หายขาดได้ภายในปีครึ่งซึ่งเร็วมากเทียบกับคนไข้อีกกลุ่มซึ่ง
บางคนเป็นมา 5-6 ปียังไม่มีวี่แววว่าจะหาย เราจึงใช้ข้อมูลใน
งานวิจัยน้ีเพื่อเสนอสารชีวภาพชนิดนี้ให้เข้าสู่บัญชียาหลักต่อ
ไป ถึงตอนนี้จะยังไม่ส�าเร็จ แต่เราเชื่อว่าถ้ามันสามารถเปลี่ยน
คณุภาพชีวติคนไข้ได้ เราจะผลกัดนัต่อไปจนกว่าจะส�าเรจ็ในวนั
หนึ่ง 

การท�างานวจิยัทีมุ่ง่เน้น
การรกัษาเดก็ควรเริม่ต้นอย่างไร
 ถ้าไม่รู ้จะเริ่มตรงจุดไหน ก็เริ่มจาก Routine to 
research ก่อน หรอืทีเ่ราเรยีกว่า R2R คอืเริม่จากการท�างาน
ประจ�านี่แหละ ปัญหาท่ีได้จากการดูแลคนไข้ หรือเรื่องอะไร
กไ็ด้ทีอ่ยากพฒันาการรกัษาให้ดขีึน้ พอตัง้สมมตฐิานหรอืตัง้ข้อ
สงัเกตแล้ว กเ็ป็นจดุเริม่ต้นของงานวจิยัดงัทีก่ล่าวแล้วข้างต้น

แรงบนัดาลใจในการท�างานส่วนตวั
 แรงบันดาลใจของตัวเองเกิดจากการท�างานอะไร
ก็ตามที่เป็นผลดีต่อคนอื่น มีประโยชน์กับคนอื่น เรามีความ
สุขหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอน เวลาสอนนักศึกษาแพทย์แล้ว
เห็นแววตาว่าที่คุณหมอในอนาคตฟังด้วยความตั้งใจ เราก็มี
แรงในการสอนทันที แสดงว่าเนื้อหาที่เราถ่ายทอดนี่ พวกเขา
ได้ใช้ประโยชน์กับคนไข้กลุม่นีใ้นอนาคตได้แน่ เพราะตามล�าพัง
เราคนเดยีวจะรกัษาคนไข้ได้ไม่มากเลย แต่ถ้าเรากระจายความ
รู้ไปสู่นักเรียน นักเรียนแต่ละคนไปดูคนไข้เป็นร้อยเป็นพัน 
เท่ากับเราได้ช่วยคนไข้เป็นหมื่น เป็นแสนคนเลยนะ ส่วนการ
ท�างานวจิยั ถ้าผลงานวจิยัเรามปีระโยชน์ เราสามารถตพิีมพ์ได้ 
มีคนมาอ่านงานวจิยัของเรา เขาสามารถเอาไปรกัษาคนไข้ของ
เขาในอกีฝ่ังหนึง่ของโลกได้เลย เท่ากบัเป็นการแบ่งปันให้เพือ่น
มนุษย์ด้วยกัน ถ้าองค์ความรู้นี้ดีจริง อาจจะได้ช่วยคนอีกเป็น
ทวีคูณ เพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่ท�าแล้วเกิดประโยชน์ต่อ
คนอื่น การท�างานนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจกลับมาเป็นพลังให้
ตัวเองท�างานต่อไปเรื่อย ๆ เช่นกัน

อยากฝากอะไรให้กับนักวิจยัรุน่ใหม่ ๆ  บ้าง 
 การท�าวิจัยเปรียบเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา ย่อม
มีอุปสรรค ขวากหนาม คนเข็นก็จะเหนื่อย และต้องใช้ความ
อดทนและพยายามอย่างมาก กว่าจะเข็นครก (งานวิจัย) ขึ้น
เขาได้ส�าเร็จ แต่เมื่อใดก็ตามที่ถึงยอดเขาแล้ว ขาลงง่ายแล้ว 
ไม่เหนื่อยเลย เดินตัวเปล่า เพราะงานวิจัยหรือครกของเราไป
ถึงจุดสูงสุดแล้วนั่นเอง พอเข็นครกอันหนึ่งขึ้นได้แล้ว ครกอัน
ที่สอง อันที่สามก็จะง่ายขึ้น บางคนบอกว่าเป็นเพราะครกอัน
แรกเป็นสนิม ไม่เคยเข็นเลย หรือนานมากกว่าจะเริ่มเข็น จึง
เข็นได้ยากและช้ามาก ๆ  แต่พอเราเข็นคล่องขึ้น สนิมหลุดเลย 
พอหลัง ๆ เข็นไปด้วย วิ่งไปด้วยได้เลย ก็ขอเป็นก�าลังใจให้กับ
นกัวจิยัรุน่ใหม่ทกุ ๆ  คน ในการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่การรกัษา
ผู้ป่วยของพวกเราต่อไปนะคะ
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 หลายเดอืนก่อน กระแสเรือ่งราวของคณุหมอฉุกเฉินในรปูแบบละครหรอืซีรีส์่ โด่งดังไปทัว่ประเทศ ซ่ึงไม่น่าแปลก
ใจเลยว่า ท�าไมซีรี่ส์ “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance” ถึงเป็นที่พูดถึงและติดตามกันอย่างท่วมท้นล้นเหลือ อาจจะ
เพราะบทบาทการแสดงของตวัละคร ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของทกุซีนท่ีอินถงึใจ Location อนัสวยงามทีส่ถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ รวมไปถึงบทเฟื่องเรื่องราวที่อิงจากแคแรกเตอร์จริงของการเป็นหมอฉุกเฉิน
 คอลัมน์ Education Talk ฉบับน้ี เรามีเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์จากหมอฉุกเฉินตัวจริง รศ. ดร. นพ.ไชยพร 
ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ช่วยดูบทส�าคัญต่าง ๆ ในทุกซีนของซีรี่ส์ มาฝากกันครับ 

ทีม่าของการถ่ายท�าซรีีส์่นี้
 ทางบรษัิทนาดาวอยากจะผลติละครทางการแพทย์ขึน้ ช่ือ  My Ambulance หลงัจากนัน้กม็กีารติดต่อมาขอแรง
ช่วยสนับสนุนในการถ่ายท�าซีรี่ส์ ซึ่งในขณะนั้นการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยในสายตาของประชาชนทั่วไปยังไม่แพร่
หลาย ก็อาจท�าให้ยังไม่มีเข้าใจที่จะแสดงออกมาในบทบาทการแสดงที่ดี และส่วนตัวก็มีความตั้งใจอยากให้การแพทย์
ฉุกเฉินเป็นที่รู้จัก ก็เลยรับปากที่จะช่วยดูเรื่องนี้ให้ครับ

หมอมส่ีวนร่วมในการดบูทอย่างไร
 ได้เข้าไปช่วยดบูทท่ีเป็นส่วนทางการแพทย์ครบั ดูเรือ่งความถกูต้อง ความสมจรงิให้เหมอืนสถานการณ์จรงิในห้อง
ฉุกเฉินมากที่สุด เราเข้าไปดูเรื่องการถ่ายท�าทุก ๆ ซีนที่เป็นฉากทางการแพทย์ครับ เพื่อ ให้นักแสดงดูเหมือนหมอเหมือน
พยาบาลที่สุด 

ถอืว่าเป็นผูก้�ากบัในส่วนทางการแพทย์เลยกว่็าได้
 จริง ๆ นักแสดงไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาที่เราใช้ในโรงเรียนแพทย์ เป็นภาษา
ไทยค�าอังกฤษค�า นักแสดงจึงต้องมีการฝึกใช้ภาษา ฝึกการท�าหัตถการ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
หัตถการฉุกเฉิน นักแสดงต้องฝึกกับหุ่นจ�าลอง ให้เหมือนกับหมอจริง ๆ และเรื่องทัศนคติ ทางการแพทย์ เราต้องปลูกฝัง
เรื่องนี้ลงไปแก่นักแสดงเพื่อให้เขาได้รู้จักบุคลิกที่แท้จริง แต่โชคดีตอนที่นักแสดงมาฝึก ก็มีเคสฉุกเฉินเข้ามาจริง ๆ  ผมก็ได้
มีโอกาสพานักแสดงออกไปดูเคสเองนอกโรงพยาบาล ได้ไปดูปฏิบัติการจริง ว่าเป็นอย่างไร
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อยากให้พดูถงึบทหมอเป้ง
 บทหมอเป้ง ตัวนักแสดงก็ถ่ายทอดเร่ืองราวของ
หมอฉุกเฉิน ออกมาได้อย่างดี ตัวผมเองดูซีรีย์แล้วยังรู้สึกว่าอาชีพของตัวเองนี้เท่ห์จริง ๆ ความทุ่มเทที่หมอมีต่อคนไข ้
ทุ่มเทในระยะเวลาการปฏิบัติงานแก่คนไข้อย่างแท้จริง มีความเสียสละเวลาของตัวเองเพื่อช่วยคนไข้ ซึ่งก็ถือว่าถ่ายทอด
บทบาทของหมอฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี สิ่งส�าคัญท่ีอยากมองให้เห็นคือ หมอฉุกเฉินท�างานอย่างไร แล้วก็คนท�างานการ
แพทย์ฉุกเฉินมีการใช้ชีวิตแบบไหน จุดนี้บริษัทนาดาวใส่ใจในทุกรายละเอียดของนักแสดง ผู้ก�ากับมาเขียนบทซ�้าหลาย
รอบมาก มันเป็นบทที่ Real จริง ๆ ถูกต้องทางการแพทย์ มีความโรแมนติกในบริบทของละคร ซึ่งบทจะมีความถูกต้อง
ทางการแพทย์ 100% จริง ๆ เพื่อความถูกต้องและสวยงามทางการแพทย์ ทั้งหมดก็มีความละเอียดมากในการถ่ายท�า

สิง่ทีอ่ยากเหน็ในอนาคตของการแพทย์ฉกุเฉนิ
 อยากเห็นการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยพัฒนาอย่างในละครนี่แหละครับ ท้ังเร่ืองการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสอนให้ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องท�าอย่างไร ก็คิดว่าการสอนที่ดีท่ีสุดคือการ
สอดแทรกในละคร หรือในสื่อที่ประชาชนทั่วไปสนใจ อย่างเช่นการสอนท�า CPR การเรียกรถพยาบาลเบอร์ 1669 
รวมทั้งการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง 

ค�าแนะน�าส�าหรบัผูส้นใจทีอ่ยากเรยีนหมอฉกุเฉนิ
 การเรยีนเป็นหมอฉกุเฉนิต้องเรยีนหมอจบก่อน 6 ปี
แล้วกไ็ปใช้ทุนก่อน 1-2 ปี แล้วจงึกลบัมาเรยีนฉกุเฉินอกี 3 ปี 
น้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนอยู่ในตอนนี้ แล้วรู้สึกว่าดูซีรี่ส์เรื่อง
นี้แล้วเท่ห์ มีความสนใจอยากจะเรียนหมอทางด้านฉุกเฉิน ก็
มาเรยีนในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติได้ครบั อกีหลักสูตร
หนึง่ทีอ่ยากแนะน�าคอื Paramedic หรือฉกุเฉนิการแพทย์ ซ่ึง
เรียน 4 ปี เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ใครที่อยากช่วย
เหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ก็สามารถสมัครเข้ามาได้เช่นกัน
ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Education
Talk เรี่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน 
 เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตามองอย่างหนักคงไม่พ้นเรื่อง “ไวรัส COVID-19” ที่แม้ในช่วง
แรกจะเป็นโรคท่ีแพร่ระบาดในประเทศจีน แต่ในเวลาไม่นานก็ส่งผลกระทบไปหลายประเทศอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะผ่านการท่องเที่ยวและเดินทาง ซึ่งคงท�าให้นักเดินทางหลายคนที่มีวางแผนเดิน
ทางไปต่างประเทศ ในช่วงนี้ไม่ว่าจะไปประเทศใด ต่างก็เกิดความกังวล แต่เราทุกคนสามารถดูแล
ตัวเองและช่วยกันลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสนี้จากการเดินทางได้ โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าจาก
องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยที่
ได้มาตรฐาน (ใช้แล้วต้องทิ้งด้วยนะคะ ไม่ใช่น�ามาใช้ซ�้า) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือ
ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ งดใช้มือแกะเกาบริเวณใบหน้าหรือขยี้ตา หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
มีมลภาวะ และมีคนพลุกพล่านเป็นเวลานาน ทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง 
ล้างมือ ยังคงเป็นแนวทางป้องกันตัวที่จ�าเป็นเสมอส�าหรับสถานการณ์โรคระบาดนะคะ รวมทั้งอาจ
ต้องพิจารณาการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาดอย่างหนักไปก่อน ทั้งนี้ก็เพ่ือสุขภาพของเรา
เองและคนที่เรารักนะคะ

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
น�าโดย ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. พญ.ศิริน
ธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศ. พญ.อลิสา ลิ้ม
สวุรรณ รองคณบดฝ่ีายโรงเรยีนการบรหิารงานโรงพยาบาล พร้อมด้วย
คณาจารย์จัดงานต้อนรับแสดงความยินดีแก่คณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งชาวไทย – ชาวต่างชาติผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562 โดยมี
ผูร้บัพระราชทานทนุโครงการเยาวชนรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลในปีดงั
กล่าวประกอบ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีได้แก่ นาง
สาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ 
นางสาวพรลดา  ลขิสิทธิวั์ฒนกุล และ นางสาวศศธิร  เยน็ยวุด ีและจาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวกัลยกร ริ้ว
รุจา และนายทศวิทย์  ติยะรัตนาชัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ 
ห้องอาหารศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย ศ. นพ.วินัย 
วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประชุมนานาชาติ 
รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย

 ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการ
พัสดุ ในฐานะตัวแทนคณบดี พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิและรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการ
แพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2563 ในโอกาสเข้าศึกษาดงูานด้านระบบ DRGs 
กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ พร้อมบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ Thai DRGs Used and Audited at Ramathibodi Hospital 
แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 2 งานบริหารโรงพยาบาล อาคารบริหาร

Rama Go Inter

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
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 รศ. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วัฒนธรรมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข
แห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในโอกาสเยีย่มชมงานด้าน
การศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์ (CME) และระบบการศึกษาต่อเนื่อง
วิชาชีพ (CPD) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
ส�านักงานคณบดี อาคารบริหาร

 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อมด้วย ศ. พญ.ศิรินธรา
สิ ง ห ร า  ณ  อ ยุ ธ ย า  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ ่ า ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ ์ 
ศ. พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรง
พยาบาล ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ 
พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงวัย ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหดิล ให้การต้อนรบั Prof. Hidetoshi Endo, M.D., Head of Training 
and Innovation Center in the National Center for Geriatrics 
and Gerontology ในโอกาสได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “Geriatrics 
and Gerontology in Japan” และ “How to Build Integrated 
Community Care in Japan” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม 2 ชั้น 5 ส�านักงานคณบดี อาคารบริหาร

 ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
พร้อมด้วยบคุลากรคณะฯ ร่วมให้การต้อนรบัผู้เข้าฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระ
ราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกมุาร ีรุน่ที ่22 ประจ�าปี พ.ศ.2563 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชมุอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 5 คณะเวชศาสตร์เขต
ร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
จดังานแถลงข่าวความร่วมมอืด้านการศึกษาและวจัิยกบัมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศ โดยม ีศ. นพ.ปิยะมติร ศรธีรา คณบด ีพร้อมด้วย รศ. ดร.พลู
สุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและ
ชีวสถิติ และ Prof. Dr.Terri E. Weaver (Dean, UIC College of 
Nursing) ร่วมแถลงข่าวการเปิด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างประเทศ ได้แก่ UIC College 
of Nursing, University of Illinois at Chicago Deakin University 
และ Kunming University ซ่ึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ศึกษาใหม่ 
3 หลักสูตร ได้ตอบโจทย์พยาบาลยุคใหม่ที่ต้องมีพหุศักยภาพ มีความรู้
ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชมุ 617 ชัน้ 6 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Rama
Go Inter นู๋โน โกอินเตอร์
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Prevent 
ผศ. นพ.ก�าธร มาลาธรรม
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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