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สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน อันดับแรกต้องขอ
ต้อนรับทุกท่านสูส่ ารสำ�นักการแพทย์ฉบับแรก
ของปีงบประมาณ 2555 นี้นะคะ หลังจากห่างหายกันไปพักหนึ่ง
เนื่องจากปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศเราที่ได้สร้าง
ความเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้แก่พนี่ อ้ งชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ
ทางสำ�นักการแพทย์ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัย
ทุกท่านด้วยใจจริง และในโอกาสนี้สารสำ�นักการแพทย์ก็ขอนำ�
เสนอประสบการณ์หลากหลายที่พวกเราชาวสำ�นักการแพทย์ได้
รั บ จากการออกหน่ ว ยช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากเหตุ ก ารณ์
น้ำ�ท่วม ซึ่งล้วนเปี่ยมไปด้วยสาระมากมายอันจะเป็นประโยชน์
แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย แม้ว่าบุคคลากรของสำ�นักการแพทย์
จำ�นวนหนึ่งจะเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วย แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งทัง้ ในโรงพยาบาลและการออกหน่วยนอกโรงพยาบาล
เริม่ กันทีค่ อลัมน์คยุ กับผูบ้ ริหารซึง่ น.พ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการแพทย์ จะมาพูดคุยถึงบทเรียนจากอุทกภัย
ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ต่อด้วยคอลัมน์ก้าวทันโรคที่จะมาแนะนำ�วิธี
จัดการกับความเครียดที่อาจมาพร้อมกับน้ำ�ท่วม รวมถึงคอลัมน์
น่าสนใจอีกมากมายไม่วา่ จะเป็นนวัตกรรมทันโลกซึง่ จะมานำ�เสนอ
เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ
มหานคร และนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ชาวไทยคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้
งานในช่วงน้ำ�ท่วม ส่วนเรื่อง EM Ball ที่หลายคนต่างสงสัยว่า
สามารถใช้งานได้หรือไม่, ใช้งานอย่างไร คอลัมน์สิ่งแวดล้อมจะ
มาเป็นผูไ้ ขข้อข้องใจแก่ทกุ ท่าน ทีส่ �ำ คัญอย่าลืมพลิกไปชมคอลัมน์
ประมวลกิจกรรมซึ่งสำ�นักการแพทย์ของเราจะพาทุกท่านไปชม
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของชาวสำ�นักการแพทย์จากเหตุการณ์อทุ กภัย
ขอรับรองว่าทุกคอลัมน์ล้วนแต่น่าสนใจชนิดหากเผลอเปิดข้าม
พลาดไม่ได้อา่ น เป็นต้องเสียดายแน่นอนค่ะ ฉบับนีเ้ นือ้ ทีห่ มดแล้ว
พบกันใหม่ในสารสำ�นักการแพทย์ฉบับที่ 2 ค่ะ
แพทย์หญิงกนิษฐา ชิมะบุตร
บรรณาธิการ

ต้องการให้ข้อเสนอแนะ ถามปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ส่งไปที่...

บรรณาธิการ Healthy Bangkok กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวง/เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-1338 โทรสาร 0-2221-6029
www.msdbangkok.go.th
www.facebook.com/msdbangkok
www.twitter.com/MSD_Bangkok
E-mail : pr_msdbangkok@hotmail.com
ออกแบบ/พิมพ์ : สมศักดิ์ จันทนายนต์
www.smccorner.co.th 085 824 1414, 02 721 4375-6
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บรรณาธิการอำ�นวยการ :
นางสาวกนิษฐา ชิมะบุตร
กองบรรณาธิการ :
นางสาวสมพร คุ้มแคว้น
นางสาวพรเพ็ญ จำ�รูญรัตน์
นางสาวกรรณิกา วรรณารักษ์
นางสานันท์ เสรีประยูร
นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังสี
นางฉวีวรรณ สรรพมงค์
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นางสาวเพลินพิศ วิบูลย์กุล
นางสาวรพีภัทร ลัทธิ
นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง
นางสาวพัชราภรณ์ ชาวดร
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นายจิรโชติ ปิ่นแก้ว

ผู้อำ�นวยการกองวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
นักวิชาการสถิติ ชำ�นาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชำ�นาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
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ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการแพทย์

บทเรี ย นมหาอุ ท กภั ย ปี ’ 54

ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว
สำ � หรั บ มหาอุ ท กภั ย
ค รั้ ง แ ร ก ใ น ชี วิ ต
ของคนส่ ว นใหญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร แม้
จะมีบางพืน้ ทีไ่ ม่ได้ประสบกับอุทกภัยโดยตรง แต่กไ็ ด้
รับผลทางอ้อมโดยถ้วนทั่ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
ผูป้ ระมาณการไว้หลายตัวเลขด้วยกัน แต่ตวั เลขทุกตัว
ทีป่ ระมาณการ เป็นหลักหลายแสนล้านบาททัง้ สิน้ ผม
ขอแสดงความเสียใจและรูส้ กึ เห็นใจ ต่อผูท้ ปี่ ระสบภัย
ในครั้งนี้ จากที่ได้ลงไปในพื้นที่นํ้าท่วมหรือติดตาม
จากข่าวสาร ทำ�ให้รู้สึกสงสาร และเห็นใจผู้ที่ประสบ
เคราะห์กรรมในครัง้ นี้ ผมคิดว่าประชาชนโดยทัว่ ไปคง
มีความรูส้ กึ คล้ายๆ กัน เห็นได้จากการร่วมแสดงนาํ้ ใจ
ส่งความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ มาเป็นจำ�นวนมาก
นี่ คื อ วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของชาวไทย อย่ า งไรก็ ดี
ในท่ามกลางความทุกข์ความเสียหาย พวกเราก็ได้เห็น
สิ่ ง ดี ๆ ที่ ส มควรชื่ น ชมและบั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง
สำ�หรับอนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษาและจดจำ�กันต่อไป เช่น
การร่วมใจกันเสียสละทรัพย์สิน สิ่งของ ข้า วสาร
อาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสละเวลา สละ
แรงกายแรงใจ สติปัญญา ช่วยกันคิดหาวิธี การช่วย
เหลือต่างๆ โดยไม่ต้องนัดหมายหรือขอร้อง ตลอด
ช่วงเวลาตั้งแต่นํ้าท่วมจนถึงช่วงระยะเวลาต้องฟื้นฟู
หลังนํ้าลด
เราได้บทเรียนอะไรบ้างจากอุทกภัยครั้งนี้
ผมคิดว่าบทเรียนมีมากมาย คาดว่าหน่วยงานต่างๆ จะ
ได้ ส รุ ป บทเรี ย นและนำ � มาเผยแพร่ ใ ห้ ส าธารณชน
ได้ศึกษา ได้วางแผนและเตรียมการรับมือต่อภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขั้นนี้ขอสรุปเฉพาะหัวข้อ
ใหญ่ เพื่อเป็นการจุดประกายให้พวกเราช่วยนำ�ไป
ประกอบบทเรียนที่แต่ละคนได้เรียนรู้ ดังนี้
1. ภั ย พิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น ถี่ ม ากขึ้ น และรุ น แรง
มากขึน้ ในระยะ 2-3 ปีน้ี ตอกย�ำ้ ให้เราต้องตระหนักว่า
สิ่งที่ได้เคยเกิดหรือไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้เสมอ เราต้อง
ตระหนักเรือ่ งนีใ้ ห้มาก เพือ่ จะได้ไม่อยูใ่ นความประมาท
และเตรียมตัวรับภัยได้ล่วงหน้า และต้องเตรียมตัวใน
ระดับนี้คาดว่าภัยพิบัติจะเกิดในระดับที่ความรุนแรง
สูงสุด
2. ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุสำ�คัญที่หลาย
ฝ่ายกล่าวถึง จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องตระหนัก
และถือเป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องช่วยกันหยุดยัง้ ภาวะนี้ ไม่ใช่
ป้องกันด้วยการกล่าวโทษกล่าวหาผูอ้ นื่ แต่ตอ้ งศึกษา
เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจำ�วัน เพื่อไม่เพิ่ม
ความร้อนให้โลกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การประหยัด
การใช้พลังงาน ให้ใช้ในสิง่ ทีเ่ หมาะสมและไม่สนิ้ เปลือง
เช่น การเปิดไฟฟ้า ใช้ก๊าซ หรือนํ้ามันโดยไม่จำ�เป็น

การลดการสร้างขยะด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติก
การแยกขยะ (หลายท่ า นคงได้ เ ห็ น ปริ ม าณขยะ
มหาศาลหลั ง นํ้ าท่ วม ถ้ าพวกเราไม่ ลดการใช้ ข ยะ
ในขณะที่ กทม.เก็บได้เพียงบางส่วน ขยะที่เหลือก็จะ
กระจายอยู่ตามพื้นที่ และสร้าง มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ทีท่ กุ คนอาศัยอยู่ ภาวะนา้ํ ท่วมทำ�ให้ขยะทีถ่ กู หมักหมม
เอาไว้ในพืน้ ทีแ่ ละเก็บได้ไม่หมดล่องลอยออกมา ฟ้อง
ให้เห็นว่าเราได้เอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้อมรอบตัวเราเพียง
ใด) เมือ่ ได้ตระหนักความจริงข้อนีแ้ ล้ว ก็ขอให้พวกเรา
ได้แนะนำ�สั่งสอนลูกหลาน เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำ�นึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความจำ�เป็นในการแยก
ขยะ สำ�หรับข้าราชการสำ�นักการแพทย์ การรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและการประหยั ด พลั ง งานเป็ น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการ หน่วยงานในสังกัดคือ
โรงพยาบาลตากสินได้รบั รางวัลอาคารอนุรกั ษ์พลังงาน
ในปี 2554 แม้ภารกิจหลักของเราคือการรักษาพยาบาล
แต่การรักษาสิง่ แวดล้อมก็เป็นหน้าทีใ่ นฐานะพลเมือง
ของโลก และความเป็นข้าราชการท้องถิน่ ทีจ่ ะต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีสำ�หรับประชาชน
ในด้านการแพทย์สาธารณสุข ความรู้และ
การรั ก ษาใหม่ เ กิ ด ขึ้ น เร็ ว มาก เรื่ อ งของโลกและ
สิ่ ง แวดล้ อ มการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น เร็ ว ไม่ แ พ้ กั น
สมดังคำ�สัง่ สอนขององค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง การเปลี่ยนแปลงเกิดตลอด
เวลา ไม่อยู่นิ่ง มนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการซึ่ง
มีหน้าที่รับใช้ประชาชน จะต้องเข้าใจความจริงข้อนี้
และปรับตัวปรับใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับ
ความรู้สึกใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อจะก้าวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะวางแผนงาน เพื่อจะให้
บริการประชาชนให้ได้รบั บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว และ
ทันสมัยเสมอ
3. ในเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดนํ้าท่วม
สำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกันหลาย
หน่วยงานเช่น วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สมาคม
สถาปนิกสยาม สมาคมผู้ค้าปลีก ฯลฯ ศึกษารูปแบบ
การจัดการทั้งในภาวะนํ้าท่วมและนํ้าลด (ระยะฟื้นฟู)
โดยเน้นการให้ประชาชนพึ่งตนเองด้วยการรวมกลุ่ม
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือส่งผ่านไปได้อย่าง
ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำ�เป็น
ยารักษาโรค หรือการช่วยเหลืออืน่ ๆ รวมทัง้ ศูนย์พกั พิง
สำ�หรับในกรุงเทพมหานครหากสำ�นักงานเขตจะทำ�
หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการความช่วยเหลือ และประสาน
กับกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่รวมตัวกัน การกระจายความ
ช่วยเหลือจะกระจายไปได้อย่างทั่วถึงไม่ซ้ำ�ซ้อน รวม
ทั้งการบริหารจัดการพาหนะจะทำ�ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เมื่อถึงระยะฟื้นฟู การให้ความรู้ด้านการ
ทำ�ความสะอาด การจัดส่งสารทำ�ความสะอาดที่ไม่

ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริการบริหารจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้นจะจัดการได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงจาก
ปัญหาโรคระบาด
4. การเตรียมการเพื่อรองรับอุทกภัย เป็น
สิ่งจำ�เป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อม
ซึ่งเข้าใจว่าหลายหน่วยงานได้มีแผนเหล่านี้แล้ว แต่
สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ การซ้ อ มปฏิ บั ติ ต ามแผน เป็ น
สิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งเพราะในภาวะวิกฤต ทุกสิ่งเกิดขึ้น
รวดเร็ว ต้องการการตัดสินใจและการปฏิบัติอย่าง
รวดเร็ว ความพร้อมในด้านบุคคลทุกระดับ เครื่องมือ
อุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็น โดยเฉพาะเครือ่ งมือสือ่ สาร และการ
ส่งข้อมูลทีถ่ กู ต้องมีประสิทธิภาพฯ ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ดว้ ย
การมีการวางแผนที่ดี หลังการซ้อมปฏิบัติจะทำ�ให้
ทุกคนปฏิบัติได้ถูกต้อง และสิ่งบกพร่องที่พบจากการ
ซ้อม จะนำ�ไปสู่การปรับแผนงานให้ได้ดีขึ้น
ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้นำ�มากล่าวถึง
ซึง่ ล้วนแต่เป็นเรือ่ งเทคนิคทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบโดยตรง เช่น
การระบายนํ้า เป็นต้น คาดว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละ
เรื่องจะได้มีการสรุปบทเรียน และจะได้นำ�มารวมกัน
ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
ท้ า ยสุ ด นี้ ผมขอแสดงความชื่ น ชม และ
ขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลและส่วนราชการ
สังกัดสำ�นักการแพทย์ทกุ คน ทีไ่ ด้เสียสละความจำ�เป็น
ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ช่วย
เหลือประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัย มีโรงพยาบาล 2 แห่ง
คือ โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ ทีป่ ระสบปัญหานาํ้ ท่วม จนต้อง
ปิดการให้บริการระยะหนึ่ง แต่บุคลากรทุกคนก็ไม่ได้
หยุดนิ่ง ด้วยความรู้สึกห่วงใยประชาชนที่เจ็บป่วย
ได้เปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียง และส่ง
หน่ ว ยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการผู้ป่วยรอบๆ ที่ต้งั
โรงพยาบาลหลายจุด ทั้งที่บุคลากรจำ�นวนมากที่อยู่
อาศั ย ของตนเองต้องประสบภัยนํ้าท่วมด้วย ส่วน
โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์แห่งอื่นๆ อีก
6 แห่ง ได้ส่งหน่วยแพทย์ไปให้การรักษาพยาบาลใน
พื้นที่นํ้าท่วมอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ที่พัก
ในศูนย์พกั พิงหลายแห่ง มีผมู้ ารับบริการกว่า 6 หมืน่ คน
นอกจากนีก้ ระทรวงสาธารณสุขได้สง่ ทีมแพทย์พยาบาล
มาช่วยให้บริการตามศูนย์พกั พิงต่างๆ และตามชุมชน
เสริมกับทีมแพทย์จากสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การรวมพลังช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสำ�นึกของ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นผลให้มหา
อุทกภัยครั้งนี้ ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อที่มักพบ
ร่วมกับภาวะนํ้าท่วม เป็นเครื่องยืนยันผลสำ�เร็จของ
การประสานความร่วมมือกันโดยไม่แบ่งสังกัด ซึง่ เป็น
ตัวอย่างที่ดีที่ควรบันทึกไว้อีกตัวอย่างหนึ่ง
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บทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์

โดย พรเพ็ญ จำ�รูญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

ส

ถานการณ์ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี
2554 เป็นมหาอุทกภัยใหญ่ที่ส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างถึง 64
จังหวัด ซึง่ รวมถึงกรุงเทพมหานครทีแ่ ม้จะมี
การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ดัง
กล่าวไว้แล้ว ก็ยงั พบว่ามีเขตวิกฤตและได้รบั
ผลกระทบมากถึง 39 เขต หรือเกือบร้อยละ
80 ของพืน้ ที่ รวมถึงผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำ เป็นต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพ มหานคร ที่มีทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ
สังกัดต่างๆ และเอกชน โดยมีโรงพยาบาลใน
พืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยบางส่วน จำ�เป็นต้องปิด
ตัวหรือปรับลดบริการลงตามสถานการณ์
รวมถึงการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังโรงพยาบาลต่าง
จังหวัด เนือ่ งจากไม่สามารถให้บริการผูป้ ว่ ยได้
การจั ด บริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยทีด่ ขี องประชาชน เป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ที่ เ ป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ที่ สำ � คั ญ ของกรุ ง เทพ
มหานครในการให้บริการประชาชน โดย
สำ�นักการแพทย์ ซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทีป่ ระกอบด้วยโรงพยาบาล
ในสังกัด 8 แห่ง ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้มีการ
เตรี ย มการจั ด บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข เพือ่ รองรับสถานการณ์ดงั กล่าว
โดยการจัดทำ�แผนรองรับสถานการณ์อทุ กภัย
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ประกอบด้วย
ขั้ น ตอนการเตรี ย มการก่ อ นเกิ ด อุ ท กภั ย
ขณะเกิดอุทกภัย และหลังเกิดอุทกภัย เพื่อ
เป็นการป้องกันและสามารถให้ความช่วย
เหลือแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

4 สารสำ � นั ก การแพทย์

Healthy B angkok

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา ที่
ผ่านมา มีโรงพยาบาลในสังกัด
สำ � นั ก การแพทย์ ก รุ ง เทพ
มหานคร ทีไ่ ด้รบั ผล กระทบ
จากภาวะอุทกภัย 4 แห่ง
โดยอยู่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพ มหานคร และโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์ ได้มกี ารย้ายผูป้ ว่ ยหนักและ
ผู้ป่วยในไปยังโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย
จำ�นวนหนึง่ โดยโรงพยาบาลทัง้ สองแห่งยังคง
เปิดให้บริการผูป้ ว่ ยนอก และผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉินตามปกติ ส่วนฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นฝั่ง
ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ได้ส่งผล
ให้โรงพยาบาลในสังกัดอีก 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ ต้องปิดให้
บริการลงทั้งหมด ต้องส่งต่อผู้ป่วยหนักและ
ผู้ป่วยในไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสำ �นัก
การแพทย์ อี ก 4 แห่ ง ที่ ยั ง คงยื น หยั ด
ให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งเข้ ม แข็ ง ได้ แ ก่
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิ น
โรงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์ และ
โรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งนอกจากจะรับผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
ปิดตัวลงแล้ว ยังคงมีการออกหน่วยแพทย์
เคลือ่ นที/่ โรงพยาบาลเคลือ่ นที่ เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย โดย
มีการกำ�หนดพืน้ ทีก่ ารให้บริการเป็นรูปแบบ
เครือข่ายการให้บริการเป็นพืน้ ทีช่ นั้ ใน พืน้ ที่
ฝั่งตะวันออก และพื้นที่ฝั่งใต้ (ธนบุรี) เพื่อ
ความสะดวกในการรับบริการของประชาชน
และการรับส่งต่อผู้ป่วย
และถึงแม้โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นัก
การแพทย์ทงั้ 4 แห่ง ทีป่ ระสบภาวะอุทกภัย
จนต้ อ งปิ ด บริ ก ารลงทั้ ง หมดหรื อ ปิ ด ให้
บริการบางส่วน แต่โรงพยาบาลดังกล่าวก็ยงั

คงให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายของ
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์
บริพัตร) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) และจิตสำ�นึกของ
บุคลากรผู้ให้บริการ โดยการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์สบู่ ริการทางการแพทย์เชิงรุกสูช่ มุ ชน
ที่เน้นการเข้าถึงผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง
ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลือ่ นที/่ โรงพยาบาล
เคลือ่ นทีก่ ระจายไปยังพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบอุทกภัย

ทีป่ ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีทงั้ จากสำ�นักงานเขต สภากาชาดไทย
และกองทัพบกทีส่ นับสนุนรถและเรือในการ
รับส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ประกอบไป
ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์
เพื่อให้บริการประชาชน
ส่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพ มหานคร หรือศูนย์เอราวัณ ก็ได้
ปรับเพิม่ ภารกิจพิเศษนอกเหนือจากภารกิจ
หลักในการทำ�หน้าทีป่ ระสานการปฏิบตั งิ าน

ช่วยเหลือและรับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นศูนย์ประสานความช่วย
เหลือในการเคลื่อนย้าย/อพยพผู้ป่วยในที่มี
อาการหนักของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัด ประสานการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้พิการ

28,204 ราย โดยโรคที่พบเรียงลำ�ดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ โรคหวัด โรคผิวหนัง โรค
อุจจาระร่วง อุบตั เิ หตุ ปัญหาสุขภาพจิต (โรค
เครียด) โรคตาแดง สัตว์มีพิษกัดต่อย และ
โรคน้ำ � กั ด เท้ า โดยมี ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ม ารั บ
บริการในสถานะผูป้ ว่ ยใน จำ�นวน 8,349 ราย

และผูส้ งู อายุออกจากพืน้ ทีน่ าํ้ ท่วม นอกจาก
นี้ ยังช่วยลำ�เลียงยา เวชภัณฑ์ เครือ่ งอุปโภค
บริโภคและน�้ำ ดืม่ ทัง้ ทางบกและทางนํา้ เพือ่
ให้สิ่งของเหล่านี้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยให้
มากทีส่ ดุ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ทโี่ ทร.1646 ตลอด 24 ชัว่ โมง และ
สำ�หรับประชาชนทีม่ อี าการเครียดเนือ่ งจาก
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
ยังสามารถโทรผ่านหมายเลขดังกล่าวเพื่อ
รับคำ�ปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตด้วย
ส่วนการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/
โรงพยาบาลเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัยนัน้ โรงพยาบาล
ในสั ง กั ด สำ � นั ก การแพทย์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ให้
บริ ก ารมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11
ตุลาคม 2554 และขยายการให้บริการเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์และการเปลี่ยน
แปลงของภาวะอุทกภัย รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
ที่มากับนํ้าท่วมผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม-23 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลและศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้จดั บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
ทีป่ ระสบอุทกภัย ดังนี้
1. จำ�นวนผูป้ ระสบภัยทีม่ ารับบริการ
ภายในโรงพยาบาลในสถานะผู้ ป่ ว ยนอก

2. มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ทั้งสิ้น 695 ครั้ง ในพื้นที่ 33 เขต มีจำ�นวน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 35,899 ราย
3. โรคที่พบบ่อยในผู้รับบริการใน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรียงตามลำ�ดับ ได้แก่
โรคนํ้ากัดเท้า กลุ่มอาการไข้หวัด/ไข้หวัด
ใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง เป็นต้น
4. การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครไปยังโรงพยาบาล
ต่างจังหวัด (ระบบ focal point) โดยการ
ประสานงานของศู น ย์ บ ริ ก ารการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
		 4.1 ส่ ง ต่ อ ไปโรงพยาบาลต่ า ง
จังหวัด 114 ราย
		 4.2 ส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพ มหานคร 153 ราย
		 4.3 ลำ�เลียงโดยทางรถ 259 ราย
		 4.4 ลำ�เลียงโดยทางเครื่องบิน 8
ราย
5. การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพ

มหานคร (ศูนย์เอราวัณ) (ไม่รวมภารกิจหลัก
ที่ให้บริการตามปกติ)
		 5.1 ประสานให้ความช่วยเหลือ
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่พัก 636
ราย
		 5.2 ประสานให้ความช่วยเหลือ
ในการเคลือ่ นย้ายผูพ้ กิ ารออกนอกพืน้ ที่ 240
ราย
นอกจากนี้ โรงพยาบาลในสั ง กั ด
สำ�นักการแพทย์ ได้มกี ารกำ�หนดพืน้ ทีร่ บั ผิด
ชอบในการสนั บ สนุ น การบริ ก ารร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการจัดการ
การกระจายสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค และ
บริการที่จำ�เป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่ง
เป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมสถาปนิกสยาม และสมาคมผูค้ า้ ปลีก
โดยจัดตามระบบ S, M, L ทั้งนี้ จุด M จะมี
เขตละ 1 หน่วย โดยโรงพยาบาลในสังกัด
สำ�นักการแพทย์พร้อมจัดบริการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน ร่ ว มกั บ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวตามจุดทีก่ �ำ หนด
ขณะนี้มีการดำ�เนินการในเขตภาษีเจริญ โดย
จัดจุดให้บริการบริเวณมหาวิทยาลัย สยาม
และโรงพยาบาลตากสินได้จัดหน่วยแพทย์
ประจำ�หน่วยดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 16
พฤศจิกายน 2554 และเมื่ อ สถานการณ์
อุทกภัยดีขึ้น จะมีการดำ�เนินการเพื่อฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ
ต่อไป
การเผชิญสถานการณ์อุทกภัยใหญ่
ในครัง้ นี้ อาจกล่าวได้วา่ มีผปู้ ระสบภัยหรือผู้
ได้รบั ผลกระทบเป็นจำ�นวนมาก ไม่เว้นแม้แต่
บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร หรือจิตอาสา
อื่นๆ ที่แม้ตนเองจะเป็นผู้ประสบอุทกภัย
ด้วยก็ตาม แต่ภารกิจ หน้าที่ และสำ�นึกใน
การเป็นผูใ้ ห้ ก็ยงั คงเป็นพลังสำ�คัญให้บคุ ลากร
ต่างๆ เหล่านี้ ยังคงมุง่ มัน่ ในการให้ความช่วย
เหลือและให้บริการประชาชนอย่างเข้มแข็ง
ซึ่ ง ขอเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ยั ง คง
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มกำ�ลังและประชาชนที่
ประสบอุทกภัย เพือ่ ร่วมก้าวผ่านมหาอุทกภัย
ครั้งนี้ไปด้วยกัน
สารสำ � นั ก การแพทย์
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(หลอดเลื
อดสมอง)
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ภัยเงียบที่คุณต้องรู้ !!!
นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

นายแพทย์ชำ�นาญการ 6 กลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลตากสิน

อาการและสัญญาณอันตราย
โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร
โรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติโดยตรง
ต่อหลอดเลือดทีส่ ง่ เลือดไปเลีย้ งสมอง สาเหตุใหญ่เกิดจากการเสือ่ ม
สภาพของผนังหลอดเลือด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับ
หนึ่งอาการของโรคจึงค่อยปรากฏ นอกจากนี้ความผิดปรกติยังอาจ
เกิดกับหลอดเลือดดำ�ได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่พบน้อยกว่า ส่วนความ
รุนแรงของโรคขึน้ อยูก่ บั ขนาดและตำ�แหน่งของหลอดเลือดเป็นหลัก
โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
1. โรคหลอดเลือดสมองแตก
2. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะเป็นอย่างฉับพลัน ทันที
ทันใด และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
1.แขนขาอ่อนแรกครึ่งซีก
			
2.พูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,หน้าเบี้ยว,กลืนลำ�บากสำ�ลักอาหาร
3.ปวดศีรษะ อาเจียน คลื่นไส้ คอแข็ง(ตึงต้นคอ)
4.เดินเซ เสียการทรงตัว การกะระยะ การควบคุมมือและเท้า
5.ชาครึ่งซีก
6.หมดสติ ซึม เรียกไม่รู้ตัว
สัญญาณอันตราย คือ ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน
ถ้าไม่ควบคุมความดันโลหิตจะทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองมาก

การวางแผนการตรวจและการรักษา

การวางแผนการตรวจ เมื่อมีอาการขึ้นและเป็นทันทีทันใด
โดยทั่วไปโรคหลอดเลือดสมองที่พบบ่อยที่สุดคือโรคหลอด แพทย์จะสัง่ ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพือ่ ทำ�การวินจิ ฉัยแยก
เลือดสมองที่มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน โรคเบื้องต้นว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก หรือโรคหลอดเลือด
สมองตีบตัน เนือ่ งจากโรคสองกลุม่ นีแ้ นวทางการรักษาต่างกันอย่าง
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองคือ
สิ้นเชิง
1.ความดันโลหิตสูง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตก แพทย์จะพิจารณาว่า
2.สูบบุหรี่
ปริมาณก้อนเลือดทีอ่ ยูเ่ นือ้ สมองมีปริมาณมากน้อยเพียงไร ตำ�แหน่ง
3.ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ�
ของก้อนเลือด มีการกดเบียดของก้านสมองหรือไม่ ต้องผ่าตัดเอา
4.ไขมันในเลือดสูง
ก้อนเลือดออกหรือไม่ ขึ้นกับสภาพของผู้ป่วยด้วย เช่น อายุ โรค
5.โรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือผนังหัวใจผิดปกติ
ประจำ�ตัว ภาวะการแข็งตัวของเลือด ว่าปกติหรือไม่เพื่อประเมิน
6.โรคเบาหวาน
6 สารสำ � นั ก การแพทย์
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ความเสี่ยงก่อนเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การรักษาแบบ
ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเอาก้อนเลือดออก กับการรักษาแบบไม่
ผ่าตัดและให้ก้อนเลือดสลายและดูดซึมได้เอง นอกจากนี้การรักษา
ยังต้องควบคุมความดันโลหิตไม่สูงหรือต่ำ�เกินไป อาจต้องให้ยาลด
ความดันโลหิตทางเส้นเลือดดำ�ส่วนปลาย แก้ไขภาวะการแข็งตัวของ
เลือดผิดปกติเพื่อป้องกันเลือดออกมากขึ้น หรือหลอดเลือดแตกซ้ำ�
เพราะจะทำ�ให้โอกาสเสียชีวิตมากขึ้นหรือความพิการมากขึ้น ไม่มี
การรักษาด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือด การให้ยาสลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกจะทำ�ให้ผู้ป่วยแย่ลง แพทย์จะต้อง
เฝ้าระวังภาวะสมองบวม, การชัก และภาวะความดันในสมองสูง
เนื่องจาก ภาวะเหล่านี้จะทำ�ให้สมองถูกทำ�ลายมารยิ่งขึ้น ผู้ป่วย
อาการรุนแรงควรได้รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน ผู้ป่วยควรรีบมา
โรงพยาบาลโดยเฉพาะภายใน 3 ชม.แรกเป็นช่วงสำ�คัญเพราะว่าถ้า
มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาสลายลิ่มเลือดจะต้องกระทำ�ภายใน 3 ชั่วโมง
เพือ่ ป้องกันเลือดออกหลังให้ยาสลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดำ�ส่วน
ปลาย และอาจต้องรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดป้องกันการกลับ
เป็นซ�้ำ ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันจะทำ�ให้เซลล์สมอง
ตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ต่อมาจะเกิดภาวะสมองบวมตามมา
ถ้าสมองขาดเลือดเป็นบริเวณกว้างเนือ่ งจากหลอดเลือดสมองอุดตัน
อาจทำ�ให้เกิดภาวะสมองบวมมากหรือเกิดภาวะเลือดออกตามมา
ภายหลังได้ อาจต้องได้รบั การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะตัดเนือ้ สมอง
บางส่วนหรือเปิดกะโหลกศีรษะร่วมกับขยายเยือ่ หุม้ สมองเพือ่ แก้ไข
ภาวะสมองบวมร่วมกับการให้ยาลดสมองบวม ถ้ามีเลือดออกด้วย
ต้องผ่าตัดดูดเลือดออกเพื่อลดความดันในสมองและป้องกันการกด
เบียดก้านสมองซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีส่ ดุ ของสมอง ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ม่ควร
ให้ยาลดความดันโลหิตเพราะจะทำ�ให้สมองขาดเลือดมากขึ้นทำ�ให้
เกิดบริเวณสมองตายจากการขาดเลือดมากขึน้ ตรงกันข้ามกับภาวะ
โรคหลอดเลือดสมองแตก ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ซลล์สมองตายบริเวณกว้างหรือ
สมองบวมมากควรได้รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเช่นกัน

ปัจจัยเสีย่ งของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุดคือภาวะความดันโลหิตสูงต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ปัจจัยอืน่ ๆ ได้แก่ เบาหวาน, สูบบุหรี,่ ดืม่ แอลกอฮอล์,
ไขมันสูง, โรคหัวใจ
หลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วมักจะทำ�ให้ผู้ป่วยมี
ความพิการเกิดขึน้ ไม่มากก็นอ้ ยเนือ่ งจาก เซลล์ประสาทจะถูกทำ�ลาย
ไป แต่มโี อกาสดีขนึ้ เพราะว่าบางครัง้ เซลล์ประสาทยังไม่ตายแต่เพียง
แค่หยุดทำ�งาน เมื่อก้อนเลือดเริ่มสลายตัวและสมองบวมน้อยลง
อาการจะดีขึ้นเป็นลำ�ดับ
การป้องกัน ต้องหมัน่ ตรวจเช็คความดันโลหิต ตรวจร่างกาย

ประจำ�ปีคดั กรองความเสีย่ งโรคหลอดเลือดสมอง หลีกเลีย่ งปัจจัยที่
จะทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ควบคุมอาหารลดรับประทานอาหารรสจัดและไขมันและคลอเรส
เตอรอลสูง ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต้องรับประทานยาอย่าง
สม�่ำ เสมอและปรับยาให้เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยเป็นโรค
หลอดเลือดสมองแล้วยิ่งต้องควบคุมความดันโลหิตอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากมีโอกาสกลับเป็นซ้ำ�สูง

ข้อแนะนำ� การทำ�กายภาพบำ�บัด
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคร้ายแรง เป็นโรคทีท่ �ำ ให้เสียชีวติ
ได้ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศไทย การป้องกันเป็น
สิ่งที่ดีที่สุด เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการเตือน เป็นอย่างฉับพลันทันที
ทันใด ไม่เลือกเวลาและสถานที่ ต้องไม่ประมาท การทำ�กายภาพบำ�บัด
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองควรทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา เช่น ข้อติด ไหล่ติด อาจทำ�ให้มีอาการ
ปวดเรือ้ รังได้ แผลกดทับตามส่วนต่างๆของร่างกาย ปอดอักเสบจาก
การติดเชือ้ กายภาพบำ�บัดสามารถทำ�ทีบ่ า้ นได้ควรทำ�ต่อเนือ่ งทุกวัน
เพื่อผู้ป่วยจะได้ฟื้นตัวเร็ว
โรงพยาบาลตากสิน สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ได้เปิดบริการ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในปี 2554 ตั้งอยู่
ชั้น 12 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน ยินดีให้บริการตรวจรักษา
ให้ค�ำ แนะนำ� ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปในเวลาราชการ ให้บริการ
รั ก ษาผู้ ป่ ว ยในตลอด 24 ชั่ ว โมง โรงพยาบาลตากสิ น มี แ พทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท, ประสาทศัลยแพทย์,
พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง, นักกายภาพบำ�บัด,
นักกิจกรรมบำ�บัด, และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
64 สไลด์ สามารถเอ็กซเรย์สมองและเอ็กซเรย์หลอดเลือดสมองได้
ตลอด 24 ชม.เมื่อผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง สามารถ
มาตรวจได้ที่ห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชม.มีช่องทางด่วนพิเศษสำ�หรับ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ นอกจากนีย้ งั ให้บริการรักษา
ด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ�ส่วนปลายในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่มีข้อบ่งชี้ภายใน 3 ชั่วโมง มีการให้
การบริการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันทีม่ ภี าวะสมองบวมหรือเลือดออกร่วมด้วย มีหออภิบาล
ผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบถ้วนพร้อมที่จะดูแล
ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุณ คุณหมอชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ นายแพทย์
ชำ�นาญการ 6 กลุ่มงานศัลยกรรม หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลตากสิน ที่มาให้ความรู้กับคอลัมน์หมอในบ้านฉบับนี้
ด้วยค่ะ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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การจัดการความ...

โดย สุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ

เครียด
ความเครียด (Stress) เป็นสภาวะ

ตอบสนองต่อสิ่งคุกคามหรือกดดัน อันมี
สาเหตุมาจากภาระหน้าที่การงาน การเงิน
ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง ฯลฯ ความเครียด
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน โดย
เฉพาะช่ ว งเหตุ ก ารณ์ ม หาวิ ก ฤตอุ ท กภั ย
คนไทยมีความเครียดเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุ
ส่วนหนึง่ เกิดจากเสพย์ขา่ วน�ำ้ ท่วมมากเกินไป
บางคนนัง่ จ้องทีวที ง้ั วันทัง้ คืน แม้วา่ บ้านตนเอง
จะไม่ถูกน้ำ�ท่วม แต่การได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง
ความทุกข์ยากของผูอ้ นื่ ก็พลอยทำ�ให้เครียด
และวิตกกังวลไปกับผู้ประสบภัยด้วย และ
หากตกเป็นผูป้ ระสบภัยด้วยตนเองแล้ว อาจ
ถึงกับเกิดภาวะซึมเศร้าไปเลยก็มี
ความเครียดมีผลทำ�ให้ร่างกายและ
จิตใจผิดไปจากปกติ เช่น หายใจถี่ เหงือ่ ออก
ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อเกร็ง ปากสั่น มือสั่น
ไม่มสี มาธิ วิตกกังวล กลัว ซึมเศร้า ฯลฯ และ
ในบางรายที่ไม่สามารถจัดการความเครียด
ได้อาจเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
8 สารสำ � นั ก การแพทย์
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การจัดการความเครียด สามารถทำ�ได้
อย่างง่ายๆ หลายวิธี ได้แก่
1. การออกกำ�ลังกาย : การออก
กำ�ลังกายจะทำ�ให้ร่างกายได้รับออกซิเจน
มากขึ้น ฮอร์โมนแห่งความสุขจะถูกหลั่ง
ออกมา ทำ�ให้รู้สึกสบายและหายเครียด
2. การพักผ่อน : นอกจากการนอน
หลับ การทำ�กิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบก็สามารถ
ทำ�ให้สมองและจิตใจผ่อนคลาย
3. การพูดอย่างสร้างสรรค์ : การพูด
ที่ดีและสร้างสรรค์เป็นการสร้างบรรยากาศ
ที่ดี ทำ�ให้ไม่เกิดความตึงเครียด
4. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่ ว มงาน : สั ม พั น ธภาพที่ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง มีกำ�ลังใจ และรู้สึก
สนุกสนานกับการทำ�งาน
5. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี : การ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมถูกวิธีจะทำ�ให้ปัญหา
คลี่ ค ลาย/หมดไปย่ อ มทำ � ให้ ค วามเครี ย ด
ลดน้อยลง/หมดไปเช่นกัน

พยาบาลวิชาชีพ ชำ�นาญการ
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

6. การปรับเปลีย่ นความคิด : สาเหตุ
หนึ่งของความเครียดเกิดจากความคิดของ
ตนเอง ดังนั้นการรู้จักปรับเปลี่ยนความคิด
ของตนเอง คิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้ความ
เครียดลดน้อยลง
7. การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทาง
จิ ต ใจ : จิ ต ใจที่ เข้ ม แข็ ง จะสามารถชนะ
ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ได้
8. การรู้จักยืนยันสิทธิของตนเอง :
การรู้จักรักษาสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะทำ�ให้เป็นที่
เกรงใจของผูอ้ นื่ และรูส้ กึ ว่าตนเองมีศกั ดิศ์ รี
มีความมั่นใจในตนเอง ไม่ต้องเครียดเพราะ
ต้องเกรงใจผู้อื่น
ความเครียดเกิดได้กับคนทุกเพศ
ทุ ก วั ย ความเครี ย ดจึ ง ไม่ ใช่ สิ่ ง ผิ ด ปกติ
เพียงแต่คนต้องรูจ้ กั วิธจี ดั การความเครียด
และสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ใน
ระดับทีพ่ อดี เพือ่ เป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดพลัง
และความมุ่งมั่นไปสู่ความสำ�เร็จ

HA

» Ñ ¨¨ Ñ Â

ง า น คุ ณ ภ า พ

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

โดย นพ. ชาลี วชิรศรีสุนทรา

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ปั จ จั ย สู่ ค วามสำ � เร็ จ รพล.
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการได้รับการรับรอง
คุณภาพ ISO 9002 และ ISO 9001:2000 ทั้งองค์กร ตามลำ�ดับ
มีการพัฒนากิจกรรม 5 ส การได้รับการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ และการได้เข้าสู่ขบวนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผ่านบันไดขั้น 1
ขั้น 2 และขั้น 3 จนได้รับการรับรองคุณภาพ HA ในปี 2555 นี้
สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการผ่าน HA ในครั้งนี้
ปัจจัยแรก คือ การทำ�งานเป็นทีม การร่วมแรงร่วมใจและ
ทุกคนต่างทำ�หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ การทำ�งาน
ร่วมกันแบบครอบครัวและรักใคร่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง และ
มีความสามัคคีกันในทุกสายวิชาชีพ
ปัจจัยที่สอง คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง
ให้คิดว่าผู้รับผลงานเปรียบเสมือนญาติของเราในการให้บริการ
ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกเสมอว่าเขาเป็นญาติเรา และโดยการ
เน้นบุคลากรให้รับรู้และเข้าถึงวิสัยทัศน์
“ประทับใจบริการ มาตรฐานวิชาชีพ
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ”
ปัจจัยที่สาม คือ เครือข่าย การมีพี่เลี้ยงโรงพยาบาลใน
เครือข่ายช่วยแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เวทีคณ
ุ ภาพ
ให้กับโรงพยาบาลรุ่นน้องให้ได้รับรู้ ทำ�ให้ง่ายขึ้น เป็นการเรียนรู้
ทางลัด และโรงพยาบาลที่เพิ่งได้การรับรอง HA มาช่วยแนะนำ�
แนวทางการรับการเยี่ยมสำ�รวจ
ปัจจัยสุดท้าย คือ ผู้นำ�ทุกระดับมีความมุ่งมั่น ผู้นำ�ต้อง
ได้ใจลูกน้องและทำ�ให้เขามีความศรัทธาในตัวผูน้ �ำ จะทำ�ให้เขาทุม่ เท
การทำ�งาน ตั้งใจทำ�งานและทำ�งานอย่างเต็มความสามารถ สิ่งที่ทำ�
คือ การมาเยี่ยมในระดับสำ�นัก และการที่ผู้บริหารเดินตรวจเยี่ยม
ให้กำ�ลังใจ เมื่อพบปัญหาร่วมกันแก้ไข ผู้นำ�จึงมีความสำ�คัญที่สุด
ถ้าเป็นผู้นำ�ที่ได้ใจลูกน้อง ลูกน้องจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและ
รักองค์กร
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นวั ต กรรมทั น โลก

เก็บตก หลังนํ้าลด
นวัตกรรมสุดไฉไล

โดย กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

ในที่สุด นํ้าท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปีก็ผ่านพ้นไป
ทิ้งซากปรักหักพังไว้แทนรอยแผลใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของคนทั้งประเทศในการเยียวยา แต่ก็ใช่ว่าวิกฤติการณ์ นี้ทิ้ง
ไว้จะมีแต่เพียงความเสียหาย เพราะภูมิปัญญาอันหลักแหลมจาก
มันสมองของคนไทยแม้จะอยูท่ า่ มกลางกระแสนาํ้ อันเชีย่ วกรากก็ยงั
สามารถให้ก�ำ เนิดนวัตกรรมประยุกต์สดุ แหวกแนวทีใ่ ครเห็นเป็นต้อง
ทึง่ ในความคิดอันสร้างสรรค์ทหี่ ากคุณได้เห็นจะเชือ่ เต็มหัวใจเลยว่า

“ถ้าคนไทยคิดจะทำ�อะไร ไม่แพ้ชาติใดในโลก”
สิ่งประดิษฐ์ที่เราอยากจะพาไปชมนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานการณ์ที่นํ้าท่วม
เข้าถึงที่อยู่อาศัย สิ่งอันตรายที่สุดคงจะหนีไม่พ้นปัญหาไฟฟ้ารั่ว
ซึ่งหากติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ไฟฟ้าดูดภายในที่พักอาศัย และระหว่างเดินลุยนํ้าไปซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคเป็นจำ�นวนมาก ด้วยเหตุนี้ทีมงานหน่วยซ่อมบำ�รุง
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำ�นักการแพทย์
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพและ
ความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงจึงได้ประดิษฐ์ “เครือ่ งตรวดวัด
กระแสไฟฟ้ารัว่ ในนํา้ (Flood Water Electric Shock Warning)”
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนภัยไฟฟ้ารั่วสำ�หรับประชาชนโดยไม่จำ�เป็น
ต้องนำ�ร่างกายเข้าไปเสี่ยง
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“ถ้ า คนไทยคิ ด จะทำ�อะไร ไม่ แ พ้ ช าติ ใ ดในโลก”
เจ้าอุปกรณ์นจี้ ะทำ�งานด้วยหลักการเหนีย่ วนำ�ความถีไ่ ฟฟ้า
ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วได้ที่ระยะประมาณ 5-6 เมตร
จากปลายวัด โดยหาก หลอด LED สีเขียวสว่างขึ้นก็แสดงว่า
ปลอดภัย แต่หาก หลอดไฟสีแดงสว่าง ก็แปลว่ามีอนั ตราย นอกจากนี้
ยังมี สัญญาณเสียงบัซเซอร์ ร้องเตือนขึ้นอย่างชัดเจนและที่เด็ด
ยิง่ กว่าคือ เมือ่ ถึงตอนทีน่ า้ํ ลดแล้วเจ้าอุปกรณ์นก้ี ใ็ ช่วา่ จะไร้ประโยชน์ไป
เพราะยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีก เช่น ใช้วัด
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในที่เข้าถึงยาก หรือ ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในจุดที่
ตั้งเครื่องสูบนํ้า นํ้าพุ เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้บริการ เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างครับสำ�หรับเครื่องอุปกรณ์ป้องกัน และ
ตรวจสอบอันตรายจากไฟฟ้ารัว่ ทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ ด้วยวงจรง่ายๆ ทัง้ ยัง
ใช้ต้นทุนไม่สูง เหมาะสำ�หรับการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้กำ�ลัง
ประสบภัยนํ้าท่วมอยู่เป็นที่สุด นอกจากเจ้าเครื่องตรวจวัดกระแส
ไฟฟ้ า นี้ แ ล้ ว ก็ ยั ง มี น วั ต กรรมต่ า งๆ อี ก มายมายที่ ภู มิ ปั ญ ญาอั น
ชาญฉลาดของคนไทย ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้ในการดำ�รงชีวิต
ท่ามกลางสายนํ้า ซึ่งหากจะเขียนนำ�เสนอทั้งหมดสารสำ�นักแพทย์
คงไม่แคล้วได้เป็นสารานุกรมแน่ๆ ดังนัน้ เราจึงนำ�เสนอเป็นประมวล
รวมภาพนวัตกรรมเด็ดในช่วงนํ้าท่วมแทน
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การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย

ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. 2554
น.พ. เพชรพงษ์ กำ�จรกิจการ

ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
ฉบับนีข้ อเขียนเรือ่ ง in trend
หน่อยครับ ก็คงหนีไม่พน้ เรือ่ งนาํ้ ท่วม
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพ
มหานครทีผ่ า่ นมาเป็นประสบการณ์ที่
สอนให้ทุกฝ่ายต้องมีการเตรียมการ
เพือ่ ตอบโต้สถานการณ์ทคี่ กุ คามและ
มีผลกระทบเป็นวงกว้าง สร้างความ
สูญเสียมากมาย ระดับนํา้ ทีส่ งู ขึน้ เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการทุกประเภท
รวมทัง้ งานบริการทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ประกอบด้วยเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วมที่
เกิดขึ้นโดยตรง
ภาพรวมทรัพยากรทางการแพทย์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์อุทกภัย 2554
ความต้องการบริการทางการแพทย์
ประชนชนบางส่วนในกรุงเทพ มหานครได้อพยพออกจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลประกาศในวันที่ 27-31
ตุลาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการ ซึง่ ทำ�ให้มวี นั หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน
ครอบครัวที่สามารถย้ายไปต่างจังหวัดได้ก็มีการย้ายออกจากกรุงเทพ
มหานคร แต่บุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถย้ายออกจากกรุงเทพ
มหานคร ได้ไม่วา่ จะด้วยภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีต่ อ้ งอยูใ่ นกรุงเทพ
มหานคร หรือเนื่องจากเป็นห่วงบ้าน สัตว์เลี้ยง ไม่สามารถหาห้องหรือ
บ้านเช่า หรือสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม โดยรวมแล้วมีประชาชนอยู่ในกรุงเทพ
มหานครลดลง นํา้ ทีท่ ว่ มสูงในหลายพืน้ ทีร่ ถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ และ
บางพืน้ ทีร่ ถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ประกอบกับประชาชนทีย่ งั คง
อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่อพยพออกจากที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ไม่สามารถ
ออกมารับบริการทางการแพทย์ได้สะดวก การบริการทางการแพทย์
ในภาพรวมปรากฏร่องรอยให้น่าติดตาม สืบค้นว่าความต้องการโดยรวม
เป็นอย่างไร แต่ที่ปรากฏอย่างชัดเจนคือ
1. การขอความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้พิการ ผู้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้มีมากขึ้น
2. การขอรับบริการทางการแพทย์ของผูพ้ กิ ารมากขึน้ ทัง้ จากบ้าน
พักอาศัยและจากศูนย์รับดูแลที่ปิดตัวลง
3. การแจ้งขอความช่วยเหลือขณะเกิดสถานการณ์อุทกภัยผ่าน
ทางศูนย์รบั แจ้งเหตุของศูนย์เอราวัณก่อนทีจ่ ะมีการตัดการเชือ่ มต่อ 1669
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ไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่นํ้าไม่ท่วม (พื่นที่นํ้าไม่ท่วมเหลือ
น้อยลงมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ) ใกล้เคียงกับจำ�นวนการให้
บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในยามปกติ
4. มีการขอความช่วยเหลืออืน่ ๆ เช่น การแจ้งขอรับยา (เนือ่ งจาก
มีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สารมวลชนให้แจ้งขอความช่วยเหลือ
ผ่าน 1669 และผู้ป่วยโรคเรือ้ รังไม่สามารถไปรับยายังสถานพยาบาล ที่ตน
รักษาอยูไ่ ด้) ขอให้ชว่ ยอพยพ, โทรสอบถามเส้นทางนํา้ ท่วม, โทรสอบถาม
เรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจมองว่าไม่ใช่การให้บริการทางการแพทย์ แต่ก็เป็นความ
เดือดร้อนที่ต้องการการช่วยเหลือที่ผู้รับแจ้งมิจำ�เป็นต้องให้บริการเอง
ศักยภาพของโรงพยาบาลและการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพ มหานครมีการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์อทุ กภัยแตกต่างกันไป โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการลดจำ�นวนเตียงผู้ป่วยในลง นอกจากนี้โรงพยาบาล
หลายโรงได้ปิดบริการและบางแห่งลดการให้บริการเนื่องจากนํ้าท่วม
ทัง้ โรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช โรงพยาบาลเวช
การุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
ราชพิพฒ
ั น์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โรอุทศิ โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลบีแคร์
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลเพชรเกษม โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาล
นวมินทร์ 1 ทำ�ให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโดยรวมในพื้นที่กรุงเทพ
มหานครลดลง
ผลกระทบที่มีต่อโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทำ�ให้
โดยภาพรวมศักยภาพในการรองรับผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีก่ รุงเทพ มหานครลดลง
อย่างมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับความต้องการบริการที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่
เพียงพอ (ในสถานการณ์ปกติก็มีปัญหาอยู่แล้ว)
นํ้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ทำ�ให้รถพยาบาล
ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ และเส้นทางที่สามารถสัญจรได้ก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลาทำ�ให้การคาดหมายในการเข้าถึงที่เกิดเหตุเฉกเช่น
สถานการณ์ปกติไม่สามารถกระทำ�ได้ นอกจากนี้รถเล็กอื่นๆ หรือรถ
โดยสารประจำ�ทางในบางเส้นทางก็ไม่สามารถสัญจรได้ บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิ
งานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ทำ�ให้โดยรวมแล้วชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ในระบบลดลง
นอกจากอุปสรรคจากนํา้ ท่วมทีม่ ผี ลต่อบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน และ

พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่สามารถใช้รถพยาบาลได้แล้ว
จำ�นวนชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน
บางส่วนยังลดลงเนือ่ งจากหน่วยงาน
ที่ร่วมเครือข่าย (มูลนิธิบางมูลนิธิ)
ได้สง่ ชุดปฏิบตั กิ ารออกไปปฏิบตั กิ าร
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ พื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด
หรื อ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ไ ปร่ ว มกั น หน่ ว ย
งานอื่นที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติการในสถานการณ์
อุทกภัย
ในการโต้ตอบสถานการณ์
ฉุกเฉินจำ�เป็นต้องดำ�เนินการด้วย
ความรวดเร็ว ลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จ�ำ เป็น
มิ เช่ น นั้ น การโต้ ต อบสถานการณ์
ฉุกเฉินจะไม่ทนั การ ขาดประสิทธิภาพ
และต้องมีการปรับเปลีย่ นการปฏิบตั ิ
การให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งศูนย์เอราวัณได้มีการ
โต้ตอบสถานการณ์ดังนี้
1. ศูนย์เอราวัณได้ปรับบทบาท และหน้ า ที่ โดยร่ ว มกั บ กอง
วิชาการ และสำ�นักงานเลขานุการ รวมเป็นหน่วยงานกลางของสำ�นัก
การแพทย์ แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำ�นวยการ ฝ่ายวางแผน
ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน โดยศูนย์เอราวัณทำ�หน้าที่หลักในงาน
ด้านวางแผน และปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในพืน้ ทีน่ า้ํ ไม่ทว่ มและในสถานการณ์อทุ กภัย
ตลอดจนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเครือข่ายให้ปลอดภัย และทำ�หน้าที่
ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ในสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้
		 1.1		 มีการติดตามและจัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์นาํ้ ติดตาม
สถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
และมีการแจ้งเตือนภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ กับส่วนราชการในสังกัดและเครือข่าย
		 1.2		 มีการสำ�รวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการในระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร ทุกวันพร้อมสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การในสถานการณ์ฉุกเฉิน
		 1.3		 สำ�รวจศักยภาพการให้บริการและสถานะผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกวัน
2. ความต้องการคูส่ ายของศูนย์รบั แจ้งเหตุฉกุ เฉิน ตลอด 24 ชัว่ โมง
ด้วยปรากฏว่าการบริการศูนย์รับแจ้งเหตุได้กลายเป็นช่องทางที่ดีที่สุด
สำ�หรับประชาชนที่จะบอกถึงความต้องการความช่วยเหลือได้ง่ายและ
รวดเร็ว จึงต้องมีการเพิม่ จำ�นวนคูส่ ายโทรศัพท์และจัดเจ้าหน้าทีม่ าปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ บั แจ้งเหตุเพิม่ ขึน้ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการประสานความช่วยเหลือ
เหตุเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนทัง้ ด้านการแพทย์ฉกุ เฉินและด้านอืน่ ๆ
ได้มากขึ้น ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น
3. ปรับเปลีย่ นชุดปฏิบตั กิ ารทางบกเป็นชุดปฏิบตั กิ ารการแพทย์

ฉุกเฉินทางนํา้ ในพืน้ ทีน่ าํ้ ท่วมสูง แต่มขี อ้
จำ�กัดด้านความเร็วในการขับเรือ ถ้าใช้
ความเร็วมากบ้านเรือนของประชาชนจะ
ได้รบั ความเสียหาย และปัญหาบริเวณที่
เป็นสะพาน เรือไม่สามารถผ่านได้ถา้ ไม่มี
พื้นที่ด้านข้างสะพานให้เรือผ่าน และมี
ความยากลำ�บากในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่นํ้าท่วมสูง และการปฏิบัติงานใน
เวลากลางคืน อันตรายจากไฟฟ้ารัว่ สัตว์
ดุร้ายที่มากับนํ้าท่วม (เช่น จระเข้, งู)
		
4. นํ้าเข้าท่วมถนนในระดับ
ที่สูงจนเป็นปัญหาในการสัญจร รถยนต์
ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้จ�ำ เป็น
ต้องใช้พาหนะประเภทรถสูงและเรือใน
การปฏิบตั กิ าร ซึง่ ศูนย์เอราวัณได้ประสาน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ
และนำ�ส่งมายังรถพยาบาลอีกทอดหนึ่ง
หน่วยงานต่างๆ เหล่านีไ้ ด้แก่ สถานีดบั เพลิง
ทหารอาสาสมัครในพื้นที่ มูลนิธิต่างๆ
		
5. การปฏิบัติการในระบบฯ
ทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากการให้บริการความช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วยทีบ่ า้ น
และ ณ จุดเกิดเหตุปกติที่รถพยาบาลฉุกเฉินสามารถเข้าถึงตัวผู้เจ็บป่วย
			 5.1 การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครือข่ายในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่
				 5.1.1 การสนับสนุนการขนย้ายลำ�เลียงและส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม
				 5.1.2 สำ�รวจพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูล
สำ�หรับการปฏิบัติการ
				 5.1.3 มีการจัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์นํ้า และติดตาม
สถานการณ์และวางแผนการปฏิบตั กิ าร อย่างต่อเนือ่ ง และระบบการแจ้ง
เตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการในสังกัดและเครือข่าย
				 5.1.4 กำ�หนดระบบเฝ้าระวัง พร้อมระบบการเตือนภัย
ที่ชัดเจน
				 5.1.5 ให้การสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ในการลำ�เลียงอพยพผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่เกิดนํ้าท่วมสูงใน
ภูมภิ าคหรืออาจประสบอุทกภัย ออกจากพืน้ ทีม่ ารักษาในกรุงเทพมหานคร
		 5.2		 การเตรียมความพร้อมในฐานะหน่วยงานทีพ่ ร้อมรับสถาน
การณ์นํ้าท่วมและจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรที่ประสบภัย ได้แก่ การ
สำ�รองพลังงานและอาหารที่จำ�เป็น จัดเตรียมสถานที่พักพิงสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ สำ�รวจบุคลากรให้เพียงพอ และการจัดหาเรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน		
นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมาย ในสถานการณ์อุทกภัยนี้
แต่ทสี่ �ำ คัญคือประสบการณ์เหล่านีจ้ ะเป็นข้อมูลสำ�คัญในการเตรียมพร้อม
ในการรับมือกับเหตุอุทกภัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สารสำ � นั ก การแพทย์
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นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

TRM Part 1

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มตื่นตัวกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึ้น
จะด้วยเหตุผลตามข้อกำ�หนดของระบบมาตรฐานสากลต่างๆ หรือผูบ้ ริหาร
เริ่มเห็นความสำ�คัญของเรื่องนี้มากขึ้นก็ตาม เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยเส้นทางการฝึกอบรมบ้าง
จึงขอนำ�เสนอบทความที่น่าสนใจนี้แด่ทุกท่าน

Training Road Map หมายถึง เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่กำ�หนดไว้
อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละตำ�แหน่ง แต่ละวิชาชีพ จะต้อง
หรือควรจะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องควรจะได้รับ
การฝึกอบรมเมื่อไหร่ Training Road Map เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะ
บอกว่า ก่อนที่จะออกเดินทางสายอาชีพของคนทำ�งานนั้น เขาต้องมีความรู้ความ
สามารถอะไรติดตัวไปบ้าง และเมื่อเดินทางผ่านไปในแต่ละช่วง เขาต้องเติมนํ้ามัน
ณ จุดไหน (หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่) และเมื่อไหร่
Training Road Map เป็นเพียงแผนที่การเดินทางที่กำ�หนดให้ทุกคนที่จะ
เดินไปในสายอาชีพนัน้ ๆ โดยมีการบังคับให้จอดเพียงบางจุดเท่านัน้ เช่น จุดออกสตาร์ท
ทุกคนต้องเติมนํ้ามันเหมือนกัน แต่ในระหว่างเส้นทาง ไม่จำ�เป็นว่าทุกคนจะต้องเดิน
ทางและจอดเติมนํ้ามันเหมือนกัน บางคนต้องจอดเติมนํ้ามันทุกจุด ในขณะที่บางคน
อาจจะผ่านจุดเติมนํา้ มันทีก่ �ำ หนดไว้กไ็ ด้ ถ้ารถของเขามีนา้ํ มันเพียงพอต่อการเดินทาง
ในระยะทางที่เหลือข้างหน้า
( อ่านต่อฉบับหน้า )
ที่มา : www.peoplevalue.co.th
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บอลกู้ ชี พ คื น สมดุ ล เเก่ นํ้ า
สุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ ชำ�นาญการ
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

EM Ball

นํ้ า ท่ ว ม ค รั้ ง นี้

หลายๆ คนได้เคยยินคำ�ว่า EM Ball
กันมาบ้าง และคงสงสัยว่ามันคือ
อะไร ?? เกี่ยวข้องอย่างไรกับนํ้า
ท่วม...แต่คงจะสามารถจินตนาได้
ไม่ยากว่ารูปร่างหน้าตามันคงกลมๆ
เหมือนลูกบอล แล้วมันมีประโยชน์
ยังไงนี่ซิ !!
EM Ball (Effective
Microorganisms Ball)
เป็ น กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยจุลนิ ทรีย์
ธรรมชาติสามกลุ่ม คือ จุลินทรีย์ที่
ผลิตกรดแลกติก ยีสต์ และจุลนิ ทรีย์
สังเคราะห์แสง ซึ่งช่วยฟื้นฟูระบบ
นิเวศ ช่วยย่อยตะกอนให้กลายเป็น
อาหารของสั ต ว์ เ ล็ ก ๆ ช่ ว ยเพิ่ ม
จุลินทรีย์ชนิดดีในนํ้า ทำ�ให้เกิดการย่อยสลายที่มากขึ้น และเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในนํ้า ทำ�ให้สภาพของนํ้าสมดุล
วิธีทำ� EM Ball
ส่วนผสมส่วนที่ 1
• รำ�ละเอียด 2 ส่วน
• แกลบป่น หรือ รำ�หยาบ 1 ส่วน
• ดินทราย หรือ โคลนตะกอน 1 ส่วน
ส่วนผสมส่วนที่ 2
• นํ้ายา EM 10 ช้อนแกง
• กากนํ้าตาล 10 ช้อนแกง
• นํ้าสะอาด 10 ลิตร

1. นำ�ส่วนผสมที่ 1 มาคลุกเคล้ากับ
ส่วนผสมที่ 2
2. วัดความชื้นพอเหมาะ ปั้นเป็น
ก้อนกลม หรือดัดแปลงได้ตามต้องการ
(ขนาดลูกเปตองสามารถบำ�บัดนํ้าได้ 10
ลูกบาศก์เมตร)
3. นำ�ไปวางไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิทจึง
สามารถนำ�ไปใช้ได้ ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ
3 วันเพื่อรอให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต
EM Ball นิยมใช้ในคูคลอง แม่นํ้า หรือที่เป็นแหล่งนํ้าที่
นํ้าไหลตลอดเวลา EM Ball สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศ เมื่อจมลงที่
ก้นคลองจะช่วยย่อยตะกอนเน่าเสีย สามารถสร้างอาหารสัตว์เล็กๆ
โดยเฉพาะกลุม่ แพลงก์ตอนพืชให้เกิดขึน้ ทีละเล็กทีละน้อย และเกิด
แพลงก์ตอนสัตว์เพือ่ เป็นอาหารทีด่ ขี องปลาและสัตว์นาํ้ อืน่ ๆ รวมทัง้
เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีในนํ้า เมื่อก้นคลองหรือแม่นํ้ามีจุลินทรีย์ดี
มากขึ้น ก้นคลองจะเริ่มสะอาด มีปริมาณออกซิเจนในนํ้าเพิ่มขึ้นได้
ช่วยย่อยสลายตะกอนมากขึน้ สารพิษในนํา้ ทีก่ อ่ ให้เกิดมลภาวะก็จะ
ลดน้อยลง ระบบนิเวศในแม่นํ้าลำ�คลองก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
สารสำ � นั ก การแพทย์
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Land for Link

AIDS Counseling

ปั ญ หาคาใจ...งานบริ ก ารให้ ก ารปรึ ก ษา
แบบฟอร์ ม เอกสารบั น ทึ ก การให้ บ ริ ก ารให้ ก ารปรึ ก ษามากมาย
ทำ�งานซ้ำ�ซ้อน ทำ�แล้วทำ�อีก
รายงานบริการให้การปรึกษา เชื่อถือได้จริงหรือ
VCT NAP สปสช. ทำ�อย่างไรดี
การประเมินผล VCTQUAL Program จริงหรือมั่วนิ่ม
LAN FOR LINK : AIDS Counseling เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการให้การปรึกษาของโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นัก
การแพทย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลการให้การปรึกษาด้านโรคเอดส์เข้าสู่ระบบ LAN ของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (CPK LAN Innovation AIDS Counseling) โดยได้นำ�รูปแบบดังกล่าวใช้ในโรงพยาบาลกลาง และ
ในอนาคตจะขยายครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ทุกแห่ง
LAN For LINK ช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานบริการปรึกษาด้านเอดส์สามารถทำ�งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ตอบโจทย์คณ
ุ ภาพงานบริการปรึกษาได้ตามความต้องการ สามารถเชือ่ มโยงเครือข่ายฐานข้อมูล และเกิดศูนย์ขอ้ มูล สามารถนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้
ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การรายงาน VCT NAP / VCTQUAL Program ฯลฯ

รูปแบบ LAN For LINK
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ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
		
ส่วนที่ 3
		
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6

บันทึกเวลาเริม่ ต้น เวลาสิน้ สุด ผูท้ ใี่ ห้ค�ำ ปรึกษา หน่วยงานทีส่ ง่ ปรึกษา โดยโปรแกรมจะคำ�นวณเวลารวมให้อตั โนมัติ
บันทึกเรื่องที่ปรึกษา โดยเลือกเรื่องที่ให้คำ�ปรึกษา ใส่ประเภทผู้ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยหรือ ญาติ ถ้าเป็นผู้ป่วยจะต้อง
ใส่ HN หรือ AN จากนั้นชื่อ-สกุล จะแสดงให้อัตโนมัติ
บันทึกแบบสอบถาม การใช้บริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ (กรณีบันทึกเรื่อง Post test
Counseling (เดี่ยว) ถึงจะแสดงให้บันทึกแบบสอบถาม)
บันทึกเรื่องที่ปรึกษาเป็น Pre-test counseling (เดี่ยว)
บันทึกพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ แต่กรณีความเสีย่ งครัง้ สุดท้ายต�่ำ กว่า 3 เดือนจะต้องบันทึกนัดเจาะ window’s period
บันทึกคำ�ปรึกษาเรื่องต่อเนื่อง Ongoing Csg.นั้น ไม่ต้องบันทึกพฤติกรรมเสี่ยง

ผู้ประสานงาน
คุณวิลาวัลย์ ศุภกุล
โทร. 08-6770 4647 E-mail : wilalarla@hotmail.com
คุณธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โทร. 08-3835-5227 E-mail : tidarat@yahoo.com
คุณวนิดา ว่องทรง
โทร. 08-1310 03926 E-mail : waninok@hotmail.com
สารสำ � นั ก การแพทย์
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จำ�นวนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน

ของโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2554

จำ�นวนผู้ป่วยนอก (ชาย)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

ม.ค.53 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.54 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

จำ�นวนผู้ป่วยใน (ชาย)
50,000
8,000
6,000
4,000
2,000
18 สารสำ � นั ก การแพทย์
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ธ.ค. ม.ค.54 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

เที่ ย วสวนผึ้ ง
เ รื่ อ ง แ ล ะ ภ า พ

:

มิ ถุ น า

สวนผึ้ง สถานที่แห่งนี้มีอะไรดี ทำ�ไม มาอาศัยทำ�รังบนต้นผึ้งเท่านั้น (ที่มา : www.thai-

จึงมีผู้คนพูดถึงกันบ่อยนัก จนกระทั่งเมื่อมีโอกาส
เหมาะๆ ได้ไปสำ�รวจมาเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้ว ทั้งที่
กรุงเทพฯ อากาศร้อนผิวแทบไหม้ แต่ทส่ี วนผึง้ อากาศ
กลับเย็นสบาย คงเป็นเพราะอำ�เภอตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู
โอบล้อมด้วยขุนเขาชิดชายแดนไทย-พม่า มีแม่นํ้า
ลำ�ภาชีไหลผ่าน จึงมีสภาพอากาศทีเ่ ย็นสบายคล้าย
กับภาคเหนือ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีคำ�ขวัญ
ทีแ่ สดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอำ�เภอสวนผึง้ ว่า
“สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำ�ภาชี แก่งส้ม
แมวแนวหิ น ผา ธารนํ้ า ร้ อ นบ่ อ คลึ ง ติ ด ตรึ ง ตา
นํ้าผึ้งป่าหวานซึ้งตรึงใจ” ที่มาของคำ�ว่าสวนผึ้ง
เนือ่ งจากพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปของอำ�เภอมีสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา และมีตน้ ไม้
ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้
ที่มีสีขาวนวลไม่มีเปลือกกะเทาะ หรือลอกให้เห็น
และที่สำ�คัญคือจะมีผึ้งจำ�นวนนับแสนนับล้านตัว

tour.com)

เป็นของฝากก่อนกลับได้ค่ะ
สถานที่ทั้ง 5 ข้างต้นนั้นเป็นการเรียก
นา้ํ ย่อยค่ะ ยังมีทเ่ี ทีย่ วอีกมากมาย เช่น นา้ํ ตกเก้าโจน
หรือนาํ้ ตกเก้าชัน้ นาํ้ ตกบ่อหวี ฟาร์มกล้วยไม้ลนั ดา
ออร์คิด แก่งส้มแมวซึ่งอยู่ในสวนป่าสิริกิติ์ โป่งยุบ
สันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดเซาะของนาํ้ ทำ�ให้แผ่น
ดินยุบตัวลง และถูกนาํ้ กัดเซาะดินทำ�ให้เป็นหน้าผา
สู ง ชั น จุ ด ชมวิ ว ห้ ว ยคอกหมู พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ โวทั ย
ลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ รวบรวมวัตถุโบราณ
ในอดีต ลองนับนิ้วดูแล้วอำ�เภอนี้ก็มีที่เที่ยวเกิน
10 ที่ แ ล้ ว ค่ ะ ขอแนะนำ � อี ก ที่ ห นึ่ ง สำ � หรั บ คนที่
ชื่นชอบการถ่ายภาพ (ทั้งคนถ่ายและคนถูกถ่าย)
พลาดไม่ได้คอื สวนผึง้ รีสอร์ท รีสอร์ททีใ่ ครเห็นก็ตอ้ ง
สะดุดตาด้วยบรรยากาศน่ารักโรแมนติก ด้วยที่พัก
แบบยุคหิน จากการ์ตูนเรื่องมนุษย์หินฟลินท์สโตน
ใครหลายคนจึ ง เรี ย กอี ก ชื่ อ นึ ง ว่ า บ้ า นมนุ ษ ย์ หิ น
ฟลินท์สโตน ที่นี่แม้ไม่ได้เข้าพักก็สามารถเข้าไป
ถ่ายรูปได้ค่ะ คิดค่าเข้าชมท่านละ 40 บาท
สวนผึ้ง สถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม
อากาศดี กิจกรรมหลากหลาย อาหารอร่อยกับ
เมนู แ นะนำ � คื อ เห็ น โคนญี่ ปุ่ น ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต จาก
สวนผึ้ ง เอง รวมทั้ ง ที่ พั ก ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย
สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก เพศทุ ก วั ย ให้ ม า
เยี่ยมชมและค้นหาว่าสวนผึ้งมีอะไรดี...สวนผึ้ง

เมื่ อ ย่ า งเข้ า สู่ เขตสวนผึ้ ง ...ฉั น ก็ เริ่ ม
หลงใหลสายหมอกและขุ น เขาที่ นี่ เข้ า ให้ แ ล้ ว ...
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวนผึง้ และกิจกรรมมีหลากหลาย
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ถ่ า ยรู ป ดู น้ อ งแกะที่ ซี น เนอรี่ รี ส อร์ ท
กิจกรรมสำ�หรับคนชอบถ่ายรูป ค่าบริการเข้าชม
ท่านละ 40 บาท พร้อมอาหาร(หญ้า) สำ�หรับ
น้องแกะ เขากระโจม จุดชมวิวสูงกว่าระดับนาํ้ ทะเล
1,000 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความ
สวยงามของทะเลหมอกยามเช้า (การเดินทางต้อง
เป็นรถ 4WD เท่านั้น สามารถติดต่อรถเอกชนใน
ท้องถิ่นได้ค่ะ) ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง เป็นธารนํ้าร้อน
ธรรมชาติ มีนํ้าไหลตลอดปี ไร่กุหลาบอุษาวดี เป็น
ไร่กุหลาบหลากหลายพันธุ์ ในฤดูหนาวจะงดงาม
เป็นพิเศษ บ้านหอมเทียน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก
ที่น่าสนใจคือ เทียนหอมหลากสีหลายแบบ แวะซื้อ ที่รัก...หวังว่าเราคงได้เจอกันอีกนะ
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ผู้ ห ญิ ง . . .
เ พ ศ ผู้ ถู ก
โ ด ย . . . ก ะ จิ ด ริ ด
							
		
เมื่อไม่นานนี้มีข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องหญิงชาวซาอุ
ดิอาระเบีย ถูกเฆี่ยนโบย 10 ครั้ง ด้วยข้อหาขับรถยนต์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต สาวๆ ฟังแล้วให้หนาวยะเยือกไปถึงหัวใจเลยเชียว องค์การ
นิรโทษกรรมสากลได้ประณามการตัดสินลงโทษดังกล่าวว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรี การเฆี่ยน การโบย ไม่ว่าจะมองแง่ไหน ก็ถือว่า
โหดร้าย ทารุณ แค่จบั ขังคุกด้วยข้อหาเพียงแค่นก้ี ถ็ อื ว่าหนักหนาแล้ว
ผู้เขียนนึกดีใจว่าได้เกิดเป็นหญิงไทย แม้จะได้ช่อื ว่าเป็นช้างเท้าหลัง
ก็ถอื ว่าได้รบั การปฏิบตั อย่างดีทเี ดียวเมือ่ เทียบกับหลายๆ ชาติ อย่าง
คำ�ตัดสินโทษของสาวซาอุฯ รายนีม้ ขี น้ึ วันเดียวหลังกษัตริยอ์ บั ดุลลาห์
แห่งซาอุฯ ได้อนุญาตให้สตรีซาอุฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ท้องถิน่ ได้ (แปลว่าก่อนหน้านีผ้ หู้ ญิงไม่มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ท้องถิ่น!!!) อยากบอกว่าพี่ไทยก้าวหน้าไม่น้อยที่มีโอกาสได้เห็นสตรี
เป็นนายกรัฐมนตรี จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่กถ็ อื ได้วา่ รัฐธรรมนูญ
ของเราให้สิทธิและเสรีภาพแก่สตรีเต็มที่
หากมาทบทวนดูเรื่องราวรอบโลก จะพบว่าในอดีตที่ผ่าน
มาสตรีถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือถูกกระทำ�อย่างรุนแรงมา
ช้านานแล้ว เอาง่ายๆ อย่างสาวจีนโบราณมีประเพณีการมัดเท้าเพือ่
ให้ดเู รียวเล็กดุจ “ดอกบัวทองคำ�” ว่ากันว่ายิง่ เล็กยิง่ งาม แต่ในความ
เป็นจริงแล้วหญิงผูน้ นั้ จะเจ็บปวดทุกข์ทรมานมาก เดินเหินด้วยความ
ยากลำ�บาก เป็นภาพทีเ่ ห็นแล้วน่าเศร้ามากกว่าสวยงาม ไม่เชือ่ ลอง
ไปค้นหาตามเน็ตดูแล้วจะรูว้ า่ น่าสะพรึงขนาดไหน ถ้าได้เห็นรองเท้า
พิเศษสำ�หรับสตรีผู้มีเท้าประหนึ่งดอกบัวทองคำ� จะรู้ว่าผู้สวมใส่คง
ทรมานขนาดหนัก ไม่รู้ใครนะเป็นเจ้าของความคิดนี้ มาคิดดูแล้ว
20 สารสำ � นั ก การแพทย์

Healthy B angkok

ก็เกิดคำ�ถามว่า การโดนมัดเท้าเช่นนี้เป็นความคิดความเขลาของ
หญิงเองหรือถูกบังคับกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าได้ตคี า่ ความงาม
บนความเจ็บปวดของผู้หญิงเลยจะดีกว่า
ข้ามจากจีนแล้วมาดูฝั่งอินเดียบ้าง (สองประเทศนี้ทั้ง
ยิ่งใหญ่ทั้งเป็นเจ้าอารยะธรรมอันเก่าแก่นมานาน) ที่ค้นๆ ดูก็มีพิธี
ที่เรียกว่า “สตี” หรือสัตตี อันเป็นพิธีที่ให้หญิงหม้ายโดดเข้ากองไฟ
ตายตามสามีไปด้วย ฟังแล้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีพิธีกรรมแบบนี้อยู่
ในโลก คำ�ถามคือแล้วมีพธิ กี รรมใดมัย้ ว่าถ้าภรรยาตายสามีจะฆ่าตัว
ตายตามไปด้วย ถามเองตอบเองได้เลยว่าไม่มี ถ้าใครทราบว่ามีกช็ ว่ ย
บอกด้วยเอาบุญละกัน การโดดเข้ากองไฟเพื่อตายตามสามีนั้นมี
หลักฐานบันทึกไว้วา่ สตรีนน้ั จะได้รบั เกียรติยกย่องอย่างสูงยิง่ ว่าเป็น
ผูท้ ร่ี กั และซือ่ สัตย์ตอ่ สามีอย่างยิง่ ยวด (ถึงกับยอมกระโจนเข้ากองไฟ
ประหนึง่ บูชายัญตนเองแก่สามี เฮ้อ...) เชื่อว่าสาว ๆ สมัยนี้คงค้าน
หัวชนฝา พลางนึกในใจว่า ชั้นไม่ฆ่าแก (สามี) ตายก็บุญขนาดไหน
แล้ว!!! โชคดีที่ประเพณีนี้ค่อย ๆ เสื่อมและถูกระงับไปตั้งแต่อังกฤษ
ยึดครองอินเดีย เพราะคงเห็นพ้องต้องกันว่า โหดร้าย ป่าเถื่อน

ก ร ะ ทำ� ? ? ?

ไร้มนุษยธรรมสิน้ ดี พอกันทีกบั เหยือ่ ของความศรัทธาทีน่ า่ เวทนาของ
ลูกผู้หญิง แต่ถ้าใครอยากดูหลักฐานของเรื่องนี้ก็เดินทางไปชมได้
ที่ป้อมที่มีชื่อว่า “เมฮารังการ์ด ฟอร์ต” ณ ประเทศอินเดีย จะเห็น
ภาพการประทับฝ่ามือของสตรีทเี่ ข้าพิธี “สตี” ทีว่ า่ นี้ และในปี 1829
ได้มกี ารตรากฎหมายว่าการประกอบพิธสี ตีเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย เฮ้อ...
ค่อยยังชั่วหน่อย
เรามาดูทางฝั่งยุโรปกันบ้าง สตรีสูงศักดิ์ในยุโรปต้องใส่
ครอเส็ท หรือทีร่ ดั เอว สตรีงามต้องเอวเล็กคอดกิว่ เล็กประมาณไหน
น่ะหรือ จะให้ดีก็ต้อง 15-18 นิ้ว แต่มีบางอนงค์นางทำ�ได้ถึง 13 นิ้ว
ท่านอ่านไม่ผิดหรอกว่า 13 นิ้ว เล่นเอากระดูกผิดรูปกันไปเลย
หลักการคือชายคนรักสามารถเอา “มือ” โอบเอวได้ ย�ำ้ ว่า “มือ” นะ
ไม่ใช่ “แขน” โชคดีที่ชาตินี้ข้าพเจ้าเป็นสาวไทยเอวใกล้ 28 นิ้ว
ก็ไม่มีใครว่าอะไรให้ระคายใจ ความจริงยังมีอีกหลายเรื่องทางฝั่ง
ยุโรปที่กระทำ�รุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นกุญแจกันชู้ที่บังคับให้
ผู้หญิงใส่ขณะผู้ชายไปออกศึก ฯลฯ วันนี้ขอยกตัวอย่างแบบเบาะ ๆ
เอาใจผู้หญิงไปก่อน
สำ�หรับพี่ไทยเราก็ใช่ว่าจะไม่มีการกระทำ�รุนแรงต่อสตรี
ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยก็มี แต่ไม่ใช่เป็นประเพณี ว่ากันเป็น
บ้าน ๆ ไป เคยมีข่าวครึกโครมว่าสามีบังคับให้ภรรยาแก้ผ้าเดินออก
มาปากซอย บางทีกไ็ ด้ยนิ การทรมานด้วยการใช้บหุ รีจ่ ้ี ฯลฯ แต่เดีย๋ วนี้
องค์กร มูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยเหลือดูแลผู้หญิงมีจำ�นวนมาก ผู้หญิงไม่
โดดเดีย่ วอีกต่อไป ใครโดนสามีซอ้ มก็อย่ายอมเป็นกระสอบทรายนะ

ต้องดูแลรักษาตนเองให้ดี อย่ายอมเป็นอันขาด เรื่องนี้เป็นเรื่องของ
สังคม ไม่ใช่เรือ่ งบ้านใครบ้านมัน ผูช้ ายจะมาทำ�เงียบปิดประตูตแี มว
เอ๊ย! ตีเมียไม่ได้นะ ส่วนประเพณีที่ดูเหมือนเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
เท่าทีน่ กึ ได้คอื การใส่หว่ งคล้องคอในสตรีกระเหรีย่ งทีห่ มูบ่ า้ นกะเหรีย่ ง
คอยาว จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เพราะใส่แต่ผหู้ ญิงเท่านัน้ ดูเหมือนจะเพิ่ม
จำ�นวนห่วงตามจำ�นวนอายุหรือไงนีแ่ หล่ะ ใส่ไปใส่มาคอยืดยาวขึน้ ไป
ทุกที ไม่แน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง
และเพราะประเพณีและวัฒนธรรมนี้เอง หมู่บ้านนี้จึงโด่งดังไปทั่ว
มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยือนไม่ขาดทั้งไทยและเทศ
มีคนใจกว้างหลายคนบอกว่า อย่าเอาทัศนะและความคิด
ของคนในปัจจุบนั ไปตัดสินอดีตของคนอืน่ ชาติอน่ื มันอาจไม่ยตุ ธิ รรม
และเป็นอย่างทีเ่ ราคิดก็ได้ ผูเ้ ขียนมาไตร่ตรองดูแล้วก็ชกั คล้อยตาม
เพราะเหตุวา่ มีหญิงไทยหลายคนขยันไปทำ�ศัลยกรรมเสริมความงาม
กันเหลือเกิน บ้างไปเสริมหน้าอก ทำ�จมูก เสริมก้น ตัดคาง ทำ�ตาสองชัน้
ดูดไขมัน ฯลฯ โอ๊ย ทำ�กันสารพัดอย่าง ถามว่าถูกผู้ชายบังคับให้ทำ�
หรือสมัครใจยอมเจ็บตัวด้วยเสียเงินเองด้วย ดูท่าแล้วจะสมัครใจ
ซะเป็นส่วนมาก ฉะนัน้ หากผ่านไปหลายพันปีแล้ว นักประวัตศิ าสตร์
นักโบราณคดี หรือนักอะไรก็ตามที เกิดขุดศพพบหญิงไทยเสริมเต้า
ให้อึ๋ม แล้วไปโทษว่าเป็นความผิดของผู้ชายก็น่าจะไม่ถูกต้องนัก
ทางทีด่ ผี หู้ ญิงเราควรมัน่ ใจในคุณงามความดีของเรา และเชิดชูความ
สวยจากข้างใน (ความดี) มากกว่า ไม่ตอ้ งเจ็บตัว และไม่ตอ้ งเสียตังค์
แถมคงทนถาวรกว่าด้วย.....
สารสำ � นั ก การแพทย์
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เ ก็ บ เ อ า ม า เ ล่ า
ห ยิ บ เ อ า ม า ฝ า ก

เ ห ตุ ผ ล ที่ ค น เ ร า ช อ บ . . .

ผลั ด วั น ประกั น พรุ่ ง
“ ข้ อ มู ล จ า ก ศู น ย์
การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เพนซิลเวเนียสเตต (Pennsylvania State University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า
เหตุผลที่คนชอบผลัดวันประกัน
พรุ่งมี 4 ประการ ดังนี้
1. คิ ด ว่ า มี เวลาน้ อ ย
เกินไป ที่จะจัดการ หรือไม่แน่ใจ
ว่าจะเริม่ งานตอนนีด้ หี รือไม่ เพราะ
อาจมีเป้าหมายอืน่ เช่น ใช้เวลาอยู่
กับเพื่อนหรือทำ�กิจกรรมที่ชอบ
2. รู้ สึ ก ว่ า งานยาก
เกิ น ไป จนไม่ ส ามารถควบคุ ม
สมาธิให้จดจ่อกับการทำ�งานได้
เช่น เมื่อเดินไปที่โต๊ะทำ�งาน ภาพ
จิ น ตนาการถึ ง การพั ก ผ่ อ นอยู่
ท่ า มกลางกลุ่ ม เพื่ อ นจะเข้ า มา
แทรกทันที
3. รู้สึกกลัวหรือกังวลกับงานที่กำ�ลังจะทำ� ซึ่งอาจเป็น
เพราะมีจำ�นวนมาก จนคุณรู้สึกว่าทำ�ไม่ไหว หรือถ้าทำ�ไหวก็อาจ
ทำ�ได้ไม่ดี
4. นิสยั ส่วนตัวเป็นต้นเหตุของปัญหา เช่น ความไม่มนั่ ใจ
ในตัวเอง ทำ�ให้คิดว่าตนเองไม่สามารถทำ�งานนั้นสำ�เร็จลงได้ เกิด
จากความเบื่อหน่าย หรือมีนิสัยคาดหวังความสำ�เร็จ หรือมีความ
สมบูรณ์แบบมาก จนไม่กล้าทำ�งานเพราะกลัวผิดหวัง
วิธีแก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง
-มองให้ออกว่าในบรรดาสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาปัญหา
ของคุณเป็นแบบไหน
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- วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน คุณค่าและความ
สนใจพิเศษของตัวคุณ โดยทำ�ป้ายติดเอาไว้เพื่อเตือน
ความทรงจำ�ทุกครั้งที่เห็น
- หาความสนใจพิเศษ (ที่คุณจะมีได้) กับงาน
ตรงหน้า เพื่อให้งานไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
- สร้างตารางเวลาอย่างฉลาด นั่นคือกำ�หนด
ช่วงเวลาพักสั้นๆ เพื่อป้องกันความเบื่อหน่าย
- กำ�จัดทุกสิ่งที่จะรบกวนการทำ�งานออกไป
จากโต๊ะและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น มี
แสงสว่างเพียงพอ มีอุปกรณ์จำ�เป็นอยู่ใกล้มือ แต่ต้อง
ไม่สะดวกสบายเกินไปจนไม่อยากทำ�งาน
- ทำ�ให้เหมือนกับว่างานใหญ่ตรงหน้าเป็นงานเล็กๆ ที่
ทำ�เป็นประจำ� เพื่อลดความกังวล
- บอกตั ว เองให้ เชื่ อ มั่ น ว่ า งานตรงหน้ า มี คุ ณ ค่ า มากๆ
และมากพอจะทำ�ให้คุณพยายามเริ่มต้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก
ก็ตามที ใครทีช่ อบผลัดวันประกันพรุง่ ลองนำ�ไปแก้ไขดู พรุง่ นีอ้ าจจะ
มีอะไรดีขน้ึ
ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1537216

ฝ่ า วิ ก ฤติ น้ำ � ท่ ว มใหญ่ ปี 54
ชาวสำ�นักการแพทย์ร่วมพลังกาย พลังใจ ฝ่าวิกฤติน้ำ�ท่วมใหญ่ปี 54 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในฐานะผู้ดูแลด้าน
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ด้วยทราบดีถึงความต้องด้านการแพทย์ในภาวะเช่นนี้ และเป็นการตอกย้ำ�ให้ประชาชนได้รู้ว่า
พวกเราชาว “สำ�นักการแพทย์” ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และพร้อมจะฝ่าทุกวิกฤติปัญหาไปด้วยกัน

สารสำ � นั ก การแพทย์
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““

โครงการสร้างพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

พระบูชา
พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช

พระเครื่อง
พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช

พระเครื่องเนื้อผง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช

เหรียญพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช

พระกริ่งเนื้อนวโลหะ

พระกริ่งเนื้อทองคำ�

พระพิมพ์กรรมการเนื้อนวโลหะ

เหรียญพระกริ่งกทม.

กรุงเทพมหานครขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบูชา

พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และ พระกริ่งกทม.
รายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน
ถวายเป็นพระราชกุศล

การจัดสร้างพระตามโครงการฯ มุ่งให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตาม
ตำ�ราแต่โบราณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้รับเป็นประธานดำ�เนิน
โครงการฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมการดำ�เนินงาน
โครงการฯ จึงได้กำ�หนดพิธีการไว้ 3 พิธี ด้วยกัน คือ
1. พิธีพุทธาภิเษกมวลสารทองชนวนโลหะ ซึ่งได้ประกอบพิธีไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 (มหาฤกษ์เสาร์ 5) ณ ลานคนเมือง
		 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
2. พิธเี ททองพุทธาภิเษกมวลสาร พระเนือ้ ผง และจารแผ่นพระยันต์ โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
		 ซึ่งได้ประกอบพิธีไปเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
3. พิธีมหาพุทธาภิเษก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธี
		 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยได้กราบนมัสการ
		 พระเกจิอาจารย์ 108 รูปมาร่วมพิธี

(ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จัดสร้างตามจำ�นวนที่มีผู้บริจาคบูชาเท่านั้น)
สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สำ�นักงานเขตทั้ง 50 เขต
และโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทุกแห่ง
� นั ก การแพทย์
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