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 ผ่านพ้นกันไปอีกเดือนนึงแล้วนะค่ะ

 เชื่อเหลือเกินว่า คุณผู้อ่านท่ีอยู่ในวัยทำางาน คงได้พักกันให้หายเหนื่อยเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองมา
ตลอดทั้งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม และเผลอแว่บเดียว ก็จะครบครึ่งปีกันแล้ว คุณผู้อ่านท่านใดที่คิด
ทำาสิ่งใดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วได้ลงมือทำาแล้วก็ขอให้สำาเร็จกันนะคะ ส่วนท่านใดท่ียังไม่ได้ลงมือทำา ก็ขอให้ได้ลงมือ
ทำาจนสำาเร็จในปีนี้กันนะคะ

 เมื่อเดือนก่อน ทีมงานในกองบรรณาธิการท่านหนึ่งได้ให้กำาเนิดลูกน้อยตัวเล็กๆ ออกมา หน้าตาจิ้มลิ้ม 
พาลทำาให้อดคิดไม่ได้เลยว่า ชื่อ “ฟ้าใส” คงเป็นชื่อที่ทำาให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ชื่นใจ และมีฟ้าใสดังเช่นชื่อจริงๆ 
พวกเราเองก็อดคิดไม่ได้ว่า เอ๊ะ..เมื่อน้องคลอดออกมาลืมตาดูโลกแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการเลี้ยงดูแลลูก
ที่เพิ่งคลอดกันอย่างไรเมื่อกลับบ้าน?

 ทำาใหเ้ราอยากนำาเสนอเรือ่งราวการเลีย้งดแูล ซึง่เชือ่เหลอืเกนิวา่ ยงัมคุีณพอ่คณุแมอ่กีหลายทา่นทีก่ยั็ง
ไมแ่น่ใจเหมอืนกนัวา่จะดูแลลกูนอ้ยทีเ่พิง่เกดิไดเ้ป็นอยา่งดแีละถูกต้องหรอืเปล่า ... ฉบับนีเ้ราตดิตามกนัดีกวา่คะ่

 ต่อกันที่ อาหารการกินของลูกน้อยที่ยังเป็นเบบี๋ จะมีวิธีการจัดอาหารอย่างไรให้เหมาะสมในลูกน้อย 
ฉบับนี้น้องแพรวพาชิมมีมาฝากกันค่ะ

 เชน่เคยกบัความเชือ่ทีท่กุทา่นคาดไมถ่งึทีว่า่ “ป้อนกล้วยในเด็กแรกเกิดเส่ียงต่อปัญหาลำาไส้จริงหรือไม่?” 
แค่ฟังคำาถามก็คงอยากจะรู้คำาตอบกันแล้วล่ะสิ รีบพลิกไปหน้าคอลัมน์ Believe it or not? กันเลยค่ะ

 สำาหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย เมื่อเข้าสู่วัยเรียนก็มักจะมีปัญหาให้พ่อแม่ปวดหัวอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ
คะ ..อย่างชอบไปเล่นน้ำาแล้วว่ายน้ำาไม่แข็ง จนอาจจมน้ำาได้ แล้วจะทำาอย่างไรกันดีเมื่อจมน้ำา เรามีวิธีมาแนะนำา
กันในคอลัมน์ Varieties Corner ค่ะ 

 ส่วนครอบครัวใดที่ประสบปัญหาว่า คุณลูกเมื่อโตเป็นวัยรุ่นแล้วมักมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว หัวแข็ง ไม่
ค่อยมีสมาธิ ติดเกมส์ ไม่ค่อยสนใจการเรียน และมักมีปัญหาใช้กำาลัง ปัญหาความรุนแรง คอลัมน์ Backstage 
เรามขีอ้มลูคำาแนะนำาดดีจีากคณุหมอดา้นจติเวชมาฝาก เพือ่เปน็แนวทางในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาเมือ่ลกู
เข้าสู่วัยรุ่น วัยที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงและพลุ่งพล่านน่าดูเชียวค่ะ

       พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
      ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการ @Rama
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 การดูแลทารกเมื่อกลับบ้าน

Believe it or not? 
ป้อนกล้วยเด็กแรกเกิดเสี่ยงปัญหาลำาไส้จริงหรือไม่?

Varieties Corner
การช่วยเหลือเบื้องต้น สำาหรับ “คนจมน้ำา”

BackStage
“ปัญหาความรุนแรง” ในเด็กและวัยรุ่น

Easy Living 
รถไฟชีวิต

Beauty-Full
  การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

Health Station
 โรคกระดูกพรุน

Healthy Eating
 ใส่ใจอาหาร สู่พัฒนาการลูกน้อย

i-Style 
  ทำาตามใจ

Behind the Scene 
 ไม่เอาแล้ว

One Day Off
  “ไปเที่ยวกาน...ที่เมืองกาญจนบุรี”

Giving and Sharing
 ปาฎิหาริย์แห่ง “ชีวิต”

Education Talk
บรรทัดสุดท้าย RamaDrama 7 

th

Research Inspiration
  ‘งานวิจัยที่มีแรงบันดาลใจ’

ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ 



    การดูแลลูกน้อยหลังออกจากโรงพยาบาล หลังจากที่พาลูกน้อยกลับบ้าน ลูกจะนอนนานแค่ไหน แล้ว
คุณพ่อคุณแม่จะได้หลับเต็มอิ่มไหม สารพันคำาถามโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกอาจเป็นช่วงเวลาที่โหดที่สุดสำาหรับ
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มาดูกันดีกว่าค่ะว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องทำาอย่างไรบ้าง

 อ.พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธ์พงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าให้เราฟังว่า

 การดูแลลูกน้อยหลังจากออกจากโรงพยาบาล จะว่า 
ยากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย อยู่ที่เราต้องเข้าใจพัฒนาการของเขา เด็ก
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการนอนมากในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก หลัง
จากนั้นจะเริ่มตื่นเพ่ืออยากจะทำาอย่างอื่นมากขึ้น เช่น ต่ืนขึ้นมา
เล่น ตื่นข้ึนเพราะเปียก ตื่นข้ึนมาเพราะหิว ซึ่งมีคำาถามมากมายที่
คุณพ่อคุณแม่มักจะถามอยู่เสมอๆ ดังนี้ 

 เนือ่งจากชว่ง 1-2 เดอืนแรก ลกูนอ้ยยงัคอไมแ่ขง็ด ีสถาบนัการแพทยท์ัว่โลกและ

ในประเทศไทยแนะนำาใหล้กูนอ้ยนอนหงาย เพราะเปน็ทา่ทีป่ลอดภยัมากทีส่ดุ แตถ่า้อยาก

ใหล้กูนอ้ยนอนคว่ำาหรอืนอนตะแคงเพราะความเชือ่ทีว่า่หวัจะสวย คณุแมค่วรจะตอ้งดลูกู

น้อยอยู่ตลอดเวลาอย่าละสายตาเพื่อความปลอดภัยในการหายใจของเขา เช่น หัวอาจจะ

ไปซุกอยู่ในที่นอนทำาให้หายใจไม่สะดวก จนอาจเกิดอันตรายได้ 

  

 ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ียากลำาบากท่ีสุดก็ว่าได้ เวลาท่ีดีท่ีสุดในการเร่ิมให้นมบุตรคือ การให้นมบุตรทันทีหลังคลอด โดยปกติลูกน้อยจะต่ืนตัวมากหลังคลอด และเม่ือวางลูกน้อยบนหน้าอก ลูกอาจเคล่ือนตัวไปท่ีเต้านมและเร่ิมดูดนมได้เอง อย่ากังวลว่าจะไม่สามารถให้นมลูกได้ทันทีหลังคลอด เด็กแรกคลอดส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแม้ว่าน้ำานมของคุณแม่จะมาช้า นอกจากน้ียังควรมีความถ่ีในการให้นมลูกทุกๆ 2-3 ช่ัวโมงในช่วงแรกหรือตามท่ีลูกน้อยต้องการ วิธีน้ีจะเป็นการกระตุ้นให้เต้านมผลิตน้ำานมได้มากข้ึนและเพ่ือลดหรือป้องกันอาการคัดตึงเต้านม ไม่ควรให้ลูกน้อยด่ืมน้ำาในช่วงน้ี 

 พยายามให้ลูกอ้าปากกว้างๆ ใช้หัวนมแตะที่จมูกหรือริมฝีปากลูก เพื่อกระตุ้นให้ลูกอ้าปาก 

เมือ่ลกูอ้าปาก ใหป้ระคองศรีษะลกูเข้ามาทีห่นา้อก ใหค้างและริมฝปีากลา่งของลกูสมัผสัเตา้นมกอ่น 

ควรตรวจดวูา่ ลกูอมลานหัวนมไดล้กึดพีอหรือไม ่อยา่ลมืว่าตอ้งอุ้มลกูเข้ามาหาอกแม ่ไมใ่ชก่ม้

ตัวแม่ไปหาปากลูก ท่าทางในการให้นมลูก มีดังนี้ค่ะ

 

 1) ท่านั่งและอุ้มแนบอก อุ้มลูก
นอนในท่าตะแคง ท้องของลูกแนบชิดกับ
ท้องของคุณแม่ ใบหน้าของลูกเงยขึ้นจน
มองเห็นหน้าคุณแม่ ในกรณีที่ลูกดูดนม
ด้านขวา ลำาตัวของลูกจะอยู่บนท่อนแขน
ขวาของคุณแม่ และให้ใช้มือขวากุมกระชับ
ก้นลูกเอาไว้ อาจหาหมอนมาช่วยพยุงหลัง 
รองใต้แขนและวางบนตักเพื่อให้เกิดความ
สบายขณะให้นมลูกได้ 

 2) ท่านั่งและอุ้มแนบอกแบบสลับแขน (ท่าฟุตบอล) 
 หาหมอนมาวางด้านข้างลำาตัวของคุณแม่ วางลูกลงบนหมอนแล้วโอบกระชับลูกเข้ากับสีข้างด้านที่ 
คุณแม่ต้องการจะให้นม โดยจัดให้ลูกนอนในท่าก่ึงตะแคง กึ่งนอนหงาย เท้าชี้ไปด้านหลัง พร้อมทั้งใช้ฝ่ามือ
ด้านเดียวกับเต้านม ประคองท้ายทอยและหลังของลูกเอาไว้

Rama
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 หลังจากให้ลูกทานนมอิ่มแล้ว การเช็ดทำาความสะอาดช่องปากของลูก ก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญ 
เนื่องจากคราบนมที่ติดตามเหงือกและล้ินของลูก อาจทำาให้เกิดฝ้าขาวข้ึนได้ ดังน้ัน คุณแม่

มือใหม่ต้องใส่ใจ และหมั่นดูแลทำาความสะอาดช่องปากของลูกเป็นประจำาทุกวัน โดยเฉพาะเหงือก
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับฟันซี่น้อยๆ ของลูกที่จะข้ึนในไม่ช้า และนมแม่เป็นอาหาร

ธรรมชาติที่วิเศษที่สุดสำาหรับลูกน้อย เพราะมีคุณค่าทางอาหาร ย่อยง่าย มีภูมิคุ้มกันโรค ไม่ต้องเตรียม 
สะอาด และสะดวก คุณแม่จึงควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยๆ 3-4 เดือน ตลอดจนทำาให้เกิดฝ้าขาวใน

ปากน้อยกวา่การเลีย้งลูกด้วยนมขวด การดแูลความสะอาดช่องปากของลกูนอ้ย เพ่ือทำาใหเ้ดก็ปากสะอาด
ไมเ่กดิเชือ้รา ทำาใหลู้กเคยชนิกบัการมสีิง่ของเขา้ปาก ซึง่จะช่วยใหล้กูยอมรบัการแปรงฟนัไดง้า่ยเมือ่ถงึเวลา
ที่ต้องแปรงฟัน โดยการใช้ผ้านุ่มสะอาดพันปลายนิ้ว ชุบน้ำาสะอาด เช็ดเหงือก

 ในทารกหลงัคลอดกเ็ปน็อกีภาวะทีพ่บไดบ้อ่ยมากในปจัจบุนั ซึง่เกดิไดห้ลากหลายสาเหต ุเดก็
ตัวเหลืองหลังคลอดพบได้เสมอ เกิดจากสาเหตุได้หลายประการ เช่น มีปัญหาโรคตับ ปัญหาของ
ความผิดปกติของเอ็นไซม์ที่อยู่ในเม็ดเลือดบางประการ รวมทั้ง ปัญหาของกลุ่มเลือดของแม่กับ
ลูกที่ไม่สัมพันธ์กัน แต่ที่พบบ่อยที่สุดคืออาการตัวเหลืองปกติในเด็ก ที่เกิดจากระบบการทำางาน

ของตับยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ส่วนมากจะหายไปได้ภายในเวลาไม่นาน 
 เด็กแต่ละคนจะมีระดับของความเหลืองหรือที่เรียกว่าระดับบิลิลูบินไม่เหมือนกัน บางคน
เป็นน้อยมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า บางคนก็มีระดับความเหลืองสูงจนคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วย
ตาเปล่า การรักษาก็จะดูเป็นระยะๆ ไปตามความรุนแรงของอาการตัวเหลืองนั้น โดยทั่วไปแล้วไม่ต้อง
ทำาอะไร หากเป็นน้อยๆ จะหายไปได้เอง แต่ในกรณีที่ตัวเหลืองมองเห็นด้วยตา และตรวจสอบได้ว่า
มีระดับบิลิลูบินสูงขึ้น คุณหมอจะให้การรักษาด้วยการอบไฟตามที่คุณแม่ได้รับทราบมาแล้ว จากนั้น
ก็จะตรวจระดับของบิลิลูบินเป็นช่วงๆ การที่คุณหมอบอกว่าผลของบิลิลูบินปกตินั้นคงหมายความว่า
ยงัอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มม่อีนัตราย ทำาใหไ้มต่อ้งมกีารรกัษาพยาบาลทีม่ากไปกวา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ถ่ายเลือดซึ่งอาจมีความจำาเป็นในเด็กที่มีตัวเหลืองมากๆ เด็กที่ตัวเหลืองจะหายเป็นปกติและสามารถ
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้ ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะว่าเด็กที่มีอาการตัวเหลืองและคุณหมอได้ให้การ
ดูแลรักษาในช่วงแรก คุณหมอจะตรวจกรองโรคต่างๆ ดังที่เรียนให้ทราบแล้ว คุณแม่คลายกังวลและ
เลี้ยงลูกไปตามปกติเลย

 เปน็เรือ่งธรรมดาของทารกแรกเกดิ เนือ่งจากความรูส้กึไมส่บายกายไมส่บายใจ ทำาใหค้ณุพอ่คณุแม่

มือใหม่ไม่เข้าใจลูกน้อย เช่น ลูกเป็นเป็นโคลิค ที่มักเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรก ส่วนมากจะร้องนาน 100 วัน 

และมักจะร้องเป็นเวลา เมื่อลูกไม่สบาย ลูกเจ็บป่วยมักจะร้องโยเย หากคุณแม่ลองจับตัวลูกดูก็อาจจะรู้สึก

ได้ว่าลูกตัวร้อนผิดปกติ และอาจมีอาการน้ำามกูไหล ไอ อาเจยีนรว่มดว้ย ควรวดัอณุหภมูเิพือ่ดวูา่มไีขห้รอืไม ่

หากคุณแม่พบว่าลูกไม่สบาย ควรรีบพาไปพบแพทย์ หากคุณแม่สังเกตว่าลูกน้อยมักจะร้องไห้โยเยทุกครั้ง

ที่นอนหงาย และร้องไม่ยอมนอน อาจเกิดจากอาการท้องอืดหรือแน่นท้อง คุณแม่ควรอุ้มลูกพาดบ่า พร้อม

ลูบหลังอย่างแผ่วเบา ลูกจะเรอเอาลมออกมา แล้วจะรู้สึกสบายตัว

Believe It
or Not ?

จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ?
พญ.อรพร ดำารงวงศ์ศิริ
สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในการกินอาหารต่างๆ นั้น ลำาไส้ของคนเราจะมีการย่อย
การดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้น้ำาย่อยหลายชนิดท่ีสร้าง

จากกระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน แต่ระบบทางเดินอาหารของทารก
แรกเกดิมข้ีอจำากดัในการสรา้งน้ำายอ่ยเหลา่นี ้ทำาใหก้ารยอ่ยการดดูซมึอาหารไมม่ี

ประสิทธิภาพมากเท่ากับผู้ใหญ่ 

 อาหารของทารกแรกเกิดที่ดีที่สุดคือนมแม่ ซ่ึงสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี แต่ถ้า
หากป้อนอาหารอื่นๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด เช่น ข้าวหรือกล้วย อาหารเหล่านี้จะไม่สามารถ
ยอ่ยและดูดซมึในกระเพาะอาหารและลำาไสข้องทารกได ้และจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาลำาไสอ้ดุตนั
จากเศษอาหารที่ไม่ย่อยนี้ได้ ถ้ารุนแรงมากอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดลำาไส้เลยทีเดียว 

 รา่งกายของทารกจะมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัอาหารอืน่ๆ นอกจากนมเม่ืออายุ
ประมาณ 4 เดือน เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด และมีสาร

อาหารครบถ้วนสำาหรบัทารกตัง้แตแ่รกเกิดจนถงึ 6 เดอืน 
จึงแนะนำาให้เริ่มอาหารชนิดอื่นๆ นอกเหนือจาก

นมแม่เมื่ออายุได้ 6 เดือนขึ้นไปค่ะ



 Varieties Corner ฉบับนี้เราพาท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านทำาความรู้จักการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
สำาหรับ ‘คนจมน้ำา’ (Drowning) 

 ข่าวผู้ประสบอุบัติเหตุ ‘จมน้ำา’ สามารถพบได้บ่อยตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และ
เกิดเหตุได้ตลอดเวลา ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลประจำาโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล มาแนะนำาวธิปีอ้งกนัและการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องกันค่ะ

 การจมน้ำาสามารถป้องกันได้และการป้องกันเป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากท่ีสุด เพราะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว พบว่า
ผู้ประสบเหตุจมน้ำ�ส่วนใหญ่จะมีโอก�สรอดน้อย และเสียชีวิตเกือบทั้งหมด ถึงแม้บางรายจะได้รับการช่วยเหลือแล้ว
ก็ตาม เนื่องจากการช่วยเหลือที่ไม่ทันท่วงทีและไม่ถูกต้องก็เสมือนไม่ได้ให้การช่วยเหลือนั่นเอง 

วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำา
 รีบนำาผู้ที่จมน้ำาออกจากที่เกิดเหตุและให้อยู่
ในที่ปลอดภัย โดยจัดท่าให้นอนหงายราบบนพ้ืนที่มี
ความแข็ง เช่น บนพื้น บนโต๊ะ หากเคยได้รับการฝึก
ช่วยชีวติผู้จมน้ำามาแล้วและผู้ใหก้ารช่วยเหลือมีความ
แข็งแรง การช่วยหายใจเริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในน้ำาและให้
รีบตัวผู้ป่วยขึ้นจากน้ำาอย่างรวดเร็ว และให้ผู้อ่ืนรีบ
โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือและขอรถพยาบาลที่
หมายเลข 1669 โดยแจง้สถานการณ ์สถานทีเ่กิดเหตุ
และหมายเลขติดต่อกลับ

 การช่วยชีวิตสามารถทำาได้โดย
การกดหน้าอก 30 ครั้ง (กดท่ีก่ึงกลาง
ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง ลึกมากกว่า 
2 นิว้ อตัราเรว็มากกวา่ 100 ครัง้ตอ่นาท)ี

 สลบักบัชว่ยหายใจ  2 ครัง้ (โดยใช้
มือหนึ่งกดหน้าผาก อีกมือหนึ่งยกคาง มือ
ที่กดหน้าผากบีบจมูกผู้จมน้ำา ประกบปาก
เป่าลม จนหนา้อกผูจ้มน้ำาพองขึน้เลก็นอ้ย)

 ทำาการกดหน้าอก 30 ครั้งสลับกับช่วยหายใจ 2 ครั้งไป
เรื่อยๆ จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง หรือหากสามารถนำาผู้ป่วยไป
ยงัโรงพยาบาลไดเ้ร็วกวา่ก็ใหท้ำาการชว่ยชวีติตลอดการเดนิทางนำา
ส่ง โดยห้ามหยุดเป็นอันขาด

เอกสารอ้างอิง American Heart Association. Circulation 2005; Vol 112 Issue 24; 
Suppl 1; December 13, 2005: P 196-203.

หมายเหต ุ : การแบกหรือยกตัวเพื่อเขย่าเอาน้ำาออกไม่ใช่
สิ่งจำาเป็น เพราะจะทำาให้การเริ่มช่วยชีวิตล่าช้า

 สำาหรบัการปอ้งกนัการจมน้ำาสามารถทำาไดง้า่ยๆ เชน่ การไมว่า่ยน้ำาคน
เดียว การสวมชูชีพทุกครั้งระหว่างที่อยู่ในน้ำา การทำารั้วกั้นสระน้ำา เป็นต้น  การ
ช่วยชีวิตผู้ที่จมน้ำาจะช่วยสำาเร็จได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จมน้ำาว่านานเพียงใด 
อุณหภูมิของน้ำา และความรวดเร็วในการเริ่มให้การช่วยชีวิต ซึ่งเคยมีรายงาน
ว่าการช่วยเด็กเล็กที่จมน้ำาเย็นจัดสามารถรอดชีวิตได้ เนื่องจากความเย็นจะ
ทำาให้การทำางานของระบบประสาทยังสมบูรณ์อยู่

AMBULANCE

RAMA9999

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/คนจมน้ำ  
เกิดอุบัติเหตุเร่งด่วน 

โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Varieties
Corner อมรรัตน์ ศุภมาศ

พยาบาลประจำาโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล



 ปัญหาสังคมในปัจจุบัน หากมองในแง่ของการแก้ไขปัญหา ก็คงจะมีผู้ใหญ่ ผู้มีอำานาจในการแก้ไข รวม
ไปถึงหน่วยงานหรืองค์กรที่ทำาหน้าที่แก้ไขเป็นจำานวนมากอยู่แล้ว

 แตห่ากมองปญัหาสงัคมทีเ่กดิขึน้ใหล้งลกึไปอกีนัน้ เราจะพบวา่ การแกไ้ขปญัหาอาจเปน็การปรบัเปล่ียน
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว หรือเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุมากกว่า 

 อย่างในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ต้องการการดูแลและเข้าใจมากที่สุด กลับ
เป็นกลุ่มที่พบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ยากที่สุด โดยเฉพาะ “ปัญหาความรุนแรง” ที่เกิดขึ้น..ปัญหาที่มาพร้อม
กับการแก้ไข ปัญหาที่มาพร้อมกับความคาดหวังของพ่อแม่รวมทั้งคนในสังคม

 คอลมัน ์Backstage ฉบบันี ้เราไดร้บัความรูด้ดีเีกีย่วกบัปญัหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในกลุม่เดก็และวยัรุน่ 
ผา่นมุมมองของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญอยา่ง รองศาสตราจารยน์ายแพทยศ์ริไิชย หงสส์งวนศร ีภาควชิาจติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้บรรยายไว้ในงานประชุมวิชาการประจำาปี
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 ปัญหาความรุนแรงเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งมักพบว่า การเลี้ยงดูของ
พอ่แม ่การแขง่ขนัสงูทางดา้นการศกึษา การมุง่เนน้ดา้นรายได ้ดา้นเศรษฐกจิ
และคา่นยิมทีเ่ปลีย่นไปทำาใหเ้กิดปญัหาความรุนแรงในสงัคมไทย ซึง่เดก็แตล่ะ
คนมีพื้นฐานทางอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน เด็กบางคนอารมณ์ดี สนุกสนาน ร่าเริง
ด้วยตัวพื้นฐานของเขาเอง เด็กบางคนหงุดหงิดง่าย ไม่ว่าจะเกิดจากยีนของเขา 
หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองของเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เพราะคุณ
แม่ที่มีความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ส่งผลให้ลูกที่เกิดมามีอารมณ์หงุดหงิดง่าย 
ทำาให้เป็นพิษต่อเซลล์ประสาทและเซลล์สมองไม่ปกติ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อย
ได้ นอกจากนี้ แม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่น ภาวะแท้งคุกคาม มีเลือดออก 
ครรภ์เป็นพิษ คลอดเด็กก่อนกำาหนด หรือแม่ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้านั้น มีผลต่อการ
พฒันาสมองของทารกในครรภท์ำาใหเ้ดก็เป็นโรคสมาธสัิน้ และมคีวามสามารถใน
การควบคุมตนเองบกพร่อง 

 อีกปัจจัยหนึ่งคือ เด็กบางคนป่วยเป็นโรคทางจิตเวช เช่น เป็นโรคที่มีผลต่ออารมณ์โดยตรงได้แก่ 
โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar disorder) ทำาให้การควบคุมต่างๆ บกพร่อง ในกรณีอาการโรคซึม
เศรา้เกิดขึน้กับผูใ้หญ่ จะมีอาการหดหูท่อ้แทใ้จ ไม่มีความสขุ อยากตาย แตถ่า้โรคซมึเศรา้ทีเ่กดิในวยัรุน่จะมอีาการ
เหมือนเป็นคนขี้รำาคาญ หงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี ใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธง่าย ระเบิดอารมณ์ง่าย 

 ฉะนั้น การเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกเกิดของคุณพ่อคุณแม่จึงมีความสำาคัญมาก คนทั่วไปมักคิดว่าเด็กเล็กไม่รู้
เรือ่งอะไร ไมรู่ภ้าษาอะไร ยงัไมต่อ้งใหค้วามสำาคญัในการเลีย้งด ูแตแ่ทจ้รงิแลว้เปน็ความเขา้ใจผดิ เพราะในชว่งเวลา
ที่สำาคัญของลูกคือ ตั้งแต่อายุ 1-3 ขวบแรกในชีวิต ลูกจะมีความต้องการความรักความอบอุ่น ความเอาใจใส่จาก
พ่อแม่มาก ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ทำาให้ลูกมีความผูกพันทางอารมณ์กับแม่ดีมาก มีอารมณ์
ที่ผูกพันต่อกันมากขึ้น คุณแม่จึงควรมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน จะทำาให้ลูกมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเองได้ดี (Self-regulation) 

 นอกจากนี้แล้ว ภาวะทางเศรษฐกิจและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ทั้งพ่อและแม่ต่างออกไปทำางานนอกบ้าน 
และการทำางานนีส่้งผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องลูก ไม่วา่ทางด้านรา่งกายหรอืจติใจ เมือ่พอ่แมม่คีวามกดดนัมาก 
ความอ่อนโยนทีจ่ะทำาใหล้กูผกูพนัก็นอ้ยลง ทำาใหค้วามเครยีดมีผลตอ่การเกิดความวติกกงัวล คณุพอ่คณุแมจ่งึตอ้ง
จัดสรรเวลาทำางานกับการดูแลลูกให้ดี สิ่งสำาคัญอีกประการคือ ไม่ทำาสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมให้ลูกเห็น 

 ส่วนวัยรุน่เอง เป็นวยัท่ีเขา้ใจยาก วยัรุน่ท่ีมีความรนุแรงส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่มีอะไรดพีอ (Self Extreme) 
และเห็นคุณค่าในตนเองต่ำา พ่อแม่ไม่สามารถทำาให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองได้ เพราะไม่มีเวลาและตามใจลูก เวลา
ที่เด็กมีปัญหา จึงแสดงออกทางอารมณ์ได้ง่าย สิ่งที่สังคมมุ่งเน้นอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ทางด้านการศึกษาที่เน้น
การแข่งขันทางด้านการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเป็นคนดี 
การสอนเด็กทางด้านการเสียสละ มีน้ำาใจ จิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรมก็มีน้อยมาก เพราะโรงเรียนไปวัดผลที่
คะแนนเพียงอย่างเดียว เด็กจำานวนมากต้องเรียนกวดวิชา เด็กบางคนต้องเรียนทุกวันส่วนเด็กที่ได้รับการยอมรับ
จากครูและผู้ใหญ่คือเด็กที่เรียนดี เด็กท่ีเรียนไม่ดีคือเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับสังคมไทยเป็นสังคมท่ีต้องการการ
ยอมรับ ถ้าเขาไม่ได้รับการยอมรับก็จะไปกับเด็กที่เกเร เพื่อนที่เกเรจะเปิดใจและยอมรับเขา ยิ่งเขาไปแข่งมอเตอร์
ไซค์แว๊นชนะมา หรือว่าชกต่อยกับใครชนะ เพื่อนจะบอกว่าเก่ง หรือใช้ยาเสพติดเพื่อนจะบอกว่าเจ๋งมาก ถ้าเป็น
เด็กทีเ่รยีนเก่งก็จะรูส้ึกว่าตนเองมีคุณคา่ที่เรียนเก่ง แต่เด็กที่เรียนไม่เกง่ก็เอาแต่ดูทีวเีล่นเกมส์ไม่ช่วยงานบ้าน และ
ในขณะที่เด็กทำาอะไรได้ดี พ่อแม่ก็ไม่ค่อยชม 

 วยัรุน่จงึเปน็วยัทีต่อ้งทำาความเขา้ใจใหม้าก และคณุพอ่คณุแมต่อ้งดแูลเอาใจใสอ่ยา่งพอเหมาะพอควร และ
ต้องไม่ทำาให้เกิดปัญหาอย่างที่ทราบกันบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวตามโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพียงแค่นี้ เราก็จะ
ได้วัยรุ่นที่ดี เป็นบุคลากรคนสำาคัญของประเทศ รวมทั้งได้ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาพวกเขาในอนาคต

“ปัญหาความรุนแรง” 
ในเด็กและวัยรุ่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย หงส์สงวนศรี 
และคุณตูน นิตยสารมหิดลสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

Back
stage  ดนัย อังควัฒนวิทย์ 



รถไฟชีวิต
คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเราเกิดมาเพราะอะไร? 

คุณเคยคิดหรือไม่ว่าทำาไมชีวิตเราต้องเจอผู้คนต่างๆ มากมาย  

มีพบกันและมีจากลา..ในที่สุดก็เหลือแต่เราเพียงลำาพัง.. 

หลายคนลงรถไปกลางทาง.. โดยไม่ทันจากลา
เหลือไว้ซึ่งความอ้างว้างและความทรงจำา ไว้ในใจของเรา..

หลายคนจากไปอย่างที่
เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำาว่า... เขาลุกจากที่นั่งแล้วลงรถไปแล้ว!

การเดินทางโดยรถไฟนี้
เต็มไปด้วยความรื่นรมย์...
ความเศร้าโศก...ความมหัศจรรย์...ความผูกพัน
ความคาดหวัง...ความสุข ความทุกข์  การพบกัน..การพรากจากกัน
การอำาลาด้วยรอยยิ้ม..หรือ..แม้แต่การอำาลาด้วยน้ำาตา

การเดินทางที่ดีคือ การได้ช่วยเหลือกัน..ได้รักกัน..
ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้โดยสารทุกคน... จงแน่ใจว่าเราได้ทำาในสิ่งที่ดีที่สุด 
เพื่อให้การเดินทางของพวกเขามีความสะดวกสบายและมีความสุข....

ความน่าพิศวงของการเดินทางนี้คือตัวเราเองไม่สามารถหยั่งรู้ได้เลยว่า
เราต้องลงรถที่สถานีไหนและเมื่อไร.....

ฉะนั้น...เราต้องดำาเนินชีวิตให้ดีที่สุด...ทำาดีที่สุดในทุกๆ วัน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ...
รู้ผิด รู้ถูก รู้จักอภัย...ให้สิ่งดีที่สุดที่เรามีแก่คนอื่นๆ

ทำาไมถึงสำาคัญมากที่ต้องทำาอย่างนี้...
เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่งไป...
เราไม่รู้เลยว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไร ฉะนั้นเราควรจากไปโดยทิ้งความดีให้กับโลกใบนี้ ให้สมกับที่เดินทางในรถไฟ
สายชีวิตขบวนนี้  และทิ้งความทรงจำาที่สวยงาม ให้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารด้วยรถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไป.. 

ขอบคุณที่มาเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งในขบวนรถไฟของฉัน
ขอให้มีความรืน่รมย.์.ขอให้มีความสขุ จงเก็บเก่ียวประสบการณชี์วติไวใ้หม้าก ใช้ชีวติบนรถไฟชวีติของคณุใหคุ้ม้คา่
กับที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมาเพื่อร่วมโดยสารในเส้นทางเดินอันแสนมหัศจรรย์ขบวนนี้..  

แล้วคุณละคะ ได้คำาตอบแล้วยังว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร?  
อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าเลือกที่จะเดินทางแบบไหน ในระยะทางที่เหลืออยู่ 
เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงสถานีที่เราจะต้องลง ..  

 เมือ่ไมน่านมานีฉั้นมโีอกาสได้อา่นบทความชิน้หนึง่ ซ่ึงเปรียบเทยีบชวิีตคนเราเหมอืน
ดั่งการเดินทางของรถไฟ จึงขออนุญาตผู้เขียนนำาบทความมาลง ณ ที่นี้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้
เราๆ ท่านๆ ได้ระลึกรู้ว่า เราควรจะเดินทางอย่างไรให้คุ้มค่าและมีความสุขที่สุดในรถไฟชีวิต
ขบวนนี้ ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนข้อความตามความเหมาะสม   

ชีวิตเราเหมือนกับการเดินทางโดยสารด้วยรถไฟ... มีสถานีต่างๆ ให้ลงหรือหยุดพัก
มีการเปลี่ยนเส้นทางทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ..มีอุบัติเหตุและมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน..
แต่เส้นทางที่ผ่านมาก็มีทั้งรอยยิ้มและน้ำาตาคละเคล้ากันไป 

เราขึ้นรถไฟขบวนนี้
ตอนเราถือกำาเนิด....พ่อแม่คือคนที่ตีตั๋วให้เรา...
ท่านเฝ้ามองเราตั้งแต่เริ่มคลานจนหัดเดิน มือทั้งสอง คอยจูงและประคองเรา 
แม้เราล้มก็มีมือทั้งสองคอยฉุดให้เราลุกขึ้นยืนและเดินต่อไป

เราเชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเราตลอดไป.... เรารู้สึกอบอุ่นที่มีท่านอยู่ข้างๆ 
คอยปลอบยามผิดหวัง และคอยกอดยามว้าเหว่
แต่แล้ว..ที่สถานีใดสถานีหนึ่ง
ท่านทั้งสองก็ต้องลงรถจากไป...ปล่อยเราไว้เพียงลำาพังกับการเดินทางอันเปล่าเปลี่ยวนี้....
ความอ้างว้างได้เข้ามาเยือน 

เมื่อวันเวลาผ่านไป...มีผู้โดยสาร ขึ้นรถมาเรื่อยๆ ...มากหน้าหลายตา 
แต่หลายคนในนั้นเป็นคนที่เรารักและผูกพัน..
เป็นพี่ เป็นน้อง..เป็นเพื่อน..เป็นลูกเป็นหลานหรือกระทั่งเป็น
คนรักของเรา....

Easy
Living ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริม
เต้านมควรจะต้องคิดตัดสินใจ และ
ปรึกษาหารือกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้
เข้าใจ เพื่อจะได้สามารถเลือกซิลิโคนที่
เหมาะสมกับตนเองได้ เนื่องจากซิลิโคน
เสริมเต้านมนั้นมีหลายแบบ แต่ละแบบ
ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จึง
ควรคำานึงถึงคุณภาพของซิลิโคนที่ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหาร
และยา ชนิดของถุงซิลิโคนว่าเป็นแบบ
เติมน้ำาเกลือหรือแบบเติมซิลิโคนเหลว 
ขนาดของซิลิโคนขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสม รูปร่างของถุงซิลิโคนรูปครึ่งทรงกลมหรือถุง
ซิลิโคนรูปหยดน้ำา ผิวของถุงซิลิโคนเป็นชนิดผิวเรียบหรือถุงซิลิโคนผิวทราย

 นอกจากนั้น ยังควรเลือกตำาแหน่งของแผลผ่าตัด ซึ่งมีอยู่ 4 ตำาแหน่งหลักคือ แผลผ่าตัดในรอยย่นใต้
เตา้นม แผลผา่ตดัรอบปานนม แผลผา่ตดัทีร่กัแร ้และแผลผา่ตัดบรเิวณสะดือ ซ่ึงอยา่งสดุทา้ยไมไ่ด้รบัความ
นิยมเนื่องจากทำายากและผลการผ่าตัดไม่ดี

 ส่วนการเลือกตำาแหน่งชั้นของเนื้อเยื่อที่จะใส่ซิลิโคนเสริมเต้านม สามารถเลือกได้ทั้ง 
ใต้เนื้อเต้านมเหนือกล้ามเนื้อ ใต้กล้ามเนื้อหน้าอก และใต้กล้ามเนื้อหน้าอกบางส่วนและใต้เนื้อ

เต้านมบางส่วน

 ความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดเสริมเต้านม เป็นที่ทราบ
กันดีว่าการทำาหัตถการ ทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยงเสมอ ไม่มากก็น้อย การผ่าตัดเสริม

เต้านมก็เช่นเดียวกัน คุณผู้หญิงควรรู้ว่าสิ่งต่อไปนี้สามารถเกิดข้ึนได้ถึงแม้จะ
ได้รับการผ่าตัดเป็นอย่างดี ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผล

เป็นที่มองเห็นชัด เช่น แผลเป็นนูน เลือดออก หน้าอกเขียวช้ำา มี
ภาวะติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัดหรือติดเช้ือรอบซิลิโคนเสริมเต้านม 

มีความรู้สึกว่าหัวนมเปลี่ยนแปลงหรือชา ซึ่งภาวะนี้ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นชั่วคราว แต่สามารถพบแบบถาวรได้ในผู้ป่วยบางราย 
ภาวะพงัผืดหดรดัตวั ซึง่อาจทำาใหเ้ตา้นมผดิรปู และตอ้งไดร้บั
การผา่ตดัแก้ไขได ้ซลิโิคนเหลวหรอืน้ำาเกลอืแตกรัว่ออกจากถงุ
ซิลิโคน การย่นตัวเป็นคลื่นของผิวหนังเต้านม ความเสี่ยงจาก
การดมยาสลบ ความปวดจากการผ่าตัด ซึ่งส่วนมากจะค่อยๆ
ลดลงจนหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หลังผ่าตัด แต่สามารถพบ
ผูป่้วยไดบ้้างทีป่วดแผลนานกว่าปกต ิยงัมคีวามเสีย่งตอ่ภาวะ
เลือดในหลอดเลือดดำาท่ีขาจับตัวเป็นล่ิม ซึง่ในบางรายสามารถ
หลดุไปท่ีปอดได ้เปน็ความเสีย่งทีพ่บได้เชน่เดยีวกับการผา่ตดั
ประเภทอื่นๆ

 ยงัมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งนำามาพจิารณารว่มดว้ยในการพจิารณาผ่าตดัเสรมิเตา้นม เชน่ ซิลโิคนเสรมิเตา้นม
ของทกุบรษิทัไมไ่ดร้บัการรบัประกนัตลอดอายกุารใช้งาน ดงันัน้ คุณผูห้ญงิเองอาจตอ้งเตรยีมใจเผือ่ไวส้ำาหรบัการ
ผ่าตัดในอนาคตเพื่อเปลี่ยนซิลิโคนคู่ใหม่ และรูปโฉมของเต้านมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือภาวะอื่นๆ 
อาทิเช่น การตั้งครรภ์ การลดน้ำาหนัก รวมไปถึงช่วงเวลาที่ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหลังจากประจำาเดือน
หมด เป็นต้น

 รู้อย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจ โอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มากมาย แทบ
ทกุชนดิมีหนทางรกัษาและเยยีวยาได ้การรูร้ายละเอยีดของความเสีย่งและภาวะแทรกซอ้นจะชว่ยใหค้ณุผูห้ญงิ
สามารถรู้ เท่าทันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อันจะนำาไปสู่การแก้ไขที่ทันท่วงที ดังตำาราโบราณที่กล่าวว่า “รู้
เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

 ถ้าเปรียบการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งแล้ว ศัลยแพทย์ตกแต่งคงเปรียบเหมือน
ศิลปิน แต่เนื่องจากเป็นศิลปะปนเนื้อหนังของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมายกับกระดาษ หรือ ผืนผ้าใบ ดัง
นัน้จงึมปีจัจยัจำานวนมากทีไ่มส่ามารถควบคมุไดท้ั้งหมดซึง่ศลัยแพทย ์ตกแตง่ทีดี่จะต้องนำาวทิยาศาสตรท์างดา้น
การแพทย์มาร่วมคิดวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ผลทางศิลปะตามที่คาดหมาย อาทิเช่น ความรู้เรื่องการสมานของแผล 
กลไกการบวม การอักเสบ การติดเชื้อ การเกิดแผลเป็น เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม แม้ในมือของศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถประกันได้ว่า ผลการผ่าตัดจะ
ดีตามแผนที่วางไว้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมมักเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังเสมอๆ ว่าการผ่าตัดนั้นไม่ต่างกันมากนักกับ
การเดนิขา้มถนน ไมม่ใีครสามารถรบัประกนัไดว้า่การเดนิขา้มในแตล่ะครัง้นัน้รถจะไมช่น สิง่ทีท่ำาไดด้ทีีส่ดุคอื ตัง้
สติ มองซ้ายมองขวา ดูรถ ดูสัญญาณไฟให้ดี ข้ามตรงทางม้าลาย ถ้าทำาได้ดังนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ก็จะน้อย คุณผู้หญิงก็จะข้ามไปถึงฝั่งฝันมีหน้าอกสวยได้อย่างปลอดภัย

          การเลือกชนิดของซิลิโคน

  เสริมเต้านม

Beauty
Full อ.นพ.กิดากร  กิระนันทวัฒน์   

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



     ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน
 ในอดตีเชือ่วา่โรคกระดกูพรนุเกดิในวยัชรา ร่างกายสรา้งกระดกูมาทดแทนสว่นทีสึ่กหรอไดน้อ้ยลง แต่
ในปจัจบุนัไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ พนัธกุรรมมสีว่นในการกำาหนดใหแ้ตล่ะคนมมีวลกระดูกมากนอ้ยตา่งกนั ดงัเชน่มกัจะ
พบโรคนี้ในครอบครัวเดียวกัน แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับยีนหลายตัว การแสดงออกจึงมักเกิดในผู้ที่เข้าสู่วัยชรา 
หรือในสตรีวัยหลังหมดประจำาเดือนบางราย ที่ระดับฮอร์โมนลดลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้มีการสลายกระดูกเพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงแรกๆ หลังหมดประจำาเดือน

 ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนคือ กลุ่มที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราจัด และใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ติดต่อ
กันเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น

ภาพซ้ายแสดงกระดูกปกติ ภาพขวา กระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน
 โรคนี้คือภาวะที่มีมวลกระดูกลดน้อยลงเนื่องจากมีการ
สลายกระดูกเร็วกว่าการสร้างกระดูก มวลกระดูกที่ลดน้อยลง
ทำ ให้ความแข็งแรงกระดูกลดลง จนกระทั่งในที่สุดไม่สามารถจะ
รับน้ำ หนักหรือแรงกระทำ ต่างๆ ในชีวิตประจำ วันได้ กระดูกมัก
จะแตกหรือหักได้โดยง่าย

 โรคกระดูกพรุนมีอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างไร
 เมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน มวลกระดูกลดน้อยลง ความแข็งแรงกระดูกลดลง กระดูกในผู้ป่วยเหล่านี้จึงมักจะ
หักง่ายแม้ได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ตำาแหน่งที่พบกระดูกหักบ่อยคือ กระดูกปลายแขน ข้อสะโพก และกระดูก
สันหลัง ซึ่งผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่เกิดกระดูกสันหลังหัก และข้อสะโพกหักมักจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมามาก และ
มีอัตราตายสูง ถือเป็นภาวะอันตรายมาก และที่สำาคัญคือผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ ดังนั้น
ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวมาก่อน

 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน
 แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่มีอาการแสดงให้สังเกตเห็นได้ เช่น กระดูกสันหลังหัก จะทำาให้หลัง
โก่ง ตัวเตี้ยลง ดังนั้นถ้าหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ เข้าสู่วัยชราอายุมากกว่า 60-65 ปี หรือสตรีวัยหมดประจำาเดือน 
จะต้องหมั่นสังเกตตนเอง และวัดส่วนสูงเป็นประจำา หากส่วนสูงเตี้ยลงมากกว่า 4 ชั่วโมงหรือเกิดหลังโก่ง ควรไป
พบแพทย์ หรือเคยมีกระดูกหักจากอุบัติเหตุไม่รุนแรงมาก่อน หรือมีญาติใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูก
พรุน ก็ควรไปปรึกษาแพทย์

 สำาหรบัการตรวจเพือ่วินจิฉยัโรคกระดกูพรนุในปจัจบัุน ใชว้ธิวีดัมวลกระดกูดว้ยเครือ่ง DXA ซ่ึงมีในโรงพยาบาล
ใหญ่ๆ ทั่วไป และจะต้องเจาะเลือดตรวจปัสสาวะด้วย เพื่อแยกโรคร้ายแรงอื่นๆ ก่อนจะให้การรักษา

 การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน
 การวนิจิฉยัโรคกระดกูพรนุ โดยใช้เครือ่งตรวจวดัค่ามวลกระดกูเป็นมาตรฐาน แบ่งกระดกูออกเปน็ 3 ชนดิดงันี ้

1. กระดูกปกติ  คือ กระดูกที่มีค่ามวลกระดูกอยู่ในช่วง 1 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานใต้ต่อค่าเฉลี่ยของสตรีวัยเยาว์ที่มี
ค่ามวลกระดูกสูงสุด (ค่ามวลกระดูก มากกว่า -1)

2. กระดูกโปร่งบาง  คือ กระดูกที่มีค่ามวลกระดูกอยู่ระหว่างช่วง 1-2.5 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานใต้ต่อค่าเฉลี่ยของ
สตรีวัยเยาว์ที่มีค่ามวลกระดูกสูงสุด  (ค่ามวลกระดูก มีค่าระหว่าง -1 ถึง -2.5)

3. กระดูกพรุน คือ กระดูกที่มีค่ามวลกระดูกอยู่ใต้ต่อค่าเฉลี่ยของสตรีวัยเยาว์ที่มีค่ามวลกระดูกสูงสุด 2.5 หรือต่ำากว่า
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่ามวลกระดูก น้อยกว่า -2.5)

กระดูกปกติ กระดูกพรุน

-1 -2.5 -3.5

Health
Station รศ.นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



 การป้องกันกระดูกพรุนแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเป็นน่าจะดีกว่า ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า 
บุหรี่ ยาสเตียรอยด์ รวมทั้งยาลูกกลอน ยาหม้อ ยาชุด ไม่ควรซื้อยากินเอง รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ถ้า
หากอยู่ในกลุ่มเส่ียงให้รับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง ออกกำาลังกายกลางแจ้งสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ได้รับวิตามินดี
ที่เพียงพอ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดูดซึมแคลเซียม และทำาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การเดิน การทรงตัวดีขึ้น การเสี่ยง
ต่อการพลัดตกหกล้มและกระดูกหักก็จะลดลง

 สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างไรบ้าง
 ในปจัจบุนัการรกัษาโรคกระดกูพรนุไดก้า้วหนา้ไปไกล และมยีาใหม่ๆ  ทีส่ามารถป้องกนักระดูกหกัได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ยากระตุ้นการสร้างกระดูก และยาต้านการสลายกระดูก ปัจจุบันยาต้านการ
สลายกระดูกมหีลากหลายรปูแบบทัง้ชนดิเมด็รับประทาน ฉีดเข้าเส้น และฉีดเข้าใต้ผวิหนัง ซึง่การเลือกใช้ชนดิ
ใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยและวิจารณญาณของแพทย์

 โรคกระดูกพรุนเป็นโรคเรื้อรังการรับประทานยาในวันนี้เพื่อป้องกันอุบัติการณ์การหักของกระดูกที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนจึงควรได้รับการรักษาและดูแลอย่าง

ภาพผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โรคพัฒนามากขึ้น การรับประทานยาสม่ำาเสมอและ
ปฏิบัติตนตามแพทย์แนะนำาจึงเป็นสิ่งสำาคัญ  แต่จากการศึกษาในคนไข้
พบว่าผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนร้อยละ 50 มักหยุดยาเองหลังจากเวลาผ่าน
ไป 6 เดือน จึงมีผลทำาให้การรักษาไม่ได้ผล ทำาให้ผู้ป่วยยังคงมีความ
เสี่ยงสูงต่อการหักของกระดูก ดังนั้น การเลือกยารักษาโรคกระดูกจึง
ควรคำานึงทั้งประสิทธิภาพและการบริหารยาที่เหมาะกับผู้ป่วย การ
เลือกชนิดที่ทำาให้ผู้ป่วยยึดติดอยู่กับยาจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ปัจจุบันมียา
รักษากระดูกพรุนชนิดใหม่ ให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทุก 6 เดือน ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยและยายังมีประสิทธิภาพที่ดี มีการ
ศึกษาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนยาวนานถึง 8 ปี (ข้อมูลถึง 2556) ที่
แสดงให้เห็นว่ายาลดการหักของกระดูกได้ดีทั้ง กระดูกสันหลัง กระดูก
ที่ไม่ใช่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก ยาชนิดนี้ขึ้นทะเบียนและมีใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียแล้ว 

 การรักษาโรคกระดูกพรุน นอกจากการได้รับยาแล้ว ผู้ป่วยควร
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม และผลิตภัณฑ์จากนม และ
ออกกำาลังกายกลางแจ้งสม่ำาเสมอด้วย



 สวสัดทีา่นผูอ้า่นท่ีติดตาม @Rama มาโดยตลอด จากฉบบัท่ีแล้วแพรวพดูถงึอาหารสำาหรับคุณแมต้ั่งครรภ ์
และฉบับนี้ก็ยังเป็นการแนะนำาในเรื่องอาหารเช่นเคย แต่ว่าหัวข้อจะเปล่ียนไปเป็นสำาหรับลูกน้อยแทน นอกจาก
โภชนาการของคณุแมข่ณะตัง้ครรภแ์ลว้ สิง่ทีค่ณุแมม่อืใหมห่ลายคนยังคงกังวลคอื อาหารทีม่ผีลกบัพัฒนาการของ
ลูกน้อยใช่ไหมล่ะค่ะ วันนี้แพรวมีคำาแนะนำาดีๆ มาฝากค่ะ

 นับต้ังแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จนออกมาลืมตาดูโลก ส่ิงท่ีหล่อเล้ียงให้ลูกน้อยเจริญเติบโต มีพัฒนาการท่ีดีได้
น้ัน คงไม่พ้นเร่ืองอาหารและโภชนาการท่ีดี ซ่ึงอาหารท่ีว่าก็ข้ึนอยู่กับโภชนาการของคุณแม่ล้วนๆ ค่ะ หลังจากท่ีคุณ
แม่ให้กำาเนิดลูกน้อยแล้ว อาหารเร่ิมแรกท่ีควรให้ทารก ซ่ึงเป็นอาหารท่ีสำาคัญ ราคาถูก และยังให้โภชนาการครบถ้วน 
น่ันก็คือ “นมแม่” น่ันเอง ในปัจจุบันแพรวสังเกตเห็นคุณแม่หลายคนพยายามสรรหาของเสริมนู่นน่ันน่ีสำาหรับลูก
น้อย เห็นแล้วก็เสียดายตังค์ค่ะ เพราะว่าคุณแม่ทุกคนมีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ

มีหลายคนถามว่า ระหว่าง 6 เดือนที่ทานแต่นมแม่ ควรเสริมน้ำาหรือไม่ คำาตอบคือ 
ในน้ำานมแม่มีน้ำาที่เพียงพอต่อความต้องการของทารกอยู่แล้ว จึงไม่จำาเป็น

ต้องเสริมน้ำาค่ะ

 แล้วหลังจาก 6 เดือน เราจะต้องให้
ลูกทานอะไร? หากลูกน้อยอายุได้ 6 เดือน 

เราควรเสริมอาหารอย่างอ่ืน แต่ถ้าหาก
ทารกมีการเจริญเติบโตช้า หรือมีแนวโน้ม

ลดลง เราอาจจะเร่ิมเสรมิตัง้แต ่4 เดอืนก็ได ้
แต่ห้ามเสริมก่อน 4 เดือน เหตุที่ควรเสริม

อาหารหลังจาก 6 เดือนเพราะหลังจากนั้น
ทารกจำาเปน็ตอ้งไดร้บัพลงังานและสารอาหาร

บางอย่างเพิ่ม เช่น โปรตีน ธาตุเหล็ก สังกะสี 
วิตามินเอ ไอโอดีน แคลเซียม เป็นต้น เพื่อให้ร่างกาย

มีการเจริญเติบโตได้ตามปกติ แต่การให้อาหารเสริมนั้นก็
ต้องให้ควบคู่กับการให้นมแม่จนลูกน้อยอายุได้ 2 ปี

ใส่ใจอาหาร..สู่พัฒนาการลูกน้อย
 นอกจากความต้องการพลังงานทีม่ากขึ้น และสารอาหารบางอย่างทีจ่ำาเป็นต้องไดร้ับเพิม่แล้ว ในช่วงหลัง 
6 เดือนนี้ ทารกจะมีความสามารถในการย่อยอาหาร และมีพัฒนาการในการกลืน หรือการใช้ลิ้นตวัดอาหาร
ลงสู่ลำาคอได้ โดยอาหารที่ใช้เสริมนั้นควรเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว และยังต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับช่วงอายุ
ของทารกดว้ย เพราะในชว่งอายขุองทารกแตล่ะชว่ง มีความสามารถในการย่อยอาหารแตกตา่งกนัไป อาหารจำาพวก
โปรตีน ควรให้ในปริมาณน้อย เพราะช่วงนี้ไตของทารกยังทำางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือเรียกว่ายังไม่สามารถขับของ
เสียได้เท่าผู้ใหญ่นั่นเอง นอกจากนี้ การเสริมควรจะเสริมทีละอย่าง เช่น กล้วยครูด ข้าวบดเปล่า ข้าวบดผัก ข้าว
บดไข่แดง ข้าวบดปลา ข้าวบดไก่ ข้าวบดหมู เป็นต้น เพราะคุณแม่จะสามารถรู้ได้ว่าทารกแพ้อาหารชนิดไหนบ้าง

 ลักษณะอาหารของทารกในช่วงอายุนี้ ควรจะมีลักษณะที่ค่อนข้างละเอียด หรือเป็นประเภทบด แต่ช่วง 
8-9 เดือนไปแล้วก็สามารถเพิ่มความหยาบของอาหารได้มากขึ้นเป็นแบบสับหยาบ หลังจาก 1 ปีไปแล้ว จึง
จะสามารถทานอาหารได้เหมือนผู้ใหญ่แต่ก็ยังต้องเป็นอาหารนิ่มๆ เคี้ยวง่าย และเมื่อทารกอายุได้ 2 ปีจะสามารถ
ทานอาหารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้

  พออา่นมาถงึตรงนี ้คณุแมห่ลายคนคงคดิวา่อาหารสำาหรบัทารกไมย่ากเลยใชไ่หมละคะ มันแนอ่ยูแ่ลว้ หาก
เรารูว้ธิ ีและลำาดับขัน้ตอนความสำาคัญของการให้อาหารลกูแลว้ ลกูนอ้ยของเราก็จะมีพฒันาการทีเ่ตบิโตสมวัย ดว้ย
โภชนาการที่ดีค่ะ สำาหรับวันนี้แพรวต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ขอบคุณข้อมูล: เว็บไซต์ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
                   (คู่มืออาหารตามวัยสำาหรับทารกและเด็ก)
                   คุณมณทิชา พันธุ์ไพร (นักวิชาการโภชนาการ)

 การให้นมแม่แก่ลูกน้อย ควรให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนเต็ม หรืออาจ
จะมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของตัวคุณแม่เอง แต่ในบาง
กรณีที่คุณแม่มีน้ำานมไม่เพียงพอ หรือว่าทารกที่ทานนมแม่แล้วแต่ยังมีน้ำาหนักตัว
ที่ต่ำากว่าเกณฑ์มาก ก็อาจจะต้องให้นมดัดแปลงใช้ทดแทนหรือเสริมร่วมน้ำานมแม่              
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1. 
บทบรรยาย  
โฆษณาไทยประกันชีวิต...

“เขาจะได้อะไร”  
“ถ้าเขาทำาแบบนี้ทุกวัน”
“เขาจะไม่ได้อะไรเลย”
“ไม่ได้รวยขึ้น”
“ไม่ได้ออกทีวี”
“ไม่มีใครรู้จัก”
“ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น”

..

“เพราะสิ่งที่เขาได้”  
“คือได้แค่...”
”ความรู้สึก”
“ได้เห็นความสุข”  
“ได้เข้าใจ”
“ได้ความรัก”
“ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้”
“ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม”
“ในชีวิตคุณ ?” 
“อะไร !!!  คือ สิ่งที่ต้องการมากที่สุด ???”

2.
อินกันมั้ย ??? 
ได้อะไรบ้างกับบทโฆษณาที่ผ่านมานี้ ???
แล้วคุณตอบข้อคำาถามทิ้งท้ายจากโฆษณานี้กันว่าอย่างไร ???
ครับ !!!  แต่ผมขอให้คุณลืมความรู้สึกนั้นไปสักพักหนึ่งก่อน
เพราะผมกำาลังจะเล่าถึงเรื่องของ “เด็กป่วย”  คนหนึ่ง  
จากบทละครที่มีเค้าโครงมาจาก “เรื่องจริง”  ที่ผมได้ดูมา  
ในรายการ “บันทึกกรรม”  ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง 3  
เรื่อง “...สมุดการบ้านของอิ่มปี้...”
เด็กป่วยที่ในหัวใจของเขามีแต่ 
“การให้” 
เด็กที่ “มีความสุข” เสมอ 
ในทุกครั้งที่ได้ “ช่วยเหลือ” ผู้อื่น
บทละครดีดี ที่ผมรู้สึกถึง
ภาพตัวอย่างของ “ผู้ใหญ่” 
ที่ไม่รังแก “เด็ก”
ด้วยการ “เลี้ยงลูก” อย่างเข้าใจ  
 ไมป่ดิกัน้ “ความตอ้งการ” ของเขา
จนส่งผลใหเ้ดก็เตบิโตสมวัยแบบเตม็ 
“พรสวรรค์”  อย่างมี “ความสุข”

นพ.ฝน  แสงสิงแก้ว – หมอรางวัลแมกไซไซ  เคยกล่าวไว้ว่า
“เด็กเกเรไม่มี   มีแต่ผู้ใหญ่เกเร  ถ้าจะแก้ปัญหาเด็ก  ให้แก้ที่ผู้ใหญ่”
ละครเรื่องนี้จึงเป็นคำาตอบใน “มุมมอง”  ของหมอฝนได้เป็นอย่างดี
“อิ่มปี้” หรือ  “ด.ช.ณัฐวรรธน์  สุนทรวัฒน์”...  

คือ  “เด็กป่วย”  
ที่เป็นผลพวงมาจากสภาวะครรภ์เป็นพิษของแม่
ทำาให้ “อิ่มปี้” เป็นหอบหืดขั้นรุนแรง  
จนพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
“ห้าม”  ทุกสิ่งอย่างที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของลูกน้อย
ไม่ต่างอะไรกับการ “รังแกเด็ก” 
ให้อยู่ในกรอบความต้องการของพ่อแม่
แต่แล้ววันหนึ่ง...  
พ่อและแม่ของน้องเห็น “ความสนใจ” 
เรื่องจักรยานของลูก
และ “ยอมรับ” ความต้องการที่มาจาก 
“ใจเอื้ออาทร” ผ่านปากของอิ่มปี๋
“ผมอยากเป็นแบบพ่ีปาว ผมอยากช่วยเหลือคนครับ”  
(ปาว-อาสาสมัครสองล้อกู้ชีวิต)
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ตั้งแต่วันนั้นมา  “อิ่มปี้” มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น  
และได้ใช้หัวใจ “จิตอาสา”  ทำาตามความต้องการอย่างมีความสุข
จนเกิดเป็นภาพ “เด็กดี” อาสาสมัครกู้ชีพตัวน้อยที่สังคมได้ร่วมกันชื่นชม
ที่สำาคัญเด็กคนนี้แม้ “ร่างกาย” ของเขาจะยังคง “ป่วย”
แต่ “หัวใจ”  ของเขากับ “แข็งแรง” ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
คุณรู้มั้ยครับ ???  “เรเน เดส์คาร์ต” (Rene Descartes)  
บิดาแห่งปรัชญา-คณิตศาสตร์ยุคใหม่ของโลก 
ก็เป็นคนป่วยที่ทั้งชีวิตได้รับความรักความเข้าใจจากพ่อแม่เช่นกัน
“โทมัส  อัลวา  เอดิสัน” (Thomas Alva Edison)  
เป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะรักอย่างเข้าใจจากแม่
แม้เขาถูกเหยียดหยามว่าเป็นเด็กโง่เง่าจากใครๆ ก็ตาม

ครับ !!!!  ตัวอย่าง “อัจฉริยะ” ของโลกเหล่านี้ 
คือตัวอย่างที่ช่วยเสริมให้เห็นว่า  เรื่องของเด็กๆ ผู้ใหญ่ก็เกี่ยว
และถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใหญ่ “รัก” และ “เข้าใจ” ในตัวเด็ก
เมื่อนั้น “พรสวรรค์” และ  “อัจฉริยภาพ” ในตัวเด็ก
...มักจะปรากฏกายขึ้นให้เห็นทันที
กลับมาที่ “คำาถาม”  ทิ้งท้ายในบทโฆษณาไทยประกันชีวิต
คุณตอบข้อคำาถามที่ว่า “อะไร !!!  คือ สิ่งที่ต้องการมากที่สุด”  ได้กันหรือยัง ??
สำาหรับน้อง “อิ่มปี้”  เขามีคำาตอบให้กับ “ชีวิต” ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
และเมื่อเร็วๆ นี้  เขาได้ตอบคำาถามนี้กับพ่อของเขาอีกครั้ง
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติว่า...
“...พ่อครับ  อิ่มปี้จะทำาความดี แบบพี่ปาว  แล้วอิ่มจะจดลงสมุดการบ้านเล่มนี้ไว้
และจะเอาไปส่งให้กับสมเด็จพระเทพฯ นะครับ...”

3.
11  มกราคม  2557  
มีภาพเด็กน้อยตัวเล็กๆ คนหนึ่งขี่จักรยานในชุด “อาสาสมัคร”  
ปั่นจักรยานคันน้อย  จากจังหวัดนนทบุรี  ไปยังวังสระปทุมฯ
เพื่อส่งสมุดการบ้านในการทำาความดีของเขา  ให้กับสมเด็จพระเทพฯ

“อย่ารังแกฉัน”
 พอ่แมส่่วนใหญมุ่ง่แตจ่ะปัน้ลกู  จนลมืไปวา่จริงแลว้ตอนนีเ้ปน็ชว่งเวลา
ที่ตัวเองต้องเรียนรู้วิชาพ่อแม่ต่างหาก
 พอ่แม่สว่นใหญ่รูแ้ตว่า่  ตอ้งมีเงนิ  ต้องหาเงนิมากๆ เพือ่นำามาใช้ในการ
พัฒนาลูกให้เป็นหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพ  ตามแรงผลักของความปรารถนา  ส่งต่อ
ปมปัญหาของตัวเองให้กับลูก  ในอดีตเราเคยปรารถนาให้พ่อแม่ปฏิบัติอย่างไร
กับเรา  เมื่อถึงคราวเป็นพ่อแม่   เราก็ควรที่จะต้องปฏิบัติกับลูกให้เหมือนกับที่
เคยต้องการให้พ่อแม่ทำากับเราในอดีตเช่นกัน
 แต่ทุกวันนี้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของพ่อแม่ในสังคม  มักปฏิบัติกับลูกไป
ตามพฤติกรรมอะไรที่เขาเคยเกลียด   ไม่ชอบให้พ่อแม่ทำากับเขาแบบใด  เขา
กลับเอาพฤติกรรมแบบนั้นมาทำากับลูก  
 พอ่แม่จงึควรลองหนักลบัมาทบทวนความปรารถนาในวยัเดก็ของตนด ู 
วา่เคยตอ้งการอะไรจากพอ่แม ่ เชน่  ความรกั  การเอาใจใส ่ การชืน่ชม  การกอด  
การให้กำาลังใจ  แล้วส่งมอบสิ่งนั้นให้กับลูกของตน  เพียงเท่านี้ลูกน้อยของคุณ
จะเติบโตสมวัยได้อย่างมีความสุข  

เครดิต:  เนื้อหาบางส่วนในนิตยสารซีเคร็ตของ  ครูหนุ่ย – งามจิต  มุทะธากุล



              เขาบอกว่า  “ไม่เอาแล้ว เขาทิ้งแล้ว”  ฉันรู้สึกและรู้สึกทุกครั้งที่ได้ยินประโยคนี้  พร้อม
กับนึกในใจว่า  “เออหนอ นี่คนนะ ไม่ใช่ของเก่า เสื้อผ้ารองเท้าเก่าๆ ที่ไม่ชอบ ไม่ใช้แล้ว ก็ยกให้คนอื่นง่ายๆ 
แบบนี้”

             อนิจจา ทั้งๆ ที่บางคนก่อนเข้าโรงพยาบาลมีครอบครัวมีญาติพี่น้อง  พอจะออกจากโรงพยาบาลกลาย
เป็นคนไม่มีญาติซะแล้ว  ไม่มีญาติจริงๆ หรือญาติไม่รับ

          คนที่ไม่โชคร้ายเกินไปนัก  ถ้าพบญาติแต่ญาติมีปัญหาในการรับผู้ป่วยไปดูแลต่อที่บ้าน เช่น  อาจรู้สึก
เป็นภาระ  ไม่มีคนดูแล หรือปัญหาอื่นใดก็ตาม  นักสังคมสงเคราะห์จะประเมินครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้กำาลังใจ  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแล เพื่อให้
สามารถรับผู้ป่วยกลับไปได้

 หลายครั้งที่พบภรรยาผู้ป่วยแล้ว ภรรยาบอกว่า 

 “ตอนหนุ่มๆ ไม่เคยดูแลรับผิดชอบครอบครัว  กินแต่เหล้า พอป่วยจะให้ดูแล”  

 หรือบางคนก็บอกว่า

 “พอฉนัมีลกูกท็ิง้ให้เลีย้งคนเดียว ไมเ่คยส่งเสยีหรือติดตอ่มาเลย จนเพิง่มารูว้า่เข้าโรงพยาบาล  แล้ว
จะให้รับผิดชอบได้ยังไงแยกกันอยู่ตั้งนานแล้ว”

 เช่นกรณีผู้ป่วยสูงอายุรายนี้  มีพลเมืองดีนำาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากล่ืนหกล้มศีรษะกระแทก แล้วไม่
สามารถให้ข้อมูลและช่วยตนเองได้อีก  เบื้องต้นเข้าใจว่าผู้ป่วยพอให้ข้อมูลได้บ้าง พลเมืองดีจึงช่วยติดต่อญาติ
ให้  แต่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  ภรรยาและบุตรมาเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย แต่ปฏิเสธไม่รับกลับ เนื่องจากได้ทิ้งร้าง
กันไปตั้งแต่บุตรยังเล็กๆ และไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู  หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อภรรยาและบุตรได้อีก   จึงไม่
ทราบว่าก่อนประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับใครที่ไหนบ้าง  นักสังคมสงเคราะห์ได้ติดต่อไปยังพี่น้องคนอื่นๆ 
ของผู้ป่วยตามข้อมูลที่หาได้  แต่ทุกคนที่ติดต่อไปรวมทั้งไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ญาติ   และได้ประกาศ
ตามหาญาติทางสื่อต่างๆ แล้วไม่มีใครมาติดต่อ  จึงจำาเป็นต้องส่งผู้ป่วยเข้าอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ต่อไป

 แต่เป็นความโชคดีของผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งน่าจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในหมื่น ในพัน ไม่ใช่ในร้อย  เนื่องจากมีญาติ
ที่ไม่ใช่ภรรยาและบุตร  แต่เป็นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดมารับกลับไปดูแลด้วย  หลังจากเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์
ได้ไม่ถึงปี

 ญาติผู้ป่วยบางคนก็มักจะบ่นกับนักสังคมสงเคราะห์ว่า  “บ้านก็แคบจะอยู่กันเข้าไปยังไง”  (แล้วก่อน
มาโรงพยาบาลไม่รู้อยู่กันยังไง  พอจะกลับอยู่กันไม่ได้ซะแล้ว) บ้างก็ว่า “ใครจะดู ไปทำางานกันหมด”  หรือ  
“ดูแลไม่ไหวหรอก”

 ยกตวัอยา่งผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็ผูป้ว่ยชายไทยอายปุระมาณ 40 เศษ อาชพีเปน็พนกังานรกัษาความปลอดภัย  
ขี่จักรยานยนต์ล้ม ศีรษะกระแทกพื้น ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  หลังเสร็จกระบวนการรักษา ผู้ป่วย
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมาก  ต้องได้รับการดูแลต่อที่บ้าน และไม่สามารถกลับไปทำางานได้อีกเลย  จากการ
วินิจฉัยของแพทย์ ผู้ป่วยยังมีโอกาสพัฒนาหากได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  
แตภ่รรยาและญาตพิีน่อ้งไดย้กขอ้อา้งสารพดัทีจ่ะใหผู้ป้ว่ยอยูโ่รงพยาบาลจน
หายเป็นปกติ  ผู้ป่วยรับรู้ได้และซึมเศร้ามาก จากการประสานงานทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล เยี่ยมบ้าน ชุมชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา 
ต่างๆ  ทำาความเข้าใจกับญาติในเรื่องต่างๆ จากทั้งนักสังคมสงเคราะห์และ
ทีมสหวิชาชีพ ในที่สุดผู้ป่วยรายนี้ได้กลับคืนสู่ครอบครัว

 การทอดทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ญาติจะหาสารพัด
เหตุผลที่จะยกมาอ้าง ส่วนหนึ่งก็เป็นความจริง  บางส่วนก็เป็นข้อ
อ้างที่ไม่อยากเป็นภาระ  

 จะมีบ้างมั้ยในโลกนี้ 
 คนที่ไม่มีญาติสักคนเลยจริงๆ  

Behind
The Scene รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร 

นักสังคมสงเคราะห์ผู้ชำานาญการพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



 
 ผู้ป่วยบางรายไม่เคยทำาบัตรประชาชนเลยตั้งแต่เกิด เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้ป่วยไม่
สามารถให้ข้อมูลได้  ส่งผลให้ตามญาติลำาบากมาก  และถึงแม้ว่าจะมีบัตรประชาชนก็ไม่ได้แปลว่าจะตามได้
เสมอไปเช่นกนั เนือ่งจากไดย้า้ยถิน่ฐานไปทำางานตามทีต่า่งๆ บางรายไมไ่ดก้ลบัภมูลิำาเนาเดมิเปน็เวลานานจน
ญาติพี่น้องแตกสานซ่านกระเซ็นกันไปคนละทาง  ขาดการติดต่อกันเป็นเวลานาน   จึงไม่สามารถติดต่อกันได้
อีกเมื่อถึงเวลาจำาเป็น

 เมือ่ตามญาตไิมไ่ดแ้ลว้  กถ็งึระยะสุดทา้ยจริงๆ   บา้นหลังสุดทา้ยทีผู้่ป่วยประเภทนีจ้ะยา้ยไปอยูห่ลงั
ออกจากโรงพยาบาลก็คือสถานสงเคราะห์ แต่ในความเป็นจริง ความต้องการของผู้ป่วยกับความสามารถใน
การรองรับของสถานสงเคราะห์นับวันจะยิ่งสวนทางกัน  จำานวนสถานสงเคราะห์มีน้อยกว่าปริมาณท่ีผู้ป่วย
จะเข้าอยู่  การส่งผู้ป่วยเข้าสถานสงเคราะห์แต่ละรายจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

 จากข้อมูลของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา  รับเฉพาะผู้ป่วยชายสามารถรับผู้ป่วยได้  310 คน ขณะเดียวกันก็รับ
ไว้ถึง  320 รายแล้ว  คิวรอเข้าสถานสงเคราะห์แห่งนี้อยู่ที่ คิวที่  300  
    ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556)  

 สถานสงเคราะหค์นพกิารและทพุพลภาพการพระประแดง จ.สมทุรปราการ   
รับผู้ป่วยทั้งชายและหญิง สามารถรับผู้ป่วยได้  480   คน  ขณะนี้รับไว้เต็มจำานวน
แล้ว     คิวรอเข้าสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยชายอยู่ที่ คิวที่  130   ผู้ป่วยหญิงคิวที่  100  
    ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)  

 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพการการุณย์เวช  จ.ชลบุรี  รับ
เฉพาะผู้ป่วยหญิงสามารถรับผู้ป่วยได้  405  คน  คิวรอเข้าสถานสงเคราะห์อยู่ท่ีคิวท่ี         
ร้อยเศษๆ เกือบสองร้อย  
    ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)   

 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ต้องรอผู้ป่วยรายเก่าเสียชีวิตก่อน  จึงจะรับใหม่ได้    ผู้ป่วยที่ไม่มี
ญาตหิรือญาตดิแูลไมไ่หวจงึเปน็ผูป้ว่ยคา้งวอรด์ ไมใ่ชเ่พยีงแตโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีแตย่งัรวมถึงโรงพยาบาล
รัฐแห่งอื่นๆ ด้วยเช่นกัน   

 ลึกๆ แล้วก็ไม่ทราบว่าญาติที่ทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลจะรู้สึกอย่างไร มโนธรรมหายไปไหน  ถ้าตัว
เองเป็นผู้ที่ถูกทิ้งบ้างจะรู้สึกอย่างไร  เมื่อยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่  ส่วนผู้ที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน
จนไม่สามารถรับรู้เรื่องใดๆ อีกแล้วก็โชคดีที่ไม่ต้องทราบชะตากรรมของตนเองในตอนท้ายของชีวิต

 แนวโน้มผู้ถูกทอดทิ้งในอนาคตจะมีมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  จำานวนคนเร่ร่อน  ผู้สูงอายุ 
รวมถึงคนโสดที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่พร้อมจะดูแลจะมีมากขึ้น  ส่วนหนึ่งเพราะในอนาคตจะเป็นสังคมผู้
สูงอายุด้วย 

 เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งเสนอให้โรงพยาบาลหางบประมาณไปสร้างตึกเล็กๆ ตึกหนึ่งขึ้น 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเองในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์นั้น ก็คิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการหา
ทางออกของปัญหานี้  เมื่อมีกรณีผู้ป่วยถูกทอดทิ้งจะได้ส่งต่อผู้ป่วยได้เร็วขึ้น 

 นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบกับหลายส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการจำาหน่าย   
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  การรับรู้ปัญหาตั้งแต่แรกและหาทางป้องกัน ช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ จะเป็นทางออก
ที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้ 



 จังหวัดกาญจนบุรี 

 จังหวัดที่เป็นจ้าวแห่งภูเขาจังหวัดหนึ่ง ที่มีพรมแดนประเทศติดกับประเทศเมียนมาร์ (ไม่ใช่พม่าแล้วนะจ๊ะ) และ
ยังมีประวัติศาสตร์น่าตื่นเต้นมากมาย ณ ที่แห่งนี้ 

 ทีมงานกองบัญชาการ @Rama ได้ออกเดินทางไปยัง เมืองแห่งการขุด ขุด ขุด...ทอง... โดยหวังว่าจะได้มีโอกาส
ร่อนทอง ขุนแร่กับเขาบ้าง อิอิ

 เราออกเดนิทางไปตามถนน มุง่สูภ่าคตะวันตกของประเทศ ผ่านบางเลน 
ผ่านกำาแพงแสน และลัดเข้าสู่เมืองกาญจนบุรีโดยพลัน ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 
2 ช่ัวโมงก็ถึงท่ีหมาย บ้านพักส่วนตัวของทีมงานกองบัญชาการ @Rama 
คุณปันปัน ก่อนที่เราจะใส่เกียร์เดินทางต่ออีกราว 70 กิโลเมตร เพื่อไปยัง
พนุ้ำาร้อนหนิดาด อำาเภอทองผาภมู ิตอ้งบอกวา่พนุ้ำาร้อนท่ีนีไ่มเ่หมอืนท่ีอืน่ ตรง
ทีมี่การกัน้อาณาเขตบรเิวณของพนุ้ำารอ้น (จรงิๆ แลว้ตอ้งเรยีกวา่ บอ่น้ำารอ้นเสยี
มากกวา่) ให้ออกจากแหลง่น้ำาตกธรรมชาต ิคอืสามารถนอนแชท่ัง้น้ำารอ้นและน้ำา
เยน็ไดใ้นสถานทีเ่ดยีวกนัไดอ้ยา่งสบายกาย ..แตข่อแนะนำาวา่ใหน้อนแช่น้ำาร้อน
สลบักับน้ำาเยน็ จะชว่ยทำาใหเ้ลอืดลมในร่างกายเดนิสะดวก สง่ผลดตีอ่ระบบการ
ทำางานต่างๆ นั่นเอง

“ไปเที่ยวกาน...
         ทีเ่มอืงกาญจนบรุ”ี

 เราใช้เวลาอยู่กับการนอนแช่พุน้ำาร้อนไม่นาน ก็ออก
เดินทางกันต่อ จุดหมายต่อไปของเราคือ การเยี่ยมชมสถานที่
ประวัติศาสตร์ของที่นี่ ใช่แล้วครับ 

 “สะพานข้ามแม่น้ำาแคว” หรือ “ทางรถไฟสายมรณะ” 
แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเสียว (สันหลัง) กันแล้ว

 สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสะพานทีเ่ป็นหลักฐานอันสำาคัญทางประวตัศิาสตรข์องสงครามโลก 
เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นได้เข้ามายังประเทศไทย สะพานมีความยาว 300 เมตร ในสมัยนั้นกองทัพญี่ปุ่น
ได้เข้ามายังประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังพม่า จึงได้มีการสร้างทางรถไฟขึ้นในการ
ลำาเลียงยุทธปัจจัยต่างๆ ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ได้มีการเกณฑ์แรงงานกรรมกรคนเอเชีย
มาสร้างทางรถไฟ ต่อมาได้ใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน 
ออสเตรเลีย และฮอลแลนด์ ฯลฯ จำานวนหลายหมื่นคนในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ 

One
Day ff เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย ์

   ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร



 และแล้วก็มาถึงที่พัก อันเป็นไฮไลท์สำาคัญของการมาทริปนี้กันเลยล่ะ

 ..ใช่แล้ว!! เรามาที่เมืองกาญจนบุรีท้ังที จะนอนพักกันแบบธรรมดาได้
ซะที่ไหนกัน ต้องนอนบน “แพริมน้ำา” กันไปเลย..ต้องขอขอบคุณที่พัก..แพสวย 
แมน่้ำาใส รสีอรท์ เปน็อยา่งมากทีไ่ดส้รรสรา้งอำานวยความสะดวกไวอ้ยา่งครบครนั
ครับ

 ที่แพริมน้ำาแห่งนี้ ถือเป็นบ้านพักที่ทำาให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติจากน้ำา
เหนือเขื่อนศรีนครินทร์อย่างแท้จริง ได้รับรสและกลิ่นไอธรรมชาติ พร้อมด้วยลม
เยน็ๆ ในตอนกลางคืน ชา่งเหมาะเหม็งอะไรยิง่นกั แถมยงัไดก้ระโดดน้ำาเลน่อยา่ง
สบายใจ เหมือนได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับการพักผ่อนมากๆ นอกจากนี้แล้วยัง
มีแพทำาจากไม้ไผ่ให้พายล่องเล่นในน้ำา สำาหรับใครที่ว่ายน้ำาไม่แข็งก็มีเสื้อชูชีพให้
ไว้ลอยตัวอย่างสบายใจหายห่วง

มาถงึบรรทดันี ้ตอ้งขอบอกวา่ เมืองกาญจนบรุ ีเปน็เมอืงทีน่า่เทีย่วมากอกี
แห่งหนึ่งที่ทีมงานกองบัญชาการของเรา ขอกด Like ให้เลยจ้า!!

ซึ่งจากเส้นทางป่าเขาที่รก และปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ขาดแคลน
อาหารและยารกัษาโรค ตลอดจนความทารณุของสงคราม ทำาใหเ้ชลย
ศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ต่อมาจึงได้มีการสร้างสุสานข้ึนเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์สถานแห่งการระลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกว่า “สุสาน
ทหารสัมพันธมิตรดอนรัก”

 ต้องบอกว่านาทีท่ีเหยียบลงบนสะพานแห่งน้ี พวกเราขนลุก
ซู่มากๆ เพราะจากประวัติศาสตร์ที่ได้ยินได้ฟังมา ทำาให้รู้สึกถึง
บรรยากาศอันน่าหดหู่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว เราเดินไปบนสะพาน
สักพักก็มีรถไฟขบวนน้อยๆ ว่ิงผ่านบนสะพานแห่งนี้ ก็ถือได้ว่าเป็น
สะพานที่ยังคงใช้งานกันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้กันเลยทีเดียวครับ

 เช้าวันถัดมา ทีมงานกองบัญชาการก็ออกเดินทาง
อีกครั้งเพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ซึ่งมี “น้ำาตก
เอราวัณ” สถานที่ยอดฮิตที่ใครมาที่เมืองกาญจนบุรีก็ต้อง
แวะไปสัมผัสบรรยากาศและความเย็นเฉียบของแหล่งน้ำา
จากธรรมชาติ 

 “น้ำาตกเอราวณั” อยูใ่นอำาเภอศรสีวัสดิ ์มีระยะทาง
ยาวกว่า 1.5 กโิลเมตร แบ่งน้ำาตกออกเป็นชัน้ตา่งๆ ได้ 7 ชัน้ 
ต้ังแต่ชัน้แรก “ไหลคนืรงั” ชัน้ที ่2 “วงัมจัฉา” ชัน้ที ่3 “ผา
น้ำาตก” ชั้นที่ 4 “อกผีเสื้อ” ชั้นที่ 5 “เบื่อไม่ลง” ชั้นที่ 6 

“ดงพฤกษา” และชัน้สุดทา้ย “ภผูาเอราวณั” โดยน้ำาตกแต่ละชัน้ไมใ่ชม่แีคช่ือ่ทีไ่ม่เหมือนกัน
เท่านั้น แต่น้ำาตกแต่ละชั้นก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป หากจะเยี่ยมชมน้ำาตกให้ครบ
ทั้ง 7 ชั้นจะต้องใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงในการขึ้น-ลง กันเลยทีเดียว 

 ที่มาของชื่อ “น้ำาตกเอราวัณ” มาจากลักษณะสายน้ำาที่ไหลบ่ามองดูคล้ายกับหัวช้าง
เอราวัณ ซึ่งมี 3 หัว บนน้ำาตกชั้นที่ 7 นั่นเอง จุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ คือปลาพันธุ์
ขนาดใหญ่ที่สังเกตได้ง่าย มักจะอยู่บนชั้นที่ 2 นั่นคือ “ปลาพลวง” ที่มีนิสัยขอบ
อยูต่ามแหลง่น้ำาใสๆ แต่นัน่ยงัไมน่า่ต่ืนเต้นเท่ากบัตอนโดนมนัตอดเข้าท่ีขาและเทา้
ของเรา ...ช่างจั๊กกะจี้ดีแท้เชียวล่ะ



Giving
and Sharing

คำ ว่าให้ ไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาธิบดีฯ



 กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ สำาหรับละครเวทีการกุศล Rama 
Drama  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  ในชื่อเรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”  จะมีเรื่อง
ราวเป็นอย่างไรนั้น เรามีเรื่องย่อมาฝากกันค่ะ
 

การต่อสู้เพ่ือแย่งชิง ความจริงบน …..... บรรทัดสุดท้าย”......

เรื่องย่อ:
 ในยุคที่ประเทศความคิดแตกออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งต้องการรักษาวิถีชีวิตเดิมที่สืบทอดกันมา และอีก
ฝั่งต้องการนำาวิทยาการประเทศตะวันตกเข้ามาพัฒนา ทำาให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครอง และเมื่อ หมิง ผู้เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ปกป้องหมู่บ้านต่างๆ ถูกจับ ความวุ่นวายก็ขยายขนาดมากขึ้น 
หลายหมู่บ้านถกูกองกำาลงัของผูเ่ฉงิ ผูป้กครอง เขา้รกุราน บังคับใหช้าวนาทิง้เสยีม เขา้ถอืปนื เพือ่เปลีย่นประเทศ
ให้เป็นไปตามแนวคิดตน
 เหวินซาน มือขวาคนสนิทของหมิง จึงต้องหาทางเข้าไปช่วยหมิงออกมา ผ่านการแทรกซึมเข้าไปใน
บ้านของผู่เฉิง โดยที่ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเหม่ยอิง ลูกสาวท่านผู้ว่า คุณหนูหัวสูงที่จบการ
ศกึษาจากประเทศตะวนัตก ผูท้ีไ่ดร้บัอทิธพิลความคดิจากชนชัน้ปกครองอยา่งเตม็เปีย่ม แตเ่มือ่ได้ใกลชิ้ดกัน ความ
คิดที่แตกต่างของท้ังสองคน เร่ิมเปลี่ยนแปลงและเร่ิมเข้าใจความคิดของฝั่งตรงข้าม เป็นด่ังตัวแทนทางความคิด
ของความไม่ลงรอยในประเทศ
 เมื่อผู้พันฟราน คู่หมั้นของเหม่ยอิงที่ผู่เฉิงนัดแนะไว้ให้ คิดจะเร่งประเทศไปสู่ความพัฒนาให้เร็วมากขึ้น 
ทำาให้เหวินซานต้องเร่งแผนการช่วยเหลือหมิง แต่ยังไม่ทันที่จะได้ช่วยหมิงออกมา กลับเกิดเหตุจลาจลที่เกิดจาก
ทหารตะวนัตกลัน่ปืนใสช่าวบ้าน ประชาชนทีโ่กรธแค้นลกุฮือขึน้ตอ่ตา้น ทหารตอ้งควา้ปนืหนัเขา้ใสป่ระชาชน ถงึ
เวลาที่ทุกคนต่างต้องต่อสู้เพื่อปกป้องความเชื่อของตน

ในหน้าประวัติศาสตร์น้ี ใครจะเป็นผู้ชนะ? ….ผู้ท่ีจะได้เขียนบรรทัดสุดท้าย

 ทา่นใดทีอ่่านเรือ่งราวแลว้อยากตดิตามตอ่วา่เรือ่งราวจะจบลงเช่นไรก็ขอเชิญชวนใหไ้ปดูละครเวทเีรือ่งนี้
กันได้นะคะ ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่ายบัตรจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และโรงพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อนำาเงินไปจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรรวมถึง นำาไปเป็นงบประมาณสนับสนุน
การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งใหม่ของรามาธิบดีที่คาดว่าจะเปิดให้
บริการในปี 2560 ด้วยค่ะ

รอบการแสดง : 
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 19.00 น. (รอบปฐมทัศน์) บัตรราคา 800 และ 1000 บาท
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.และ 19.00 น. บัตรราคา 250 และ 300 บาท
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. บัตรราคา 250 และ 300 บาท
สิทธิ์สำาหรับ นักเรียน นักศึกษาลด 10 %

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำารองที่นั่ง  โทร. 092-240-8041 หรือ 092-052-7549
Facebook : theramadrama

Education
Talk ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ



‘งานวิจัยที่มีแรงบันดาลใจ’
ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ 

 เชือ่ว่าในการทำ งานวิจัยของแตล่ะคน ยอ่มมปัีญหาและอปุสรรคใหฝ้า่ฟนัมากมาย 
งานวิจัยของใครหลายคนอาจเหมอืนการเดนิทางอนัยาวนานทีต่อ้งใชเ้วลาหลายปีในการ
บ่มเพาะเลี้ยงดู เติบโตจนสำ เร็จเป็นผลลัพธ์ที่หมายมั่นตั้งใจไว้
 การเดินทางในงานวิจัยของ ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ อดีตหัวหน้าภาควิชา
สูตศิาสตร-์นรเีวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัยมหดิล 
ก็เช่นเดียวกัน อาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลยาวนานถึง 10 ปี แต่ผลลัพธ์และความ
สำ เรจ็ทีไ่ด ้สามารถนำ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์กผู่ค้นในวงกว้างไดม้าก ทัง้ยงัชว่ยตอ่ยอด
ให้แก่คนรุ่นหลังหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

    ชีวิตส่วนตัว

 ผมจบแพทย์รามาฯ รุ่นที่ 18 พอเรียนจบไป
ใช้ทุนที่ จ.ชุมพร แล้วก็กลับมาเรียนต่อด้านสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา บรรจุเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา ก็สนใจงานวิจัยมาโดยตลอด ในช่วงแรกก็
สะเปะสะปะอยูบ้่าง สนใจหลายเรือ่ง ยงัไม่ไดจั้บงานวจัิย
เร่ืองใดเรือ่งหนึง่เฉพาะ จนกระท่ังหลังไดร้บัตำาแหนง่รอง
ศาสตราจารย์ได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในหัวข้อการ
วิจัย

    เหตุใดจึงสนใจเป็นหมอสูติฯ

 ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ สนใจเกี่ยวกับเรื่อง
อาการปวดและการระงับปวด แต่ด้วยเหตุผลบาง
อย่างทำาให้ผันตัวมาสนใจทางด้านแม่และเด็ก เม่ือมี
ความสนใจด้านนี้ จึงกลับมาเรียนต่อด้านสูติศาสตร์-
นรเีวชวทิยา และไดเ้ขา้มาทำางานเปน็อาจารยท์ีภ่าควชิา 
ซึง่ทีน่ีเ่องมงีานวจิยัคอ่นขา้งมาก และถอืวา่งานวจัิยของ
เราอยู่ในระดับแนวหน้าเลยทีเดียว 

    งานวิจัยที่อาจารย์ทำาอยู่ในปัจจุบัน

 เป็นงานวิจัยที่ชื่อว่า “ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูก
เจริญผิดที่” (Endometriosis) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย
ในผู้หญิง โดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์ อาการที่สำาคัญคือ
ปวดประจำาเดือน อาจจะมีช็อกโกแลตซีสต์เกิดข้ึนได้ 
เราสามารถพบโรคนี้ได้มากถึง 10% เมื่อพบแล้วมักได้
รับการผ่าตัด แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจาก
อะไร แตมั่กจะมีอาการปวดประจำาเดอืน ปวดขณะมีเพศ
สมัพนัธแ์ละปวดเรือ้รงัได ้ถา้ให้ยาทีมี่ใช้อยูป่ระจำาอยา่ง
ยาคุมกำาเนิด ก็พบว่าให้ผลดี ลดอาการปวดได้  ที่เรา
อยากทราบก็คือ กลไกในการเกิดโรคมีอะไรบ้าง ซึง่กำาลงั

ทำางานวจิยัชิน้นีอ้ยู ่ก็ไดรั้บความรว่มมือจากอาจารยใ์น
ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับอาจารย์ประเสริฐและ
คณะฯจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยชิ้นนี้มีความ
คืบหน้าออกมาพอสมควร กำาลังเตรียมที่จะเขียนเป็น
บทความตีพิมพ์ 4- 6 เรื่องในปีนี้

    แนวคิดในการทำางานวิจัยต่อหนึ่งชิ้น

 เดิมงานวิจัยก็ เกิดจากการนำาปัญหามา
พิจารณา ด้วยความที่มีโรคเยอะ ก็ทำาให้มีปัญหาเยอะ 
จึงเกิดงานวิจัยจำานวนมากตามมา ฉะนั้น เราก็ทำางาน
วิจัยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ 

 งานวิจัยที่ เคยทำาไว้อย่างเช่นคนไข้ที่ เป็น
วัณโรคที่อุ้งเชิงกรานเหตุใดจึงมีจำานวนมากขึ้น ก็ได้
ทำางานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานออกมา  เรื่องอื่นๆ ก็เช่น 
คนไข้เวลามารักษากับเรา เขามีอาการอย่างไร ให้การ
รักษาอย่างไร รักษาแล้วเป็นอย่างไร จะแก้ปัญหา
อย่างไร มองดูว่าเรื่องที่ทำาน้ีมีคนทำามากน้อยแค่ไหน 
มีคนเคยทำาแล้วหรือยัง มีช่องทางที่จะให้ทำางานวิจัย
ได้อย่างไร 

เดิมงานวิจัยเกิดจากการนำ ปัญหา
มาพิจารณา ด้วยความที่มีโรคเยอะ

ก็ทำ ให้มีปัญหาเยอะ 
จึงเกิดงานวิจัยจำ นวนมาก

ตามมา ฉะนั้น เราก็ทำ งานวิจัยขึ้นมา
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เป็นส่วนใหญ่

Research
Inspiration ดนัย อังควัฒนวิทย์



 พอทำางานวิจัยมาได้ 4-5 ปี เขียนงานวิจัยมา
ได้ 4-5 เรื่อง ก็เริ่มทำาการศึกษาด้านระบาดวิทยา ทำาให้
มีมุมมองมากขึ้น จนมาจับงานวิจัยให้เป็นเรื่องราวเป็น
กจิจะลกัษณะได้บ้าง เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหนึง่
เฉพาะ ในช่วงราวปี ค.ศ. 2001 ก็ได้เริ่มมาจับงานด้าน 
PCOS เปน็หลกั จนกระทัง่ปจัจบุนั ซ่ึงคนไขท้ีเ่ปน็โรคนี้
เปน็คนไขท้ีม่ปีระจำาเดอืนผดิปกต ิมฮีอรโ์มนเพศชายสงู 
ทำาใหม้สีวิมากขึน้ มขีนมากหนอ่ย และในรงัไขม่ฟีองไขท่ี่
ไมส่กุเตม็ไปหมดเลย นีค่อืลักษณะพเิศษ และเป็นภาวะ
มีลูกยาก อาจเป็นมะเร็งที่โพรงมดลูกได้ด้วย เนื่องจาก
ปัญหาเกิดจากความสัมพันธ์ของการดื้ออินซูลิน ซ่ึงมี
ความเก่ียวข้องกับต่อมไร้ท่อของทางอายุรกรรมด้วย 
เราก็จะต้องทำาการศึกษางานชิ้นนี้ด้วยระบบองค์รวม 
มีการเก็บข้อมูลที่ยาวนานละเอียดและใช้เวลาหลายปี 
วิธีการเก็บข้อมูล เราก็จะเลือกดูว่าคนไข้ 1 คนจะเก็บ
ข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บอย่างไร มีการวางแผนในการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นเลย บางรายเก็บเลือดแช่แข็งไว้เพื่อ
ทำาข้อมูลพันธุกรรมในอนาคต 

    งานวิจัย PCOS ปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วบ้าง  

 เราทำาถงึขัน้ทีดู่วา่เกดิอะไรขึน้บา้ง ด้าน meta-
bolic มีความผิดปกติอย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงทาง
โพรงมดลูกอย่างไร มีอาการท่ีไม่ปกติอย่างไรบ้าง ก็
รวบรวมข้อมูลเอาไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังทำาการดู
ขอ้มูลวา่ในจำานวนตวัอยา่ง 300 คน วา่มกีีค่นทีเ่ปน็เบา
หวาน ทีไ่มเ่ปน็เบาหวาน แตม่คีวามผดิปกตขิองน้ำาตาล
กีเ่ปอรเ์ซน็ต ์มกีลุม่ท่ีมไีขมนัมากผดิปกตกิีร่าย เขียนออก
มาเปน็ series เลย และตพีมิพ์เรยีบรอ้ยแลว้ เราใชเ้วลา
ทำานานถึง 10 ปี และเรายังทำาเรื่องราวต่อเนื่องต่อยอด
ออกมาอีกหลังจากทำางานวิจัยชิ้นนี้เสร็จแล้ว 

    ทำางานวิจัยยาวนานขนาดนี้ ต้องใช้ความอดทน
    พอสมควรเลย

 อันนี้เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องคุยกับน้องๆ ว่า เรา
ต้องมีความสนใจก่อน เหมือนกับอาจารย์สมัยก่อนที่
ยึดตามที่สนใจ ทำาให้ทุกวันนี้เรามีต้นแบบที่ดี ฉะนั้น 
เราต้องมีความตั้งใจ มีใจรักให้กับงานวิจัย ต้องมีความ
กลา้ในการคิดและคิดอยูต่ลอดเวลา จะทำาใหเ้ราสรา้งผล
งานออกมาได ้ตอ้งมคีวามฝนัดว้ย นอกจากนีต้อ้งคดิวา่
สิง่ทีเ่ราทำาอยูป่ระจำาตอ้งเปน็งานวจิยั เราทำางานไปด้วย 
ก็เก็บข้อมูลไปด้วย 

 สำาหรับการทำางานวิจัย ท่ีสำาคัญคือ ต้องแบ่ง
เวลาในการทำางานวิจัยให้ได้ บางคนอาจจะแบ่งเวลา 
เช่น อาทิตย์หนึ่งแบ่งเวลาทำางานวิจัยสักคร่ึงวัน หรือ
หนึ่งวันก็ได้ แล้วยังต้องมีความต่อเนื่องในการทำางาน
วจิยัดว้ย หา้มหยดุในการทำางานวจิยั เหลา่นีค้อืแนวทาง
สำาคัญในการทำางานวิจัย 

 เราทำางานวจัิยต้องเนน้วา่ได้คำาตอบมา เพือ่นำา
ไปพัฒนาการบริการการดูแลสุขภาพของคนไข้ได้ ทำา
เพ่ือคนส่วนรวมได้ หรือเราอาจจะทำาเปน็องคค์วามรูใ้ห้
แก่คนอืน่ต่อไปได้ ถา้ยิง่ตีพมิพเ์ผยแพรไ่ด้อกี กจ็ะถอืว่า
มีความสำาเร็จ เพราะทุกคนจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราทำาได้

    ปัญหาที่พบมากที่สุดในการทำางานวิจัย

 ปัญหาก็พบพอสมควร อันดับแรกคือ ภาระ
งานและเวลา หากจัดสรรเวลาได้กจ็ะมงีานวจัิยท่ีสำาเรจ็ 
แต่ก็เข้าใจว่าภาระงานของแต่ละคนมีมาก ทำาให้ไม่
สามารถทำางานวิจัยได้อย่างเต็มท่ี ฉะน้ัน จะต้องแบ่ง
เวลาให้กับงานวิจัยให้ดี 

 ต่อมาคือ เรื่องทุนวิจัยและระบบที่จะเอื้อ
อำานวย ซึ่งในสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนมาก เมื่อก่อนต้อง
อ่านงานทางสถิติมาก แต่เดี๋ยวนี้มีให้อ่าน ค้นคว้าได้
มากมายและง่ายข้ึน  มีหน่วยงานช่วยบริการด้านนี้ 

ทำาใหง้านวิจยัสมบูรณม์ากขึน้ สว่นทนุวจิยั บางครัง้เรา
คิดใหญ่ แต่เงนิทนุนอ้ย  เราก็ไปไม่ถึง อยา่งทนุทีเ่ราขอ
ไป แตไ่ดก้ลบัมาจรงินัน้ไดไ้ม่ถงึครึง่ของทีข่อ จะทำายงัไง
ใหมี้สดัส่วนของเงนิทนุทีเ่หมาะสมกับงานวจิยัชิน้นัน้ๆ 
ตรงนี้มีความสำาคัญมาก ถ้ามีเงินทุนวิจัยมากขึ้น ก็จะมี
งานวิจัยดีๆ เผยแพร่ออกไปได้มากขึ้นเช่นกัน
 นอกจากนี้แล้ว ความชอบในงานวิจัยก็เป็น
เรือ่งสำาคญัของแตล่ะคนแลว้ บางคนชอบ ไมช่อบ ชอบ
มาก ชอบน้อย  แน่นอนว่าจะมีผลต่อการทำางานวิจัย 
ต่อการสร้างผลงานวิจัยออกมา

    แรงบันดาลใจในการทำางาน

 ผมคิดว่า ผมอยู่ที่ไหน ก็อยากทำาให้ที่นั่นมีชื่อ
เสียง ถ้ารามาธิบดีมีชื่อเสียงขึ้นมา ผมเองก็ภูมิใจ เรา
ก็อยากมีส่วนร่วมในตรงนี้ ทำาให้รามาธิบดีได้รับความ
ภูมิใจ นี่คือแรงบันดาลใจของผม เพราะผมมีความ
ผูกพันกับที่นี่ เรียนที่นี่ ทำางานที่นี่ รักที่นี่ อยากให้
รามาธิบดมีีช่ือเสยีงและไดร้บัการยอมรบั ซ่ึงกอ็ยากให้
งานวิจัยของผมเองได้เป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ
นั้นด้วย เหมือนที่อาจารย์อาวุโสต่างๆ เคยได้ทำาไว้ ผล
สำาเร็จต่างๆ ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากทำางานให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป อย่างเช่นว่า ถ้าเราสามารถตีพิมพ์ผลงาน
ได้ในระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับนั่น ก็สุด
ยอดมาก 

 ผมทำา PCOS มา ก็อยากจะทำาให้ดี ทำาให้ถึง
ในระดับท่ีคนต่างชาติสนใจ โดยมีทีมที่ทำางานร่วมกัน 
เป็นทีมที่มีคุณภาพมาก มันทำาให้เรามีความรู้สึกว่าเรา
สามารถค้นหาคำาตอบได ้ตอบคำาถามทีล่กึซ้ึงไดม้ากขึน้ 
มีผลกระทบท่ีชัดเจนมากข้ึนกบัโรคทีเ่ราสนใจ ผมเองก็
พยายามนำาแรงบนัดาลใจจากตน้แบบของเหลา่อาจารย์
ของภาควชิาทีเ่คยไดท้ำามาเปน็พลงัในการทำางานวจิยัที่
ดี 

    คำาแนะนำาในการทำางานวิจัยแก่คนรุ่นใหม่ 

 คนรุ่นใหม่ที่จะมาทำางานวิจัย ต้องตอบตัวเอง
ให้ได้ว่า มีความชอบหรือไม่ มีใจให้กับงานวิจัยหรือ
เปลา่ ถา้ไมม่ ีแลว้ชอบงานแบบใด บางคนอาจชอบงาน
บริการ ก็ทำางานบริการไป แต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์ ก็
ต้องทำางานวิจัย เพราะการเป็นอาจารย์จะต้องทำางาน
วิจัย ต้องกำาหนดความฝันของตนเอง หรือบางคนอาจ
ชอบที่จะสอนหนังสือ สำาหรับอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ 
แนน่อนวา่จะตอ้งมีการเรยีนรู้ใหมห่มด ตอ้งปรบัตวัพอ
สมควร และมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจมาก หลายๆ คนทีท่อ้แท ้
หมดความต้ังใจไป ก็อยากใหล้องปรกึษาอาจารยอ์าวโุส 
ท่านจะให้คำาแนะนำาในการทำางาน รวมทั้งการใช้ชีวิต
จากประสบการณ์ของท่านเอง รวมไปถึงการทำางาน
อย่างไรที่จะได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับตนเอง นั่นจะ
ทำาให้ทำางานอย่างมีความสุข มีผลงาน มีรายได้ด้วย 
จนเม่ือถึงในระดับหนึ่ง ก็จะค่อยๆ สร้างแนวทางของ
ตัวเองขึ้นมาในการทำางานวิจัย ซึ่งแต่ละคนก็แตกต่าง
กันไป

สำ หรับการทำ งานวิจัย 
ที่สำ คัญคือ 

ต้องแบ่งเวลาในการทำ งานวิจัยให้ได้ 
บางคนอาจจะแบ่งเวลา เช่น อาทิตย์หนึ่ง

แบ่งเวลาทำ งานวิจัยสักครึ่งวัน 
หรือหนึ่งวันก็ได้ แล้วยังต้องมีความ

ต่อเนื่องในการทำ งานวิจัยด้วย 
ห้ามหยุดในการทำ งานวิจัย 

เหล่านี้คือ
แนวทางสำ คัญในการทำ งานวิจัย



Activities
Ramathibodi

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้ เข้าเยี่ยมชมงานจาก Asean Uni-
versity Network Policy – Action 
Workshop on Health Promotion 
in Japan and ASEAN ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชม และศึกษาดูงานภายในคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2557  ณ อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รองคณบดีฝ่าย
บริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผูแ้ทนหนว่ยงาน มอบสิง่ของพระราชทาน
แก่ราษฎร ในโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ทั้งน้ีทีมแพทย์จากคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ
บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนเมือง
ปราณบุรี อำาเภอเมืองปราณบุรี จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2557

 รศ.นพ.สุรศักดิ ์  ลีลาอุดมลิปิ 
ผู ้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
รับมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาล
ดี เด่นแห่งชาติ  ประจำาปี  2556 ใน
งานสัมมนาวิชาการประจำาปี  2557 
(ครั ้งที ่ 1) เรื ่อง “สุขภาพไทย สุขภาพ
อาเซียน” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  
ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบัน
บำาราศนราดูร

 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มหาวทิยาลยัเครือขา่ยอาเซียน จดัประชมุ
วิชาการ Asean University Network 
Policy – Action Workshop on Health 
Promotion in Japan and ASEAN โดย
ม ีผศ.นพ.ภาวทิย ์เพยีรวิจติร ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษโครงการสถานีรามาแชนแนล และ
นิตยสาร@RAMA เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 
2557  ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์
การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ และสำานักงานปลัดสำานักนายก
รฐัมนตร ีจดังานประกาศเกยีรตคิณุ บุคคล 
หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ 

ประจำาปีพุทธศักราช 2556 โดยได้รับ
เกียรติจาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบ
โล่เกียรติยศ ในโอกาสนี้ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้าหรือศูนย์ไอแมค (AIMC) ได้รับ
รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่นของชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 
รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่าย
บริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันท่ี 26 
มีนาคม 2557 ณ อาคารถกลพระเกียรติ 
สวนหลวง ร.9 

 คุณณัฏฐา สรนันต์ศรี รักษาการ
หวัหนา้งานการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤต ิศนูย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รับมอบ
หมอนสำาหรบัผูป้ว่ยจำานวน 100 ใบ เพือ่ใช้
ในศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตัน ์จาก 
พ.ต.อ.บรรลอืยศ ทองสนัต ์คณุจนัทรเ์พญ็ 
ทองสันต์ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

 วั นที่  11  เมษายน  2557 
ชุมชนซอยสวนเงิน ถ.พระราม 6 จัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณผุสดี  วงศ์กำ าแหง สมาชิก
สภากรุงเทพเขตราชเทวี เป็นประธาน 
โดยมี รศ.นพ.สุรศัก ด์ิ ลีลาอุดมลิปิ 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การ
ต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ทั้งน้ี กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต 
และใหก้ำาลงัใจผูส้งูอายใุนชุมชน ให้ดำาเนนิ
ชีวิตต่อไปอย่างภาคภูมิ มีศักดิ์ศรี และ
สุขภาพดี ท่ามกลางบรรยากาศการรดน้ำา
ดำาหัวและมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุครั้งนี้

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี
ทำาบุญอาคาร 4 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์  
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล 
บุคลากร ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสเปิด
อาคารให้บริการหลังการปรับปรุง เม่ือ
วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อาคาร 4 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  
ผู้ อำ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวทิยาลยัมหดิล พรอ้มแพทย ์พยาบาล 
ผู้แทนหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 
ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำาพระพุทธรูป 
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และเชิญชวน
ผู้ป่วยและญาติ ร่วมสรงน้ำาพระอธิฐานขอ
พรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์ เม่ือ
วนัที ่11 เมษายน 2557 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว 
“โครงการทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด” 
เพื่อระดมทุนโครงการพัฒนาอาคารและ
จัดหาเคร่ืองมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  ผ่านกระปุกหมู
ยักษ์จำานวน 21 ตัว ในการทำาหน้าที่ระดม
ทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
จัดงานสัปดาห์ลดการบริโภคเค็มขึ้น โดย
มี ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ ประธาน
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัย
อายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย และอาจารย์
แพทย์ผู้เช่ียวชาญภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแพทย์โรค
ไต เสวนา เรื่อง : “เสี่ยงทุกวัย  เป็นไต
ได้ทุกคน” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557  ณ 
แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่   

Activities
กองบรรณาธิการ



 ง า น ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในด้วยเครือข่ายส่ือสารรามาธิบดี 
(1:20) ครั้งที่  1 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก 
รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงาน พร้อม
ด้วย อ.พิชญา ทองโพธิ์ และ ทพญ.นฤมล 
ทวีเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
กลา่วแนะนำาโครงการฯ ตลอดจนกจิกรรม
ต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก 
เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2557 ณ หอ้งประชุม 
623 ชั้น 2 

 ง า น ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล จดังานคณบดพีบชาว
รามาฯ ปี 2557 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี ศ.นพ.
วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 
และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง พร้อมด้วยทีม
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมนำาเสนอข้อมูลต่างๆ แก่
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 
2557 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี   

 ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ แพทย์ พยาบาล 
บุคลากร ร่วมพิธี บวงสรวงศาลกรม
หลวงชุมพร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
พร้อมท้ังถวายอาหารเพล จตปัุจจัย เครือ่ง
สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์  ในครั้งนี้ด้วย 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 เ มื่ อ วั น ท่ี  1 1  มี น า ค ม 
2557 รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น

ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ในงานการประชุม
วิชาการประจำาปี ครั้งที่ 15 เรื่อง “ความ
ผูกพันเพื่อคุณภาพ” (Engagement 
for Quality) โดยมีผู้แทนจากคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความ
ยินดีในคร้ังนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์ 
ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี  

 ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ส่ื อ
ความหมายและความผิ ดปกติ ของ
การสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล นำาคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับ
โล่พระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ในงานมหกรรมจิตอาสา
ในสถาบันการศึกษา ปีที่  2 ซึ่งคณะ
นักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลยอด
เยี่ยม “โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้าน
นนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด” ประเภท โครงการ
จิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ 
ด้านวิชาการได้แก่  นางสาววรกนก 
ภาพพริ้ง นางสาวนลินี ดีงาม นางสาว
ศุภิสรา สาดะระ และรางวัลยอดเยี่ยม 
บทความ “สมองกับหัวใจ”ประเภท 
บทความเรื่องเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร 
ได้แก่นายอิสระ สุทธิชูจิต เมื่อวันที่ 11 
มนีาคม 2557 ณ ห้องประชมุใหญ ่สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 รศ.พญ.ประสาทนีย์ จันทร ท่ี
ป รึ ก ษ า ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ
การช่วยฟ้ืนชีวิต คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ อ.นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ ประธาน
อนุกรรมการ ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนชีวิต พร้อม
ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
จำานวน 12 รายการ โดยมีผู้แทนจากบริษัท 
แอ๊ดวานซ์  เมดิคอล ซิสเต็ม จำากัด เป็นผู้
มอบ เพ่ือใช้ในโครงการปฏิบัติการช่วยฟ้ืน
ชีวิต (CPR) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2557 ณ 
ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดอบรมหลักสูตร Supply Chain 
“Series นกัจดัซือ้มืออาชีพ” โดยมี ศ.นพ.
รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 ศ.นพ.
วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข้อมูล 
เรื่อง “พิษจากการระบาดและภาวะ
อนัตรายจากการกนิแมงดาทะเล” โดยเชิญ
สื่อมวลชนร่วมทำาข่าว เพื่อนำาเสนอข้อมูล
และประชาสมัพนัธ ์แจง้เตอืนใหป้ระชาชน
ระมัดระวงัพษิจากการรบัประทานแมงดา
ทะเล ณ ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 1 อาคารวิจัย
และสวัสดิการ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับ
เกยีรตจิาก อาจารยเ์ชีย่วชาญ รตันามหธันะ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ท่ามกลางความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็น
จำานวนมาก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 
5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 ภาควิ ชา เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดงาน
ประชุมวิชาการเร่ือง “ถึงเวลาเผชิญภัย
พิบัติ” โดยมี ผศ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญ
บัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

 สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล จดักจิกรรมรบับรจิาค
เพื่อสมทบทุนโครงการ “ตะวันยิ้ม” เพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 
จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์



 อ.นพ.โยเซฟ ซ่ือเพียรธรรม 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  นำาบุคลากรจาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ร่ วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ าย
พญาไท ครั้งที่ 5 โดยมี รศ.ทพ.พาสน์ศิริ 
นิสาลกัษณ ์คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ออกใหบ้รกิารหนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ี 
ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำาเภอ
พนมทวน จังหวดักาญจนบรุ ีและ โรงเรยีน
บ้านคาวิทยา อำาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี โดยมี นายอำาพล เสนาณรงค์ 
องคมนตร ีเปน็ประธานในพธิพีระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ในการ
นี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ได้ให้การรักษาพยาบาลและบริการด้าน
ทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นท่ี โดยมีนาย
ชยัวัฒน์ ลมิปว์รรณธะ ผู้วา่ราชการจงัหวดั
กาญจนบุรี และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ
พร้อมประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว

  ง า น ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ร่วมงาน
มหกรรมคนรักสุขภาพและความงามโลก 
2014 (World health & Beauty Expo 
2014) ซ่ึงเปน็งานมหกรรมท่ีครอบคลมุทกุ
มติิทางดา้นสุขภาพและความงาม โดยเนน้
ตั้งแต่เรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐานไปจนถึงการ
ป้องกันเยียวยารักษา โดยในครั้งนี้สถานี
โทรทัศน์รามาแชนแนล ได้จัดกิจกรรม ให้
ความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ การเสวนา พบ
หมอรามาฯ ON Stage กิจกรรมเทคนิค
การออกกำาลังกาย การตอบปญัหาสขุภาพ  
เมื่อระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ณ 
Hall 3 อิมแพค เมืองทองธานี  

 รศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต 
หัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาค
วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล  พ ร้ อ ม หั ว ห น้ า ง า น ก า ร
พยาบาลสูติ-นรีเวชฯ รับมอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ประกอบด้วย เครื่องส่อง
ไฟสำาหรับทารกที่มีภาวะตัวเหลือง และ
เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำานวน 2 
รายการ โดยมีคุณสิรินยา อัศวเรืองชัย 
กรรมการผู้จัดการบริษัท แมมมะเมท 
จำากัด เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วย
สตูกิรรม 2 คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 
ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 ชั้น 6 อาคาร1 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ศ .นพ . วิ นิ ต   พั วประ ดิษฐ์   
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรบัพรอ้มมอบของทีร่ะลกึ ศ.ดร.เอนก 
เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหาร
รัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “บูรพา-
รัฐศาสตร์  และเศรษฐกิจโลกใหม่” 
ท่ามกลางความสนใจของคณะกรรมการ
บริหารประจำาคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี เป็นอย่างมาก วันที่ 
20 มีนาคม 2557 ณ หอ้งประชมุ1 ชัน้ M 2 
สำานักงานคณบดี

 มลูนธิริามาธบิด ีในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานกาล่าการกุศล “บรมราช
กุมารี  ผู้ทรงให้...ไม่สิ้นสุด” ประจำาปี 
2557 โดยมี ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ เป็นประธาน  ในงานดังกล่าว
จดัขึน้เพือ่ระดมทนุโครงการพฒันาอาคาร
และจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ ป่วย
ยากไร ้โรงพยาบาลรามาธบิด ีเมือ่วนัท่ี 30 
มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

 เม่ือวนัที ่21 มีนาคม 2557 บรษิทั แกลก็โซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้
มอบเงนิสนบัสนนุการจัดทำานติยสารเพือ่คนรกัสุขภาพ @Rama คณะแพทยศาสตรโ์รง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำานวนเงิน 200,000 บาท โดยมี รศ.พญ.
จริพร เหลา่ธรรมธรรมทศัน ์รองคณบดฝีา่ยสือ่สารองคก์ร และ ผศ.พญ.โสมรชัช ์วไิลยคุ 
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไอแมค อาคารศูนย์การ
แพทย์สิริกิติ์

 เ ม่ือวันที่  26 มีนาคม 2557 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสำาหรับ
ประชาชนเนื่องใน “วันต้อหินโลก” โดย
มีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ต้อหิน รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ส่งผู้แทน
เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและผลงานเรื่อง 
รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ : Trocar 
เพื่อป้องกันลมร่ัวขณะผ่าตัดผ่านกล้อง 
เรื่องการพัฒนางานบริการการแพทย์
ฉุกเฉินบนเส้นทาง Sky walk และ เรื่อง
การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบ
การรบัรองสทิธลิว่งหนา้  ในงาน : มหกรรม
คุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 25 และงานมหกรรมคุณภาพภาค
ราชการและโรงพยาบาล ประจำาปี 2557 
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่ง
เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 
พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมงาน
จาก Juntendo University, Japan ใน

โอกาสเขา้เย่ียมชมและ ศกึษาดงูานภายใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์ธนาคารกรงุเทพ และสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดงานการ
กุศล “หนึ่งน้ำาใจ ล้านคำาขอบคุณ” 
คร้ังที่ 7 ซึ่งออกอากาศสดไป เมื่อวัน
ที่ 26 เมษายน 2557 ณ สตูดิโอสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม ทั้งนี้ 
มีคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา
แพทย์ นักศึกษาพยาบาล และศิลปิน
ดารา ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาคเงิน
กันอย่างคับคั่ง อนึ่ง ยอดรวมบริจาคใน
รายการทั้งสิ้น 62,410,269 บาท




